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ВІЙСЬКОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ КРАЮ  
ТА НАСЛІДКИ ВІЙНИ 

 
94:355.4:32]’’1939/1945’’ 

Олександр Лисенко 
 

УВЕРТЮРА НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ: ПОЛІТИЧНА ТА  
ВІЙСЬКОВО- СТРАТЕГІЧНА ПАРТИТУРА 

 
У статті на основі аналізу широкого кола джерел та 

літератури проаналізовано причини та передумови німецько-
радянської війни у політичному та військово-стратегічному 
аспектах. 

Ключові слова: війна, стратегія, операція.  
 
ПЕРША ТЕЗА. Між 1937 р. і першою половиною 1941 р. людська 

цивілізація жила в умовах переростання локальних та регіональних 
війн у світову бійню. До початку війни в Європі на Далекому Сході 
жертвами агресивних дій Японії стали майже 20 млн.осіб. Італійська 
армія вела бойові дії на Африканському континенті. Після «Золотого 
вересня» 1939 р. Радянський Союз розв’язав війну проти Фінляндії, а 
згодом відібрав у Румунії Північну Буковину та Південну Бессарабію, 
а також поглинув країни Балтії. Тим часом Німеччина захопила 
внаслідок «дивної війни» територію Данії, Нідерландів, Норвегії, 
Бельгії, Франції площею 980 тис. кв.км, на якій мешкало 66,3 млн. 
населення. Вісь Рим-Берлін-Токіо спиралася на підтримку Болгарії, 
Словаччини, Румунії, Угорщини, Фінляндії, Хорватії, що перетворило 
її на силу, що виразно домінувала у світі. Після поразки Франції у 
Німеччини залишався єдиний серйозний супротивник у Західній 
Європі – Велика Британія. Політика ізоляціонізму й дистанціювання 
від втручання у європейські справи, яку проводила адміністрація 
США, надзвичайно ускладнювала становище Британської імперії. 
При цьому Вашингтон демонстрував готовність захищати свої 
інтереси у Тихоокеанському регіоні. Однак більшість британських 
впливових політиків висловили рішучість стояти до кінця, незважаючи 
на нищівні бомбардування Люфтваффе та спроби морської блокади 
Островів німецькими ВМС. Оволодівши матеріальними і людськими 
ресурсами захоплених країн, Німеччина значно посилила свій 
військово-економічний потенціал. Тим часом СРСР, незважаючи на 
солідні територіальні прирощення, фактично опинився в ізоляції, що 
непокоїло Кремль і змушувало його вести інтенсивний пошук засобів 
протидії негативним чинникам та потенційним загрозам. 

Таким чином прагнення досягнути своїх цілей воєнними 
засобами засвідчило багато європейських та інших держав, що 
перетворювало міжнародну ситуацію у складний конгломерат 
антагонізмів з багатополярними ядрами впливів. Усе йшло до того, 
що західноєвропейська увертюра є лише прелюдією значно більшого 
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за масштабами протистояння. І її партитура писалася практично 
одночасно у кількох столицях. Цілком закономірно, що здобувши 
ініціативу на міжнародній арені, лідери ІІІ Райху вирішили її 
розвивати прискореними темпами у напрямі, що вважався життєво 
важливим. Східна військово-політична стратегія Берліна швидко 
набула нових, чітких обрисів у формі підготовки до війни з СРСР. 
Попри існування договору про ненапад з Німеччиною, у Кремлі чітко 
усвідомлювали небезпеку, пов’язану з агресивним курсом Гітлера, 
тому також здійснювали активні військові приготування. 

ДРУГА ТЕЗА. Аби проілюструвати визначальні рації, якими 
керувалися нацистські верховоди, наведемо дві цитати з виступів і 
творінь фюрера: «Ми закінчуємо, нарешті, з колоніяльною і 
торгівельною політикою довоєнного часу і переходимо до 
територіяльної політики майбутнього. Коли ми сьогодні говоримо в 
Європі про нові землі, ми можемо, у першу чергу думати тільки про 
Росію і підлеглі їй прикордонні держави» [1].  А в розмові з комісаром 
Ліги Націй Я. Буркхардом Гітлер заявив: «Усе, до чого я вдаюся, 
спрямоване проти Росії. Якщо Захід настільки дурний і сліпий, аби 
зрозуміти це, то я буду змушений домовитися з росіянами для удару 
по Заходу, а потім, після його розгрому , я спрямую усі свої об'єднані 
сили проти Радянського Союзу. Мені потрібна Україна, щоби нас 
знову не заморили голодом, як в останній війні»[1, с.32].  

Геополітичну стратегію найяскравіше віддзеркалював тост 
Й.Сталіна під час прийому в Кремлі випускників військових академій 5 
травня 1945р. У ньому вождь наголосив, що командний склад 
радянських Збройних сил, має готувати себе до наступальної війни, 
аби завершувати розгром потенційного ворога на його території. Коли 
один з генералів танкових військ у тості на честь радянського лідера 
забув процитувати цю частину його меседжів, Сталін доволі жорстко 
вказав йому на неуважність до своєї головної настанови: «Дозвольте 
внести поправку. Мирна політика забезпечувала мир нашій країні. 
Мирна політика – справа гарна. Ми до часу проводили лінію на 
оборону – до тих пір, поки не переозброїли нашу армію, не 
забезпечили армію сучасними засобами боротьби. А тепер, коли ми 
нашу армію реконструювали, наситили технікою для сучасного бою, 
коли ми стали сильними – тепер потрібно перейти від оборони до 
наступу. 

Здійснюючи оборону нашої країни, ми зобов'язані діяти 
наступальним чином. Від оборони перейти до воєнної політики 
наступальних дій. Нам необхідно перебудувати наше виховання, 
нашу пропаганду, агітацію, нашу пресу в наступальному дусі. 
Червона армія є сучасною армією, а сучасна армія – армія 
наступальна» [2, с.278]. Відмовившись наприкінці 30-х років від 
доктрини світової революції, Кремль змінив стратегію, але не 
збирався сидіти в «обложеній фортеці» і пасивно очікувати розвитку 
подій. На початку червня 1941 р. начальник Головного політичного 
управління Щербаков надіслав у війська директиву такого змісту: 



 - 10 - 

«Зовнішня політика Радянського Союзу нічого спільного не має з 
пацифізмом, з прагненням досягнути миру, що б то не було… Таким 
чином ленінізм учить, що країна соціалізму, використовуючи 
сприятливу міжнародну ситуацію повинна і зобов'язана взяти на себе 
ініціативу наступальних воєнних дій проти капіталістичного оточення 
з метою розширення фронту соціалізму. Міжнародна ситуація вкрай 
загострилася, воєнна небезпека для нашої країни наблизилася, як 
ніколи. За цих умов ленінське гасло «на чужій території захищати 
власну землю» може в будь-який момент перетворитися на практичні 
дії». 

Незважаючи на різну мотивацію і пропагандистську риторику, і 
Берлін і Москва всіляко прагнули показати світу свою військово-
економічну могутність і готовність досягати власних цілей завдяки 
застосуванню зброї. 

Отже, уроки Першої світової війни ніким засвоєні не були, а 
надійних інструментів стримування агресорів виробити не вдалося. 
Людство швидко котилося до чергової катастрофи. 

ТРЕТЯ ТЕЗА. Усі кроки двох головних акторів на Європейській 
арені – Німеччини та СРСР - виходили далеко за межі розумної 
необхідності, якби йшлося про послідовний курс на силове 
стримування потенційних агресорів. Обидві сторони тривалий час 
готувалися саме до наступальних масштабних війн. 

У рамках реорганізації Збройних сил ІІІ Райху та їхньої адаптації 
до виконання завдань, які ставилися для них фюрером, у серпні 1940 
р. почалася реалізація програми «Б» з виробництва новітніх зразків 
військової техніки. У 1939 р. німецький ВПК виробив 1,7 тис. танків та 
8,2 тис. літаків, 1940 р. – 2 тис. танків і 10,2 тис. літаків, 1941 р. – 
2,9 тис. танків і 11 тис. літаків, загалом – 6,6 тис. танків та 29,4 тис. 
літаків. У 1939 р. на озброєнні німецької армії налічувалося 26 
одиниць артилерії, 3,2 тис. танків, 4,4 тис. літаків, у 1941 р. – 77,8 тис. 
артилерійських систем, 11 тис. танків та 10,1 тис. літаків. Для 
порівняння, СРСР у 1939 р. мав у розташуванні військ 34,2 тис. 
одиниць артилерії, 10 тис. танків і 5,5 тис. літаків, а в 1941 р. – 
91,4 тис. артилерійських стволів, 18,6 тис. танків і 20,6 тис. літаків. 
Очевидна кількісна перевага радянської сторони в основних видах 
озброєння до певної міри компенсувалася вищими техніко-
тактичними характеристиками німецької військової техніки, хоча в 
СРСР швидкими темпами розроблялися і впроваджувалися у 
виробництво сучасні зразки, що навіть переважали зарубіжні аналоги 
[3]. У червні 1940 р. німецький уряд став утілювати в життя державну 
програму з розширення пропускної здатності залізничних та 
шосейних комунікацій, що охоплювали територію Східної Пруссії, 
Польщі, Румунії, Словаччини. Натомість у Радянському Союзі 
зосередилися на зведенні системи оборонних смуг у вигляді 
укріпрайонів поблизу західних кордонів, призначених для того, щоб 
зупинити війська противника і перейти до наступальних дій. 
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Одночасно відбувалося стрімке нарощування особового складу 
армій двох держав. Кількість військовослужбовців РСЧА зросла з 3,9 
млн. осіб у 1939 р. до 5,4 млн. у 1941 р. німецької армії – відповідно з 
4,6 млн. до 7,3 млн., а кількість дивізій – зі 135 до 303 у СРСР та зі 
103 до 210 у Німеччині [3, с.187]. Особлива роль у Німеччині 
відводилася матеріально-технічному забезпеченню та підготовці 
кадрів для рухомих з'єднань і об'єднань. Домогтися якісної переваги 
над противником Берлін намагався завдяки інтенсифікації навчання 
штабних та польових командирів, особового складу діючої армії та 
резервістів, оснащення війсь новими зразками зброї, вдосконалення 
організаційно-штатної структури військ. Як у Німеччині, так і в СРСР 
значна увага приділялася військовим маневрам і навчанням, але 
радянське командування практикувало масшабні імітації дій на 
можливих ТВД поблизу західних кордонів з максимальним 
наближенням до реальних умов. 

ЧЕТВЕРТА ТЕЗА. У другій половині 1940 року стратегічне 
керівництво Німеччини та Радянського Союзу майже одночасно 
прийшло до рішень на розв’язання міждержавних політичних 
проблем шляхом збройної боротьби. Початок безпосередньої 
підготовки до війни зводився до таких кроків: 

1) ухвалення військово-політичних рішень та зовнішньо-
політичне забезпечення майбутніх військових акцій; 

2) кристалізація та концептуальне оформлення задумів і 
стратегічне планування воєнних дій початкового періоду війни; 

3) мобілізаційне та оперативно-стратегічне розгортання 
збройних сил, підготовка військ, штабів і ТВД; 

4) проведення комплексу заходів з переведення економіки на 
воєнний лад;  

1. Ухвалення військово-політичних рішень та зовнішньо-
політичне забезпечення майбутніх військових акцій. 

 21 липня 1940 р. Гітлер наказав головнокомандувачу 
Сухопутних військ (ОКВ) розпочати підготовку плану кампанії проти 
Радянського Союзу. При цьому були зроблені принципові вказівки 
щодо політичних цілей війни, кількості сил, які виділялися для 
проведення операції, а також термінів зосередження військ. Надалі ці 
установки розвивалися і конкретизувалися. Наступного дня генерал-
фельдмаршал Браухич інформував про це начальника Генерального 
штабу генерал-полковника Гальдера і наказав йому вивчити різні 
аспекти, пов'язані зі східною кампанією [4]. У той же день на нараді 
вузького кола представників видів збройних сил у Бергхофі 
начальник штабу оперативного керівництва збройними силами, що 
входив до складу Головного штабу збройних сил (ОКВ), генерал-
полковник Йодль повідомив як найсуворішу таємницю, що фюрер 
має намір знищити СРСР силою зброї. Можливим часом початку 
кампанії він назвав весну 1941 р. На підставі вказівок Йодля 9 серпня 
1940 р. підготовлено директиву під умовним найменуванням «Ауфбау 
Ост» [5]. 
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Основні стратегічні ідеї війни проти СРСР Гітлер висловив на 
нараді керівних діячів Німеччини в Бергхофі 31 липня 1940 р. Війна 
проти СРСР мала розпочатися навесні 1941 р. Уся кампанія, 
вказував він, має сенс лише в тому випадку, якщо Радянський Союз 
буде розгромлений у результаті одного нищівного удару, припинення 
ж наступу під час зими вважалося небезпечним. При цьому необхідно 
було знищити радянські війська в західній частині СРСР, не 
допустити їх відходу на схід. Мета кампанії – захоплення Ленінграда, 
Москви, України і нафтових районів Кавказу, досягнення рубежів, 
звідки російська авіація не зможе завдати ударів по імперській 
території, а німецька авіація одержить можливість зруйнувати ще не 
захоплені об'єкти на Уралі: це лінія Астрахань – Волга – 
Архангельськ. Мова йшла про два удари по напрямках, що 
сходяться: на півдні – у напрямі Києва, з одночасною нейтралізацією 
району Одеси авіацією, і на півночі – через прибалтійські держави на 
Москву. Наступна операція з метою досягнення нафтоносних районів 
Баку відкладалася на пізніше. 

На основі цих ідей проекти планів війни паралельно готувалися у 
штабі оперативного керівництва Верховного командування, 
Генеральному штабі сухопутних військ а також оперативними 
групами під керівництвом генералів Маркса і Зондерштерна. 

В основу планування лягли теоретичні погляди німецького 
командування щодо ведення воєнних дій, які знайшли своє 
підтвердження у війнах Німеччини проти Польщі та Франції. Суть їх 
зводилась до того, що війни повинні бути «тотальними», кампанії – 
«блискавичними», а операції – стрімкими та рішучими.  

Плани Маркса і Зондерштерна, які передбачали нанесення 
ударів на двох стратегічних напрямках, були відхилені. В основу 
остаточного варіанта плану, що іменувався на початку «план Фриц» і 
підписаного Гітлером 18 грудня 1940 р. у вигляді директиви №21, 
лягли пропозиції Головного командування Сухопутних військ і штабу 
оперативного керівництва Верховного командування, які були 
повідомлені Гітлерові на нараді 5 грудня 1940 р. генералом 
Гальдером. Одне особливо сильне ударне угруповання мало завдати 
удару з району Варшави на Москву. З трьох груп армій, призначених 
для ведення війни, північна наступає на Ленінград, центральна – 
через Мінськ на Смоленськ і південна – на Київ. Кінцева мета всієї 
операції – вихід на лінію Волги й у район Архангельська. До східної 
кампанії передбачалось залучити 105 піхотних і 32 танкові та 
моторизовані дивізії. Можлива тривалість кампанії – 8 тижнів.  

Директива №21 була основним документом плану війни проти 
СРСР, відомого під найменуванням «план Барбаросса». 

Упродовж вересня 1940 р. – травня 1941 р. у Генеральному 
штабі розроблялися нові плани стратегічного розгортання збройних 
сил на випадок війни [6]. 18 вересня 1940 р. до ЦК ВКП(б) і Ради 
Народних Комісарів надійшли «Міркування про основи стратегічного 
розгортання Збройних Сил Радянського Союзу на заході і сході на 
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1940 – 1941 рр.», підписані наркомом оборони Маршалом 
Радянського Союзу С. Тимошенком і начальником Генерального 
штабу генералом армії К. Мерецковим. У документі вказувалося, що 
політична обстановка робить реальною можливість збройного 
зіткнення на радянських кордонах. Найбільш ймовірними 
противниками є: на заході – Німеччина, на сході – Японія. Збройне 
зіткнення на заході може втягнути у війну на боці Німеччини також 
Румунію, Угорщину, Фінляндію й Італію [6]. Оцінюючи ймовірні плани 
противника, автори документа підкреслювали, що у Генштабі 
перевіреної інформація з цього питання відсутня. Оцінка планів 
противника ґрунтувалася на припущеннях. 

Пропонувалося основним вважати фронт, що проходить на 
західних кордонах СРСР, де повинні бути зосереджені головні сили 
Червоної армії. Вважалося, що головний удар буде завданий зі 
Східної Прусії в напрямі на Мінськ. Одночасно з головним 
передбачався удар із району Хелм, Томашув, Ярослав на Дубно, 
Броди з метою виходу в тил львівському угрупованню радянських 
військ й оволодіння Західною Україною. На півдні очікувався перехід 
у наступ румунської армії, підтриманої німецькими дивізіями на 
жмеринському напрямі. В «Міркуваннях» не виключався й інший 
варіант – нанесення головного удару з району Сідлець – Люблін у 
напрямі на Київ, а допоміжного - зі Східної Прусії. Перший варіант 
передбачав розгортання головних сил Радянської армії на південь від 
Бреста, щоб відбити наступ ворога, а потім могутнім ударом у 
напрямі на Люблін та Краків і далі на Бреслау відрізати Німеччину від 
балканських країн, позбавити її економічних баз і рішуче впливати на 
держави цього регіону стосовно їхньої участі у війні.  

5 жовтня 1940 р. документ обговорювався з керівниками партії й 
уряду. Під час розгляду «Міркувань» наркому оборони були дані 
вказівки, відповідно до яких він і начальник Генштабу 14 жовтня 1940 
р. представили до ЦК ВКП(б) допрацьовані пропозиції. На відміну від 
доповідної записки від 18 вересня 1940 р. у цьому документі 
вказувалося: «На Заході основне угруповання мати в складі 
Південно-Західного фронту». Розробку плану війни з Німеччиною 
передбачалося закінчити до 1 травня 1941 р. [7, с.101]. Паралельно з 
цим потрібно було прискорити здійснення заходів щодо зміцнення 
воєнної могутності Радянського Союзу та його Збройних сил. 

На західних кордонах СРСР передбачалося розгортання 
чотирьох фронтів: Північного, Північно-Західного, Західного і 
Південно-Західного, на формування управлінь яких виділявся 
основний склад штабів Ленінградського, Прибалтійського особливого, 
Західного особливого і Київського особливого військових округів. 
Штаб Одеського військового округу виділяв зі свого складу 
управління 9-ї армії, яка включалась в Південно-Західний фронт. У 
складі зазначених чотирьох фронтів планувалося розгорнути 189 
дивізій і дві бригади (понад 61% усіх з'єднань Радянської армії), 
причому найсильніше угруповання військ створювалося у складі 
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Південно-Західного фронту (100 дивізій, у тому числі 20 танкових і 10 
моторизованих). У резерві Головного Командування намічалося мати 
три армії (16, 19 і 22-у) загальною чисельністю 32 дивізії. Дві з них 
(16-а і 19-а в складі 23 дивізій) розгорталися за Південно-Західним 
фронтом. Таким чином, із загальної кількості 240 дивізій, які 
планувались для ведення бойових дій на заході, на південно-західний 
напрям призначалося 123 дивізії.  

Надалі ці положення неодноразово уточнювалися, зокрема у 
розроблених в травні 1941 р. О. Василевським та М. Ватутіним 
«Міркуваннях щодо плану стратегічного розгортання Збройних Сил 
Радянського Союзу на випадок війни з Німеччиною і її союзниками». 
Всі основні документи того часу передбачали підготовку Червоної 
армії до ведення наступальних дій.  

Важливими документами що встановлювали порядок підготовки 
та застосування радянських збройних сил у війні з гітлерівською 
коаліцією з урахуванням змін державних кордонів СРСР на заході 
стали: план прикриття мобілізації, зосередження і розгортання 
збройних сил на випадок війни та план мобілізації. Перший з них, що 
одержав назву «План оборони державного кордону 1941 р.», був 
розроблений Генеральним штабом з великим запізненням і лише на 
початку травня 1941 р. директивами народного комісара оборони 
доведений до командуючих військами округів (Київському округу – 5 
травня, Одеському – 6 травня). Їм було наказано до 25 травня 1941 р. 
розробити нові плани оборони державного кордону і плани 
протиповітряної оборони. На підставі директив НКО в Генеральному 
штабі й у штабах військових округів і флотів були розроблені плани 
прикриття округів і флотів, однак їхня розробка закінчилася лише 
незадовго до війни. Плани прикриття округів були отримані 
Генеральним штабом 10–20 червня і наркомом оборони затверджені 
не були. 

Таким чином, станом на 21 червня 1941 р. співвідношення сил та 
засобів протилежних сторін, визначених для ведення збройної 
боротьби на теренах України було таким: 

• 70-ти стрілецьким, танковим, механізованим та кавалерійським 
дивізіям, 19 прикордонним загонам та 4 полкам НКВС, 14 
укріпрайонам, 2 повітрянодесантним корпусам, 24 окремим 
з’єднанням та частинам артилерії РГК з радянської сторони 
протистояло ворожих 57 дивізій та 13 бригад (1,7:1); 

• у другому стратегічному ешелоні з радянської сторони 
розгорталась 21 дивізія з кінцевим терміном зосередження до 10 
липня; до 4 липня було заплановано виділення 4 дивізій вермахту 
для підсилення групи армій «Південь» (5,2:1); 

• в бойових з’єднаннях і частинах Червоної армії першого 
стратегічного ешелону на території України нараховувалось 1 094 
500 чоловік особового складу, їм протистояло 992 тис. військовиків 
гітлерівської коаліції (1,1:1); 
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• радянські війська мали 19 188 гармат та мінометів проти 15 940 
у німців і їх союзників (1,2:1), 5 528 танків проти 725 (7,6:1), 3472 
справних літаки у з’єднаннях радянських ВПС та 801 літак ВМС проти 
800 літаків Люфтваффе та 500 з румунських ВПС (3,3:1), бойових 
кораблів – 232 Чорноморського флоту та річкових флотилій на 
Україні проти 29 з румунських ВМС (8:1). 

Аналіз воєнно-стратегічної обстановки напередодні радянсько-
німецької війни свідчить, що в основі стратегічного плану націонал-
фашистського блоку щодо війни проти СРСР лежала ідея раптового і 
могутнього першого удару з метою швидкого розгрому і знищення 
головних сил Червоної армії в смузі між кордоном та річками Західна 
Двіна, Дніпро з наступним стрімким просуванням углиб країни для 
захоплення найважливіших політичних і промислово-економічних 
центрів. Відповідно до задуму поблизу західних кордонів Радянського 
Союзу були розгорнуті головні сили армії Німеччини, а також великі 
сили армій її союзників. Усі ці війська були зосереджені в трьох 
стратегічних угрупованнях, призначених для нанесення масованих 
ударів на найважливіших стратегічних напрямах. Основні зусилля 
зосереджувались у смузі групи армій «Центр». Відповідно до задуму 
військово-політичного керівництва південний або український напрям 
у початковий період війни був важливим, але не головним. 
Розраховуючи на швидкий розгром головних сил Червоної армії, 
німецько-фашистське командування виходило з невірних даних про 
дійсне угруповання радянських військ.  

Усвідомлюючи неминучість зіткнення з грізним супротивником 
керівництво Радянського Союзу докладало грандіозних зусиль щодо 
підготовки країни та збройних сил до війни. Після початку Другої 
світової війни було розгорнуто 125 нових стрілецьких дивізій, 
сформовано 29 механізованих корпусів, 27 артилерійських полків та 
10 протитанкових бригад РГК, 25 авіаційних дивізій, повністю 
реорганізована система ППО, проводилась активна підготовка 
театрів воєнних дій. Основні сили Червоної армії зосереджувались на 
заході країни і не викликає сумнівів те, що вони готувались до 
зіткнення з гітлерівською військовою машиною. Стратегічні погляди 
на майбутню війну полягали у тому, що після відбиття наступу 
противника ворог мав бути розгромлений в ході стратегічного наступу 
Червоної армії на чужій території «малою кров’ю». На відміну від 
потенційного супротивника радянське керівництво вважало південно-
західний напрям головним і зосереджувало тут основні ударні 
угруповання.  

Заходи щодо мобілізаційного розгортання військ розпочалися у 
СРСР у травні 1941 р. під виглядом призову приписного складу на 
навчальні збори. За планом стратегічного розгортання збройних сил з 
середини травня розпочалась передислокація армій другого 
стратегічного ешелону, а з середини червня – дивізій першого 
стратегічного ешелону – у райони бойового призначення. Однак 
створення угруповання військ до початку війни не було закінчено. 
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Понад 35% з'єднань першого стратегічного ешелону не прибули в 
райони, призначені їм за планом прикриття, і знаходились у русі. 
З'єднання і частини прикордонних округів до початку війни не були 
цілком відмобілізовані і не мали штатної кількості особового складу, 
озброєння, бойової техніки і транспорту. 

У підготовці до війни радянських збройних сил існувало ряд 
суттєвих недоліків, унаслідок яких Червона армія фактично потерпіла 
поразку при проведенні операцій початкового періоду війни. 
Насамперед звертає на себе увага той факт, що в Генеральному 
штабі основні зусилля направлялися на розробку одного лише 
варіанту дій військ з початком війни, а саме наступального, хоча і цей 
план до кінця відпрацьований не був. Що стосується іншого, 
оборонного варіанта плану, то про його розробку питання навіть не 
ставилося. Підготовлений перед війною «План оборони державного 
кордону 1941 р.» був не оборонним варіантом плану війни, а планом 
прикриття відмобілізування і розгортання радянських збройних сил. 

У той час, коли розроблявся план прикриття, противник уже 
закінчував стратегічне зосередження поблизу кордонів УРСР, й 
інформація про це надходила як у штаби округів, так і в Генеральний 
штаб. Проте можливість раптових дій ворога в планах не 
враховувалася.  Розмірковуючи про феноменологію війни, У. Черчіль 
висловився таким чином: «Ніколи не думайте, що війна буде 
спокійною і легкою, і що ті, хто вирушає в цю химерну подорож, 
можуть виміряти припливи і урагани, з якими зіткнуться. Державний 
муж, який впадає у воєнну лихоманку, повинен усвідомлювати: 
щойно пролунав сигнал до початку, він більше вже не господар 
політичних, а раб непередбачуваних подій, некомпетентних або 
самовпевнених генералів, ненадійних союзників, ворожих нейтралів, 
злостивої фортуни, мерзенних сюрпризів, жахливих прорахунків… За 
всієї своєї впевненості у легкій перемозі пам’ятайте, що у світі не 
було би жодної війни, якби інша сторона не думала, що у неї також є 
шанс» [8]. 
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ВІЙСЬКОВІ ДІЇ НА ТЕРЕНАХ ВОЛИНІ ТА ПОДІЛЛЯ НА 

ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВІЙНИ 
 

У статті на основі аналізу архівних джерел проаналізовано 
військові дії на території Волині та Поділля на початковому етапі 
війни. 

Ключові слова: війна, стратегія, територія. 
 
Захопивши у перший день війни стратегічну ініціативу, 

гітлерівські полчища невтримно рвалися на схід. На Україну 
наступала група армій «Південь», що нараховувала в своєму складі 
57 дивізій і 13 бригад (це становило 36% німецько-фашистської 
армії) [1, с. 49]. Головного удару вона завдала в районі Луцьк – Рівне 
– Дубно – Броди. Саме тут зосереджувалось найпотужніше 
угруповання військ вторгнення – танкова група Клейста. Їй 
протистояли військові формування створених на базі Київського 
особливого військового округу Південно-Західного та, невдовзі, 
Південного фронтів. 

У планах радянського командування передбачалось, що у разі 
війни Київський особливий військовий округ стає Південно-Західним 
фронтом. Командуючим фронту – командуючий округом генерал-
полковник М. Кирпонос. Однак напередодні війни відбулись зміни: 21 
червня Політбюро ЦК ВКП(б) прийняло секретну постанову про 
утворення Південного фронту у складі двох армій зі штабом у Вінниці. 
Формування польового управління фронту було покладено на 
Московський військовий округ. Командуючим військами фронту став 
генерал армії І. Тюлєнєв [2, с. 7]. 

З 25 червня штаб Південного фронту, який розташовувався у 
Вінниці, взяв на себе командування військами. Він розмістився в 
підземному командному пункті, спорудженому на крутому гранітному 
правому березі р. Південний Буг, а також в наземних будинках (тепер 
– територія Військово-медичного клінічного центру Центрального 
регіону по вул. Князів Коріатовичів). 

Розподільча лінія між Південно-Західним і Південним фронтами 
проходила від Черкас, через Вінницю, Бар і далі, до теперішньої 
Івано-Франківської області. До складу фронту були включені дві армії: 
9-а Одеського військового округу (штаб – в м. Тираспіль) та 18-а, яка 
формувалась із військ Південно-Західного фронту (штаб – в 
м. Кам’янець-Подільський) [3, с. 70-71]. 

Після вторгнення гітлерівців оперативна обстановка для 
радянських військ була вкрай несприятливою. Танкова армада 
Клейста, використовуючи розрив завширшки до 50 км, що утворився 
накінець 24 червня між радянськими 5-ю і 6-ю арміями, рухалася в 
напрямі Житомир – Київ, щоб у взаємодії зі своїми 6-ю та 17-ю 
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арміями відрізати війська центру від лівого крила Південно-Західного 
фронту. З метою запобігти цим намірам, Військова рада фронту 
прийняла рішення всіма п’ятьма наявними механізованими 
корпусами завдати потужного контрудару. Проте раптовості 
запланованого заходу не сталося, як і не вистачило сил зупинити 
ворога. Що ж стосується запеклості протистояння на волинській 
землі, то воно вилилось у найбільші танкові бої початкового періоду 
війни. З обох сторін у них брало участь до 2 тис. танків [1, с. 57]. 

Наприкінці червня 1941 р. становище військ Південно-Західного 
фронту ще більше ускладнилося. Танкове угруповання гітлерівців 
після завдання несподіваного удару в районі Дубно ринуло на Острог 
з метою просунутися в тил основних сил противника. Розгадавши 
намір ворожого командування, Військова рада фронту віддала наказ 
військам організувати оборону в Остропільському укріпрайоні і на 
рубежі Старокостянтинів – Базалія – Вишнівець [4]. Командуючий 
фронтом генерал М. П. Кирпонос направив сюди останній фронтовий 
резерв: 24-й мехкорпус, 199-стрілецьку дивізію, 21-у повітряно-
десантну бригаду і три щойно сформовані протитанкові артилерійські 
бригади. Знову розгорілися запеклі бої, але сил виявилось замало. 

Вкотре негативно позначились і нестача ратного досвіду, і 
застаріле озброєння, і обмеженість необхідних боєприпасів, і явно 
недостатній рівень підготовки призначених після хвилі репресій 
командирів, їхнє невміння берегти належним чином найцінніше – 
солдатське життя, що відзначав, зокрема, у своєму щоденнику 
начальник генерального штабу сухопутних військ Німеччини 
Ф. Гальдер: «Російська тактика наступу: трихвилинний вогневий 
наліт, потім – пауза, після чого – атака піхоти з криком «ура» 
глибокоешелонованими бойовими порядками (до 12 хвиль) без 
підтримки важкої зброї, навіть у тих випадках, коли атаки 
здійснюються з далеких дистанцій. Звідси… великі втрати 
росіян...» [5]. 

Буквально через тиждень після початку війни ворог 
безпосередньо підійшов до Поділля. А 29 червня вдерся у перший 
населений пункт Кам’янець-Подільщини – с. Білотин Плужнянського 
району. 

30 червня Ставка Головного Командування прийняла рішення 
відвести війська Південно-Західного і правого крила Південного 
фронтів на рубіж Симоновичі – Білокоровичі – Новоград-Волинський 
– Шепетівка – Старокостянтинів – Проскурів – Кам’янець-
Подільський. У директиві Ставки пропонувалося військам обох 
фронтів відійти спочатку на проміжний, а потім на основний рубежі. 
Відхід військ планувалося прикривати загонами загородження, які 
мусили потім руйнувати дороги, засоби зв’язку, мости. 

Важливим фактором стримування ворога мали стати укріпрайони 
(УРи), але перед війною вони не були належно укомплектовані 
особовим складом, бойовою технікою, необхідним озброєнням, 
внутрішнім облаштуванням, а Проскурівський, Шепетівський, 
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Остропільський укріпрайони взагалі мали лише комендантські 
управління. За короткий відрізок часу в 1941 р. гарнізони УРів були 
поповнені резервістами та середня чисельність гарнізону ДОТа 
всеодно складала 15 – 20% від загальної потреби. 

Озброєння ДОТів (артилерійське, кулеметне) було застаріле, 
зразка кінця ХІХ – початку ХХ століть. Чимало гармат і кулеметів 
старих зразків були поламані, не вистачало боєприпасів. Так, у 
середині липня 1941 р. в Летичівському укріпрайоні, штаб якого 
знаходився у с. Лука Барська, на протяжність фронту 122 км із 363 
бойових споруд тільки 11 було артилерійських, решта – кулеметні 
ДОТи. Для озброєння кулеметних ДОТів не вистачало 162 станкових 
кулеметів. З 8 передбачуваних кулеметних батальйонів були лише 4 
щойно сформованих і не навчених, а недобудований 
Старосинявський укріпрайон взагалі був без кулеметного батальйону. 
Тому лише окремі ДОТи відіграли помітну роль у обороні та 
стримуванні ворога у червні – липні 1941 р. Зокрема, впертий опір 
загарбникам чинили гарнізони ДОТів біля Летичева, 
Новокостянтинова, сіл Сіноводи, Галузинці, Криничне, Нижнє, 
Вовковинці, Буцніва, Шиїнці, Нова Гута, Стара Гута, Юрченки, 
Лисанівці, Рудня, Заволок, Рожни, Закот, Ревуха, Залетичівка, 
Суслівці, Лука Барська та ін. Найактивніше вели бої підрозділи 
Летичівського УРу під командуванням комбрига Якимовича, а також 
війська 12-ї армії генерала П. Г. Понєдєліна, 579-й артполк, 24-й, 27-
й, 29-й, 37-й окремі кулеметні батальйони (ОКБ). Тоді особливо 
відзначилися командир 37-го окремого кулеметного батальйону 
капітан Ємельянов, коменданти ДОТів №30 і 32 (біля Летичівської 
греблі) Чорний і Гулько та молодший сержант Васильєв, офіцери 
С. Т. Кривоший, М. Г. Слободян. 

Комендант ДОТу №331 біля с. Галузинці М. М. Коваль 10 днів 
утримував оборону [6, c. 15-17]…  

Щоб прикрити відхід військ до старого кордону, генерал 
М. П. Кирпонос вирішив кинути в контратаку танкові частини й 
з’єднання. Але здійснити цей задум також не вдалося, бо, як 
зазначалося у довідці начальника бронетанкових військ фронту Р. Н. 
Моргунова, «4-й корпус має 126 бойових машин, які зосереджені в 
Козятині, 8-й – 43 машини – там само; 9-й – 164 машини в Коростені; 
15-й – 66 машин у Березівці... Більша частина танкового парку 
небоєздатна, вона потребує поточного ремонту» [7]. Не краще було і 
з арти-лерією: значна частина тягачів вийшла з ладу, запаси снарядів 
вичерпані. 

В свою чергу, щоб перешкодити організованому відходу 
радянських військ, гітлерівці ввели в бій свіжі сили і посилили натиск 
вздовж шосе Рівне – Шепетівка на стику 5-ї і 6-ї армій. Утворений між 
ними розрив збільшувався з кожним днем, що загрожувало 
роз’єднанню військ фронту і оточенню його головних сил. 
Враховуючи дану обставину, Ставка на допомогу Південно-Західному 
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фронту передала 7-й стрілецький корпус із Південного фронту. Його 
частини і з’єднання повинні були закрити вкрай небезпечний розрив.  

Під час відходу радянських військ створилося важке становище 
на правому крилі 6-ї армії, куди гітлерівське командування кинуло у 
бій 9-у танкову дивізію, мотодивізію «Вікінг» і три піхотні дивізії. 
Командуючий 6-ю армією генерал І. М. Музиченко не зміг 
організувати чіткого керівництва військами, тому ворог завдав удару з 
району Бродів по Тернополю і 4 липня оволодів цим важливим 
опорним пунктом. Того ж дня в його руках опинилася низка населених 
пунктів Кам’янець-Подільщини: села Вільшанка і Воробіївка 
Ляховецького, Велика Гнійниця Плужнянського, Мокіївці Грицівського, 
Глібів Миньковецького, Ганнопіль Славутського, Котелянка 
Полонського, Судилків Шепетівського районів, залізничні станції 
Білогородка, Хролин, Цвітоха, а напередодні – райцентри Берездів та 
Волочиськ, села Мухарів, Корчик Берездівського, Дертка, М’якоти 
Плужнянського, Великий Скнит, Крупець, Старий Кривин 
Славутського районів, залізнична станція Кривин... Цими діями 
противник розсік порядки 6-ї армії і створив загрозу оточення інших 
армій. 

Аналізуючи обстановку, командуючий фронтом генерал 
М. П. Кирпонос і його штаб бачили, що гітлерівці рвуться до 
Житомира з метою поновлення наступу на київському стратегічному 
напрямі. Розуміючи, до чого це може призвести, вони вирішили 
терміново направити в район Тернополя свій останній резерв – 49-й 
стрілецький корпус. Тепер на шляху до Києва не залишалося ніяких 
військ. Розташована там 19-а армія генерала І. С. Конєва 
перекидалась на Західний фронт, де ситуація була ще 
загрозливішою [1, с. 60].  

5 липня важка обстановка склалася під Шепетівкою. Маючи на 
цьому напрямі 10 піхотних, 4 танкові, 2 моторизовані дивізії і значні 
сили авіації, гітлерівці прорвали оборону 19-го механізованого і 7-го 
стрілецького корпусів. Ворогу вдалося захопити Шепетівку, а потім і 
Новий Миропіль. Між Новоградом-Волинським і Новим Мирополем 
утворилася загрозлива порожнеча. Саме через неї 48-й мехкорпус 
гітлерівців спрямував свій удар на Бердичів і ввечері 7 липня зайняв 
його, опинившись у ста кілометрах на північ від Вінниці. 8 липня 
німецькі танкові частини зайняли Новоград-Волинський, а 9 липня – 
Житомир. 10 липня частини 30-го моторизованого корпусу вийшли на 
близькі підступи до Києва біля р. Ірпінь [1, c. 61]. 

У захисті Поділля брали участь й війська Південного фронту, 
зокрема, його 18-а армія. У червні 1941 р. активних дій великими 
силами на її ділянці не велося, оскільки головнокомандування 
сухопутних військ Вермахту ще не прийняло остаточного рішення про 
термін введення в бій головних сил 11-ї німецької та 3-ї і 4-ї 
румунських армій. Але це не означало, що в смузі Південного фронту 
з боку гітлерівських військ не було спроб наступу. Штурмові групи 11-ї 
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німецької армії вже у перший день війни намагалися захопити в ряді 
місць мости через Прут, переправитися на протилежний берег. 

До наступу на могилів-подільському напрямі 11-а німецька і 3-я 
румунська армії перейшли 1 липня 1941 р. 10 липня їм вдалося 
захопити Кам’янець-Подільський.  

8 липня 1941 р. штаб Південного фронту із Вінниці перемістився 
до м. Первомайськ Миколаївської області. Відповідно розподільчий 
рубіж між фронтами змістився на південь, на лінію Сокілець – 
Копайгород [2, с. 12].  

Днем раніше почалися бої за Могилів-Подільський. 
Фашистському десанту вдалося прорвати оборону радянських військ 
на околиці міста і вступити в приміський ліс Липники. Зав’язався 
кровопролитний бій по всьому Могилів-Подільскому укріпрайону. На 
допомогу бійцям 130-ї стрілецької дивізії під командуванням генерал-
майора В.О. Візжиліна було кинуто мотострілецький полк 47-ї 
танкової дивізії 18-го механізованого корпусу. Вони оточили німецько-
румунські частини та розгромили ворожий полк «Бранденбург». 

Одинадцять днів героїчно обороняли Могилів-Подільський 
частини укріпрайону, 130-а стрілецька дивізія і мотострілецький полк, 
а також льотчики 45-ї змішаної авіаційної дивізії, знищивши до 5 тис. 
солдатів і офіцерів противника та велику кількість ворожої техніки.  

Назавжди збережеться у пам’яті подвиг гарнізону доту №112 (м. 
Могилів-Подільський). Понад 30 воїнів гарнізону доту відбивали атаки 
ворога, але не здалися. 28 липня дот замовк назавжди. На його стіні 
зберігся напис, зроблений останніми захисниками: «Прощай, 
Вітчизно! Ми віддаємо за тебе життя, фашистам не здамося!» [8]. 

17 липня частини 11-ї німецької армії навели велику переправу 
через Дністер біля с. Бронниця Могилів-Подільського району, 
готуючись до кидка через Дністер на північ, до з’єднання з 17-ю 
німецькою армією. Радянським військам загрожувала небезпека 
оточення. Але завдяки мужності екіпажу бомбардувальника АР-2 132-
го швидкісного бомбардувального авіаційного полку в складі 
командира Г. Локтєва, штурмана М. Навроцького і стрільця-радиста 
І. Бражникова, які скинули бомби з палаючого літака, німецька 
переправа була знищена. Командир літака Г. Локтєв загинув і був 
посмертно нагороджений орденом Леніна. М. Навроцький та 
І. Бражников 27.03.1942 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР 
удостоєні звання Героя Радянського Союзу [2, c. 18]. 

Не меншим героїзмом на вінницькій землі відзначились і воїни 
209-го полку 14-ї гірськострілецької дивізії під командуванням майора 
Г. В. Миклея. «У бою за м. Тростянець у тилу полку опинилося 76 
ворожих танків. Командир, розуміючи, що найстрашніше в цій ситуації 
паніка, дав чіткі вказівки комбатам і вирушив до батареї. Майор 
Миклей став до гармати, спрямовуючи снаряд за снарядом у залізні 
монстри. Бійці підпускали їх до своїх позицій і кидали в’язки гранат та 
пляшки із запалювальною сумішшю. Танки спалахували один за 
одним і зупинялися нерухомі. Цей бій тривав понад дві години. І 
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тільки тоді, коли спалахнув 46-й танк, ворог відступив...» [1, c. 87]. 
Майор Г. В. Миклей загинув 2 серпня 1941 р. на Кіровоградщині, а 9 
листопада того ж року йому посмертно було присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу [9]. 

Стійко стримували натиск противника на подільській землі 
радянські війська і на інших ділянках фронту. Так, у жорстоких 
сутичках з ворогом відзначився навідник гармати протитанкової 
батареї 680-го полку 169-ї стрілецької дивізії Я. Х. Кольчак. 17 липня 
у бою біля містечка Нова Ушиця Кам’янець-Подільської області 
вогнем своєї гармати він за годину вивів з ладу чотири танки 
противника. Це мало вирішальне значення для відбиття танкової 
атаки ворога на лінії переднього краю оборони [1, c. 87]. 2 серпня 
1941 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР Я. Х. Кольчак 
удостоєний звання Героя Радянського Союзу [10]. 

На південно-західній околиці с. Ялтушків Барського району 
фашисти оточили трьохамбразурний ДОТ і запропонували гарнізону 
здатися. Бійці відмовилися капітулювати. Вороги закидали споруду 
димовими шашками. Через два дні місцеві жителі, під наглядом 
німців, поховали тіла 10-ти відважних захисників, які задихнулися в 
диму [2, с. 18]. 

На підступах до Крижополя вів оборонні бої з ворогом 160-й 
окремий артилерійський дивізіон протитанкових гармат. 21 липня, 
стримавши шалений натиск противника, бійці дивізіону 
контратакували його і відкинули на 15 км. [11, c. 337]. 

В кінці липня 1941 р. розгорнулися запеклі бої під Гайсином. 
Прикриваючи відступ основних сил Червоної армії, бійці 78-го полку 
96-ї стрілецької дивізії вчинили стійкий опір німецько-фашистським 
військам у Тимарському лісі, неподалік станції Зятківці. Полк своїми 
діями значно затримав наступ ворога. Останніми захисниками 
Гайсина були 12 червоноармійців, що окопалися на території 
середньої школи №1. Всі вони загинули смертю хоробрих у нерівному 
бою... [11, c. 199]. 

Однак, незважаючи на героїзм захисників Вітчизни, військам 6-ї, 
12-ї та 18-ї армій, що вели оборонні бої на території Кам’янець-
Подільської і Вінницької областей, під натиском переважаючих сил 
ворога довелося відступати. 18 липня 1941 р. гітлерівці оволоділи 
останніми населеними пунктами Кам’янець-Подільщини – селами 
Вербка, Погоріла, Сахни Летичівського району. 

18 липня розпочалися жорстокі оборонні бої в районі Вінниці. 
Місто захищали група військ під командуванням генерал-майора В. 
Володимирова, частини 99-ї стрілецької дивізії полковника 
П. Оп’якіна, 45-ї танкової дивізії комбрига В. Соломатіна та збірні 
загони, які відступали через обласний центр. На підступах до міста 
ворога стримувала група воїнів 90-го танкового полку на чолі з 
полковником С. Банчуковим. Увечері 18 липня ворог прорвався до 
штабу полку. Майже всі воїни загинули [2, с. 20]… 
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19 липня нацистські загарбники захопили Вінницю, 21 липня – 
вдерлися в Погребище, 22-го – в Калинівку, Крижопіль і Немирів, 23-
го – у Липовець та Іллінці, 24-го – в Чечельник, 25-го – в Дашів і 
Гайсин, 26-го – в Теплик, 27-го – в Оратів, 29-го – в Бершадь. До 
кінця місяця вони окупували все Поділля. 

Наприкінці липня – на початку серпня знесилені в боях 6-а і 12-а 
армії були оточені в районі Умані. За різними оцінками, від 60 тис. до 
100 тис. бійців і командирів потрапили в полон [2, с. 20]… 

Всупереч пануючій в СРСР військовій доктрині, що будь-яка 
війна повинна вестись Червоною армією на чужій території, 
реальність виявилась зовсім іншою. В трагічне літо 1941-го Червона 
армія не змогла «достойно міцно», як писалося у полковій газеті 
стрілецької дивізії ім. Яна Фабріціуса, що тривалий час 
дислокувалась на Вінниччині, «держати... революційний червоний 
прапор... та забезпечити соціялістичні темпи перемог...» [12].  
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Валерій Рекрут 
 

ГАЙСИНЩИНА НАПЕРЕДОДНІ ТА У ПЕРШИЙ МІСЯЦЬ  
НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1941-1945 РР.) 

 
У статті на основі широкого кола джерел проаналізовано 

військові дії та особливості функціонування окупаційного режиму на 
території Гайсинщини у 1941-1945 рр. 

Ключові слова: окупація, війна, ницизм. 
 
Дослідження звитяжної боротьби українського народу проти 

нацистської окупації в 1941-1945 рр. не втрачають своєї актуальності. 
На жаль, ще до нині не поставлені всі крапки над «і», продовжуються 
запеклі дискусії щодо беззаперечного визнання вирішального внеску 
України у перемогу над загарбниками.  

Відкриваючи одну з найтрагічніших сторінок нашої історії, 
зазначимо, що при висвітленні подій 1941-1945 рр. ми виключаємо 
будь-які посягання на честь і волю українського народу і тим паче 
категорично відкидаємо сумнозвісну маніакальну заяву про те, що 
перемогу у німецько-радянській війні російський народ зумів би 
здобути без України. Стратеги «русского мира», ігноруючи втрати 
десятків мільйонів українців і представників інших національностей, 
здійснюють спроби «приватизувати» перемогу у війні проти нацистів 
і трактують її як подвиг виключно титульної нації Російської 
федерації. Новоявлені ревізіоністи, возвеличуючи заслуги тогочасних 
військових і партійно-радянських діячів, продовжують «засмічувати 
вуха» всьому світу про «неймовірні злочини націоналістів-
бандерівців». Вони чомусь не згадують, що формувань ОУН-УПА 
налічувалось на порядок менше, ніж близько 1 мільйона різного роду 
РОА, РОНА та окремих військових угрупувань. Саме так звані 
«єдинонеділимці» на Україні у ролі нацистських холуїв палили села, 
вбивали дітей, жінок і безпомічних, перевершуючи за жорстокістю 
навіть елітних есесівських виродків.  

За твердженням відомого вченого О. Лисенка, в радянські часи 
історія війни «була значною мірою мемуаризована, заретушована, а 
то й відверто сфальсифікована. Протягом декількох післявоєнних 
десятиліть сформувалася жорстка схема-конструкція, відхилення 
від якої не допускалося» [1, с. 26]. З огляду на вищенаведене, не 
будемо звертати увагу на ворожі сентенції, виплеснуті з вуст 
аморальних вождів. Також не варто опиратися на примат емоційності 
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над раціональністю, почуттів над інтелектом, «серця» над «головою» 
– тобто притримуватися принципів кордоцентризму, а поставимо 
завдання оперувати тільки правдивими матеріалами та конкретними 
фактами і висновками. 

Відомо, що ще в другій половині 30-х рр. керівництво СРСР 
розробило заходи й затвердило детальний план на період ведення 
військових дій, але з орієнтацією, що війна буде проходити в 
наступальному режимі й обов’язково на чужій території. Для цього 
здійснювалися широкомасштабні заходи по будівництву 
фортифікаційних споруд та наділялася надзвичайна увага розвитку 
шляхів з твердим покриттям для інтенсивного пересування танків і 
механізованих частин. Ясна річ, що влаштування доріг, зокрема 
бруківки Умань-Брацлав, проводилося, в першу чергу, для створення 
можливостей ефективного маневру військ РСЧА Умансько-
Гайсинсько-Тульчинського гарнізонів у західному напрямку. До речі, 
за неповними даними, на території Вінницької області дислокувалися 
значні військові сили, включаючи 9, 24, 95 дивізії та 17 корпус, 
126 дивізіон, 70-72, 286-288, 296 стрілецькі, 24, 96, 99 артилерійські, 
49, 50 кавалерійські полки, потужний 24-й прикордонний загін та 
чимала кількість окремих формувань, котрі всі разом займали 
територію 55,6 тис. га (в тому числі 1435 га в Гайсині) [2, арк. 24-26]. 
Напередодні війни значна частина підрозділів Гайсинського гарнізону 
перебазувалася в м. Хирів і Стрий Дрогобицької області, а відома 9-
та Кримська дивізія сконцентрувалася на рубежі країни в 
Бессарабії [3, арк. 211].  

Не викликає сумніву, що цю автомобільну магістраль будували не 
для відступу армійських формувань Червоної армії та евакуації 
населення, а заради швидкого пересування збройних сил підчас 
наступальних операцій. Тому за наказом облвиконкому, Гайсинський 
район виділив 370 возів із фуражем для коней і 400 чоловік з 
металевими лопатами, які протягом 15 квітня-15 листопада 1941 р. 
мали працювати на будівництві об’єкту №10 під керівництвом 
спеціального підрозділу НКВС – так званого УНР (Управління 
начальника робіт) [3, арк. 181]. 

Крім вказаного вище будівництва, на початку 1941 р. 
мобілізаційний відділ обкому партії активно збирав кваліфікованих 
фахівців для формування десятників-будівельників і фахівців 
планово-бухгалтерського профілю на виконання робіт об’єкту №122, 
що розміщався в м. Тульчині. Із Гайсинського р-ну було залучено 19 
осіб, котрі працювали на відповідальних посадах цукрового, 
спиртового і плодоконсервного заводів, «Заготзерно» і державного 
млина [4, арк. 21]. 

Зміст наказу Наркома ВС УРСР від 9 травня 1941 р. про хід 
будівництва аеродромів свідчить, що влаштування злітно-посадочних 
смуг з камінним покриттям у Дрогобицькій, Волинській, 
Станіславській, Ізмаїльській, Вінницькій на інших, наближених до 
західного кордону областях, аж ніяк не визначався суто оборонними 
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потребами. Не важко здогадатися, що вони будувалися для 
розміщення важкої військової авіації дальнього слідування, зокрема 
бомбардувальників і повітряних суден для перевезення значної 
кількості живої сили і техніки. На Вінниччині такий об’єкт носив 
кодовий номер №211 і будувався силами УНР НКВС. Станом на 
початок травня роботи на об’єкті проходили мляво (вивезено лише 
2,8% каменя, 0,9% піску, праця вільнонайманих робітників 
використовувалася лише на 46% тощо). Тому відповідальний за це 
будівництво капітан держбезпеки Б. Шаблінський отримав серйозне 
попередження і мав негайно виправити справи до кінця червня 1941 
р. [5, с. 167-168]. 

Ще один документ, який, на нашу думку, підтверджує підготовку 
до агресії проти інших країн, вийшов із відділу кадрів обкому КП(б)У 
27 травня 1941 р. під грифом «цілком таємно». Від керівництва 
Гайсинського райкому вимагалося в стислий термін надіслати список 
(за спец. формою) на товаришів, що володіють іноземними 
західноєвропейськими та східними мовами [4, арк. 18]. Таких в районі 
знайшлося 14 членів партії, які досконально володіли англійською, 
німецькою, польською, чеською та іспанською мовами. Загалом по 
області таких поліглотів виявилось понад 500 чоловік [6, арк. 3-10]. 
Вочевидь, що такі кадри знадобилися не для організації оборонних 
заходів. 

Оглядаючи матеріали періодики та архівних документів, можна 
зробити висновок, що на початку 1941 р. СРСР інтенсивно готувався 
до війни. Крім військового навчання населення, учнів і студентів, 
улаштованих Товариством сприяння обороні, авіаційному та 
хімічному будівництву (ТСОВІАХІМ), партійно-радянські органи 
проводили прискіпливий підбір кадрового потенціалу. В першу чергу 
проходив військово-політичну підготовку і перепідготовку апарат 
райкомів, виконкомів, сільрад та інших органів влади. Зокрема при 
голові райвиконкому був утворений спеціальний сектор для роботи з 
кадрами, який, власне, й опікувався усіма питаннями цієї 
проблематики. В районі діяло 38 шкіл радянського активу, що 
охоплювали 922 чоловіки, а також існував постійний семінар щодо 
політичного вишколу голів сільрад та їх секретарів [3, арк. 167-168]. 

В більшовицькій практиці навіть робота з призовниками мала 
характер соціалістичного змагання. Так, 15 лютого в Гайсині 
відбулася Перша районна конференція майбутніх молодих воїнів, на 
якій воєнком (він же батальний комісар Л. Корженевич) підбив 
підсумки навчання в зимовий період. Майбутнім бійцям випала 
нагода зустрітися з Героєм Радянського Союзу, учасником 
білофінської війни М. Ткачовим. Також учасники зібрання викликали 
на соціалістичне змагання колег-призовників Тульчинського району, 
про що ухвалили відповідний договір. Домовились підбити підсумки 
змагання на Другій конференції в квітні місяці [7, с. 4]. 

Важко собі уявити в рамках яких критеріїв мали змагатися молоді 
призовники, адже частина з них взагалі не знала грамоти, певна 
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кількість ледь могла читати і далі свого села ніде не була і нічого не 
бачила. Однак в умовах ворожого оточення ВКП(б) вимагала 
організовувати будь-яку масу і мобілізовувати її на потреби держави 
та її непереможної армії. Відповідальність за виконання заходів ЦК 
партії щодо мобілізаційної роботи покладалася персонально на 
першого секретаря райкому і військового комісара, які, в свою чергу, 
були наділені правом залучати до цієї роботи будь-кого і в будь-який 
час.  

Цікавий випадок стався з в. о. голови партбюро райкому 
М. Х. Чайкуном, який заміщав першого секретаря А. Гарника, що 
проходив спеціальні військові курси перепідготовки в 
Москві [3, арк. 30]. До речі, Михайло Харитонович був родом з 
Вапнярки Томашпільського р-ну, пройшов певний трудовий гарт у 
профспілках: від керівника райпрофкому до голови обкому 
працівників профспілки МТС. За рекомендацією обкому КП(б)У, у 
вересні 1939 р., був обраний секретарем Гайсинського райкому 
партії [8, арк. 2]. Колишній представник обласного центру мав певні 
проблеми зі здоров’ям, але разом із районним військовим комісаром 
Л. Коржаневичем, розглядаючи таємні документи щодо мобілізаційної 
роботи, протягом декількох годин на «перекурах» періодично 
відвідували «кабіну» у чайній РСС №1 (через дорогу від райкому). 
Водночас, щоб не «зривати очі», по-черзі «пропускали по чарчині» у 
сусідньому ресторані (ліворуч від райкому, колишні «Нумера 
Тонконогого»). У підсумку вони так «начиталися» різних директив і 
планів, що прибувши на вечірнє засідання, секретар бюро влаштував 
гучний дебош. Через два дні на засіданні колеги кваліфікували цей 
вчинок як нетактовну поведінку «хворого секретаря» і вирішили 
вказати товаришу, аби таких випадків більше не 
повторювалось [8, арк. 77]. Така ухвала бюро, в певній мірі, 
випередила докладну записку НКВС про ЧП в районі і тим зберегла 
М. Чайкуну посаду. 

Загалом, аналізуючи документи та опубліковані матеріали, які 
відображали морально-психологічні настрої населення міста 
напередодні війни, можна стверджувати, що гайсинчани 
продовжували жити в атмосфері страху. Їм ніхто не гарантував 
безпеки. Всі знали, що до кожного із них у будь-який час можуть 
постукати вночі, арештувати і вивезти у невідомому напрямку. Навіть 
часткове припинення репресій і гучних судових процесів 1937-
1938 рр. не зупинило місцеве НКВС, яке продовжувало періодично 
здійснювати свої жахливі операції. Про це ніхто навіть не заїкався, 
але «свіжі новини» можна було почути за допомогою так званого 
«бабського радіо», тобто з переказів (тихенько і пошепки) «понятих» 
і сусідів, які наважувалися через замкову щілину або, обережно 
відвернувши фіранку, спостерігати за «актами виїмки» чергового 
«німецького шпигуна» або «англійського агента». Так, 23 червня, 
працівники заготконтори, прийшовши на роботу, були здивовані 
відсутністю головного бухгалтера К. Габаєва, який завжди 
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відзначався педантичністю й військовою дисципліною. Не багатьом 
вдалося дізнатися, що його вночі арештували як вихідця з родовитих 
дворян, вихованця Кадетського корпусу, що служив у білогвардійській 
армії, а згодом напередодні війни вихваляв гітлерівську армію. Такі 
відомості місцеві чекісти зібрали ще в лютому-березні 1941 р. і лише 
з початком війни вирішили арештувати наклепника. За свідченнями 
«колег», Костянтин Андрійович критикував владу за відсутність 
товарів першої необхідності і погану якість промислових виробів. Як 
професійний військовий, оцінюючи фінську кампанію, колишній 
офіцер висловлював сумніви в непереможності РСЧА, порівнюючи з 
успіхами збройних сил Німеччини. Цього стало достатньо, щоб через 
10 днів після арешту, провівши лише один коротенький допит, де 
підсудний лише частково визнав свою вину, 4 липня 1941 р. чекісти 
його розстріляли [9, арк. 37].  

26 червня дехто із сусідів вчительки німецької мови Катерини 
Петрівни Рум’янцевої потирав руки, коли у щілинку спостерігав як 
вночі дебелі «особісти» підсаджували її в «чорний воронок». Ніхто 
не сумнівався, що вона була «німецьким шпигуном», адже чули від 
неї «антирадянську пропаганду і агітацію». Виявилось, що 
К. Рум’янцева походила з дворян, хоч і була вдовою із дитиною на 
руках, але схвалювала початок війни і могла співпрацювати з 
окупантами. Тому вирок був однозначний – розстріл [10, с. 541]. 
Життя її закінчилося разом із К. Габаєвим, коли за директивою з 
Москви начальник УНКВС Вінницької обл. Б. Шаблінський наказав 
ліквідувати групу засуджених Вінницької в’язниці, яких не встигли 
евакуювати. 4 липня 1941 р. їх розстріляли. 

Звістка про віроломний напад фашистської Німеччини на 
Радянський Союз дійшла до мешканців району 22 червня після 
виступу В. Молотова по радіо, що був озвучений в обідню недільну 
пору. Зразу в місті та селах відбулися багатолюдні зібрання, які 
тривали до пізньої ночі. За інформацією секретаря райкому партії М. 
Чайкуна, мітинги-протести відбулися в 16 підприємствах та 
установах, 23 колгоспах за участі 7120 чоловік, на яких виступило 210 
ораторів в тому числі 16 жінок [11, арк. 16]. Трудівники спиртового 
заводу, засуджуючи віроломний напад, зобов’язалися повсякденно 
перевиконувати державні завдання і всі як один були готові в «любу 
хвилину влитися в ряди героїчної Червоної Армії, вщент 
розгромити фашистську навалу» [12, с. 2]. Робітник швейної 
фабрики тов. Портной заявив, що готовий добровільно вступити в 
ряди Червоної армії і з «гордістю буде нeсти високе звання 
червоного воїна» [11, арк. 16]. Аналогічного змісту запевнення 
звучали на всіх без винятку зборах і мітингах, де обурені гайсинчани 
засуджували агресію Німеччини та її союзників і висловлювали 
всебічну підтримку Червоній армії, уряду Рад і виявляли фанатичну 
любов до організатора всіх перемог Й. Сталіна. 

В зв’язку з масовим характером зібрань вирішили проводити 
подібні заходи в міському парку, де можна було в тіні крислатих лип, 
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дубів й акацій сховатися від пекучого сонця та навіть випити склянку 
газованої води виробництва місцевого заводу безалкогольних напоїв. 
За згадкою учасників тих подій, на мітингах, що відбувалися 
щоденно, значна маса людей слухала патріотичні виступи учасників 
військових баталій та проводилися мобілізаційні заходи, підчас яких 
добровольці клялися твердо і непохитно захищати Вітчизну від 
іноземних загарбників [13, арк. 2] 

В свою чергу, жінки, підлітки та поважні ветерани всіх сіл району, 
проводжаючи мобілізованих до армії чоловіків, готувалося до 
проведення жнив у стислі терміни, щоб не залишити гарний врожай 
ворогові. В сільських клубах і просто на відкритих місцях відбувалися 
мітинги на підтримку Червоної армії та керівників країни. Так, 
колгоспник с. Краснопілки Романюк, виступаючи на мітингу, заявив, 
що служив матросом Балтійського флоту та брав участь в 
революційній боротьбі, за що відбував покарання в царських 
казематах. Але, незважаючи на свої 62 роки і старість, в зв’язку з 
нахабною вилазкою німецького фашизму «готовий віддати своє 
життя за батьківщину, за великого Сталіна» [11, арк. 16]. На 
мітингу в Куні, де зібралися понад 500 колгоспників та інтелігенції, 
комсомолець Набура, у виступі, проникнутому гарячим патріотизмом і 
відданістю комуністичній партії та її вождю, закликав сельчан 
посилити революційну пильність і боротися за високу продуктивність 
праці. Колгоспники сіл Гунчі, Кіблича, Гранова та інших колективних 
господарств з глибоким обуренням сприйняли напад на Радянський 
Союз і виразили впевненість, що «знахабнілий ворог буде 
знищений» [12, с. 2-3].  

Однак, спостерігаючи за панічним відступом військових частин і 
появою значного числа дезертирів, селяни з певною обережністю 
ставилося до закликів агітаторів нищити майно, переорювати і палити 
добротний врожай зернових тощо. Більшість розуміли, що партійно-
радянське керівництво та сільські активісти «накивають п’ятами», а 
їм самим прийдеться думати про харчування і забезпечення 
повсякденне життя в умовах окупаційної влади. 

Повертаючись до тривожних днів кінця червня – початку липня 
1941 р. варто прислухатися до думок тих громадян, яким довелося 
пережили той важкий час. «Ми слухали невтішні повідомлення 
Радінформбюро,– згадував мешканець с. Крутогорба М. Титаренко, – 
і не могли повірити в те, що всенародно вигодувана й озброєна до 
зубів Робітничо-Селянська Червона армія дуже швидко задкує перед 
німецькими агресорами. Нам було дивно, чому непереможні 
командарми не можуть організувати оборону й надовго зачепитися 
на так званих укріплених районах, будівництво яких зводилося усім 
миром за народні гроші» [14].  

Аналізуючи публікації про патріотичні зібрання трудових 
колективів району, викликає сумнів щирість висловлених декларацій 
представників деяких сіл. На нашу думку, заява колгоспника с. 
Карбівки про те, що ми, (карбівчани) «ще тісніше згуртуємось 
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навколо комуністичної партії і любимого вождя народів товариша 
Сталіна, ще більше будемо кріпити міць нашої Батьківщини», не 
відображала загальних настроїв сельчан і не характеризувала 
справжнього ставлення до «рідної радянської влади» Як зазначалося 
вище, з-поміж сіл, які постраждали від більшовицького терору (Гранів, 
Зятківці, Кисляк і Карбівка), останнє поселення було одним із 
найбільших вражених репресіями. Радянські органи держбезпеки 
визначили населення існуючої тоді Кисляцької волості головним 
осередком для формування загонів А. Волинця та інших отаманів 
Подільського краю. Варто лише нагадати, що за участь в 
повстанському русі чекісти протягом 20-30-х років розстріляли 
декілька десятків мешканців Карбівки і сусіднього Кисляка. Там, 
практично, не можна було знайти жодної родини, яка не пройшла 
через лещата політичних та економічних репресій, пов’язаних з 
подіями Української революції 1917-1921 рр. Тому стане зрозумілим, 
що таких, які віддано любили рідну партію і Й. Сталіна, зокрема в 
Карбівці, можна було перерахувати на пальцях: голова сільради й 
очільник колгоспу, декілька комнезамівців та, ймовірно, виступаючий 
на мітингу селянин Т. Корнійчук. Тому й не дивно, що з приходом 
агресорів знайшлися люди, які розпочали тісну співпрацю з 
окупаційним режимом і навіть отримували від них нагороди. Мова 
йде про Г. Галькевича (служив в поліції), М. Куровського (служив у 
земуправі) і старосту села Карбівки Григорія Митрофановича 
Вдовцова, репресованого органами НКВС [15, с. 29-30]. 
Повернувшись із заслання, він погодився працювати на окупантів. 
Більше того, сумлінно служив владі, застрелив одного із партизанів, 
за що отримав обіцяний йому окремий двір для власного 
господарювання [16, с. 1]. 

Після декількох днів дезорієнтації в ситуації на фронтах партійне 
керівництво країни усвідомило, що доблесна Червона Армія не в 
змозі зупинити і відбити повномасштабний наступ військової армади 
нацистської Німеччини. Танули, як весняний сніг, сподівання на те, 
що вдасться швидко викинути агресорів за рубежі країни і там їх 
знищити. Зазвичай у традиціях більшовиків керівництво ВКП(б) 
покладало неабиякі надії на активізацію агітаційно-пропагандистських 
заходів, передбачаючи за рахунок них сколихнути вже досить 
підірваний войовничий дух населення. Бюро Вінницького обкому 
вимагало на місцях негайно створити групи лекторів з числа 
викладачів і пропагандистів та розпочати читання лекцій із наступної 
тематики: а) Про радянський патріотизм; б) Про героїчне минуле 
нашої батьківщини; в) Про героїчні перемоги Червоної Армії та 
ін. [17, арк. 149].  

Разом з тим, наказ про введення військового стану й оголошення 
про мобілізацію до лав Червоної армії в Гайсині викликала прояв 
неприхованого патріотизму, особливо серед молоді і комсомольців. 
Так, Ета Клаузе, Роза Аршинова, Ганна Юсім і Сара Полякова, які 
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закінчували місцеву фельдшерську школу, вирішили піти на фронт 
добровольцями [18, с. 3].  

Молоді колгоспники і механізатори Дмитришин, Шелест, 
Шнуренко, Вдовиченко, Бондарчук та інші заявили, що йдуть 
добровольцями на війну й будуть битися з ворогом «до останньої 
краплі крові» [19, с. 2].  

Замість залучених до лав збройних сил фахівців за кермо 
тракторів і комбайнів готові були сісти дівчата. Так, у Гранові, 40 
дівчат, в числі яких перебували Марія Барабаш, Килина Коваль, 
Ольга Гуцал, попереднього пройшовши відповідне навчання, вже з 
23 червня опанували кермо тракторів й успішно виконували 
сільськогосподарські роботи [20, с. 1]. 

Цікаво те, що ініціатива і патріотичний порив гайсинчан 
випередив навіть обком партії, який лише 25 червня ухвалив таємну 
постанову «Про роботу колгоспів і радгоспів у воєнний період». У ній 
вимагалося негайно провести заміну тих, хто пішов до РСЧА: голів 
колгоспів, зав. фермами, бухгалтерів, бригадирів, механізаторів та 
інших відповідальних працівників, висунувши на їх місце жінок-
активісток [21, арк. 159].  

Як не дивно, але в жодній тодішній газеті не з’являлось навіть 
рядка про великого вождя і не вказувалося що він робить і де 
знаходиться. Шпальта передовиць наповнювалися закликами до 
розгрому нацистської армії, майоріли відомостями про патріотичні 
заходи населення щодо боротьби з агресорами. Водночас 
оприлюднювалися державні нормативні акти на період війни. Одним 
із таких едиктів, що друкувався в декількох номерах «Соціалістичного 
села» був Указ Президії Верховної Ради Союзу РСР «Про воєнне 
становище», підписаний 22 червня 1941 р. Головою Президії ВР 
СРСР М. Калініним [12 с. 1]. У тексті, крім загального опису змін щодо 
запровадження спеціального режиму, детально описувалися функції 
військових трибуналів у місцевостях, оголошених на воєнному 
становищі і в районах бойових дій. Не важко здогадатися, що 
зазначені надзвичайно жорстоких повноважень (переважно розстріл) 
за різноманітні правопорушення, були спрямовані на залякування 
громадян та мали відіграти роль превентивних заходів щодо 
запобігання хаосу, грабунків, вбивств, дезертирства тощо. Особливо 
наголошувалося на тому, що громадяни не мали права вільно 
покидати підприємства і місця проживання, без спеціального дозволу 
військової влади не могли виїхати на інші території і тим більше 
покинути межі країни [12, с. 2]. 

Початок війни активізував роботу органів НКВС, які були 
покликані здійснювати захист населених пунктів від шпигунських та 
диверсійних груп противника. Згідно наказу НКВС СРСР від 25 
червня 1941 р. для боротьби з парашутистами та диверсантами 
гайсинський райвідділ приступив до створення винищувального 
батальйону в кількості 200 осіб з числа перевірених партійців і 
комсомольців, здатних володіти зброєю [21, арк. 60, 157]. У Гайсині 
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цей загін під командуванням О. Павленка озброювався засобами 
НКВС, а кадровий потенціал формувався за участі партійно-
радянських органів, які надавали всебічне і безумовне сприяння у 
справі комплектування таких батальйонів [17, арк. 157]. Також 
винищувачі мали брати участь в оборонних боях нарівні з 
регулярними частинами РСЧА. Крім того, чекісти готували групи так 
званих «бутилочників», тобто метальників «коктейлів Молотова», 
які тренувалися на спалюванні фанерних макетів танків і 
броньованих машин [22, с. 209].  

Із свого боку начальник Гайсинського гарнізону майор Ямніков 
наказав керівнику Будинку культури армії тов. Бухгалтеру 
організувати 4-х місячні курси для підготовки медсестер, 
сформувавши контингент слухачів з дружин командного і 
начальницького складу. Для цього були залучені всі місцеві лікарі: 
Г. Нідерман, А. Оржеховський, Ф. Блігер, Я. Пессіс, К. Трибич, 
Б. Тимановський, М. Вайсман, Г. Ратнер, Е. Туніцька, П. Циба, 
Л. Чайченко і Гладун. Керівну роботу курсами мала проводити лікар 
Г. Д. Нідерман. При тому голова райкому товариства «Червоного 
хреста» І. Кармазін мав забезпечити учнів літературою, наглядними й 
учбовими посібниками тощо. На жаль, ці курси проіснували лише два 
тижні і самоліквідувалися внаслідок евакуації більшості 
слухачів [4, арк. 48]. 

Влада, перебуваючи у перші дні війни в глибокому шоці, не 
змогла оперативно організувати комплекс заходів у вирішенні 
масштабних питань щодо негайної евакуації стратегічно важливих 
матеріальних і харчових ресурсів. Зокрема, лише 16 липня з Москви 
надійшла урядова вказівка щодо перегону худоби з Кам’янець-
Подільської, Вінницької, західних областей України та Молдавської 
РСР (вже коли більшість території названих областей були 
окуповані). Раднаргосп СРСР наказував супроводжувати живність 
через Кіровоградщину, Дніпропетровщину та Полтавщину до 
Ростовської і Сталінградської областей с подальшим розміщенням на 
пунктах призначення в Калмицькій АРСР. При тому, пропонувалося 
гнати живність польовими дорогами, забезпечувати водопій і 
харчування, на шляхах перегону організовувати чергування бригад 
ветеринарних лікарів і фельдшерів для огляду і запобігання хвороб 
тварин [23, арк. 13-14]. Цікаво, що про створення умов для людей, які 
виконували таку надзвичайно трудомістку і небезпечну роботу, в 
Москві жодного слова не промовили. Лише 20 серпня А. Мікоян 
телеграмою зобов’язував місцеві органи влади подбати про 
колгоспників і ветеринарних працівників, що супроводжують худобу, 
забезпечивши їх лазнями, санітарно-медичною допомогою та 
продовольчими і промисловими товарами [23, арк. 79]. Ясна річ, що 
цінні вказівки керманичів і турбота про погоничів та ветлікарів вже не 
змогли допомогти подільським колгоспникам і працівникам 
ветеринарної служби, які зі значним запізненням розпочали 
евакуацію живності (фактично, після 3 липня 1941 р.). Зокрема, 
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колгоспникам Вінниччини потрібно було супроводжувати на схід 
1.371.477 одиниць живності, що навіть при максимальних темпах 
організації вимагало досить часу та неабияких матеріально-технічних 
зусиль [24, арк. 228]. А тут ворог «наступав на п’яти» і не залишав 
шансів на підготовку таких заходів.  

Для колгоспників Гайсинського р-ну, які змушені були гнати 
19,7 тис. ВРХ, понад 8,6 тис. коней, майже 14.свиней, 7,5 тис. овець, 
далека дорога на Кіровоградщину проходила в неймовірно важких 
умовах [25, арк. 39]. Доводилось рухатись під постійними атаками 
німецьких винищувачів, нападами й обстрілами ворожих диверсійних 
і розвідувальних груп, при відсутності елементарних умов для життя 
та відпочинку. За визнанням секретаря ЦК КП(б)У Д. Коротченка, 
евакуація худоби з Кам’янець-Подільської, Вінницької, Житомирської, 
Київської областей проходила неорганізовано і без відповідної 
підготовки з боку влади. Зокрема частина супроводжуючого 
персоналу самовільно порозбігалася, залишивши без догляду велику 
кількість живності, яка не тільки втратила живу вагу, але й була 
вражена хворобами. Як наслідок із вказаних вище областей на лівий 
берег Дніпра дійшло лише 51,4% ВРХ, 50,6% овець і 6,7% 
коней [26, арк. 10-11]. На жаль, про втрати в дорозі живності 
Гайсинського р-ну встановити не вдалося.  

З наближенням фронту до Києва, командування Південно-
Західного фронту видало наказ і розробило спеціальну програму для 
воєнної підготовки бійців народного ополчення. За розпорядженням 
М. Хрущова, відповідальність за створення військових підрозділів та 
вишкіл ополченців покладалася на командування армій і партійно-
радянські структури на місцях. Бійці-ополченці повинні були вміти 
заряджати і розряджати гвинтівки та кулемети, користуватися 
гранатами і пляшками з горючою сумішшю та встановлювати 
протитанкові міни. Важливим навиком для ополченців мало стати 
уміння швидко перебігати, плазувати, копати щілини, протитанкові 
рови, кидатися в атаку тощо. Розроблена під керівництвом маршала 
С. Буденного програма передбачала набуття елементарних 
військових знань у неробочий час під керівництвом відповідних 
інструкторів [27, арк. 42]. Історія свідчить, що учасники народного 
ополчення, крім звитяжної праці на заводах, фабриках та установах, 
допомагали будувати різноманітні оборонні рубежі. Відомо, що 
працівники підприємств та установ Гайсина брали активну участь у 
спорудженні оборонних об’єктів на берегах Південного Бугу і 
готувалися зустріти ворога зі зброєю в руках [13, арк. 4]. Однак 
військові формування ополченців були недостатньо оснащені і несли 
відчутні втрати в живій силі. Разом з тим, патріотизм і самопожертва 
громадян достойні наслідування, гарних слів і всенародного 
вшанування.  

Непередбачений для командування Червоної армії розвиток 
воєнних дій утворив значну кількість гострих проблем у системі 
матеріально-технічного забезпечення. Виявилось, що на території 
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Вінницької області відсутні в достатній кількості склади для 
боєприпасів. Зокрема, з метою негайної ліквідації стратегічної 
помилки був розроблений план улаштування 18 таких сховищ, до 
будівництва яких щоденно залучалися 900 робітників і 360 возів. В 
Гайсинському р-ні передбачалося збудувати склад у Зятківцях 
(ймовірно, на залізничній станції). Для цього районне керівництво 
мало щоденно виділяти для будівельних потреб 20 возів і 50 
робітників та організувати харчування і належні умови для 
відпочинку [21, арк. 145]. На нашу думку, стрімкий наступ гітлерівців 
не дав змоги реалізувати це завдання. 

Не все було гаразд і для забезпечення улюблених «конячок», на 
ударну силу яких сподівалися маршал С. Будьонний та інші 
воєначальники, що жили в ейфорії перемог Громадянської війни. 
Славні полководці були переконані, що швидконогі скакуни разом із 
вершниками зі списами і шаблями можуть ефективно протистояти 
армаді танків, бронемашин і моторизованій піхоті противника. 
Виявилось, що на Вінниччині із мобілізаційного фонду сіна майже 900 
т. розбазарено Українською конторою «Заготсіно», а із наявної 
кількості сінажу – 231 т. некондиційна і не готова до вживання. Ще 
гірший стан був із резервами фуражу для коней, зокрема вівса, 
значна частина якого (616 т.) була вражена кліщем (в т.ч. 370 т. в 
Гайсині) [21, арк. 132]. Ясна річ, що на директора Гайсинського 
«Заготзерно» чекав військовий трибунал. Можливо, його врятувала 
негайна мобілізація на діючий фронт. 

На часі постало питання про організацію на окупованих 
територіях сил опору, в тому числі партизанських загонів, 
диверсійних груп і розвідувальної агентури. Тут варто звернути увагу, 
що на початку війни в розробці стратегічних планів СРСР були 
відсутні заздалегідь підготовлені відповідні заходи, котрі 
деталізували протидію окупантам у випадку захоплення ворогом 
власних територій. Без сумніву, розробники глобальної військової 
доктрини СРСР навіть не припускали думки, що Радянський Союз 
буде оборонятися, а тих хто висловлював припущення про втрату 
своїх територій, чекали сталінські табори. Стратегічні плани Й. 
Сталіна щодо ведення наступальної локальної війни провалилися з 
нападом Німеччини й тому керівництво країни змушене вже за ходом 
воєнних дій розробляти заходи та ухвалювати низку постанов, 
створювати підпілля на окупованих територіях, координувати дії руху 
опору. Так, 29.06. 1941 р. РНК СРСР та ЦК ВКП(б) видали спільну 
директиву партійним організаціям прифронтової смуги про 
перебудову всієї роботи на воєнний лад, в якій одним з 
найважливіших завдань визначалося створення на окупованій 
території партизанських загонів та диверсійних груп для боротьби з 
частинами ворожої армії. 6 липня 1941 р. Президія Верховної Ради 
УРСР, Раднарком УРСР, ЦК КП(б)У оприлюднили звернення до 
населеня, в якому закликали створювати партизанські загони, 
посилаючись на традиції українських партизанів. Водночас велася 
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робота щодо створення органів керівництва партизанським рухом [28, 
с. 6]. 

18 липня директива від 29 червня була доповнена постановою 
ЦК ВКП(б) про організацію боротьби у тилу ворога. У ній партійні 
організації повинні були надати партизанській боротьбі «найширший 
розвій і бойову активність». Проте, як показали перші місяці війни, 
для організації широкомасштабного й ефективного партизанського 
руху ні партійно-радянське керівництво СРСР, ні органи НКВС, ні 
військове командування виявилося не готовими. Вся діяльність, 
пов’язана з організацією партизанського руху, укомплектуванням 
створюваних формувань кадрами й оснащенням їх зброєю мала 
імпровізований характер, тобто, займалися всі, а, конкретно, ніхто. 
Внаслідок того питання про централізацію керівництва 
партизанською боротьбою та координація дій на вищому рівні була 
відсутня.  

На Вінниччині формування та матеріально-технічного 
забезпечення загонів опору, підпілля і диверсійних груп проходило у 
досить складних умовах. Вже перебуваючи в стані евакуації, органи 
влади й місцеві органи НКВС у спішному порядку підготували та 
залишити відповідні ресурси на таємних базах лише на території 
Бершадського, Літинського, Хмільницького та Гайсинського р-
нів [24, арк. 8]. Забігаючи трішки наперед, виявилось, що утворені 
«схованки» визначеної ролі не відіграли, адже були викриті 
зрадниками і майже все тамтешнє «добро» потрапило до рук 
окупантів та їх найманців.  

У свою чергу, для формування особового складу учасників руху 
опору відбиралися найбільш перевірені громадяни: чекісти, 
працівники міліції, комуністи, комсомольці та активісти із числа 
позапартійної інтелігенції. На території Вінницької області для 
підривної роботи в тилу ворога було утворено 151 партизанська 
група чисельністю в 1052 чоловік. На озброєні цих осередків виділили 
лише 144 гвинтівки і 3660 набоїв, 1405 гранат, 34 револьверів та 28 
мисливських рушниць. Крім того, з числа оперативного складу УНКВС 
для здійснення диверсійних терористичних актів залишені в тилу 
ворога 9 чоловік, з яких створено 3 бойових групи [29, арк. 3]. Судячи 
з поданої вище інформації, з таким бойовим арсеналом та військовим 
озброєнням можна було влаштовувати тільки окремі незначні 
терористичні акти. Для серйозної боротьби з окупантами потрібні 
були значно потужніші як людські так і матеріально-технічні ресурси, 
що й виявилось у перші роки становлення партизанського руху. 

На рівні районів організаційна робота і матеріально-технічне 
забезпечення окремих агентів і створених груп покладалося на 
секретаря і завідувача військовим відділом райкому за участі 
фінорганів у тісному контакті з керівництвом місцевих райвідділів 
НКВС, які підбирали й рекомендували потрібний контингент. В 
Гайсині цю роботу здійснювали райкомівці Х. Демчук і І. Кармазін та 
новий начальник райвідділу НКВС – сержант держбезпеки Клим 
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Іванович Ковальчук [30, арк. 3-4]. Попередній керівник райвідділу 
Д. Дудка і його заступник – секретар парторганізації П. Киржа, за 
наказом зверху, відбули в інші регіони, де захищали батьківщину 
спочатку у винищувальних батальйонах, з липня 1942 р. «воювали» у 
загороджувальних загонах. У квітні 1943 р. вже виконували свій 
службовий обов’язок у підрозділах нової структури НКВС – СМЕРШу 
(акронім популярного гасла: «Смерть Шпигунам!»). Подальша їхня 
доля нам невідома.  

Без сумніву, з-поміж мешканців Гайсинщини знайшлися сміливці, 
які погодилися залишитися на окупованій території і дали відповідну 
підписку такого змісту: «Підписка. (Прізвище, ім’я, по батькові) даю 
цю підписку (назва територіального органу) РО НКВС про те, що 
залишаючись на території, зайнятій німцями, зобов’язуюсь 
допомагати радянській владі, не шкодуючи свої сил і життя. На 9-й 
день після зайняття території ворогом зобов’язуюсь повідомити 
найближчому РО НКВС про все, що відбувається на даній 
території. Перебуваючи в тилу ворога, буду проводити шкідницьку 
роботу в напрямках: підривання мостів, підпал складів боєприпасів, 
проводити терористичні акти щодо осіб, які активно 
допомагають ворогу, активно допомагати партизанам. Дата. 
Підпис» [22, с. 208]. 

Крім вказаних вище агентів до руху опору мали долучитися всі 
без винятку комуністи, комсомольці та громадські активісти, які з 
різних причин опинилися в окупації. Нам вдалося виявити документи, 
згідно яких стали відомі прізвища осіб, залишених для організації 
підпільної роботи на Гайсинщині. Протягом 4-5 липня 1941 р. партійні 
органи та відповідні служби НКВС утворили 6 партизанських загонів, 
яким ставилося завдання розгорнути протидію окупаційному режиму 
на території тодішнього Гайсинського р-ну [31, арк. 2-7]. Ще 2 загони 
були створені в селах Косанове і Носівці, які зараз входять до складу 
Гайсинщини, а на той час перебували в адмінпідпорядкуванні 
Ситківського р-ну. Загалом, за завданням обкому КП(б) і УНКВС, у 
межах сучасної Гайсинщини 8 партизанських формувань мали 
протидіяти окупантам [29, арк. 12-13]. Зокрема, 04.07.1941 р. був 
утворений загін в складі 6-х бійців під керівництвом Волошанюка 
Івана Юхимовича, діяльність якого мала охоплювати всю територію 
Гайсинщини [31, арк. 2 зв.]. Пунктом дислокації командира 
визначалося с. Мар’янівка та встановлювався пароль для зв’язку: «Я 
з Кузьминець» – відповідь – «Які новини?» [29, арк. 13]. Того ж дня 
був утворений ще один партизанський загін під командуванням Бабія 
Дем’яна Івановича, котрий мав боротися з окупантами в районі міста 
Гайсина [31, арк. 2]. Місцем дислокації визначалося с. Куна. Пароль 
для зв’язку: «Як здоров’я вашого брата» – відповідь – «Брат 
почуває себе добре» [29, арк. 13].  

Крім того, були утворені ще декілька формувань, котрі отримали 
завдання локального характеру із місцем дислокації в окремих 
населених пунктах. Великі надії покладалися на 6-х партизанів під 
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командуванням Гарбулінського Михайла Миколайовича, котрий 
повинен був залучити до боротьби з окупантами не зовсім лояльних 
до радянської влади карбівчан [31, арк. 2 зв.]. Для зв’язку чекісти 
запропонували пароль: «Я карбівський» – відповідь – «Як справи в 
Карбівці?» [29, арк. 13]. 

Аналогічне завдання покладалося на Пирожинського Івана 
Івановича, який мав знищувати нацистів в районі Кисляка та 
організовувати там протидію українським націоналістам, які разом з 
окупантами прибували на захоплені території [31, арк. 7]. При тому, 
для зв’язку група з 5 осіб мала досить дивний пароль: «Я з Криму» – 
відповідь – «Що нового?» [29, арк. 12]. 

За планами працівників НКВС, у с. Бубнівці патріотів до боротьби 
з окупантами мав залучити Критковатий Іван Іларіонович. До його 
групи підібрали 4-х осіб, визначивши їм пароль такий: «Я вчора з 
Бубнівки» – відповідь – «А я сьогодні» [29, арк. 13]. 

Серйозні сподівання покладалися на загін під командуванням 
Козловського Михайла Демидовича, якому доручалося підняти 
нещадну боротьбу проти загарбників в одному з найбільших сіл 
району с. Гранові [31, арк. 4 зв.]. До складу його групи входило 3 
чоловіки, які між собою спілкувалися з допомогою паролю: «Я бачив 
Івана» – відповідь – «Як його здоров’я?» [29, арк. 13]. Обравши за 
ядро загону перевірених патріотів та використовуючи для маневру 
існуючі навколо села значні площі лісових масивів, партизани мали 
влаштувати пекло окупантам та їхнім найманцям. 

Бойове завдання від чекістів отримав мешканець с. Косанове 
Малий Онуфрій Герасимович, якому потрібно було з групою 3-х 
чоловік підняти на боротьбу з нацистами мешканців навколишніх сіл і 
підтримувати зв’язок між собою за допомогою паролю: «Газети 
отримуєте?» – відповідь – «Отримував правду» [29, арк. 13].  

Наступного дня (05.07.1941 р.) був утворений найбільш 
чисельний загін (19 бійців) під командуванням Глущенка Терентія 
Семеновича з місцем дислокації с. Носівці (тодішнього Ситковецького 
р-ну) [31, арк. 3]. Йому, як місцевому мешканцю, що не викликав 
підозри з боку окупаційної влади, потрібно було очолити рух опору та 
підтримувати контакти з партизанами декількох навколишніх районів. 
Для спілкування між собою носівецькі партизани мали вживати таке: 
«Дубовий листок» – відповідь – «Уже пожовтів» [29, арк. 13]. До 
речі, судячи із запропонованих для спілкування між партизанами 
словосполучень, на нашу думку, чекістський «секретчик» мав досить 
обмежений рівень фантазії щодо складання такого типу засобів 
оперативної роботи. 

Крім викладеного вище переліку партизанських груп, керівництво 
області залишало в тилу ворога 270 осіб для ведення особистої 
диверсійно-розвідувальної роботи, діяльність яких планувалася в 
місцях розміщення найбільш важливих в стратегічному плані 
військово-транспортних об’єктів: залізничних вузлів, автомобільних 
шляхів тощо. На жаль, нам невідомо чому в м. Гайсині обком КП(б)У 
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та органи УНКВС не залишили жодного агента, а диверсійно-
розвідувальну роботу доручили лише уродженцю с. Бубнівки 
Крижанівському Івану Антоновичу [29, арк. 36].  

Аналіз звітів, доповідних записок командирів і комісарів 
партизанських загонів, вивчення спогадів окремих патріотів та інших 
учасників руху опору не дали достовірних свідчень про те, що підчас 
окупації вказані вище партизанські загони діяли, а окремі агенти-
добровольці дійсно дотримувалися даних ними зобов’язань. Зокрема, 
вивчаючи документи й опубліковані матеріали, нам не зустрічалися 
повідомлення, що на території району протягом 1941-1942 рр. 
відбувалося диверсії: знищення мостів, вбивства зрадників, підпали 
складів боєприпасів тощо. На переконання сучасних дослідників, 
залишені члени підпільних груп та окремі агенти так глибоко 
«законспірувалися», що до осені 1943 р. (коли стало зрозуміло, що 
нацистам скоро буде кінець) не проявляли ніякої активності, 
переховуючись від людського ока в домівках або в якихось льохах. 
Лише з наближенням військ Червоної армії та особливо з появою 
представників оперативних груп Смершу деякі підпільники «показали 
носа», видаючи свої нори за явочні квартири та уповаючи за втратою 
ліній зв’язку на неможливість налагодити контакти з керівництвом.  

З іншого боку, існують достовірні дані, що окремі «підпільники» і 
комуністи добровільно здалися загарбникам, зареєструвалися в 
поліції і гестапо та через кожних 10 днів ходили відмічатися до них. 
Знайшлися й такі, що знищили партійні квитки, і, щоб уникнути 
неминучої відповідальності за бездіяльність, добровільно виїхали на 
роботу до Німеччини. 

Показовим прикладом може стати «діяльність» одного із 
партизанських загонів, сформованого виключно із командирів та 
бійців, підібраних на засадах вірності ідеям більшовизму. Так, 
евакуйований до Харкова апарат ЦК КП(б) взявся за утворення 
мобільних партизанських загонів із числа відповідальних комуністів i 
працівників НКВС. Кожне формування мало діяти у визначеному 
районі та підтримувати зв’язок із центром по рації. Один із загонів 
чисельністю 47 чоловік під командуванням тов. Рудченка 
направлявся на Вінниччину. Утім підчас переходу лінії фронту, 
спостерігаючи відступ Червоної армії, командир запанікував і, по-суті, 
самочинно ліквідував загін. Рудченко з частиною бійців закопав у лісі 
зброю, повернулася до Києва і згодом добровільно пройшов 
реєстрацію в місцевій поліцейській комендатурі. Інші бійці розійшлися 
по домівках і, фактично, стали дезертирами, припинивши боротьбу з 
окупантами [32, арк. 50, 71]. На жаль, таких так випадків було 
достатньо, щоб пересвідчитись у тому, що не всі, навіть комуністи та 
«енкавеесівці», на заклик «партії та любимого вождя» бажали йти 
на вірну загибель. 

Розглядаючи оприлюднені та виявлені архівні матеріали щодо 
організації партизанської і підпільної боротьби силами партійно-
радянських органів Гайсинського р-ну, складається враження, що 
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відповідна робота проводилася й повинна була дати плідні наслідки. 
За даними В. Марцішевського, для організації в тилу ворога 
диверсійних груп і партизанських загонів райком партії залишив 
завідувача базою «Сільгоспостачу» комуніста О. Вдовиченка, а в с. 
Зятківцях цю справу мали проводити І. Запрута, Г. Мельник, 
І. Киранчук і М. Полиця [13, арк. 6]. Однак, викликають певні 
запитання, чому жоден секретар або відповідальний працівник 
гайсинського райкому і місцевого виконкому не залишився в районі 
(як відбувалося в інших областях України) і не очолив партизанський 
рух, не організував підпільну боротьбу в місті? Відповіді на ці питання 
спробуємо знайти в подальших дослідженнях. 

Як виявилось згодом, про реальний «патріотизм» членів та 
кандидатів більшовицької партії, що залишилися на окупованій 
території, можуть стати дані зі звіту Гайсинського райпарткому на 
01.08.1944 р. Там значилося, що із числа 101 зареєстрованого 
комуніста – 83 знищили партійні документи, 53 – стали на облік в 
гестапо і поліції. Лише 14 членів КП(б)У і кандидатів перебували в 
партизанських загонах і працювали в підпіллі [33, арк. 5]. Такі дані 
красномовно засвідчують, що партійці, які пройшли реєстрацію, тобто 
легалізувалися як потенційні учасники антинацистських акцій, 
фактично припинили свою боротьбу з окупантами. 

Повертаючись до подій початку війни, зазначимо, що, за 
свідченням очевидців, у Гайсині запанікували вже в першій декаді 
липня, коли надійшли відомості, що 10 числа німецькі танки на річці 
Ірпінь вийшли на рубежі оборони Києва і розпочали битву за місто. 
Водночас масований наступ на Західному Поділлі призвів до того, що 
17 липня окупанти захопили Літин, а через два дні (19.07.1941 р.) 
вояки передових німецьких частин вже у Вінниці «мили ноги» у 
Південному Бузі [34, с. 3].  

Особливо загострилося почуття страху, коли 18-20 липня через 
Гайсин прослідували валки вантажних та легкових автомашин із 
обкомівцями і працівниками різних установ та їх сім’ями з уже 
захоплених районів. Потік транспортних засобів рухався до Теплика, 
а згодом зупинився в Джулинці [13, арк. 5]. Ось як описував процес 
евакуації органів державної влади один із керівників національно-
визвольних змагань Т. Бульба-Боровець: «За відступаючими 
червоноармійськими військами суне хмара місцевих енкаведистів, 
міліціонерів, секретарів та голів усіх райкомів, обкомів, що досі наче 
мошка та п’явки точили живу кров з нашого народу. Сунуть вони 
перелякані на смерть з їх родинами та «бебехами» [35, с. 27].  

Для керівництва району стало зрозумілим, що через 3-4 дні 
моторизовані підрозділи нацистів подолають опір червоноармійців і 
будуть біля Гайсина. Звичайні громадяни, які брали участь у 
згортанні виробництва та підготовці обладнання до евакуації, 
спостерігали за неорганізованістю і метушнею, що охопила район з 
наближенням окупаційних військ. Панічні настрої серед населення 
посилювались від того, коли побачили, що першими «накивали 
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п’ятами» у східному напрямку ті, хто ще напередодні палко закликав 
громити ворога. Різними дорогами і стежками, але оперативно й 
швидко на машинах, мотоциклах, підводах та навіть пішим ходом 
район покинули відповідальні керівники всіх підприємств та установ, 
працівники ТСОВІАХІМу та інших організацій, яким за призначенням 
потрібно було б до останнього часу забезпечувати життєдіяльність 
регіону. Не відставали від них управлінці різних гайсинських торгів і 
спілок, які вже були добре обізнані про поводження нацистів з 
єврейським населенням, й тому наполегливо «брали ноги в руки», 
намагаючись прихопити з собою членів родин і нажите добро.  

Як відомо, 19 липня окупанти захопили Вінницю, згодом вже 
опинилися в Немирові і Райгороді, 24 липня заволоділи Дашевом, 
Тростянцем і Тепликом та того ж дня вже були на підступах до 
Гайсина. Зокрема, здолавши оборону червоноармійців, гітлерівські 
війська заволоділи 23-24 липня залізничними станціями Ладижин, 
Губник, Зятківці і Кубліч. 24 дня загарбники обхідним маневром 
захопили Басаличівку, Бубнівку і Ярмолинці [36, арк. 22-23] і надвечір 
передові підрозділи агресорів увійшли в Куну [13, арк. 6]. Гітлерівці 
взяли під контроль вцілілий міст через річку Сіб, що дозволило їм 
безперешкодно переправляти важку техніку і розвивати подальші 
воєнні операції.  

Отже, внаслідок стрімкого наступу військ гітлерівської коаліції 25 
липня Гайсин був вже в руках загарбників. Загалом, гітлерівці 
протягом 4-х днів з боями захопили територію Гайсинського району 
загальною площею 955 кв. км, на якій розміщалися 44 населених 
пункти [25, арк. 37]. Демографічна ситуація в Гайсинському районі 
після його окупації складалася так: напередодні війни тут працювало 
4516 робітників і службовців, 15881 працездатних колгоспників, а інші 
майже 62 тис. мешканців міста і сіл становили діти та особи похилого 
віку [11, арк. 15; 25, арк. 37]. У перші дні війни більшість 
військовозобов’язаних(орієнтовно 5 тис. громадян) влилась до РСЧА, 
ще певна частина встигла виїхати в радянський тил (близько 5 тис. 
осіб), а інші (майже 72 тис. мешканців) змушені були 
прилаштовуватися до нового німецького порядку. Для окупаційної 
влади гостро постала проблема організації життєдіяльності 
залишених радянською владою інвалідів, жінок, дітей та людей 
похилого віку. Тому не варто було сподіватися, що крім жорстокої 
експлуатації населення та масового вилучення матеріально-
технічних ресурсів для потреб власної армії та утримання 
окупаційних адміністративних органів на місцях, завойовники 
забезпечать достойні умови життя для громадян на окупованих 
територіях. 

Тут варто погодитись з висновками українських вчених, зокрема з 
визначенням В. Стецкевича, що залишення десятків мільйонів 
цивільного люду під контролем окупантів, «слід кваліфікувати як 
найтрагічніше явище першого періоду війни – явище, що своєю 
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гуманітарною складовою було страшніше, ніж поразки Червоної 
армії в двобої з агресором» [37, с. 185]. 

Отже, підбиваючи підсумки вищевикладених матеріалів, варто 
зазначити, що ретельно підготовлена сталінська міфологія про так 
звану миролюбну зовнішню політику СРСР напередодні війни не 
витримує жодної критики. Об’єктивно оцінюючи відверту брехню, ми 
пересвідчуємося, що з вересня 1939 р. «миролюбний» Радянський 
Союз окупував Литву, Латвію, Естонію, частину Польщі, Румунії і 
Фінляндії – територію із загальною кількістю населення близько 23 
млн. людей. Захопивши нейтральні держави, Й Сталін ліквідував 
«буферну зону» між СРСР і нацистською Німеччиною, готуючи 
плацдарм для себе, а, фактично, полегшив ситуацію для раптового 
удару ворога, що і сталося 22 червня 1941 р.  

Водночас, для рядових жителів Гайсинщини, десятки тисяч яких 
на цей час вже повністю вивчили протигази, гвинтівки, кулемети, 
навчилися з них стріляти, брали участь у сотнях навчань і походів, 
напад «зненацька» виявився великою несподіванкою. Пересічні 
громадяни, оцінюючи цю трагедію, не могли знати справжньої 
правди. Тому для найбільш обізнаних жахливі події війни 1941-
1945 рр. асоціюються як масове людиновбивство. У спрощеному 
тлумаченні ці події зводилися до наступного: два зухвалих політики-
злочинці, попередньо домовившись про переділ світу, за своєю 
ментальністю не збиралися дотриматись досягнутої угоди. Тому один 
із них випередив подільника і «всадив ножа йому у спину», коли той 
смакував умови вдало укладеного пакту про ненапад. 
 За визначенням сучасних дослідників, у рекордно короткий термін 
нацистські війська зуміли подолати опір значно переважаючої за 
чисельністю та озброєнням Радянську армію і, подолавши відстань 
300-400 км, упродовж липня 1941 р. окупували Вінницьку область. 
Тут зразу був запроваджений кривавий режим управління, що 
визначався декількома особливостями: розподілом області на 
німецьку та румунську зони окупації, розташуванням філій центрів 
управління військами Третього рейху (польової ставки Гітлера і 
штабу рейхсмаршала Г. Герінга). Зокрема, територія Гайсинщини 
увійшла до складу генерального округу «Житомир» (населення 2,9 
млн. осіб), куди входила більшість районів Вінницької області, що 
перебували в німецькій зоні окупації [38, c. 7]. 

Аналіз опублікованих матеріалів та виявлених архівних 
документів свідчить, що партійно-радянські органи, які повинні були 
провести оперативні заходи щодо евакуації матеріально-технічних та 
людських ресурсів, завдання не виконали. Більше того, скороспішно 
утворені з числа так званих «патріотів» і «відданих партійців» 
осередки опору та партизанські групи у 1941-1942 рр. організованої 
збройної боротьби проти окупантів не здійснили. За задумом, із 
перших днів окупації нацистська військова та цивільна влада в 
Гайсинському районі повинна була спати в обіймах з автоматами, а 
не із «слабкими на передок» місцевими дівчатами. Проте, за 
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спогадами сучасників, було зовсім по іншому: запрацювали усі 
промислові підприємства, відкрилися школи, відновлені сільські 
колективні господарства оперативно зібрали щедрий урожай тощо. 
Перших два роки незначна кількість нацистів (до 30 осіб), що 
виконувала державну службу в Гайсині, щоденно «споживала сало й 
пила горілку від пуза», спокійно рухалися вулицями, відвідувала 
вистави драматичного театру ім. Тараса Шевченка, переглядала 
веселі німецькі та французькі фільми у кінотеатрі «Вікторія» та 
користувалася достойним медичними і соціальними благами. І ніхто 
їм у цьому не заважав. Навіть епізодичні порушення «німецького 
порядку» з боку окремих представників місцевого населення не 
впливали на патріархальну тишу провінційного міста, багатого на все, 
чим Бог дарував. 

У наступних розвідках варто ознайомитися із структурою влади 
та організацією системи освіти і соціально-культурного забезпечення 
громадян на території Гайсинського гебіту.  
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УДК 94(477.44)"1941/1944" 
Ігор Лановий 

 
ВІЙСЬКОВІ ДІЇ НА ВІННИЦЬКОМУ НАПРЯМКУ В ЛИПНІ 1941 Р. 

 
У статті, на основі вивчення широкого спектру джерел, 

відтворено маловідомі для широкого загалу епізоди військових дій 
на Вінницькому напрямку в липні 1941 р. Опрацювання німецьких 
документів: мемуарів, військових карт, фотографій дало змогу 
автору в деталях відтворити наступальні операції армії 
Вермахту. На жаль, через відсутність джерел, значно складнішим 
видається дослідження характеру дій радянських військ при обороні 
міста Вінниці.  

Ключові слова: війська Вермахту, Вінниця, Друга світова війна, 
радянські війська, наступальні операції, оборонні бої.  

 
У радянській історіографії розвиток трагічних подій літа 1941 року 

був поза межами історичних досліджень, бо це була «незручна» 
тема, яка «підривала» авторитет комуністичної партії та загалом 
ідеології радянської держави. Замовчувались прорахунки 
радянського керівництва, наслідками яких були величезні людські 
втрати. Не прийнято було згадувати тих, хто не був переможцем, як і 
тих, кому судилося пройти крізь страшне пекло військових таборів. В 
пошані були тільки перемоги та масовий героїзм радянського 
солдата. 

Загалом, нам потрібні були роки, щоб зрозуміти, що солдатський 
подвиг у часи поразок не менш вагомий, ніж звитяги.  

В радянській мемуаристиці спогади липневих боїв 1941 року на 
Вінницькому напрямку майже відсутні, адже 12-а армія, частини якої 
обороняли місто, на початку серпня потрапила в оточення під 
Уманню та була знищена як військова одиниця, а її командувач 
опинився в полоні разом з більшістю бійців та командирів. У 1950-му 
році генерал-майор П. Понєдєлін за вироком Верховного суду СРСР 
був несправедливо засуджений до розстрілу (посмертно 
реабілітований у 1956 р.). Звісно ж, така історія у радянські часи 
нікому не була потрібна. Лише наприкінці 1980-х розпочався пошук 
учасників оборонних подій липня 1941 року. 

22 липня 1991 року на Старому Місті було урочисто відкрито 
пам’ятний знак на честь воїнів, які загинули в ар’єргардних боях за 
м. Вінницю. На вшанування цієї події були запрошені ветерани, 
причетні до боїв 1941 року на Вінницькому напрямку. 

У 1994 році в м. Вінниці відбулася друга історико-краєзнавча 
конференція «Вінниця:минуле і сучасне», присвячена 50-річчю 
визволення міста від нацистських окупантів. Серед матеріалів цієї 
конференції є спогади учасника оборони м. Вінниці у 1941 році 
начальника штабу танкового полку 45-ї танкової дивізії І.Г.Павлова, 
які дещо прояснюють минуле. В своїх спогадах І.Г. Павлов згадує 
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перебіг подій щодо участі в боях 90-го танкового полку. Однак, у 
складі 45-ї дивізії були ще 89-й танковий та 45-й стрілецький полки. 
На жаль, про дії цих полків на теренах Вінниці нічого не відомо. 
Ситуацію міг би прояснити генерал-полковник М.Д.Соломатін (тоді 
комбриг 45-ї танкової бригади), але спогадів він не залишив. 
Можливо десь в архівних документах і збереглася його доповідна 
записка, адже за бойові дії , які забезпечили відхід військ 12-ї армії за 
р. Південний Буг (12.08.1941 р), генерал – майор М.Д. Соломатін 27 
березня 1942 року був нагороджений орденом Червоного Прапора. 

У доповідній записці штабу 12-ї Армії Військовій раді Південно-
Західного Фронту відмічено 17-й корпусний мотоциклетний полк, який 
брав участь в оборонних боях на вінницькому напрямку. Наразі 
подробиці боїв цього підрозділу залишаються теж невідомими. 

Відсутні відомості й про організацію оборони міста під 
керівництвом генерал-майора артилерії В.В. Володимирова. 
Зрозуміло, що більшість документів перебігу тих подій було втрачено 
під час відступу, який супроводжувався важкими боями. Як наслідок, 
ми дуже мало знаємо про той період. Тому завдання цієї публікації 
полягає у спробі відтворення деякої послідовності, деталізації подій, 
локалізації оборонних боїв на основі виявлених фактів, опрацювання 
та аналізу радянських і німецьких мап, фотографій та спогадах 
радянських і німецьких військовослужбовців. Потрібно також 
зазначити, що цей матеріал потребує подальшого опрацювання, 
пошуків невідомих фактів, документів та матеріалів. 

Якщо розглядати питання боїв липня 1941 року на Вінницькому 
напрямку, то відправним місцем тих подій є оборонні споруди 
Летичівського укріпленого району, які на віддалених підступах 
прикривали стратегічний напрямок – Вінниця. На цю лінію оборони 
радянське командування мало великі надії. Однак бої тривали 
недовго. Швидке просування вермахту не дало змоги підготувати 
укріплений район до оборони. На початок бойових дій командуванню 
не вдалось сформувати повноцінний гарнізон. Кулеметні батальйони 
поповнились приписним складом на 80% від воєнного штату. Не 
вистачало стрілецького та артилерійського озброєння. Смуга 
Летичівського укріпленого району, довжиною в 125 км мала 343 
кулеметні споруди, і тільки 11 артилерійських. Польове наповнення 
військами було недостатнім. На деяких ділянках його взагалі не було. 
Артилерійські установки потребували запасу снарядів. 

В системі Летичівського укріпленого району оборонялись війська 
12-ої армії та 96-ої стрілецької дивізії 18-ої армії. 13-ий стрілецький 
корпус 12-ої армії займав ділянку оборони Летичів – радгосп Лядова. 
24-та механізована дивізія, яка була виведена з складу 26-ої армії та 
підпорядкована 12-ій армії тримала оборону на рубежі Хмільник - 
Летичів. 

 На ділянці Летичів – Деражня – Волоське – Гармаки вів 
наступальні дії 49-ий гірський корпус 17-ої армії вермахту. Так 97-ма 
легка піхотна дивізія наносила відволікаючий удар в районі Летичева. 
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На ділянці Деражня - Волоське вела наступ 4-та гірсько-єгерська 
дивізія. В районі дії 49-го гірського корпусу вермахту нанесення 
головного удару відводилось для 1-ої гірсько-єгерської дивізії, яка 15-
го липня 1941 року після тригодинного артилерійського обстрілу з 
використанням важкої артилерії, разом із 4-ю гірсько-єгерскою 
дивізією розпочала наступ у напрямку Летичівського укріпленого 
району. Основні зусилля були сконцентровані на внутрішніх флангах 
обох дивізій. Наступ 1-ї гірсько-єгерська дивізії проходив на ділянці 
Пилипи – річка Ровець при підтримці самохідних артилерійських 
гармат 243-го дивізіону . Для єгерей 15-те липня став ,,днем 
артилерії», адже вона в цей день ефективно попрацювала на своєму 
максимумі. Артилерія придушувала польове заповнення укріпленного 
району, а штурмові групи знищували вогневі споруди. О 21.30 
завдання було виконано на всій ділянці наступу. Ось як згадує ці події 
старшина роти 37-го окремого батальйону Митрофан Коваль: «15-го 
липня дорогою Пилипи – Галузинці пішли танки противника. Один ми 
підбили біля села Галузинці, решта прорвались. Ми вели вогонь по 
піхоті у своїх секторах. Довготривалі вогневі споруди мовчали. Вони, 
мабуть, були розбиті , або залишені своїми гарнізонами. Зв’язку з КП 
не було. Опівдні німці хазяйнували в Галузинцях. А коли піхота 
противника зайшла в тил нашої довготривалої споруди, ми, під 
прикриттям ручного кулемета, прорвались в Комарівці.» Галузинці 
обороняв 676-ий полк під командуванням полковника Ільїна 192-ої 
радянської гірськострілецької дивізії. 

На світанку 16 липня 1-ша гірсько-єгерська дивізія вермахту 
продовжила свій наступ у напрямку с. Комарівці , м. Бар, розвиваючи 
свої дії у напрямку Межирова вздовж правого берега р. Рів та лівого 
берега р. Думка, діючи 2-ма бойовими групами. Гр. Пікера (командир 
98-го гірсьсько-єгерського полку - полковник Егберт Пікер) рухаючись 
праворуч гр.Кресcа (командир 99-го гірсько-єгерського полку- 
полковник Герман Кресс) опівдні з боєм зайняла с. Антонівку та о 
13.00 – с. Токарівку. Передовий підрозділ цієї групи, сформований 
заздалегідь, о 18 годині захопив залізничний міст через р. Рів у 
районі Межирова та створив лінію оборони у східному напрямку. 
Група Кресcа від с. Іванківці вела наступ одночасно у 2-х напрямках: 
с.Васютинці, та с. Стодулинці , с. Слобода Межирівська.  

Сусід зліва – 4-та гірсько-єгерська дивізія вермахту вранці 16-го 
липня знову захопила станцію Вовковинці і розвиваючи свій наступ 
зайняла с. Луку Барську та с. Рожепи, а наступного дня до 10-ої 
години ранку с. Лопатинці та с. Мартинівку . 

На світанку 17-го липня до наступу долучилась моторизована 
група Ланга (командир 44-го протитанкового дивізіону – полковник 
Рудольф Ланг) 1-ї гірсько-єгерської дивізії вермахту, яка о 6.15, 
переправившись через захоплений раніше залізничний міст, у 
взаємодії з підрозділом броньованих самохідних артилерійських 
установок StuG-3 243-го дивізіону розпочала наступ на залізничний 
вузол м. Жмеринку. Зайнявши місто о 14-й годині дня, 1-ша гірсько-
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єгерська дивізія перекрила важливий залізничний напрямок Київ-
Одеса. Тим часом передовий авангард групи Ланга опівдні досяг 
південної околиці м. Браїлів та, продовжуючи свій наступ у напрямку 
Могилівки, між 13-ю та 14-ю годинами захопив мости через р. Рів та 
р. Південний Буг, розвиваючи наступ в напрямку м. Гнівань. Увечері 
ним було проведено розвідку в районі Сутисок. 

Захист захоплених мостів було покладено на підрозділи 54-го 
запасного польового батальйону. Залізничний міст через р. 
Південний Буг в районі Могилівки було підірвано, очевидно, 
командою 56-го інженерного батальйону. Згаданим підрозділом від 
Межирова до району Браїлова на р. Рів було заміновано 13-ть мостів. 
Біля кожного з них була залишена команда підривників, яка 
залишалась на місці до особливого розпорядження польових 
командирів, які повинні були проходити через переправу. 

Захоплення мостів в районі Могилівки забезпечувало 1-й гірсько-
єгерській дивізії вермахту можливість подальшого швидкого наступу 
на м. Вінницю. Розвиток такої ситуації міг би привести до оточення 
радянських військ, які, силами до 50-ти тисяч чоловік, ще 
знаходились на іншому боці ріки Південний Буг. З північного напрямку 
кільце в районі Вінниці мала замкнути 24-та німецька піхотна дивізія. 
Такими були плани німецького командування. 

На світанку 18-го липня 1-ша гірсько-єгерська дивізія вермахту 
розпочала свій наступ на м. Вінницю. Нанесення основного удару 
покладалось на моторизовану групу Ланга при підтримці 1-ї роти 243 
дивізіону. Передовий авангард цієї групи під командуванням капітана 
Кайзера захопив аеродром в Сутисках та о 6 годині 15 хвилин ранку 
досяг залізничної станції Тюшки, продовжуючи свій наступ у напрямку 
Луки Мелешківської. 79-й гірський артилерійський полк, підсилений 
дивізіоном 52-го артилерійського полку, забезпечував артилерійську 
підтримку та прикриття з району м. Гнівань. Група Пікера , діючи 
ліворуч від групи Ланга , отримала завдання блокувати підступи 
вздовж східного берега р. Південний Буг від Могилівки у напрямку 
Вінниці. Підрозділи 1-го батальйону 98-го гірсько-єгерського полку ( 
гр.Пікера) замінюють єгерів 54-го запасного польового батальйону, 
які займали плацдарм по охороні мосту с. Могилівки. Останні 
відходять до с. Козачівка. Підрозділи 2-го батальйону 98-го гірсько-
єгерського полку блокують підступи через р. Південний Буг до сіл 
Селище та Комарів (Урожайне), а 1-а рота 54-го гірського саперного 
батальйону (долучені до гр. Пікера) займає оборону в районі с. 
Юрківці (Лани). Підтримку їм забезпечували 4-а, 5-а та 6-а батареї 2-
го дивізіону 79-го артилерійського гірського полку під командуванням 
майора Ле Форта, який введено в підпорядкування гр. Пікера . Група 
Кресcа , підсилена першим дивізіоном 79-го артилерійського полку, 2-
ю ротою 54-го гірського саперного батальйону, вранці зайняли 
с. Ворошилівку та проводять наступ праворуч гр. Ланга , діючи в 
районі с. Пилява, с. Тростянець та с. Цвіжин, прикриваючи при цьому 
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1-шу гірсько-єгерську дивізію від будь-якого удару з східного 
напрямку. 

О 6-й годині ранку розвідка авангарду Кайзера зав’язала бій з 90-
м танковим полком 45-ї танкової дивізії, який вийшов з Старого міста 
для створення оборони у напрямку Луки Мелешківської. У полку на 
той час було втрачено всі танки. Після пішого переходу з району 
Хмільника, в селі Селище полк на автомашинах було доставлено до 
Вінниці, потім пішки від Калічі через трамвайні мости до вулиці 
Кармелюка, де було зроблено привал і видано сухий пайок та по 
п’ять набоїв до рушниці. 

Ось як згадує ці події І.Г. Павлов: «І коли полк строєм вийшов на 
шосе, німці відкрили кулеметний вогонь. Одразу було вбито і 
поранено кілька чоловік. Полк розосередився, зайняв бойовий 
порядок, почав окопуватись. Мені, як командиру 2-го батальйону, 
було наказано вибити німців з пшеничного лану і лісу перед Лукою. 
Розпочався бій.» ( За висоту 321.1 (320)). Для підкріплення 90-му 
танковому полку було надано зенітну батарею.  

Єгеря створюють оборону навколо Луки Мелешківської. О 10 
годині ранку в бій вступають самохідні артилерійські установки 1-ї 
роти 243 дивізіону штурмових гармат, при підтримці яких групі Ланга 
вдається заволодіти панівною висотою. Підрозділи 90-го танкового 
полку відступають на околицю м. Вінниці, де займають оборону.  

На висоті 307.5 ( 309), що знаходиться у північному напрямку між 
селами Яришівка та Янків (Іванівка), розташовувався штаб генерал-
майора Хуберта Ланца (командир 1-ої гірсько-єгерської дивізії).  

Вздовж залізниці від Луки Мелешківської у напрямку Вінниці ство-
рюється лінія оборони, яку займає 2-й батальйон 99 полку (гр.Креса) 
та бойова група 54-го запасного батальйону. Позиції останніх були 
атаковані радянською частиною. Є припущення, що це був 89-й полк 
45-ї танкової дивізії. Зав’язується виснажливий бій. Ситуація стає 
дуже напруженою. О 12 годині оголошується наказ генерал-майора 
Хуберта Ланца про готовність всім підрозділам до відбиття удару з 
будь якого напрямку. О 12-й годині 15 хвилин полковник Кресc, для 
запобігання прориву, відправляє на допомогу 3-й батальйон 99-го 
полку. І тільки завдяки своєчасному підкріпленню єгерям вдалося 
утримати ділянку їхньої оборони. 54-й батальйон мав відчутні втрати, 
що підтверджує фотографія з місця захоронення єгерів, де на 
березових хрестах є написи з датою 18.7.41. 

Підрозділи 1-го батальйону 98-го гірсько-єгерського полку 
(гр. Пікера) рухалися у напрямку с. Тютьки, с. Шкуринці (Прибузьке) 
для створення лінії оборони вздовж лівого берегу р. Південний Буг. 
Там вони зіштовхнулись із розвідкою 90-го танкового полку. Наразі 
подробиці цього бою, в якому розвідники загинули не відомі. Далі 
єгеря рухалися через с. Тютьки та блокували підступи на іншому 
березі ріки навпроти Сабарова. 

До Луки Мелешківської було підтягнуто 10,11 та 12 батареї 
важких 150-мм гармат 4-го дивізіону 79-го гірського артилерійського 
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полку 1-ої гірськострілецької дивізії, та 2-гу батарею 88-мм зенітних 
гармат 61-го полку для обстрілу м. Вінниці. Остання була надана для 
підсилення бойової спроможності 1-ої гірсько-єгерської дивізії. 

У своїх спогадах В.Я. Куліков згадує авіадесант, чисельністю до 
30-ти парашутистів, озброєних автоматами та мінометами, який було 
скинуто 18 липня 1941 року о 7.30 у південно-західній частині Старого 
міста. У доповідній записці генерал-майора Понєделіна Військовій 
раді Південно-Західного фронту також згадується авіадесант з 
мінометами. Можемо припустити, що це були парашутисти з 
батальйону «Бранденбург-800», оскільки їх підрозділ був 
підпорядкований 49-му гірськострілецькому корпусу. Ці події Куліков 
описує так: «Бій нашої піхоти з десантниками розпочався, за 
свідченнями старомістян, приблизно о 9.30. Десантники наступали, 
наші стримували їх. Наступ проходив повільно…». Наразі 
достеменно не відома мета висадки десанту. Можливо це 
Староміський міст. За словами того ж Кулікова, ще опівдні через 
нього безперервним потоком проходили не завантажені автомобілі, а 
о 18.30 міст було зруйновано. 

В цей же день, о 16.00 авангард гр. Ланга під командуванням 
капітана Кайзера при допомозі 1-го батальйону (гр. Пікера) досягає 
лівого берега Бугу в межах міста, останні створюють оборони вздовж 
ріки на Старому місті до мосту. Група Ланга починає атакувати 
передмістя з південної сторони. Ось як ці події описує І.Г.Павлов: 
«Біля шостої години вечора німці прорвали оборону в стику з іншим 
полком 45-ї танкової дивізії, що обороняв Малі Хутори. Ворог 
прорвався до штабу 90-го полку, який знаходився в підвальному 
приміщені будинку №143 по вул. Данила Нечая. Група на чолі з 
Банчуковим тримала оборону до останнього патрону. Всі вони 
загинули. Загинули й бійці зенітної батареї». 

1-й стрілецький полк, рухаючись в авангарді 99-ї радянської 
дивізії в район дислокації с. Сокиринці о 10 годині вечора біля 
трамвайних мостів через р. Південний Буг вів перестрілку з 
невстановленою кількістю противника. Очевидно це були розвідники 
капітана Кайзера (гр.Ланга).  

Вночі з 18-го на 19-те липня в районі залізничного переїзду в 
м. Вінниця комбригом М.Д.Соломатіним були затримані підрозділи 
99-ї стрілецької дивізії. У Павлова є такі спогади:,, Червоноармійці, 
що вийшли з оточення зайняли оборону від Староміського 
кладовища до вулиці Данила Нечая. Вночі їм було надано в 
підкріплення 97-й стрілецький полк і гарматну батарею.’’ 

В фотоальбомі командира 2-го дивізіону 79-го артилерійського 
гірського полку є запис про важкий нічний бій з силами до 3-х 
батальйонів у напрямку оборони підрозділів 2-го батальйону 98-го 
гірсько-єгерського полку (гр..Пікера). Це район оборони сіл Селище 
та Комарів (Урожайне). Атаку єгерям вдалось відбити тільки при 
підтримці 4-ї та 5-ї батареї. Наразі не відомо, які підрозділи атакували 
на цій ділянці, але це була зона дії радянської 60-ї гірськострілецької 



 - 50 - 

дивізії. Потрібно сказати, що ця атака була непоодинока. На німецькій 
мапі є позначки про такі атаки вздовж правого берегу ріки Південний 
Буг від с. Селище до с. Сабарів. Зрозуміло, що такі контратаки 
стримували 1-шу гірсько-єгерську дивізію вермахту від повноцінного 
наступу на Вінницю, і в цьому також є вагомий внесок 60-ї 
гірськострілецької дивізії, яка 17 липня передислоковувалась з 
району дій 18-ї Армії та наприкінці дня мала зосередитись в районі 
Калинівки. Дивізія була затримана у Вінниці, згідно наказу 
командуючого 12-ої армії генерал-майора П. Понєдєліна для оборони 
міста на випадок подальшого наступу німецьких частин. 17-го липня 
ввечері дивізія отримала наказ розпочати бойові дії в напрямку 
Браїлова, та станом на 15-ту годину 18-го липня, ведучи бої з 4-ою 
гірсько-єгерською дивізією вермахту, оволоділа с. Людавка та 
північною околицею м. Браїлів. В південній частині Браїлова жорстку 
оборону створювала 1-а німецька гірсько-єгерська дивізія. Для 
підсилення до 4-ої гірсько-єгерської дивізії вермахту було надано 
підрозділи ,,Бранденбург-800» та ,,Нахтігаль», які були задіяні в боях 
проти радянської 60-ї гірськострілецької дивізії. Про ті події залишив 
спогади, старшина куріню ,,Нахтігаль’’ Ю.Д.Лопатинський. «Наше 
попереднє убезпечення (мається на увазі ,,Бранденбург-800» та 
,,Нахтігаль») рушило шосою Проскурів-Вінниця і на висоті Браїлова 
натрапило на сильний спротив…. Колона зупинилась». Далі 
Лопатинський згадує про розвідку його куреню, яка в кількості 20 
чоловік була відправлена до Браїлова «на бічному шляху, де 
переїхавши міст на озері» була обстріляна радянським підрозділом. 
Розпочався бій, в якому нахтігалівці втратили двох загиблих та трьох 
поранених та після чотирьохгодинної перестрілки повернулися назад 
до своєї колони. Судячи з цієї інформації можна припустити, що ця 
колона була зупинена підрозділами радянської 60-ої 
гірськострілецької дивізії в районі сучасної висоти 294 на дорозі в 
напрямку с. Людавка. Також Лопатинський згадує про бомбардування 
радянськими літаками їх «попереднього убезпечення» , які «свої 
налети повторили 8 разів впродовж двох годин. Це коштувало 
нашому відділові кільканадцять спалених автомашин та понад 50 
убитих». Далі «бранденбургці» спробували прорвати радянську 
оборону, «виславши в наступ другу німецьку сотню… Ця сотня 
попала під перехресний вогонь кулеметів і втратила 85 стрільців і всіх 
старшин за винятком одного. Щоб уможливити другій сотні відступ, у 
бій кинуто третю німецьку сотню…». Далі вони зайняли оборону, 
чекаючи на допомогу 4-ої гірськострілецької дивізії вермахту. Ось як 
розповідає про бої на Вінницькому напрямку офіцер 4-ї гірсько-
єгерської дивізії Я.Браун: «В чисельних боях протиборчі сили мали 
великі втрати…17-го липня для захисту Вінниці ворог залучив нову 
мотострілецьку дивізію (мова йде про 60-ту радянську 
гірськострілецьку дивізію). Однак після триденних боїв її вдалося 
відкинути на схід. У цих боях смерть дістала командира 13-го гірсько-
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єгерського полку вермахту, кавалера Лицарського хреста полковника 
Зорко. Його наступником став полковник Тайзен».  

На основі управління підрозділів забезпечення 231-го окремого 
кулеметного батальйону Летичевського укріпрайону було 
сформовано зведений загін для оборони мостів через р. Південний 
Буг та прикриття відступаючих радянських частин. У доповідній 
записці коменданта Летичівського укріпрайону комбрига Якимовича 
начальнику штабу Південно-Західного фронту повідомлялось, що 
загін, який обороняв передмостові укріплення через р. Південний Буг 
вів бій з 5-ої години ранку 19-го липня до 10-ої години ранку 20-го 
липня і був переданий до складу 45-ої танкової дивізії. 

Перед світанком 19-го липня важка артилерія 150-ти мм гармат 
та зенітна важка батарея з позицій, розташованих у районі Луки 
Мелешківської здійснюють обстріл району трамвайних мостів 
м. Вінниці, після чого група Ланга атакує міст з боку Замостя. У 
спогадах командира 97-ї німецької легкої піхотної дивізії 
Максиміліана Фреттер-Піко зазначається про формування 
передового загону, який разом з підрозділом 4-ї гірсько-єгерської 
дивізії зміг пробратись до середмістя. «Противник відступав під 
захистом ар’єргарду до мосту, який внаслідок нашого тиску було 
підірвано з своїми відступаючими.» Куліков згадує про німецьких 
єгерів, що наступали вночі вздовж вул. Свердлова (Князів 
Коріатовичів) та правого берега р. Південний Буг у напрямку 
трамвайних мостів. Очевидно це міг бути зведений загін, про який 
згадував командир 97-ї легкої піхотної дивізії , хоча в щотижневому 
кіножурналі «Ді Дойче Вохеншау» демонструється епізод бою біля 
трамвайних мостів, де форма солдатів вермахту відрізняється від 
тієї, що носили єгеря. Можливо разом у передовому загоні були і 
бійці підрозділу « Бранденбург-800». В газеті «Вінницькі вісті» є кілька 
спогадів про ті події. «…висаджено…мости міста. Поспішність була 
така, що навіть не дали змоги пройти всім машинам з 
червоноармійцями. Ще другого дня між мостами можна було бачити 
автомашину в якій сиділи безголові скривавлені трупи». «Найбільше 
трупів було знайдено на острові біля зруйнованих мостів. Декілька 
машин, повних людей, були висаджені разом з мостами і загинули 
тут.» У спогадах Кулікова також згадуються ці події: «Сталось так, що 
одна з автомашин, яка виїхала на міст повисла на підірваній частині 
мосту напроти острова Кемпи.» 

Існує ще одна версія руйнування металевого трамвайного мосту. 
Під час атаки гр.Ланга снаряд попав у вибухівку, що спровокувало 
вибух. Беззаперечним залишається факт, що відступаючі 
червоноармійці загинули при підриві мосту. 

Після руйнування металевий міст (із Замостя на острів) 
залишався таким, що по ньому можна було рухатись тільки у пішому 
режимі. Оскільки натиск на відступаючих був і з середмістя, то 
радянські піхотинці робили відчайдушні спроби переправлятись 
через міст, що змусило німецьких єгерів відступити від нього на 
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Замості. І лише після чергового артилерійського обстрілу 
червоноармійці перенесли відступ північніше в район П’ятничан. Ці 
події підтверджуються у спогадах командира 1-ої гірсько-єгерської 
дивізії Х. Ланца: «Видно, як бурі колони росіян стовпилися біля мосту, 
обстрілюваного нашою важкою артилерією і однією 88-мм зенітною 
гарматою. Міст вже сильно пошкоджений … Росіяни вже відійшли на 
північ від обстрілюваного нами мосту і починають переправлятись 
через р. Буг за допомогою підручних засобів. Ми не можемо запобігти 
цьому. Додаткові боєприпаси для обстрілу на максимальну дальність 
наших 150-мм гармат закінчились… Для розвитку штурму вглиб 
великого міста не вистачає сил. Наші можливості також небезмежні. 
Не в силах зробити що-небудь, ми можемо тільки спостерігати, як 
бурі колони ідуть від нас на схід». Коли було підірвано дерев’яний 
міст (з середмістя на острів) важко стверджувати, можливо, і перед 
відходом відступаючих радянських підрозділів північніше в район 
П’ятничан. 

Бій і надалі продовжувався в районі підірваних трамвайних 
мостів, на проспекті Коцюбинського та на підступах до 
П’ятничанського (Київського) мосту. За спогадами Кулікова цей міст 
було підірвано офіцером саперної роти Присяжнюком 19-го липня о 6 
– 7-й годині ранку. Про ці події залишились спогади сержанта 298-го 
гірського артилерійського полку 192-ї гірськострілецької дивізії М. 
Іноземцева, підрозділу якого довелося відступати через Вінницю 15 
липня 1941 року (насправді 19 липня 1941 р.): «… по шосе – 
безперервний потік відступаючих частин . Міст розбомбили. 
Саперами зроблена переправа - ріку загатили, але пісок на 
переправу все підсипають і підсипають. Рухаються швидко, без 
штовханини. Дві зенітні батареї. Збоку – група генералів, чоловік 
п’ять - шість. Розриви снарядів досить близько , але на них ніхто не 
звертає уваги. Багато будинків у місті горять. В церковну дзвіницю 
потрапив снаряд . Вона похитнулась, застигла, ніби подумавши, і 
звалилася вниз. Люди навіть не підняли голів.» Відступаючі радянські 
підрозділи використовували також діючий пором з Кумбарів на 
Замостя. Відступали на лівий берег р. Південний Буг і через 
пішохідний міст в П’ятничанах та на саморобних поромах. Відступ 
тривав до ранку 20-го липня. « Перестрілка відбувалась протягом 
усього дня 19-го липня. Вона притихла тільки надвечір. « Основні 
сили 4-ї гірсько-єгерської дивізії вермахту увійшли до Вінниці тільки 
вранці о 6.20 із західного напрямку, а 97-а легка піхотна дивізія 
вермахту в цей час знаходилась в районі Якушинець. 20-го липня за 
спогадами Кулікова: «вдень постріли було чутно в районі 
аеродрому.»  

 В результаті важких оборонних боїв військам 12-ої радянської 
армії вдалося переправитись через р. Південний Буг та відійти на 
схід, уникнувши оточення. 
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СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ 

ВІЙНИ ДЛЯ ВІННИЧЧИНИ 
 

У статті розглянуто соціально-демографічні наслідки 
радянсько-німецької війни та їх величезний вплив на становище та 
ритм життя суспільства. Актуалізується та обґрунтовується 
необхідність вивчення демографічних змін (мобілізації, депортацій, 
евакуації, масового знищення цивільного населення та 
військовополонених, високого рівня смертності, зменшення рівня 
народжуваності тощо) як основного чинника, що суттєво вплинув 
на дисбаланс в структурі населення. Крім детального опису 
статистичних даних звернена увага на зміни в освітній, медичній 
та житловій сферах суспільства. 

Ключові слова: наслідки, катастрофа, демографія, потенціал, 
ресурси, мобілізація, депортація, дисбаланс, етнічний, прошарки, 
медицина, господарство, освіта, житло. 

 
Серед найдраматичніших глав української історії XX століття 

особливе місце, посідає Друга світова війна. радянсько-німецька 
війна – ключова частина Другої світової війни, вогненний смерч якої 
двічі прокотився територією України, завдавши їй жахливі руйнування 
і нечувані жертви. 

Друга світова війна виявилася найбільш руйнівною і 
кровопролитною в історії людства. Незважаючи на дискусії про її 
причини, перебіг воєнних дій на фронтах, історичні уроки і наслідки 
війни, усі дослідники історії цього воєнного конфлікту цілком 
справедливо вважають, що вона стала справжньою катастрофою 
світового масштабу. 

В останні роки в Україні різко зросла кількість наукових робіт, які 
висвітлюють різні проблеми Другої світової війни. Україна мало чим 
відрізняється від більшості країн Центральної і Західної Європи, в 
яких після падіння комуністичних режимів почалося кардинальне 
переосмислення історичного минулого – переосмислення здавалося 
б цілком стійких понять, пошук нових смислів в явищах, що належать 
історії. Проблему наслідків радянсько-німецької війни для України 
досліджували такі українські науковці як Л. Баженов, І. Винокур [1], О. 
Веселова [3], С. Гальчак [6], О. Реєнт [8], І. Рибак [10], 
А. Чайковський [11], тощо. Важливими матеріалами для визначення 
масштабів демографічних змін послужили Всесоюзні переписи 
населення 1939 р. [4] та 1959 р. [5]. Особливості вирішення різних 
проблем народного господарства висвітлені в рішеннях партії з 
відповідних питань [9]. Особливо цінним джерелом з оцінки наслідків 
Другої світової війни для України слугує праця «Безсмертя. Книга 
буття українського народу» [2] 
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Війна принесла незліченні втрати й неймовірні бідування 
українському народу, кожній сім’ї. Згубні прорахунки керівництва чи 
не найбільше відчула Україна, яка однією з перших республік 
опинилася на шляху гітлерівських загарбників. Протягом 40 місяців – 
з 22 червня 1941 р. до кінця жовтня 1944 р. – Україна була 
найважливішим центром воєнних дій. На Україну, її матеріальний 
потенціал та людські ресурси розраховували обидві воюючі сторони. 
Й. Сталін та А. Гітлер не мислили без України кінцевого успіху у війні. 
Це, до речі, й зумовило запеклий характер бойових дій на території 
республіки. Через своє стратегічно важливе положення Україна 
неймовірно постраждала [11, с. 25]. 

Україна понесла величезні втрати внаслідок війни. Найважчі – 
демографічні. Бойові дії та окупація призвели до різкого зменшення 
чисельності населення, значних змін у його статевому, віковому, 
національному та професійному складі. 

Демографічні перетворення сталися внаслідок взаємодії цілого 
комплексу чинників: мобілізації більшої частини чоловічого населення 
та їх масової загибелі; депортацій 1939-1941 та 1943-1945 років; 
високої смертності серед мирних жителів на території бойових дій 
воюючих сторін; евакуації у тилові регіони Радянського Союзу на 
початковому етапі війни; масового знищення нацистськими 
загарбниками цивільного населення та військовополонених; 
вивезення працездатного населення на примусові роботи до Рейху; 
жорстокого протистояння сил руху опору; високого рівня смертності в 
роки окупації від голоду та хвороб; зменшення рівня народжуваності 
тощо [7, с. 3]. 

Перемога у радянсько-німецькій війні дорого вартувала Україні. 
Людські втрати для УРСР у цьому воєнному протистоянні оцінюються 
в 10 млн чол.: 4,5 млн цивільного населення, близько 4,1 млн 
військовослужбовців, понад 200 тис. остарбайтерів, які так і не 
повернулися на Батьківщину з каторжної праці на чужині, близько 
100 тис. членів ОУН та вояків УПА, 50 тис. радянських партизанів, 
близько 16 тис. українців, які загинули у складі військових формувань, 
що воювали на боці Німеччини [2, с. 561] . 

Колосальні людські втрати у період війни призвели до 
зменшення чисельності населення України з 41,13 мільйонів у 1940 р. 
до 27,323 мільйонів 1945 р., тобто втрати склали фактично 13,917 
мільйонів жителів. Україна втратила 16,7% усього населення.  

Загинув майже кожен шостий житель республіки, це військові, 
тисячі мирних жителів, розстріляних на окупованій території та 
знищених у концентраційних таборах. Це були тільки прямі втрати, не 
враховуючи те, що через війну порушився природній приріст 
населення. 

Окрім того, значна частина українців вивезена з території СРСР. 
В період окупації лише з Вінницької області було вивезено 78 650 
осіб, тоді як станом на 1 жовтня 1948 р. повернулося лише 48 705 
осіб [6, с. 10]. 
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На відновлення чисельності населення потрібно було чимало 
часу, навіть через два десятиліття не вдалося досягти довоєнного 
рівня чисельності населення. Наприклад, у Вінницькій області у 1939 
р. проживало 2 344 706 людини [4], а, відповідно до перепису 1959 р. 
– 2 142 043 особи [5]. 

Це боляче вдарило по селу, бо призвело до гострої нестачі 
трудових ресурсів. До того ж влада затримувала демобілізацію 
чоловіків з армії, які могли б поповнити трудові ресурси аграрного 
сектору; основною робочою силою в колективних господарствах 
залишались жінки та підлітки. Жінки складають 80 відсотків усіх 
працюючих. У 1947 р. в сільському господарстві працювало 792,8 
тисяч підлітків віком від 12 до 16 років [3, с.306]. 

Дисбаланс чисельності чоловічого населення відносно жіночого 
спричинив низьку народжуваність у повоєнні роки. Перепис 1959 р. 
засвідчив, що у віковій групі до 19 років співвідношення чоловічого та 
жіночого населення було майже однаковим, тоді як у віці 20-24 роки 
на 100 чоловіків припадало 104 жінки; 30 – 34 роки – 127,9, 35 – 39 
років – 158,3, 45 – 49 років – 164, 55 – 59 років – 185,6 [2, с. 564-577]. 
Ці дані свідчать про те, що значний відсоток жінок репродуктивного 
віку фактично був позбавлений можливості шлюбного життя, і, 
відповідно змоги продовжити рід і покращувати демографічну 
ситуацію.  

Дисбаланс в статевій структурі населення став причиною і 
більшої кількості розлучень у повоєнні роки, в порівнянні з 1930-ми 
роками. 

Друга світова війна кардинально змінила етнічне обличчя 
українського суспільства. У республіці майже зникли такі національні 
меншини як кримські татари, українські євреї, німці. Натомість, 
чисельність росіян із довоєнних 4 мільйонів за перше повоєнне 
десятиліття зросла до 7 мільйонів осіб. 

Унаслідок війни змінився також етнічний баланс населення 
українських міст. У містах Сходу та Півдня України посилився й 
укріпився російський елемент, натомість, у містах і містечках 
Центральної України українці стали домінуючим етносом після 
винищення нацистами євреїв, а на Західній Україні українці замінили 
в містах репатрійованих поляків, чехів, румунів, угорців і знищених 
євреїв [7, с. 3]. 

У повоєнному українському соціумі з’явилися нові прошарки, що 
вимагали особливого ставлення держави й громадськості. 
Насамперед це 125 тис. дітей-сиріт, значна частина з яких була 
безпритульними, хворими, недоїдала, не мала одягу, перебувала 
поза навчально-виховними закладами. 

Ще однією групою населення, яка потребувала спеціальних 
зусиль влади, стали сотні тисяч інвалідів війни. Їх лікування, фізична, 
моральна реабілітація й соціальна реадаптація були пов’язані зі 
значними витратами. Особливо складною виявилася ситуація з тими, 
хто потребував протезування. Наявна виробнича база не могла 
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забезпечити скалічених людей навіть найпростішими протезами у 
необхідному обсязі. Що вже казати про складні конструкції, на які 
доводилося чекати довгі роки [8, с. 36]. 

Важливою проблемою для повоєнної України залишалась 
жахливе становище в галузі охорони здоров’я. Критично не 
вистачало лікарів, система медико-санітарних установ була фактично 
зруйнована. Тому одразу ж після війни виріс показник смертності 
населення від різних інфекційних захворювань. З метою відбудови 
системи охорони здоров’я у період 1944-1946 рр. НКОЗ СРСР 
направив у визволені регіони України понад 4000 лікарів із 
тогочасного випуску медичних вузів, реевакуював наукових 
працівників. Упродовж 1944 р. в Україну було реевакуйовано близько 
7000 лікарів, із яких понад 2000 повернулися ще до липня 1944 р. [7, 
с. 3]. 

Негативно позначився на демографічній ситуації і дефіцит 
харчових продуктів. Карткова система, введена ще у 1941 р. та ряд 
інших регулятивних заходів у галузі харчування дали змогу 
впорядкувати постачання населення УРСР найголовнішими 
продуктами, але несприятливі погодні умови та повоєнна розруха 
стали причиною голоду 1946-1947 рр. [8, с. 36]. 

Війна, руйнівних ударів якої зазнала територія УРСР з самого 
початку і аж до звільнення, знищила майже все народне 
господарство України та призвела до вкрай тяжкого становища у 
сільському господарстві. Навесні 1945 р. збитки становили 1,2 трлн. 
карбованців. Значних матеріальних втрат зазнали колгоспні 
господарства. Було знищено та виведено з ладу 28 000 колгоспів, 
900 радгоспів, 1300 МТС. Значно постраждало народне 
господарство. Так збитки колективним господарствам тільки однієї 
Кам’янець-Подільської області склали 18 мільярдів 671 мільйонів 
карбованців у довоєнних цінах [10, с. 180]. На території регіону 
окупанти вивели з ладу 16 тисяч виробничих приміщень у колгоспах, 
вивезли до Німеччини 156 тисяч голів великої рогатої худоби, 150 
тисяч коней, 235 тисяч свиней, 142 тисячі тон зерна. [1, с. 288]. 
Значно скоротилися і посівні площі. Зокрема, у Вінницькій області з 
довоєнних 1,82 млн га, у 1944 р. засіяли лише близько 1,4 млн га. 

Наслідком радянсько-німецької війни став і розлад системи 
житлового фонду. Вцілілі внаслідок бойових дій будівлі 
підтримувався на мінімально-необхідному рівні, а це, в свою чергу, 
спричиняло для значної кількості селян складні житлово-побутові 
умови.  

Найбільш типовою формою тимчасового житла для значної 
кількості мешканців, повністю або частково зруйнованих сіл стала 
землянка.  

Для проведення робіт з відбудови зруйнованих будівель 
виконкоми обласних та районних рад зобов’язували голів сільрад і 
колгоспів організовувати в кожному господарстві бригади для 
відбудови зруйнованих споруд. Рекомендувалося будівельні роботи 
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здійснювати в менш напружений період польових робіт – перед 
збиранням врожаю. Голів сільських рад та колгоспів зобов’язували 
розпочинати відновлення житлового фонду з будівництва хат для 
сімей військовослужбовців, партизанів і найбільш постраждалих від 
нацистської окупації. Саме їм передовсім мала надаватися допомога 
будівельними матеріалами й кваліфікованою робочою силою [9]. 

Будівництво здійснювалося неорганізовано, самопливом, без 
достатнього керівництва, при відсутності відповідної системи 
управління й технічного керівництва. Житлові будинки зводилися, як 
правило, силами самих колгоспників-забудовників, без належної 
допомоги колгоспів та місцевих організацій. 

Житлові будинки зводилися без проектів, причому переважна 
більшість їх була примітивно спланована, розміщувалася глухою 
стіною до вулиці. Основним типом стін були глиняно-хмизові, бо 
лісоматеріалів для будівництва не вистачало [9]. 

У ході бойових дій та внаслідок окупації на території України було 
пошкоджено та пограбовано 32 930 шкіл, технікумів, вищих 
навчальних закладів і науково-дослідних інститутів, 19,2 тис. 
бібліотек та книгосховищ. В роки війни постраждали 62 театральних 
будівлі, 151 музей і понад 600 кінозалів. Система освіти 
недорахувалася 27,5% учителів, що разом із браком меблів, 
приладдя, та приміщень гальмувало освітній процес у повоєнний 
період [8, с. 36].  

Загальні збитки економіці та громадянам УРСР в результаті війни 
були оприлюднені у звіті Надзвичайної державної комісії, і оголошені 
у 1946 р. в розмірі 285 млн карбованців. Однак справжнє число є 
значно більшим. Зокрема, інститут історії НАН України оцінює збитки 
України, отримані у результаті війни, у понад 450 мільйонів. 
Остаточну цифру встановити важко, адже складно врахувати всі 
критерії оцінки збитків та підтвердити достовірність окремих 
показників документами [7, с. 3]. 

Отже, наслідки радянсько-німецької війни для України виявились 
катастрофічними. Величезні демографічні втрати та дисбаланс в 
гендерній структурі населення; колосальні економічні збитки, 
зруйнована система сільського господарства та промисловості, 
розлад системи житлового фонду, нестача кадрів у різних галузях 
життя країни та безперечно, важкий морально-психологічний стан 
населення (кожна сім’я відчула на собі жахи війни) – усе це 
потребувало якнайшвидшого вирішення з боку влади у повоєнні роки, 
однак статистичні дані засвідчили, що процеси відбудови в окремих 
галузях затягнулися на десятиліття.  
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ВТРАТИ І ВІДБУДОВА ВІННИЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ МАГІСТРАЛІ У 
1943-1950-Х РР. 

 
У статті на основі аналізу архівних джерел проаналізовано 

втрати і відбудову вінницької залізничної магістралі у 1943-1950-х 
рр. 

Ключові слова: залізниця, магістраль, втрати, відбудова. 
 
В червні 2021 р. виповнилося вісімдесят років як розпочалася 

німецько-радянська війна. Окремі сторінки тих далеких подій 
потребують вивчення і нового прочитання. До таких відноситься 
історія Вінницької залізниці, яка була виділена зі складу Південно-
Західної дороги в окремий суб’єкт господарювання у 1940 році. 

Роль залізничного транспорту в тій війні демонструє 
красномовний факт приведений одним із учасників тієї війни, екс-
міністром оборони СРСР, маршалом Д. Язовим в інтерв’ю журналісту 
Д. Гордону. Характеризуючи евакуаційні процеси в цілому і в Україні 
зокрема, він вказав, що в евакуації обладнання, спеціалістів 

http://istmat.info/files/uploads/46314/rgae_7971.16.54_naselenie_po_perepisi_1939.pdf
http://istmat.info/files/uploads/46314/rgae_7971.16.54_naselenie_po_perepisi_1939.pdf
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http://%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.net/index.php?md=books&to=art&id=6348
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підприємства «Запоріжсталь» 1941 року було використано 108 тис. 
вагонів. 

20 грудня 1943 року фашистських загарбників було вибито з 
першого населеного пункту Поділля–села Скибинці Погребищенського 
району Вінницької області, останніх–сіл Жванець та Ластівці 
Довжоцького району Кам’янець-Подільської області [1, с.394]. Коли 
ворог відступав перед воїнами Червоної армії відкривалися 
приголомшливі «краєвиди» руїн міст, селищ, сіл, заводів, фабрик, 
шахт, електростанцій, спалених колгоспних та радгоспних будівель, 
землянок та окопів, у яких тулилися тисячі знедолених людей [3, 
c.219] Прямі матеріальні збитки, завдані окупантами Україні становили 
285 млр. крб. Сума збитків залізничному господарству України 
становила понад 10 млр. крб. Гітлерівці підірвали і знищили всі мости, 
системи водопостачання, вокзали, паровозні і вагонні депо. 
Зруйнували паровозо і вагоно-ремонтні заводи. Відступаючи, фашисти 
повністю зруйнували до п’ятидесяти відсотків залізничних колій 
України, решту пошкодили. Збитки зазнав рухомий склад, який був 
знищений або вивезений окупаційною адміністрацією. 

Вінниччина успадкувала складний стан транспорту. Фашисти 
підірвали на Вінницькій залізниці 487 км головних шляхів, 211 мостів, 5 
паровозних і вагонних депо, 20 електростанцій. Збитки склали 340 
млн. карбованців [4, с.465]. Значної шкоди було завдано 
вузькоколійній мережі залізниць. Залізничні шляхи Вінницької 
магістралі практично були виведені з ладу. 

Перші кроки на шляху відновлення роботи залізничної магістралі 
були зроблені вже на початку 1944 року. 

З об’єктивних причин–звільнення території України, великий 
масштаб бойових дій, віддаленість фронту від тилу і за відсутності 
розгалуженої мережі шосейних доріг почали відбудовувати залізничну 
мережу. Тому без відбудови залізничних колій важко було вести 
бойові дії, проводити відбудовчі процеси і об’єднувати різні регіони 
України.  

Також варто врахувати, що водні артерії перетинали територію 
республіки з півночі на південь. Річковий транспорт не можливо було 
залучити до військових перевезень, а згодом до відбудовчих процесів. 
Крім того, він дуже постраждав від окупантів. Тому тодішнє військове і 
цивільне керівництво використовувало залізничні шляхи як для 
забезпечення фронту, так і для відбудовчих процесів. 

Відновлення залізниць України почалося ще в ході боїв за 
звільнення території України від німецьких загарбників. Не випадково 
ряд істориків вважають, що відбудовчі процеси в економіці пройшли 
ряд періодів: перший–від звільнення регіонів республіки до 
завершення війни; другий–від 1946 р. і до початку 50-х років [7, с.692].  

Як море моделюється в краплі води, так і значення залізниці для 
народного господарства Вінниччини, зокрема цукрової галузі, у складі 
якої до німецько-радянської війни було 53 цукрових заводи, три з яких 
зазнали зруйнувань в період окупації, ілюструє факт з історії 
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Капустянського підприємства Тростянецького району Вінницької 
області. Співак, головний інженер підприємства, під час відступу 
радянських військ з території Вінниччини у 1941 році використав діючу 
18 кілометрову вузькоколійну залізницю в напрямку станції Вапнярка і 
після демонтажу виробничого обладнання підприємства бригадою 
такелажних робітників домігся його вивозу в тилові регіони 
колишнього СРСР. Після звільнення станцій Жмеринка і Вапнярка, в 
березні 1944 року, [2, с. 225, 588] і відновлення руху поїздів на них, 
вищезгаданий головний інженер співпрацюючи із залізничниками 
домігся повернення обладнання підприємства в селище Капустяни де 
провів його новий монтаж на старих виробничих площах. Працівники 
підприємства вже восени 1944 року приймали сировину для 
переробки на цукор.(Зі спогадів Генерального директора Вінницького 
цукротресту 1980-1996 рр., Жмаки Б.О.). 

Початок робіт по відродженню Вінницької залізниці був 
продиктований, в першу чергу, воєнними потребами, а також 
економічними інтересами. Керівництво Вінницької області з 
відновленням її роботи пов’язувало розвиток цукрового виробництва й 
тваринницької галузі, поновлення торфорозробок, річного флоту, 
інших галузей промисловості й сільського господарства. [5, с.105]. 
Через відбудовану залізничну магістраль Вінниччина мала поновити 
зв'язок майже з усіма обласними центрами України, а також з 
Москвою, Ленінградом (нині Санкт – Петербург), Мінськом, Одесою, 
Львовом, Сімферополем, Кишиневом, іншими містами і регіонами 
колишнього СРСР. 

Перші кроки на шляху відновлення роботи залізничної магістралі 
в умовах поновленого радянського ладу були зроблені вже взимку 
1943 на весні 1944 рр. Свідченням цього є наказ начальника 
Вінницької залізниці від 1.03.1944 року, в якому допустима швидкість 
руху поїздів на звільнених ділянках дороги була від 20 до 45 км на 
годину [5, с.105].  

28 грудня 1943 року піхотні, танкові частини 1-го Українського 
фронту оволоділи залізничним вузлом і містом Козятин [2, с.304]. 
Залізничники одразу розпочали відбудову, яка проходила під 
бомбардуванням ворожої авіації аж до 15 березня 1944 року [2, с.305]. 
За таких складних умов залізничники проводили відбудову і 
забезпечували вчасне відправлення ешелонів, постійно відновлюючи 
зруйновані ділянки залізничної колії [2, с.305]. Більш того створили 
нове підприємство–мостопоїзд №1, який протягом кількох років 
відбудовував колію, на Правобережній Україні, відновив 25 мостів і 
багато інших залізничних споруд. У 1945 році відбудова вузла 
проводилася більш швидкими темпами і було введено в дію 38 
об’єктів [2, с.305]. 

18 березня 1944 року воїни 1-го Українського фронту визволили 
місто і великий залізничний вузол–Жмеринку. Одразу залізничники 
при допомозі військових і місцевого населення розпочали відбудову 
вузла. Було проведено 16 масових недільників, в яких взяло участь 
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45 тис. чоловік. Виконали лише першочергові відновлювальні роботи. 
Через десять днів після звільнення залізничники розпочали 
транспортування ешелонів до лінії фронту [6, с.137]. Роботи по 
відбудові переривали нальоти фашистської авіації, що тривали до 
початку серпня 1944 року. За цей час було зруйновано 15 км колії, 
станційні будівлі, депо, залізничну лікарню і значну частину міських 
будівель. Але навіть після найтяжчих бомбардувань через деякий час 
(кілька годин) військові ешелони знову доправлялися на фронт [2, 
с.225]. 

16 березня 1944 року військові частини 2-го Українського фронту 
оволоділи залізничним вузлом і містом Вапняркою. Відбудовчі роботи 
здійснювалися у важких умовах. Ворожа авіація намагалась 
бомбардувати вже відновлені ділянки дороги в районі станції 
Вапнярка. Лише у травні 1944 року відбулося 17 великих авіанальотів 
на цю станцію, в результаті чого зазнали руйнувань міст, паровозне й 
вагонне депо, казарми, житлові будинки, три гідроколони. Великих 
руйнувань зазнали складальний та механічний цехи, на підході до 
станції було пошкоджено 8 стрілочних переводів 2, с.589. На 28 
березня 1944 року був відновлений рух поїздів на залізничній колії між 
станціями Вапнярка й Могилів – Подільський [2, с.588].  

Працівники магістралі повертали до ладу розбитий рухомий 
склад. Це робили на Шепетівському вузлі та інших [5, с.106]. 

 В березні 1944 року для забезпечення наступу радянських військ 
було відкрито рух поїздів на дільниці Шепетівка-Тернопіль [5, с.105]. 

В 1944 – 1945 рр. при відбудові Вінницької залізничної магістралі 
залучали до роботи і німецьких військовополонених, які займалися 
очисними роботами, відновлювали інфраструктуру транспорту і 
зв’язку. На Вінницькій магістралі вони повернули до експлуатації 
водне господарство станцій: Козятин, Вінниця, Жмеринка, Рахни, 
Немерчі, Суховате, Вікторія, Старкостянтинів [5, с.107]. 

На Вінницькій залізниці потрібно було заново відбудувати 
вокзали. Розпочали з відбудови вокзалів у Вінниці, Проскурові. До 
кінця повоєнної п’ятирічки було здано в експлуатацію 200 нових 
вокзалів. Серед них і вокзал ст. Вінниця, Жмерника, Козятин, Гнівань, 
інші [5, с.107]. 

Була розпочата відбудова підприємств транспортного ( 
залізничного) машинобудування. У 1944 р. НКШС розпочав 
відродження 14 паровозо- вагоноремонтних заводів, розташованих на 
території України. Почали відбудову Жмеринського вагоноремонтного 
заводу. 5 травня 1944 року заступник наркома шляхів сполучення 
СРСР Арутюнов Б.Н. підписав наказ, яким було передбачено 
розпочати відбудову підприємства. Роботи здійснювали, 
використовуючи господарський спосіб, які переривали напади ворожої 
авіації. На підприємстві були зруйновані приміщення цехів: ремонтно-
утилізаційного, колісного, майстерні складського цеху, сховища, 
гаражі, адміністративні приміщення. Був виведений з ладу водогін. 
Збитки становили 350 тис. крб [6, с.138]. Більш-менш сприятливі 
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умови для розгортання відбудовчих робіт на підприємстві склалися з 
початку серпня 1944 року. 

Повоєнні роки були важкими. Керівництво НКШС в мирних умовах 
повоєнного часу шукало шляхи покращення управління залізничним 
транспортом і підвищення рентабельності господарської діяльності. З 
цією метою Союзний уряд провів реформу управління залізничним 
транспортом. В Україні утворили п’ять округів, серед яких і Південно-
Західний, в підпорядкуванні якого перебувала Вінницька магістраль. З 
метою покращення оперативного керівництва на магістралі і, зокрема 
Вінницькій, створили господарські одиниці відділення: Жмеринське, 
Козятинське, Шепетівське, Гречанівське, Гайворонське, в 
підпорядкуванні яких знаходилися усі наявні підприємства і рухомий 
склад. У зв’язку з реорганізацією постала проблема виходу на 
рентабельність в господарській діяльності Вінницької магістралі [6, 
с.139]. Також запланували у 1947 році перевести режим роботи 
залізниць з воєнного стану, який був запроваджений в квітні 1943 р., 
на звичний. На Вінницькій магістралі це сталося 15 серпня 1947 року 
6, с.139. Вжиті заходи уже в 1948 році дозволили залізницям України 
повернути довоєнний рівень вантажообігу. У 1949 році дорога стала 
рентабельною [6, с.139]. Відтак роль Вінницької магістралі в житті 
області й України зростала.  

У повоєнний час розпочалася відбудова соціальної сфери 
залізниці, адже на той період 23 тисячі осіб працювали на 
магістралі [5, с.107]. Відбудові на залізниці підлягали об’єкти 
соціального призначення: житловий фонд, школи, дитячі садки, 
лікарні. Однак, в період відбудови її робітникам бракувало всього, 
тому доводилося працівникам жити в скруті. Складним було 
становище із забезпеченням продовольством. Достатньо високими 
були ціни на предмети першої необхідності. Також робітникам 
залізниці, восени 1946–весною 1947 рр. довелося пережити важкі часи 
обумовлені голодом.  
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УКРАЇНЦІВ У ФРАНЦУЗЬКОМУ РУСІ ОПОРУ 

 
Стаття присвячена українським діячам різних течій Руху 

Опору на території Франції у період Другої світової війни. У 
дослідженні здійснено спробу показати відмінності між 
партизансько-підпільницьким рухом в СРСР і європейських країнах, 
неоднозначність його трактування у радянських реаліях і з позицій 
сучасності. Значна увага приділена чисельності Руху, окремим 
особистостям та функціонуванню збройних формувань. Автори 
зупиняються на відомих і малодосліджених постатях наших 
співвітчизників – діячів спротиву нацистським окупантам, їх внеску 
у Перемогу над ворогом, вшанування пам’яті учасників 
французького Руху Опору на батьківщині та за її межами. Метою 
статті є спроба узагальнення матеріалу щодо участі українців у 
боротьбі з нацистськими загарбниками на території Франції, показ 
їх ролі у Перемозі. Методологія дослідження Ґрунтується на 
засадах історизму, системності та застосуванні загальнонаукових 
(аналізу, синтезу, узагальнення) і спеціально-історичних (історико-
порівняльному, історико-критичному, біографічному, 
хронологічному) методах.  

Ключові слова: Друга світова війна, Рух Опору, Франція, 
В. Порик, Й. Кліщ, О. Ткаченко, українські загони, історична пам’ять. 

 
Ключовою подією минулого, до якої постійно звертається наша 

історична пам’ять, є Друга світова війна і її загальнолюдський вимір. 
Українська складова у цьому вимірі дуже вагома. Вона включає не 
лише ведення військових дій на території України та неймовірні 
людські втрати, а й колосальний внесок українців у Перемогу над 
нацизмом. Не підлягає сумніву, що без збереження пам’яті про 
героїв, які віддали життя за свободу свого народу та всього людства, 
наша історія буде неповноцінною та безперспективною.  

Важливим фактором збройного протистояння агресору став 
партизансько-підпільницький рух, який поширився всією окупованою 
нацистами територією Європи. Він завдавав відчутних ударів по 
ворожих тилах, становив реальну загрозу комунікаціям противника, а 
масштабні акти саботажу та диверсійні кампанії, які проводилися 
партизанськими та підпільницькими організаціями, відволікали його 
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сили від проведення військових операцій на фронті. В активізації 
Руху Опору в європейських країнах суттєва роль належить українцям. 

Аналіз останніх досліджень. Партизанський і підпільницький рух у 
роки Другої світової війни знайшов своє відображення у вітчизняній 
історіографії. Однак тривалий час на дослідження даної проблеми в 
офіційній історичній науці було накладено табу. Тільки після виходу 
праці В. Клокова у радянській історіографії почалися дослідження 
означеної тематики [1]. У 60-70-х роках ХХ століття з’явилися 
художньо-документальні публікації, присвячені окремим 
особистостям – учасникам французького руху опору, уродженцям 
України – твори Б. Колодного [2], А. Пьєррара [3], Т. Підласка [4]. 
Враховуючи реалії радянської історичної науки, її політизацію та 
заідеологізованість, можна констатувати, що ці постаті розглядалися 
з точки зору зразкових героїв. В сучасних дослідженнях означена 
тема тлумачиться більш зважено і об'єктивно. Побачили світ 
публікації В. Бондарчука [5], О. Лисенка [6], С. Кота [7], 
Ю. Климчука [8], А. Філінюка [9]. Однак багато її аспектів до 
сьогоднішнього часу залишаються невідомими через низку як 
об'єктивних, так і суб'єктивних факторів, таких як нестача джерельної 
бази або радянська пропагандистська політика тих часів, яка довгий 
час стримувала історичні дослідження. Наразі необхідні більш 
грунтовні та неупереджені наукові розвідки з означеної проблеми. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Заявлена тема на сучасному етапі стає об'єктом наукових та 
громадських дискусій і все більше переходить до політичної площини. 
Деякі політики намагаються нівелювати внесок українців у Другу 
світову війну, приписуючи всі заслуги виключно росіянам. У 
створеному сталінським керівництвомом радянському міфі про війну 
українцям відводилася роль «молодшого брата». Наразі як аргумент 
для доказової бази використовуються спрощені підходи того факту, 
що у роки війни всіх вихідців з СРСР, які опинилися на окупованих 
територіях, вважали «російськими», і саме такий термін зустрічається 
у звітних документах європейського Руху Опору. Викликає неабиякі 
труднощі і те, що справжні імена багатьох українців – учасників 
антинацистської боротьби у країнах Європи стали відомими науковій 
спільноті та широкій громадськості тільки через два десятиліття після 
закінчення війни. В умовах сталінського тоталітарного режиму вони 
небезпідставно вважали, що правда про їх боротьбу за межами 
батьківщини може спрацювати проти них, адже факт перебування у 
полоні розцінювався як зрада. Після повернення до Радянського 
Союзу справжніх героїв чекали спеціальні фільтраційні табори, 
допити, репресії. У них відбирали посвідки про участь у боротьбі 
проти нацистів та іноземні нагороди. І лише після проголошення 
незалежності України стало відомо про те, що тисячі українців брали 
участь у французькому Русі Опору, а 5 серпня 1991 р. їм було надано 
статус учасників Другої світової війни [10, с. 427]. Метою статті є 



 - 67 - 

спроба переосмислення участі українців у європейському Русі Опору 
на прикладі Франції та їх ролі у Перемозі.  

Під час війни на усіх окупованих нацистами територіях почав 
розгортатися Рух Опору. Однак у країнах Європи та СРСР він мав 
певні відмінності.  

По-перше, у Радянському Союзі партизани і підпільники були 
керовані партійними та державними органами. Так, уже в 1942 р. в 
країні було створено Центральний штаб партизанського руху, який 
був покликаний координувати дії партизанських загонів, призначати їх 
керівників, чітко формулювати і ставити перед ними завдання, 
забезпечувати зв'язок із Великою землею. Зазвичай списки учасників 
формувалися із представників діючої влади або кадрових військових, 
яким настійливо пропонували стати членами того чи іншого загону. 
Отже, принцип добровільності був фактично відсутній.  

По-друге, оскільки радянський рух організовувався «згори», він 
мав набагато вужчу соціальну базу і на перших порах не 
користувався масовою підтримкою населення. До партизан 
ставилися неоднозначно, адже окремі загони здійснювали відкриті 
провокації, а відповіддю на них могли стати репресії окупантів проти 
мирного населення. Деякі займалися злочинною діяльністю, 
влаштовуючи збройні напади на села і окремі будинки, грабували їх, 
забирали гроші та продукти харчування [10, с. 425].  

По-третє, за політичним спрямуванням Рух Опору у країнах 
Європи був більш строкатим. Найширша його палітра спостерігалася 
у Франції, де він включав і ліві, і праві, і центристські сили. У боротьбі 
з нацистами вони застосовували різну тактику. Якщо франтирери та 
інші демократичні сили притримувалися гасла ведення тотальної 
війни, то голлісти разом з правими зайняли вичікувальну позицію і 
чекали відкриття другого фронту [11, с 46]. 

Вихідці з України були учасниками обох течій, причому з усіх 
європейських країн саме у французькому Русі Опору їх 
нараховувалося найбільше. Це можна пояснити тим, що в довоєнний 
період там сформувалася чисельна українська діаспора, а у роки 
війни знаходилася велика кількість концентраційних таборів, таборів 
для військовополонених і остарбайтерів з СРСР. З 1940 р. 5 тис. 
українців воювало у французькому іноземному легіоні. У 1943 р. 
іммігранти з України створили організацію «Український народний 
фронт». В окремих таборах діяли підпільні комітети, поза їх межами – 
понад 60 партизанських загонів, у яких нараховувалося близько 
3 тис. радянських громадян [12, с. 58], три чверті їх особового складу 
становили українці. З 60 командирів партизанських загонів 23 
командири було вихідцями з України [13]. 

Найяскравішою постаттю серед них, безперечно, був подолянин 
Василь Порик. З початком німецько-радянської війни Порик опинився 
на фронті. Однак після невдалої сутички з ворогом його було 
поранено й заарештовано нацистами, і влітку 1942 р. вивезено на 
північ Франції до спецтабору Бомон. Тут він створив організацію 
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«Комітет радянських патріотів», яка на перших порах саботувала 
роботу на шахтах, а згодом почала здійснювати і інші форми 
боротьби – диверсії на дорогах і залізницях. Порику вдалося 
втертися в довіру до нацистів. Ставши старостою табору, він мав 
змогу видавати ув'язненим перепустки, які дозволяли виходити за 
дріт. Згодом під його керівництвом було створено 11 диверсійних груп 
і бойовий загін імені Чапаєва, який встановив зв'зки з французькими 
підпільниками. Навесні 1944 р. гестапівці викрили Порика, і він 
змушений був тікати з табору. Потім Василь став членом 
партизанського загону, що діяв в районі міст Арраса, Енен-Льєтара, 
Ланса та Саломіна. Уже в квітні 1944 р. партизани здійснили напад на 
табір Бомон, знищили його охорону, захопили зброю та інші трофеї, 
звільнили в'язнів. У травні 1944 р. В. Порик разом з В. Доценком та 
В. Колесником під час виконання чергового завдання у м. Дрокур 
були оточені гестапівціями. Василь відстрілювався до останнього, 
проте його було схоплено і ув'язнено у фортеці Сен-Нікез, але 
Порику вдалося втекти з камери смертників. Втечу називають 
фантастичною, оскільки жодному з в'язнів за всю історію фортеці не 
вдавалося цього здійснити. Нацисти були вражені зухвалим вчинком і 
призначили за голову Порика 1 млн. франків. І після цього наш 
земляк не припиняє боротьби. Він виступає на мітингах із 
антинацистськими закликами, випускає листівки, продовжує 
виконувати бойові завдання. Однак у липні 1944 р. його схопили 
гестапівці та майже відразу розстріляли біля стіни Аррарської 
фортеці. На шпальтах газети «Ліберете», яка виходила у 
визволеному від окупантів м. Лілль була надрукована стаття «Один з 
тих, хто загинув заради того, щоб жила Франція» . У 1964 р. Порика 
було проголошено національним героєм країни. У Радянському Союзі 
інформація про нього почала з'являтися з 1960-х рр. У 1961 р. до 
Франції прибула перша офіційна радянська делегація, члени якої 
поклали квіти до мармурової плити на місці загибелі героя, а у 
1964 р. Францію відвідав перший секретар ЦК КПУ П. Шелест. Він 
побував на могилі нашого співвітчизника в м. Енен-Льєтар. Через два 
роки Україні було дозволено спорудити пам'ятник, який урочисто 
відкрили у 1968 р. [14, арк 23]. Зараз у рідному селі, названому на 
його честь, щорічно проводять заходи з вшанування пам'яті 
односельця. Іменем В. Порика названо Бобринецький 
сільськогосподарський технікум, який він закінчив, місцеву школу, 
вулиці Києва та Вінниці, відкрито меморіальний музей в м. Хмільнику. 

 Історія зберегла чимало інших прізвищ наших співвітчизників, які 
брали участь у французькому Русі Опору. 

Членом підпільної групи франтирерів і партизан у Парижі став 
уродженець Кам'янця-Подільського Йосип Кліщ. З 1943 р. його 
призначили командиром загону макі. Загін «Сталінград» здійснив ряд 
блискуче проведених операцій: висадку у повітря ліній 
елекропередач, каральні акції проти особового складу нацистського 
командування, диверсійну діяльність. Найбільш вдалими з них були 
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організація втечі в'язнів з Майданського табору у Сент-Оноре, 
знищення будинку військового санаторію для німецьких офіцерів у 
Парижі [15]. Під час виконання чергового завдання ліквідації 
військового коменданта Парижа Й. Кліщ потрапив в оточення і 
загинув. Про героїчний вчинок українця розповів маніфест «Один 
проти ста», який було розповсюджено серед французьких 
партизан [16, с 156]. Меморіальна дошка українцю встановлена у 
Парижі. 

На французькій землі загинув ще один українець з Черкащини 
О. Ткаченко. У 1943 р. він потрапив у табір на півночі Франції, а під 
час спроби втечі був врятований партизанами. Як сержанта, що мав 
бойовий досвід, його призначили командиром загону макі. Бойовими 
побратимами О. Ткаченка стали В. Дячко із Закарпаття та 
П. Григоренко з Вінниччини. Загін діяв у департаментах Па-де-Кале, 
Нор, Соммі, Арденни. Бійці організовували диверсії, знищувалу живу 
силу противника та їх комунікації. Разом з регулярними військами 
вони визволяли селище Евен-Льокот [2, с 133]. У листопаді 1944 р. 
Олександр потрапив у ворожу засідку. Його поховано у братський 
могилі на військовому цвинтарі м. Лілль. Ім'я героя носить рідна 
Степанецька школа. У 1983 р. на батьківщині Ткаченка було відкрито 
пам'ятник.  

У таборі Тьєрс біля м. Валансьєн діяв партизанський загін 
«Щорс», очолюваний Й. Калиниченком, який у серпні-вересні 1944 р. 
разом з французькими партизанами здійснював винищувальні рейди 
в околицях Шарлевілю. Разом з Калиниченком проти нацистів 
боролися українці В. Пчолін і В. Чалий. У м. Сент-Етьєн діяла 
підпільна группа з 9 осіб, до якої входили Й. Спанчак, П. Буцко, 
С. Михайлюк, Д. Проць, І. Віцин. 50 наших співвітчизників входили до 
роти під командуванням черкащанина І. Скрипая, яка діяла у 
департаменті Кот-д-Ор. Вони громили ворожі транспортні колони, 
вступали у бої з підрозділами німецької армії, звільнили від окупантів 
м. Шатійон. Оперативно-диверсійна група під командування 
В. Олексієнка, яка нараховувала 2 тис. чол., визволяла м. Бордо і 
м. Лімож. На західному узбережжі Франції низку диверсій здійснила 
група на чолі з В. Антоненком. У січні 1944 р. українець О. Черкасов, 
який, як і Порик, втік з табору Бомон, організував загін «Ленінград», 
що діяв у Бургундії. У французькому Русі Опору також брали участь 
загони під командуванням І. Солодковського, М. Гурова, І. Китаєва, 
О. Никитенка, І. Голівця, Ф. Богачова [17, с 3].  

У французькому Русі Опору брали участь не тільки українські 
іммігранти, військовополені та остарбайтери з таборів. На його бік 
переходили організації самостійницького спрямування, які з початку 
війни були на стороні нацистів. Так, рішення приєднатися до 
боротьби прийняли стрільці кількох батальйонів Буковинського 
куреня, що перебували у складі 30-ї піхотної дивізії СС. Ініціаторами 
переходу стали старшини Білак, Мелешко, Федорів. Буковинський 
курінь було перейменовано на Український курінь ім. Т. Шевченка. Він 
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встановив зв'язок з французькими партизанами та щоденно 
здійснював по кілька наступальних операцій. Так, 31 серпня 1944 р. 
одна із сотень куреня перехопила штабну колону в районі 
м. Безансон, 4 вересня брала участь у наступі на м. Понтарліє, 9 
вересня звільнила м. Дамблен, де потрапила в оточення [18, с.189]. 
14 вересня курінь було розформовано [7, с 142]. Частина вояків 
завербувалася до французького іноземного легіону, частина 
емігрувала до Австралії та Аргентини, а 116 чол. повернулися до 
Радянського Союзу. Але у 1946 р. усі вони були засуджені за статтею 
54 кримінального кодексу УРСР «Зрада Батьківщині та 
антирадянська агітація» і відправлені на заслання до виправно-
трудових таборів строком від 10 до 15 років. Згодом, 1970-х рр. 
О. Мелешка та Г. Васюру звинуватили у причетності до розстрілів у 
Бабиному Яру та спалення Хатині і стратили, і тільки у незалежній 
Україні була доведена непричетність бійців Буковинського куреня до 
нацистських злочинів [19, с 81]. 

Отже, внесок українського народу у перемогу над нацизмом є 
переконливим і беззаперечним. Це доводить участь вихідців з 
України у лавах європейського, зокрема, французького Руху Опору. 
Пам'ять про кожного з героїв війни повинна бути усвідомлена, 
визначати цілісну стратегію розвитку суспільної пам'яті, стати тим 
об'єднуючим чинником, який має привести у кінцевому результаті до 
консолідації української нації, а не розколювати її політично, 
ідеологічно і ментально.  
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Ірина Батирєва  
 

ВІННИЦЬКИЙ ШТАЛАГ 329 ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЛЬ 
ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ  

 
У статті на основі аналізу архівних джерел та спогадів 

проаналізовано функціонування вінницького шталагу 329 та долі 
військовополонених. 

Ключові слова: нацизм, шталаг, військовополонені. 
 
Під час Другої світовій війни на території Німеччини, а також 

окупованих нацистськими військами територіях сусідніх європейських 
держав, з’явилися десятки таборів військовополонених та могили 
сотень тисяч знищених радянських бранців. Серед трагічних доль 
військовополонених – чимало українців. Довгі роки через 
заборонений доступ науковців до відповідної документації імена 
більшості з них вважалися невідомими, індивідуальні долі неможливо 
було простежити. 

У даній розвідці ми зосередимо увагу на вивченні становища 
військовополонених шталагу 329, окремих доль радянських бранців 
та питанні джерельного забезпечення дослідження.  

Шталаг 329 – найбільший стаціонарний табір Вінницької області 
для рядового та сержантського складу, який в серпні 1941 р. отримав 
статус фронтового. Всього у області було 29 таборів для радянських 
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військовополонених: 25 в німецькій окупаційній зоні і 4 – в румунській. 
Одним з найбільших був Вінницький шталаг 329 (10/41 – 11/43). 
Головний табір мав відділення також у Жмеринці (08/41 – 10/41), де 
до передислокації у Вінницю знаходилася команда шталагу, а також у 
Бердичеві та Гайсині (329/Z ). Літера «Z» після номеру табору 
означала Zweiglager – відділення основного табору [1]. 

Табір був розрахований на перебування в ньому до 50 000 
полонених. Точна кількість ув’язнених в таборі невідома. За 
офіційними даними, найбільше одночасно утримувалося до 20 тис. 
полонених. За даними Державного архіву Російської Федерації у 
червні 1942 р. кількість полонених зросла до 15,9 тис. чол., у жовтні – 
19,4 тис. чол. Після масової смертності полонених ставало дедалі 
менше: у грудні 1942 р. було лише 6,4 тис. чол., у червні 1943 р. – 
3,6 тис. чол., у жовтні – 1,9 тис. чол. [2, c.204].  

Іван Павлов, почесний громадянин Вінниці, в’язень цього табору, 
згадував про більше 30 тис. полонених [3]. А лікар-вінничанин Василь 
Куліков стверджував, що їх чисельність була набагато більше, 
оскільки переважна більшість військовополонених – це залишки 
розбитих військ 6-ї і 12-ї армій (120 тис. бійців), які потрапили в 
оточення під Уманню, районі Бабанки, Підвисокого та інших сіл [4, с. 
237.]. Перші полонені табору були саме звідси. Пізніше, залежно від 
пересування лінії фронту на схід і південь, як підтверджують 
документи особового походження, зокрема картки 
військовополонених, до вінницького шталагу 329 етапували 
червоноармійців, полонених під Первомайськом, Харковом, 
Сталінградом, на Кримському півострові, Кубані, Донщині тощо. 

Особливо небезпечним німецький полон був для комуністів, 
політруків і євреїв. Під час фільтрації в таборі для 
військовополонених нацисти розстрілювали їх, найчастіше на очах у 
всіх інших в’язнів [5]. 

Перші полонені, яких привезли у вінницький табір вантажівками 
3-4 серпня 1941 р., були розміщені в колишніх казармах, але 
більшість з них відпустили додому, не вимагаючи ніяких 
документів, як згадує В. Куліков. А 5-6 серпня в таборі з’явилися 
десятки тисяч військовополонених, які через слабко розвинену 
залізничну мережу змушені були пішки долати сотні кілометрів до 
шталагу 329. Охорона табору була не чисельною, спочатку 
складалася з німців, а у 1943 р. – з власівців. Полонені в перші дні 
функціонування табору могли втекти чи бути звільненими, якщо 
за ними прибували родичі, або такими називалися [4, с.239.]. Через 
тиждень такі звільнення були призупинені.  

Розташовувався табір в полі за пів кілометра від південно-
західної частини Вінниці, складався з колишньої казарми і 10-15 
дерев’яних бараків. Умови перебування військовополонених були 
нелюдськими і ніколи не відповідали гігієнічним нормам. Новоприбулі 
у табір проходили дезінсекцію - у «вошебійні» і «бані». Спершу їх 
нашвидкуруч голили під машинку, видираючи при цьому половину 
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волосся. Біля входу в велику душову стояли два табірних 
«придурки» (так називали тих полонених, хто прислужував 
табірній адміністрації), у кожного в руках на метрових держаках 
були здоровенні квачі, а на підлозі – відра з білою сметаноподібної 
рідиною. За командою полонені входили в двері, піднімаючи «руки за 
голову», «придурки» мачали свої квачі в відра, а потім недбало 
тикали ними кожному, хто входить, спершу попід пахви, а потім 
більш ретельно в пах та біля нього. ...На п’ятьох видавали по 
шматочку мила ... розміром з сірникову коробку сіро-жовтого 
кольору; тверде, воно абсолютно не давало піни, в ньому містився 
звичайний пісок, але відмити з тіла бруд воно все-таки допомагало. 
…Вихід з душової був в інший бік; там вже стояли вішалки з 
обробленим від вошей одягом. Лише після цього полонених 
відправляли в бараки [6]. 

Більшість бранців утримували під відкритим небом, в одязі, 
якому вони потрапили в полон, оточивши територію табору 
колючим дротом. Поступово збільшувалася чисельність хворих на 
простудні захворювання. Приготування їжі відбувалося на 
фабриках-кухнях, але полонених нормально не годували, в’язні 
голодували. За спогадами Іван Павлова, «люди були такі голодні, 
що з’їли навколо всю траву і випили воду з калюж. Їду для них 
готували в залізних бочках – варили буряк з бадиллям. На шістьох 
давали буханку хліба з тирсою, та й то не кожен день. Варива 
вистачало не на всіх, тому за їжу йшла боротьба. Тоді охорона 
нещадно била полонених. Щодня вмирали по 50 чоловік ...» [5]. 

Лікар В.Куліков згадував, що їдло з картопляних відходів та 
тирси викликало кишкові захворювання у полонених, що призвело 
на початку жовтня 1941 р. до поширення епідемії дизентерії 
Медична допомога в таборі була відсутня. Смертність сягала 100-
120 осіб за добу [4, с.239.]. Боячись поширення епідемій (особливо 
висипного тифу) на жителів міста, німецька адміністрація 
дозволила надати полоненим кваліфіковану медичну допомогу у 
військовому відділенні лікарні імені Пирогова (200 ліжок) та 
Психіатричній лікарні (500 ліжок) [4, с.240.]. 

Зі свідчень вінничан, а також газети «Вінницькі вісті» за листопад 
1941 р. відомо, що міська управа неодноразово зверталася до містян, 
щоб ті допомогли військовополоненим одягом, взуттям, їжею тощо. 
На допомогу також збиралися кошти [7].  

Стан здоров’я військовополонених відносно стабілізувався до 
кінця жовтня 1941 р. Вони були необхідні для функціонування 
німецької економіки. Тому більшість в’язнів, які мали фізичні сили, 
використовувалися на роботах. Створювалися відділи та робочі 
команди, які розміщувалися в Бердичеві, Козятині, Калинівці, Гнівані, 
селах Стрижавці і Коло-Михайлівці Вінницького району тощо. Таких 
полонених поселяли до окремих казарм у цих населених пунктах. 
Робочі команди під керівництвом німецьких організаторів виконували 
роботи на гранітних кар’єрах (Гнівань), відновлювали шосейні і 
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ґрунтові дороги, споруджували будівлі для німецьких військових, 
демонтували зруйновані будинки; лагодили пошкоджені ділянки 
залізничних колій, ремонтували ангари, склади, арсенали, казарми; 
прибирали вулиці, парки, двори; проводили ексгумацію і 
перепоховання захисників Вінниці.  

Приблизно 10 тис. полонених працювали над будівництвом 
«Вервольфа», з них 2 тис. загинули внаслідок поганих умов праці, 
виснаження, епідемій, страт [8, с.153]. А після завершення її 
будівництва військовополонені як живі свідки були розстріляні 
нацистами [4, с.243.] . 

Робочі команди також працювали на підприємствах Вінниці: 
залізничному вокзалі, м’ясокомбінаті, швейній фабриці, водоканалі, 
електростанції тощо. За даними Українського Червоного Хреста на 
10.01.1942 р. на вінницьких підприємствах тільки з уродженців Києва 
та Київської області працювали 77 полонених [9, арк.46 зв.]. 
Щовечора робочі команди з Вінниці поверталися в бараки головного 
табору. 

Окупаційна влада планувала використати частину 
військовополонених українців під час весняних польових робіт 1942 р. 
20 грудня 1941 р. командування тилових районів групи армій 
«Південь» повідомляло начальника тилу діючої армії верховного 
головнокомандування сухопутних військ: «Масова смертність 
страждаючих від недоїдання військовополонених привертає все 
більше увагу серед населення. Маса військовополонених внаслідок 
нестачі сил є непридатною до роботи. Лише швидке звільнення 
українців і вивезення … до райхскомісаріату «Україна» дасть 
можливість зберегти на наступний рік принаймні бодай частину цієї 
робочої сили і змінити настрої серед українського населення» [10, 
с.161-162]. 

Тому упродовж червня-грудня 1941 р. відбулося часткове 
звільнення військовополонених українців з метою залучення в 
сільському господарстві. Можливістю звільнити рідних чи незнайомих 
людей з табору військовополонених одразу скористалися жителі 
Вінницької області, про що свідчать архівні документи, і очевидно, що 
звільнення відбувалося не лише 1941 р., а й тривало до осені 1942 
р. [11 ]. 

З весни 1942 р. цивільна окупаційна адміністрація за 
домовленістю з Вермахтом почала інтенсивно залучати сформовані в 
таборах військовополонених робочі команди до 
сільськогосподарських робіт. Вони направлялися в розпорядження 
сільськогосподарських керівників районів, а постійний контроль за їх 
використанням здійснювала адміністрація таборів.  

А за даними Українського Червоного Хреста з числа бранців 
Вінницького табору вже в січні 1942 р. робочі команди були 
направлені на: Іллінецьку селекстанцію (58 осіб); цукрові заводи 
Вінниччини – Корделівський (49 осіб), Погребищенський (10 осіб), 
Кам’яногірський (7 осіб), Ялтушківський (4 особи), Браїлівський (4 
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особи), Барський (3 особи), Гайсинський (2 особи), Скоморошський (2 
особи), Монастирищенський (2 особи), Новогребельський (1 особа); 
Городецький комбінат (12 осіб), держгосподарство «Голяки» (7 осіб), 
П’ятничанське господарство (3 особи)*. (*Дані про чисельність 
неповні, це лише списки уродженців Києва та Київської області [9]. 
Списки робочих команд поіменні та містять додаткову особову 
інформацію в’язнів). 

Дані щодо залученості полонених шталагу 329 у сільському 
господарстві та цукровій промисловості окупованих територій є 
надзвичайно цінними для розуміння функціонування системи таборів 
для військовополонених в Райхкомісаріаті Україна, становища 
військовополонених. 

Чисельність полонених шталагу 329 постійно змінювалася. 
Частину працездатного контингенту відправляли на роботи Райху. 
Аналіз карток військовополонених дає підстави стверджувати, що 
найбільших два пересильних етапи до Райху припали на початок 
листопада 1942 р. та кінець квітня 1943 р. Велика частина полонених 
гинула під час майже тижневого транспортування, від хвороб в таборі 
чи була страчена нацистами.  

Команда табору перебувала тут до 1 грудня 1943 р. З відступом 
німецької армії полонені перейшли у підпорядкування команди дулагу 
201, яка здійснила евакуацію табору. У січні 1944 р. шталаг 329, як 
адміністративна одиниця, був ліквідований. Радянська сторона після 
закінчення війни зазначала, що нацистами у шталазі 329 знищено 
шляхом розстрілів, голоду, холоду та інфекційних захворювань 
12 тис. радянських військовополонених [12, арк.2.]. Ці дані 
підтверджують і військові археологи, які брали участь в розкопках на 
території табору у 2007–2009 рр. 

Але чи замінить статистика пережите конкретними в’язнями, що 
перебували в полоні, чи допоможе вона усвідомити весь жах війни та 
особисту трагедію людей? Відповіді на ці запитання можуть дати 
документи особового походження. Безпосередньо доль радянських 
військовополонених стосуються обліково-фільтраційні справи 
колишніх в’язнів і трофейні картки на них. Ці документи з колишніх 
таборів військовополонених, а також з Довідкової служби вермахту 
(ВАСт) в Берліні, після закінчення війни у наступні роки майже в 
повному об’ємі були передані у російські військові архіви (зокрема 
Центральний архів Міністерства оборони Російської Федерації в 
Подольску, відділ 9), опрацьовані і перекладені російською мовою 
органами Червоної Армії, військової контррозвідки і НКВД [13, с.26 ]. 

Обліково-фільтраційні справи, що відображають долю 
радянських військовополонених з Вінниччини, перебувають на 
зберіганні в Державному архіві Вінницької області (далі – ДАВіО) у 
фонді Р-6023 «Фільтраційні, архівно-слідчі і наглядові справи, 
трофейні документи, передані з відомчого архіву обласного 
управління СБУ». Основу справ становлять документи радянських 
установ (органів НКВС, «Смерша», фільтраційних таборів), іноді – 
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союзних військ (посвідчення, довідки), німецькі документи (аусвайси) 
тощо. Основним джерелом інформації про військовополонених тут є 
протоколи допитів: про обставини полону та перебування в таборах 
військовополонених на окупованих територіях СРСР і Райху [14, с. 
75] 

Трофейні картки – це особові картки військовополонених, які 
містять повідомлення про полон, прибуття в табір, повідомлення про 
звільнення, смерть, передачу в гестапо чи службу безпеки (СД) тощо. 
Особова картка містить важливі дані на військовополоненого. Це 
німецька форма документу на двосторонньому аркуші, що містить 
такі головні ідентифікаційні маркери як номер табору та його назва (у 
лівому верхньому куті), відбиток вказівного пальця правої руки, іноді 
фото, але насправді це було великою рідкістю, тому більшість 
особових карток мають лише відбитки пальців, за якими й 
ідентифікували військовополонених при спробі втечі. [13, с.26 ] 

Назва табору відображала склад військ і військове звання 
військовополоненого. Так, назва табору Stalag (шталаг) означала, 
його призначення для утримання рядових солдат. Перша цифра 
номеру табору вказувала на країну походження військовополоненого. 
Наприклад, цифра «300» у номері табору 329, свідчить про те, що тут 
утримувалися радянські військовополонені. Створення усіх таборів 
для радянських військовополонених припали на період німецько-
радянської війни. Римські цифри у номері табору – це регіон його 
створення, а латинські літери засвідчують порядок появи табору у 
Німеччині, наприклад, Stalag ІІІ А. 

Існував ще один номер, який фіксувався у правому верхньому 
куті картки та на фото військовополоненого – це особовий 
порядковий номер військовополоненого у першому таборі, до якого 
той був ув’язнений. Номер залишався незмінним навіть при 
переведенні у інші табори.  

Для прикладу розглянемо картку військовополоненого Йосипа 
Шарафина. На першій сторінці картки у лівій колонці міститься така 
інформація:  

Прізвище  Scharafin Шарафин 
Ім’я  Jossif Йосип 
Дата та місце 

народження 
1919 Scheremetka 1919 Шереметка 

Віросповідання  Orthodox православний 
Ім’я батька Iwan Іван 
Прізвище матері  Rasborsskaja Разборська 
На фото (у руках чи на куртці військовополоненого) можна 

побачити двоскладний номер, 329 24827, де 329 – номер табору, а 
24827 – його особовий (порядковий) номер серед 
військовополонених цього табору, який дублювався також у 
верхньому правому куті картки та на звороті. Біля фото містився 
відбиток вказівного пальця правої руки, вказувався зріст (160 см), 
колір волосся (blond - блондин).  
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У колонці справа – дані про національність (ukrainez); військовий 
підрозділ солдата (але траплялося, що полонені були й цивільними, 
що зазначалося в картці - zivil); цивільна спеціальність (Bauer - 
селянин); дата і місце полону (26.IV.42 – Шереметка). Тобто, селянин 
Йосип Шарафин потрапив у полон у своєму рідному селі, де жив і 
працював, не будучи червоноармійцем.  

Після проходження медогляду заповнювалася графа «стан 
здоров’я» (вписано gezund – здоровий). Практично усіх полонених 
записували здоровими, що давало можливість табірній адміністрації 
відправляти полонених як працювати на підприємства Вінниччини, 
так і переправляти в Німеччину чи інші окуповані нацистами країни 
Західної Європи. В картці зазначалися дані родичів (батько, мати, 
дружина і т.д.), місце проживання; дата звільнення з полону, втечі 
(geflohen), смерті (gestorben) і місце поховання полоненого. 

При заповнені картки вказану військовополоненим інформацію 
перевіряли. Часто військовополонені, давали неправдиві дані щодо 
року народження, додаючи собі років, записували свою цивільну 
професію - селянин, щоб вижити і потрапити на сільськогосподарські 
роботи, а не на заводи чи фабрики Райху. 

На першій сторінці картки внизу містилися позначки (іноді 
штемпелі), до яких видів робіт можна залучати військовополоненого 
(червоним кольором - «придатний для важких робіт»). Полоненим, які 
направлялися до таборів на території Райху, в картку ставили 
штемпель чорного кольору – попередження про заборону зв’язку з 
німецькою жінкою Про те, що із цими записами був ознайомлений 
військовополонений, засвідчував його особистий підпис на картці. За 
порушення цієї заборони радянського полоненого передавали до 
гестапо та в концентраційний табір, де чекало використання на 
особливо важких роботах чи страта. 

Зі зворотного боку картки містилася інформація, в який табір, в 
складі яких робочих команд та на яку роботу направляли 
військовополоненого далі. Могли міститися дані про щеплення, як 
правило, тих полонених, яких направляли до Райху, щеплювали від 
туберкульозу з метою запобігання зараження інших робітників та 
німецького населення.  

Йосип Шарафин з вінницького шталагу 329 був переправлений в 
табір ХІІІ А 12.11.1942 р.. Його не імунізували. Після перевірки 
гестапо Франкфурта 28.11 1942 р. його визнано дійсно цивільним, 
селянином і передано як цивільного працівника на біржу праці Хессен 
у Франкфурті на Майні, що й записано у картці військовополоненого. 

Такі особові картки поряд з іншими видами документів є дуже 
важливим історичним джерелом вивчення доль військовополонених. 
Всі трофейні документи, які стосуються військовополонених, 
слугували радянському комуністичному режиму насамперед для їх 
перевірки щодо співпраці з нацистами. Така перевірка проходила в 
так званих фільтраційних таборах і була обов’язковою для всіх 
полонених, яким вдалось вижити.  
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На сьогодні чимало питань щодо функціонування вінницького 
шталагу 329 досліджені. Цьому, зокрема, сприяв проект, втілений ГО 
«Народний Майдан Вінниччини» у співпраці «Німецька молодь в 
Європі» землі Рейнланд-Пфальц за грантової підтримки німецького 
фонду EVZ («Пам’ять, відповідальність, майбутнє»). Результатом 
його стала банерна вулична виставка «Забуті жертви Другої світової 
війни», яка готувалась групою дослідників декілька років та 
сформована на основі матеріалів українських та німецьких 
архівів [15]. Але дослідження доль окремих бранців, які перебували у 
німецькому полоні, пошук їхніх родичів є надважливим завданням – і 
це лише початок тривалої і ґрунтовної наукової роботи. 
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Левченко Богдан 
 

ЗНИЩЕННЯ І ПЕРЕСЕЛЕННЯ ВІННИЧАН НАЦИСТСЬКИМ 
РЕЖИМОМ У 1941-1944 РР. 

 
У статті висвітлено основні напрямки знищення і переселення 

вінничан у період нацистської окупації 1941-1944 рр. Методологія 
дослідження ґрунтується на поєднанні загальнонаукових (аналізу, 
синтезу, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-
критичний, історико-типологічний, історико-системний, кількісний) 
методах з принципами історизму, системності та науковості. 
Результати роботи: автор на прикладах показує злочинні наміри 
німецької окупаційної влади, та кількість їхніх жертв Практичне 
значення: матеріали даної статті можуть використовуватись у 
навчально-виховних заходах школярів Вінничини, а також як основа 
для подальшого дослідження даної проблеми. Оригінальність 
дослідження полягає у тому, що автор, на основі аналізу доступних 
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джерел та матеріалів, розкриває перебіг систематичного 
знищення мешканців м. Вінниці в умовах нацистської окупації. 

Ключові слова: окупація, остарбайтери, гетто, знищення 
євреїв, управа. 

 
22 червня 1941 р. почалась німецько-радянська війна, а вже 19 

липня Вінниця опиниться під німецькою окупацією. Джерелом для 
вивчення і висвітлення історії міста та його мешканців є опубліковані 
документи та матеріали, періодична преса та свідчення сучасників. 
За допомогою формувань місцевої поліції нацисти на території 
Вінницької області вчинили масові військові злочини та злочини 
проти людства. Опубліковані документи свідчать про вбивства 
мешканців Вінниччини, особливо у міській в’язниці, психіатричній 
лікарні та П’ятничанському лісі. Вивчення даних фактів реалізації 
«нового порядку» дасть розуміння новому поколінню про реалії життя 
міста в 1941-1944 рр., адже зараз з’являється все більше міфів про 
те, що німецький режим був кращий за радянський, а німецька 
окупація України дала б поштовх до європеїзації українців. 

Загальний аналіз змісту збірника документів «Насильство над 
цивільним населенням. Вінницька область» як історичного джерела 
дає змогу відтворити масштаб терору населення німецькою 
окупаційною владою. Критичному аналізу слід піддати кожен 
документ наведений в даному збірнику, що дасть змогу 
систематизувати і виокремити шляхи знищення міського населення 
нацистами [8]. Досліджувана проблема знайшла часткове 
висвітлення в науковій літературі. Так, зокрема, про переселення 
вінничан на примусову роботу до Німеччини, так звані 
«остарбайтери», йдеться в книзі і статтях С. Гальчака [1-4]. Про 
німецький окупаційний режим йдеться у розвідці І. Мельничук та Л. 
Мельничук [5]. Історичні факти з повсякденного життя жителів Вінниці 
та Вінницької області під час Другої світової війни надає у своєму 
дослідженні М. Ярова [11]. Настрої населення у житомирсько-
вінницькому регіоні за часів нацистської окупації висвітлене у 
матеріалах, підготовлених для учнів 11 класу С. Стельниковичем [10]. 
О. Мельничук у статті «Вінницька психіатрична лікарня в роки 
нацистської окупації» наводить приклади тиску на лікарів з метою 
знищення частини населення, особливо єврейської 
національності [7]. 

У статті автор ставить за мету проаналізувати та простежити 
шляхи знищення та переселення вінничан періоду нацистської 
окупації за опублікованими джерелами та матеріалами.  

Після окупації Вінниці 19 липня 1941 р. німецька влада 
намагалась залучитись підтримкою місцевого населення. В перші 
кілька місяців «нового порядку» на Вінниччині почалось відродження 
національно-культурного та духовного життя мешканців краю. 
Користуючись сприятливими умовами, члени похідних груп ОУН, що 
прибули одночасно з окупантами, будучи активними діячами 
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українських органів влади й громадських патріотичних організацій, 
проводили пропагандистську та просвітницьку діяльність серед 
населення, сприяючи відродженню національно-культурного та 
духовного життя подолян [6, с. 89]. У перших вказівках Міністерству 
окупованих східних територій та райхскомісарам Гітлер проголосив 
гасло, що Німеччина перед народами Сходу повинна поставати як 
«визволитель». Першочергово такі заходи передбачали відновлення 
продовольчих галузей та промисловості. Це також стало однією з 
причин позиції німецької військової адміністрації щодо формування 
членами самостійницького руху та місцевими активістами допоміжних 
органів влади [10]. Але лібералізація швидко закінчилась і 
нацистський режим почав масовий терор населення. 

Для знищення місцевого населення був створений величезний 
механізм з різних управлінських і силових структур. Вже 9 серпня 
1941 р. німці утворили у Вінниці обласну управу, 1 листопада – міську 
управу, а згодом і сільські управи. Перші накази Вінницької 
жандармерії були спрямовані на знищення населення, серед них був 
і наказ про те, що жандармські пости можуть проводити страти без 
дозволу вищих інстанцій [5, с.174]. Втілювати поліцейські функції 
гітлерівцям допомагав створений у Вінниці колишнім генералом армії 
Української Народної Республіки І. Омеляновичем-Павленком 
козацький курінь, який був перетворений у 109 шуцбатальйон 
(територіальний охоронний підрозділ), що складався із 700 
добровольців. Шеф-командиром батальйону був лейтенант німецької 
поліції. Окрім того, у всіх райцентрах і великих селах існували місцеві 
поліцейські підрозділи. Чисельність української поліції у Вінниці 
складала понад 300 осіб [8, с. 8-9]. 

За допомогою допоміжних управ і поліції було організовано 
обов’язкову реєстрацію працездатних. Їм видавали робочу книжку чи 
картки, які щотижня підписувалися роботодавцями. Лише за 
наявності таких документів можна було отримати продукти 
харчування. Норми їх видачі були вкрай низькими, тому харчів не 
вистачало навіть для відновлення сил самого робітника, а що вже 
казати про членів його родини. Середня заробітна плата становила 
500-600 крб на місяць. При цьому в 1942 р. 1 кг сала коштував до 600 
крб, 1 кг масла — 5 тис. крб, склянка солі – 250 крб. Через це 
почастішали випадки масового голодування в містах уже в першу 
воєнну зиму. У відчаї міщани часто збирали рештки свого майна і 
йшли в села, з надією виміняти його на продукти харчування. Однак, 
мало кому вдавалося донести їжу додому, найчастіше по дорозі їх 
затримували патрулі польової жандармерії і відбирали виміняне, 
адже на окупованих територіях торгівля і обмін продуктами 
харчування були заборонені [11]. 

В цей же час німці розпочали терор до єврейського населення і 
військовополонених. З метою ізоляції та подальшого знищення осіб 
єврейської національності окупанти утворили на території Вінниччини 
126 гетто – своєрідних концтаборів, де утримувались десятки тисяч 
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євреїв, як місцевих, так і насильно пригнаних із Бесарабії та 
Буковини. 19 вересня 1941 р. у П’ятничанському лісі було страчено 
15 тис. вінницьких євреїв, а 16 квітня 1942 р. на Вінницькому стадіоні 
було зібрано 10 тисяч євреїв і знову загнано в П’ятничанський ліс, де 
літні люди, жінки та діти були розстріляні, а працездатні чоловіки в 
кількості однієї тисячі осіб були ув’язнені. В важкому становищі 
опинилися полонені військовослужбовці Червоної армії. Ставлення 
до них з боку окупантів було надзвичайно жорстоким. Їх 
розстрілювали, морили голодом, знищували каторжною працею, 
хворобами, нелюдськими умовами існування. У Вінниці близько 
20 тис. червоноармійців утримувалися в таборі «Шталаг-329». Їх 
використовували при будівництві ставки Гітлера «Вервольф» [9]. 

Ставку А. Гітлера споруджували у великій таємниці поблизу села 
Коло-Михайлівка під Вінницею. Тут примусили працювати 25 тис. 
радянських військовополонених, громадян Франції, Польщі, 
Чехословаччини та багатьох інших країн. Їх утримували в жахливих 
умовах. Територію табору було огороджено кількома рядами 
колючого дроту, через який пропускали струм високої напруги. Коли в 
1942 р. будівництво «Вервольфу» було закінчено, в’язнів нацисти 
почали знищувати. Щоб забезпечити спокій у цьому районі, навколо 
ставки розміщували спеціальні каральні команди. Тут же 
дислокувалися численні загони місцевої поліції і жандармерії. 
Каральні акції здійснювались регулярно [2, с. 5-6]. 

Ще однією стороною терору було знищення пацієнтів Вінницької 
психіатричної лікарні. Вона працювала у складі 18 відділень на 1600 
ліжок і обслуговувала Вінницьку та Кам’янець-Подільську області. 
Лікарня мала підсобне господарство, яке складалося з кількох сотень 
гектарів орної землі, молочної ферми, свиноферми, пасіки і млина. 
Доходи із власного натурального господарства давали змогу 
забезпечити харчування хворих та лікарського персоналу. З перших 
днів окупації німці почали безпосередньо займатись керівництвом 
лікарні. 5 вересня 1941 р. директор лікарні А. Лук’яненко був 
викликаний до гестапо, де йому поставили умову: до 20 вересня 
знищити всіх хворих єврейської національності, в іншому випадку 
вони будуть розстріляні. Про це він повернувшись повідомив 
співробітників 10 відділення. Оскільки видача хворих для розстрілу, 
на його думку, була б негативно сприйнята громадськістю та 
мешканцями міста, він запропонував умертвити хворих за допомогою 
медичних препаратів. Цього ж дня, увечері, фельдшери Є. Гота 
та В. Дяченко ввели по 20 гр. розчину першим 19 пацієнтам, які через 
10-15 хвилин після нетривалих конвульсій померли. Згодом до лікарні 
прибували есесівці і вбивали ще живих пацієнтів [7, с. 111-113]. 
Нацисти заморили голодом і отруїли понад 700 хворих, а приміщення 
перетворили в офіцерський клуб з казино [11]. 

Не краще становище було в Вінницькій в’язниці. За підтримки 
німецької окупації співробітники в’язниці регулярно займались 
насильством та розстрілами в’язнів. Із протоколів допиту видно, що 
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постраждалими такої форми терору стали сотні вінничан і мешканців 
навколишніх районів [8, с. 149-153]. 

Керівництву Третього Рейху потрібна була безкоштовна робоча 
сила, тому проводилась політика переселення населення з 
окупованих територій. Під час Другої світової війни близько 2,5 млн. 
мешканців України (найбільше з окупованих територій колишнього 
СРСР) було насильно вивезено на каторгу до Третього Рейху [3, с. 
53]. З німецького документа (огляду Генерального уповноваженого по 
використанню робочої сили Ф. Заукеля про використання робітників із 
окупованих областей) відомо, що вже станом на 30 листопада 1942 р. 
в Рейху працювало 1 млн. 375 тис. із окупованих східних територій [4, 
с. 78]. Всього ж із території Вінниччини (з урахуванням 
Монастирищенського району, який до 1954 р. перебував у складі 
області) в нацистський рейх депортовано 78,6 тис. чоловік цивільного 
населення [1]. Найбільше бранців вивезено з м. Вінниця (13,4 тис. 
чол.), Монастирищенського (5,7 тис. чол.), Гайсинського (4,8 тис. 
чол.), Хмільницького (4,8 тис. чол.) та ін. районів. Станом на 1 жовтня 
1948 р. повернулися в область лише 48,7 тис. чол. Тисячі наших 
земляків знайшли смерть на чужині [2, с. 14]. 

Нове керівництво займалось і «морінням голодом» місцевого 
населення через завищені податки. З жовтня 1941 р. 
сільгоспінспекторам, районним управам офіційно дозволені 
конфіскації всього продовольства у селян за відмову здавати 
сільгосппродукцію (конфіскації продовольства і худоби були 
звичайною практикою армійських частин вермахту). Діяли всі види 
податків, які застосовувалися радянською владою. Окрім них, ввели 
низку нових податків. Розміри податків у 1942 р.: за кожну корову 
селянське господарство платило 600 рублів (10 руб. – 1 рейхсмарка) і 
здавало 700-800 літрів молока, 1,5 кг. вершкового масла. За козу або 
вівцю – 70 літрів молока. За курку – 10 руб. у рік і від 3 до 5 штук яєць 
на тиждень. За собаку – 150 руб., за кота – 70 руб. Кожне селянське 
господарство здавало 50-54 кг. м’яса, незалежно від наявності в 
господарстві худоби, а також ковдру, простирадло, подушку з 
наволочкою і рушник. Податок на прибуток – 200 руб. на рік із 
людини [8, с. 10]. 

Нелюдська політика окупантів завдала непоправної шкоди 
нашому народові. Населення України катастрофічно скоротилося. 
Так, на березень 1944 р. у Вінниці залишилося всього 27,8 тис. чол., 
тоді як в 1939 р. проживали 92,8 тис. [2, с. 15]. 

Автор виділяє кілька шляхів терору місцевого населення: 1. 
Прямий (за допомогою фізичного знищення людей); 2. Непрямий (За 
допомогою залучення до терору місцевого населення шляхом 
залякування і переселення на примусові роботи). Так чи інакше 
гітлерівці знищили і відправили на важку працю 65 тис. мешканців 
нашого міста. Такої кількості жертв терору не було ні за часів 
Великого терору, ні за Голодомору, тому сьогодні вкрай важливо 
розвіювати новостворені міфи, що при німцях люди жили краще ніж 
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за радянської влади. Ці два режими принесли українцям голод, терор 
і смерть, тому сучасне покоління повинно про це знати. 
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У статті висвітллено передумови та перебіг масових 

розстрілів німецькою окупаційною владою єврейського населення у 
серпні 1941 р. на території Кам'янця-Подільського Хмельницької 
області, що стали вихідною точкою до подальших злочинів 
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У 2021 році випадає 80 років з моменту подій у Бабиному Яру. 

Проте як вважають історики прологом до цієї трагедії стала 
Кам'янецька різанина у серпні 1941 року, коли німецькі військові під 
керівництвом Обергруппенфюрера СС Ф. Еккельна розстріляли 
23 600 місцевих та депортованих з Закарпаття угорських євреїв [17, 
с. 239]. Масові виселення з Угорщини розпочалися після оголошення 
нею війни Радянському Союзові на боці Німеччини. 
Загальнодержавним бюро з контролю за іноземцями (ЗЦБКІ) було 
вирішено депортувати іноземних євреїв, передусім біженців з Росії та 
Польщі, які не мали угорського громадянства на окуповані німецькою 
армією території УРСР. На ці дії угорський губернатор Закарпаття 
Миклош Козма отримав дозвіл від тодішнього прем’єр-міністра Ласло 
Бардоші. Згідно постанови №192/1941 від 12 липня 1941 р.. яка була 
доповнена таємними інструкціями очільника ЗЦБІ Шандора 
Шіменфалві, необхідною була «чим швидша депортація якомога 
більшого числа новоприбулих польських та російських євреїв» [14, 
с.33]. Проте трактування цієї постанови на місцях часто відбулося 
довільним способом і під впливом антисемітської пропаганди, яка 
звинувачувала всіх євреїв у зв’язках з більшовицькою владою та 
економічних негараздах Угорської держави. Офіційно влада 
запевняла депортованих, що їх переселять у будинки галицьких 
євреїв, які втекли з наступом німецької армії [10, с. 505], а саму акцію 
йменувала репатріацією[14, c. 202].  

Спочатку угорська влада транспортувала людей до м. 
Коросмезо, яке знаходилося неподалік довоєнного угорсько-
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польського кордону, де їх передали під контроль німецькій 
адміністрації. Загалом до 10 серпня 1941 року приблизно 14 000 
євреїв було виселлено з Угорщини на територію, контрольовану 
Німеччиною. Пізніше до цього числа було додано ще 4000 осіб. 13 
серпня депутатка угорського сейму і громадська діячка Маргіт Шлахта 
написала до дружини регента Угорщини М. Хорті (фактичного 
очільника держави 1920-1946 рр.) Ілоні, що угорці повинні висловити 
протест проти цих дій, які є прямим порушеннями заповідей Бога, 
католицької релігії та угорської суверенності. Що правда цей протест 
виявився марним, адже німецькі воєначальники повідомили, що вони 
не в змозі впоратися з усіма цими євреями в зоні бойових дій, адже 
останні становлять «загрозу для їхніх ліній зв'язку» [15]. 

Опинившись у руках німців єврейське населення було спочатку 
перевезене до Коломиї, а звідти групами по 300-400 осіб, часто 
цілими сім’ями було змушене пішки дістатися з Коломиї до Кам’янця-
Подільського, Бучача та Чорткова. Проте більшість депортованих все 
ж таки зосередилася у місті над Смотричем. У довоєнному Кам’янці 
проживало близько 14 000 євреїв, що становила 38% від загального 
числа населення, проте з наближенням фронту частина з них втекла 
на Схід [7]. За офіційними даними з Кам’янця станом на лютий 1942 
р. було евакуйовано 551 єврей [8].  

Прибулих людей німці спочатку вирішили розмістити у покинутих 
казармах та будинках Старого Міста, де вже на той час існувало 
єврейське гетто. Все населення єврейського походження мало 
носити на руці пов’язку з сіонською зіркою, «незалежно від 
спеціальності» [3, с. 44]. Так, в оголошені від 8 серпня було наказано 
місцевим євреям покинути власні господарські та житлові будівлі та 
переселитися на територію гетто, де їм було заборонено купувати 
продукти за межами кварталу та вести будь-яку комерційну 
діяльність з місцевим населенням. куплені продукти будуть 
вилучатися, а продавці будуть покарані [3, с. 44]. «Ручний багаж 
вагою до 50 кілограм може бути взятий з собою, мебля та інше 
повинно залишитись на місці. Жиди мають право вільно рухатись в 
межах відведеної частини міста (ГЕТО). Категорично забороняється 
залишати ГЕТО без спеціального письмового дозволу Міської 
Управи. Кожного, хто порушить це розпорядження, буде суворо 
покарано. Жидівське населення негайно має по переході в ГЕТО, 
обрати жидівську раду з 5-ти осіб, якій тільки й дозволяється 
виступати по всіх жидівських справах в урядових міських установах, 
звертаючись до них тільки на німецькій або українській мові» [9, с. 
269-270; 1, арк. 48.]. Щоб передати харчі та продукти, родичі мали 
дати хабар охороні [3, с. 437]. Посилену охорону гетто та контроль за 
євреями мали здійснювати поліція та СС [9, с. 288]. 

Приватна власність була конфіскована німецькою 
адміністрацією, передавалася у користування іншим громадянам або 
просто розграбована. Проте з напливом все нових депортованих 
євреїв, яке супроводжувалося нестачею місця та харчів, ситуація 
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погіршилася. Угорська військова частина, яка перебувала у Кам’янці-
Подільському 18-19 серпня, повідомляла, що «Тут є кілька євреїв, 
особливо жінок, вони в ганчірках, але вони просять хліба за ювелірні 
прикраси. Вони б дали за це будь-які гроші. ... Хтось перев'язує рани 
на ногах ганчірками, зірваними з одягу ... Єврейський квартал міста 
повний євреїв, серед них чимало людей з Будапешта: вони живуть у 
невимовному та невимовному бруді, приїжджають та йдуть у 
мізерному вбранні, вулиці смердять, у деяких будинках лежать 
непоховані мертві тіла». Скликана 25 серпня спеціалізована комісія з 
офіцерів Верхмахту та місцевого СС постановила до 1 вересня 
провести масові екзекуції єврейського населення [14, с. 321].  

Вранці 26 серпня німецька адміністрація оголосила мешканцям 
гетто, що вони повинні покинути житла і вийти колоною у північному 
напрямку за місто для подальшого переселення. Свідок тих подій 
Галина Петрівна описує це так «У Старому місті з самого ранку 
піднявся крик. З 6-ї ранку шутцмани ходили по квартирах і хатах, і 
почали виганяти євреїв із будинків і лаштувати в колонну по 4 особи. 
Не всі встигли одягнути верхній одяг, тому йшли хто вдягнутий, хто 
напівроздягнутий… І ось такою колоною вони йшли зі Старого міста 
через Вітряну браму біля культ просвітнього училища. Їх зібрали, 
сказали, ніби женуть до Палестини, і щоб узяли лише найцінніші речі. 
Колонна була дуже довга – від училища до повороту на Польських 
фільварках, де триповерховий будинок Їх погнали на мікрорайон де 
вже був виритий котлован. За один день [Старе] місто стало 
пустим» [12, с. 94]. 
На місце розстрілів їх вели службовці 1-ї роти під командуванням 
капітана Альфреда Вебера і 2-ї роти під командуванням капітана 
Ганса Вімера, які на місці утворили тісний коридор, через який мали 
проходити люди і водночас здавати поліцаям цінні речі. Перед 
стратою деяких євреїв змусили роздягнути наголо, що видно з 
архівних фото. Залишені речі обшукували з метою знаходження 
цінних речей та грошей. Перша група мала вийти на спеціально 
приготовлений поміст, що височів над умовним краєм ями [12, с. 96], 
довжиною по 600–1000 м3, які залишилися від вибухів складів 
боєприпасів Червоної армії. Тіла вбитих, які опинилися бля ям, потім 
зіштовхували ногами або прикладами. Наступних німці примушували 
їх лягти у чотири ями, де жертв страчували пострілом у голову з 
автомата. Наступні жертви мали лягати на тіла вже вбитих своїх 
одноплемінників. Еккельн це саркастично називав «укладкою 
сардин» [12, с. 96]. Деяких розстрілювали стоячи, а частину було 
поховано живцем. Очевидці трагедії стверджують, що земля під місце 
страти ще рухалася декілька днів та німецькі військові не допускали 
туди нікого, щоб допомогти вцілілим після масової стати. Як 
стверджують результати розслідувань значна частина жертв 
загинули від задухи [2, с. 168-169]. Розстріли у Кам’янці-Подільському 
відбувалися по ті самій схемі, що і інших містах [5]. Терпимість» 
проявлялася лише до стрільців: якщо один із виконавців розстрілу 
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більше не міг убивати маленьких дітей, він просив про перерву, 
випивав шнапсу й повертався до роботи біля ями» [12, с. 97].. 
Очевидець тих розстрілів, єврейський водій угорського військового 
конвою, який проїжджав містом, Габор Мермельштайн, описав 
побачене: «Ми бачили, як сотні людей роздягаються там ... ми 
проїжджали ряд кленових дерев - практично над безладом голих 
трупів. .. раптом ми зазирнули в кювет у формі квадрата, з усіх 
чотирьох боків якого стояли люди. Сотні невинних людей були вбиті 
кулеметними пострілами. Я ніколи не забуду те, що бачив і відчував: 
перелякані обличчя, чоловіки, жінки та діти йдуть у власні могили без 
опору. Я одночасно відчував страх, обурення і біль» [15].. Проте 
німецькі солдати, які були у тому автомобільному конвої, 
заспокоювали очевидців трагедії, що євреїв залишилося ще 
багато [15].  

Злочини перед людяності здійснювали під прямим керівництвом 
Ф. Еккельна, який спостерігав за розстрілами і своїми промовами 
виправдовував страту євреїв. Варто згадати, що вищезазначений під 
м обергруппенфюрера був причетний і до розстрілів євреїв у 
Бабиному Яру та Румбульському лісі (Латвія) [3]. . Безпосередню 
участь у страті брало участь близько близько 30 есесівців і 
співробітників СД та 12 поліціянтів із усіх рот 320-го батальйону 
поліції, який був створений у лютому 1941 року у берлінському районі 
Шпандау. Наприкінці червня їх було передислоковано з польського 
Ясло до Проскурова, звідки вони були переведене у пряме 
підпорядкування Еккельна як підрозділ для особливого 
застосування». Сам же Еккельн називає співучасників злочину 
«оперативною групою штабної роти» [13, с.217;]. Допоміжну роль у 
цих подіях мала новостворена місцева українська поліція під 
керівництвом начальника Продоляка та його заступника 
Максимчука [12, с. 92]. Спільно з угорськими євреями спеціальним 
загоном СС - айнзацгруппи (Einsatzgruppen) було фізично знищено 
також 7 тис 600 місцевих євреїв. Ці подій увійшли у історію, як 
«кам’янецька різанина» [15].  

Від 4800 до 5000 євреїв, що перебували на той час у Кам’янці-
Подільському, пережили розстріли і їх заслали в гетто у Старому 
місті. У серпні-листопаді 1942 року гетто ліквідували, а його 
мешканців було фізично знищено. Угорська влада дізнавшись про 
різанину в Кам’янці-Подільському, під прикриттям потреби у робочій 
силі домоглася повернення до Угорщини 2-3 тис. євреїв, які таким 
чином були врятовані від фізичного винищення [6]. На думку 
дослідників, регент Хорті дізнавшись про розправу над євреями, 
заборонив депортацію їх з Угорських територій [6].  

Усього ж протягом 1941–1944 рр. на Кам’янеччині було 
розстріляно та закатовано близько 85 тис. осіб [11, с. 93]. Згідно 
підрахунків дослідників, сама область під час окупації втратила 
115 тис. євреїв, що становило 85% від усього довоєнного єврейського 
населення [8].  
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Під час «особливої операції 1005» у середині серпня 1943 р. з 
приховування злочинів нациської влади серпня 1943 року під 
керівництвом штандартенфюрера СС Пауля Блобеля, масові 
захоронення єврейських жертв було розрита. У лютому 1944 р. у 
Кам'янець-Подільський прибула група 1005 для ексгумації та 
спалення трупів прибула, проте прихід 26 березня 1944 року 
Червоної Армії у Кам’янець-Подільський зупинила спробам 
приховати злочини [18, с. 157–173]. 

Отже, різанина у Кам'янці-Подільському поклала початок 
масовим злочинам нацистам нацистів, які масовими фізичними 
розправами розпочали вирішення єврейського питання. Тому 
меморіальні відзначення 80-річчя трагедії у Бабиного Яру, мають 
включати і згадки про події у місті над Смотричом у серпні 1941 року. 
Можна з впевненістю сказати, що без «кам’янецької різанини» 
найчорніша сторінка історії єврейського народу розгорнулася по 
іншому.  
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ЕВАКУАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРІЇ ВІННИЧЧИНИ У РОКИ 

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
 

У статті проаналізовано основні аспекти евакуаційних 
процесів на території Вінниччини у 1941 р. На основі новітніх 
історичних досліджень та матеріалів документальних джерел у 
роботі досліджено евакуаційні процеси населення та матеріальних 
цінностей з території Вінниччини у контексті евакуації в межах 
республіки та країни; виокремлено характерні особливості 
евакуаційних процесів з Вінницької області; спростовано окремі 
історичні міфи стосовно евакуації населення з області. Практичне 
значення роботи полягає у тому, що автором на основі широкого 
кола джерел узагальнено особливості евакуаційних процесів на 
території Вінницької області на початку німецько-радянської війни 
1941 – 1945 рр. 

Автором зроблено висновки, що евакуація матеріальних 
ресурсів з території Вінницької області у червні – липні 1941 р. була 
переважно стихійною та погано організованою через швидкий 
наступ окупаційних військ. У першу чергу, вона була зосереджена на 
евакуації обладнання заводів та фабрик, сільськогосподарської 
техніки та худоби колгоспів, кваліфікованих робітників, інженерів 
та службовців. Через переважно аграрну специфіку регіону 
кількість цивільного населення, що потрапило у евакуацію, була 
невисокою. 

Ключові слова: евакуація, Друга світова війна, німецько-
радянська війна. 

 
Питання евакуації населення та матеріальних цінностей в 

історіографії радянської доби сприймалося виключно як заслуга 
Комуністичної партії Радянського Союзу, «мудре» керівництво лідерів 
держави та подвиг радянського народу. Не заперечуючи проведену 
загалом велику роботу по переміщенню до азійських та східних 
регіонів СРСР заводів, фабрик, матеріальних цінностей та 
кваліфікованого персоналу, варто зазначити, що в окремих регіонах 
СРСР та радянських республік евакуація мала свою специфіку. 
Вважаємо, що евакуаційні процеси на Вінниччині також мали свої 
особливості. 

Мета статті – аналіз евакуаційних процесів на території 
Вінниччини у роки Другої світової війни. Для досягнення мети автор 
виділив наступні завдання: дослідити евакуаційні процеси населення 
та матеріальних цінностей з території Вінниччини у контексті 
евакуації в межах республіки та країни; виокремити характерні 
особливості евакуаційних процесів з Вінницької області; спростувати 
окремі історичні міфи стосовно евакуації населення з області. 
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Уже 24 червня 1941 р. було утворено Раду з евакуації (очолював 
нарком шляхів сполучення Л. Каганович), 26 червня 1941 р. в УРСР 
створено Республіканську комісію з евакуації на чолі із заступником 
голови РНК УРСР Д. Жилою, а 27 червня прийнято постанову 
ЦК ВКП(б) і РНК СРСР «Про порядок вивозу й розміщення людських 
контингентів та цінного майна», яка була доповнена 5 липня 
постановою «Про порядок евакуації населення у воєнний час». 
Постановою від 27 червня 1941 р. визначено, що «в першу чергу 
евакуації підлягають: а) найважливіші промислові цінності 
(обладнання, вкрай необхідні верстати і машини), цінні сировинні 
ресурси і продовольство (кольорові метали, пальне, хліб) та інші 
цінності, що мають державне значення; б) кваліфіковані робітники, 
інженери і службовці разом з евакуйованими з фронту 
підприємствами, населення, в першу чергу молодь, яка придатна для 
військової служби, відповідальні радянські, партійні працівники» [1, с. 
208]. Відповідно до пункту 4 цієї постанови, здійснення вивезення за 
завданнями Ради з евакуації та Військових Рад фронтів покладалося 
на місцеві органи радянської влади [1, с. 208].  

Не зважаючи на спробу організації планової евакуації, вважаємо, 
що вона у перші дні та навіть місяці війни в УРСР провалилася. Це 
твердження стосується загалом стосовно західних регіонів республіки 
та частково центральних, а отже є характерним і для евакуаційних 
процесів Вінницької області. Основна причина – швидкий наступ 
ворога та брак часу для організованої евакуації. У той час, коли 
складалися плани переміщення, у першу чергу, матеріальних 
ресурсів в інші регіони СРСР, ворог блискавичним ударом захопив 
Західну та Правобережну Україну. Так, окупанти вже протягом 5–7 
липня 1941 р. зайняли західні райони Поділля (південно-східні райони 
сучасної Тернопільської області), а з 15 по 29 липня була окупована 
уся територія Вінницької області (16 липня – Бар, Жмеринка, 17 
липня – Літин, Хмільник, 19 липня – Вінниця, Могилів-Подільський, 22 
липня – Шаргород, Немирів, 27 липня – Гайсин, Теплик, 29 липня – 
Бершадь). Отже, фактично менше ніж за місяць війни була окупована 
більша частина області. 

Як підкреслив дослідник В. Гриневич, здебільшого вдалося 
евакуювати промислові підприємства м. Києва, Київської області та 
Півдня України [20]. Інші автори стверджують, що масова евакуація 
підприємств (65 %) в Україні розпочалася лише з жовтня 1941 р. Як 
видно з «Інструкції ЦК КП(б)У та РНК УРСР секретарям обкомів і 
головам облвиконкомів про заходи з евакуації та знищення майна 
сільського господарства прифронтових областей України» від 
3 липня 1941 р., органи влади передусім звертали увагу на евакуацію 
та знищення майна, але аж ніяк не прореагували на потребу виве-
зення цивільного населення [3, арк. 38-40].  

Евакуація у перші дні війни з території області стосувалася 
переважно матеріальних цінностей. Про сплановану евакуацію 
цивільного населення мова не йшла. Тут варто виділити кілька 
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причин. По-перше, влада теоретично не могла забезпечити 
евакуацію усього цивільного населення. По-друге, Вінницька область 
у час Другої світової війни мала переважно аграрний статус, а отже 
кваліфікованих робітників, інженерів і службовців серед населення 
було менше ніж у промислових регіонах республіки. Серед 
цивільного населення у першу чергу до евакуації потрапили 
переважно члени сімей вищих партійних, державних чиновників та 
вищого військового керівництва. 

Евакуації підлягали також матеріальні цінності та худоба з 
колгоспів. Евакуація техніки та худоби відбувалася власним ходом. Із 
сільськогосподарських механізмів знімали двигуни, інші деталі, їх 
пакували в ящики та вантажили на причепи й платформи, які 
чіплялися до тракторів. Однак, навальний наступ вермахту зірвав 
плани переміщення техніки з Кіровоградскої, Вінницької області та 
південних областей. 1158 тис. голів худоби перегнали з Віннницької, 
Кам’янець-Подільської та Житомирської областей на Полтавщину й 
Чернігівщину [4]. 

У хаосі влада забувала або не могла евакуювати з різних причин 
навіть ті установи, що підлягали евакуації. Так, у с. Котюжани 
Мурованокуриловецького району Вінницької області влада «забула» 
евакуювати 130 дітей, серед яких були і єврейські діти. Директор 
дитячого будинку О. Єджієвська ціною величезних зусиль опікувалася 
дітьми протягом усього періоду окупації і змогла їх врятувати. Проте 
вже в 1944 р. була заарештована за доносом, а в 1945 р. розстріляна 
радянською владою за те, що в 1942 р. нібито видала окупантам з 
інтернату 6 єврейських дітей, які були розстріляні [5, с. 224]. 

До того ж влада свідомо не евакуювала більше 1700 пацієнтів 
Вінницької психіатричної лікарні, що залишалися на лікуванні 
напередодні війни. З цієї кількості лише біля 300 душевнохворих 
забрали родичі, інші – були отруєні, розстріляні, померли від катувань 
або від жахливих умов утримання [6, с. 185]. 

Не потрапляли під евакуацію окремі категорії в’язнів тюрм НКВС, 
що були засудженні за антирадянські, контрреволюційні злочини. Як 
стверджує О. Пагіря, після декількох звернень керівництва 
українського НКВС до вищого керівництва за інструкцією про 
подальшу долю ув’язнених, з Москви прийшла телеграма, яка 
вимагала «згідно з розпорядженням Лаврєнтія Бєрії, за списком, 
затвердженим прокурором, розстріляти всіх осіб, що перебували під 
слідством, засуджених за контрреволюційні злочини за ст. 170 
Кримінального кодексу, та осіб, які здійснили розтрати, а підслідних 
та засуджених, які не проходять за цими статтями Кримінального 
кодексу, – звільнити» [7]. За даними дослідника масові ліквідації 
в’язнів у перші тижні війни відбулися не тільки на території Західної 
України, а й у Вінниці та Києві, де загалом більшовики знищили 9 тис. 
439 осіб – переважно громадян, заарештованих під час «Великого 
терору» 1937–1938 років [7]. Іноді через брак ресурсів для евакуації 
в’язнів керівники карально-виправних установ самовільно 
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розстрілювали останніх або організовували пішу евакуацію в інші 
регіони республіки, під час якої значна частина в’язнів гинула. 

Окремо необхідно спростувати міф про нібито орієнтовану на 
єврейське населення евакуацію цивільного населення. 

По-перше, в офіційних владних документах, що підтверджують 
партійні звіти та статистика, не поставало завдання евакуації євреїв 
чи представників інших національностей, оскільки це б заперечувало 
основну підвалину радянської влади та СРСР як союзної держави, 
де, відповідно до ст. 123 Конституції 1936 р., існувала «рівність 
громадян СРСР, незалежно від національності і раси». По-друге, 
плани евакуації на початковому етапі війни передбачали евакуацію 
передусім цінних матеріально-технічних, продовольчих ресурсів, 
державно-партійної еліти та кваліфікованого персоналу (інженерів, 
лікарів високої кваліфікації, кваліфікованих робітників), щоб зберегти 
економіку країни в умовах війни. По-третє, евакуація населення в 
перші дні війни була обмежена та стримувалася, щоб не провокувати 
паніку серед цивільного населення. По-четверте, евакуація навіть цих 
ресурсів великою мірою була зірвана швидким наступом німецької 
армії.  

У нас немає точних даних щодо евакуйованих громадян м. 
Вінниці та області. Проте, загальну характеристику категорій 
громадян, що підлягали евакуації можна зробити на основі «Довідки 
про евакуацію населення м. Харкова». Так, за час з 18 по 29 серпня 
1941 р. з міста було евакуйовано 61314 громадян. З них: 1026 
працівників науки і мистецтва, 17266 членів сімей залізничників, 2736 
членів сімей партійних працівників і керівних працівників радянського 
апарату, 13146 членів сімей військовослужбовців (керівного складу), 
5038 членів сімей НКВС, 3865 членів сімей обласного і партійного 
активу, 8100 представників евакуйованих з інших окупованих 
областей, 8600 членів сімей робітників і службовців м. Харкова, 1537 
дітей та педагогічних працівників [3, арк. 87].  

Це свідчить про те, що ніякої евакуації за національною ознакою 
в цей період не спостерігалося, навіть незважаючи на те, що про 
факти масового винищення єврейського населення як на території 
Польщі, так і на території окупованих районів СРСР, керівництво 
держави і республіки знало заздалегідь. Окрім того, лише 26 вересня 
1941 р. в рамках всесоюзної Ради з евакуації було утворено 
Управління з евакуації населення, на яке покладалися завдання із 
вивезення фахівців, необхідних для відновлення роботи 
евакуйованих підприємств, сімей членів партійного, державного та 
військового апарату, дітей [8, с. 136]. 

Таким чином, евакуація матеріальних ресурсів з території 
Вінницької області у червні – липні 1941 р. була переважно стихійною 
та погано організованою через швидкий наступ окупаційних військ. У 
першу чергу, вона була зосереджена на евакуації обладнання 
заводів та фабрик, сільськогосподарської техніки та худоби колгоспів, 
кваліфікованих робітників, інженерів та службовців. Через переважно 
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аграрну специфіку регіону кількість цивільного населення, що 
потрапило у евакуацію була невисокою. Навіть не зважаючи на те, 
що значна частина міст області була представлена єврейським 
населення, та знаючи про масове винищення єврейського населення 
на території Польщі, радянський уряд та місцеві органи влади не 
тільки не планували евакуації євреїв, як і інших етнічних груп, які за 
ідеологією націонал-соціалізму підлягали знищенню, а й всіляко 
намагалися стримувати цей процес щоб запобігти поширенню паніки. 
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У статті розглянуто особливості організації радянського 

партизанського руху на теренах Вінницької області у 1941 році в 
умовах нацистсько-румунської окупації. На основі аналізу архівних 
документів висвітлено реальний стан та умови організації 
діяльності партизан та міфологізацію даної теми в історичній 
літературі. 

Ключові слова: Друга світова війна, партизани, підпілля, 
окупаційний режим, диверсії, карально-репресивна діяльність. 

 
Аналізуючи радянську історіографію можна сформувати декілька 

стереотипів щодо партизанського руху. По-перше, радянські 
партизани користувалися загальною підтримкою місцевого 
населення. По-друге, головною метою червоних партизан була 
боротьба з місцевими окупантами, а також захист мирного населення 
від терору. І по-третє, матеріальне і технічне забезпечення партизан 
складалося виключно з трофеїв, отриманих у бою з супротивником. 

Ці твердження засіли у свідомості населення завдяки радянській 
пропаганді, ідеологічній роботі. У суспільстві сформувався образ 
«народного месника», чесного і справедливого, який готовий на все 
заради Батьківщини і спокійного життя власного народу. Історія 
партизанського руху була представлена відшліфованою за 
відповідними стандартами радянської ідеології. Значний вплив на 
формування образу «народного месника» у свідомості суспільства 
відігравали партизанські мемуари, які виходили накладами у сотні 
тисяч примірників, художніми фільмами випуску 1970 – 1980-х років, 
виставками музейних композицій. У них описувалися подвиги 
радянських партизан і всенародну допомогу, підтримку «народних 
месників». Саме з них декілька поколінь громадяни, за виключенням 
істориків, черпали інформацію про партизанський рух. 

В «Історії міст і сіл Української РСР: Вінницька область» 
наголошувалося, що з перших днів війни розпочалася масштабна 
організаційна робота по формуванню баз партизанського руху, 
комплектуванню особового складу [1, с.50]. У зв’язку із загрозою 
окупації області ворогом партійні організації розгорнули роботу по 
створенню підпілля. Були сформовані 7 підпільних райкомів партії (із 
45 районів області): Теплицький, Джулинський, Монастирищенський, 
Самгородоцький, Барський, Комсомольський, Чечельницький. Було 
створено 174 партизанських групи [1, с. 50]. 

Втім розглядаючи заходи Вінницького обкому КП (б) У та 
облвиконкому Вінницької області, ми не знайдемо жодної згадки про 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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заходи щодо підготовки партизанського руху. Нагальними були 
питання проведення мобілізації, підготовки кадрових резервів, 
формування загонів для боротьби з диверсантами, організацію 
евакуації. Потрібно наголосити на декількох аспектах розвитку 
партизанського руху в Україні. Концепція війни «малою кров’ю на 
чужій території», що панувала напередодні війни, не передбачала 
існування партизанського руху. Усі партизанські бази було 
демонтовано [2, арк. 1-2]. Перша згадка на засіданні Вінницького 
обкому КП (б) У про організацію партизанського руху датується 29 
липням, коли обком був за межами окупованої області [2, арк. 3]. 
Розпорядженням від 8 серпня 1941 р. для організації партизанського 
та підпільного руху підготовлено дві групи складом у 15 та 11 осіб. 
Здійснено облік особистих даних з вказівкою прізвища, ім’я по 
батькові, року народження, національності, партійності, місця 
народження, службової посади до війни та місце проживання сім’ї. З 
26 осіб росіян – двоє, поляків – двоє, євреїв – двоє, українців – 
двадцять. Особливо наголошувалось на даних щодо сімей, очевидно, 
які мали би бути заручниками для НКВС [3, арк. 2]. Партійний 
документ вказує на відмінності між радянською історіографією 1970-х 
та документом, відмінності досить суттєві – 174 партизанських групи 
та дві групи за партійним документом під грифом «цілком таємно». З 
опису реально згадується лише діяльність підпільного райкому у 
Теплику [1, с. 50]. 

Але станом на 1941 рік партизанський рух в Україні в основному 
був представлений погано організованими групами оточених і 
розбитих загонів Червоної армії. Вони були знищені окупантами і 
місцевими силами. Частково вимерзли холодною зимою 1941/1942. У 
результаті навесні 1942 р. залишились лише невеликі загони, які не 
завдавали значної шкоди окупантам [4]. 

Іноді диверсантів і розвідників видавало окупантам або 
знищувало власноруч місцеве населення, яке розуміло, що за кожний 
склад, міст або комендатуру потрібно буде відповісти всім 
навколишнім селам [5, c. 48-49]. Підтвердження цьому ми знаходимо 
у доповіді командира 2-ї Вінницької партизанської бригади імені 
Сталіна А.Г. Кондратюка: «Ми займалися замиканням телефонних і 
телеграфних ліній Берлін – фронт. За ці наші дії населення дуже 
страждало, німці призначали величезні контрибуції, розстрілювали. У 
нас було зроблено одне замикання на 72 години, яке позбавило їх 
зв’язку з центром на 3 доби. За це німці розстріляли 8 чоловік і 
призначили 40 тисяч контрибуції» [6, с. 323]. 

Причиною цьому також були антирадянські настрої, що панували 
у суспільстві, більшість селян ненавиділи комуністичну владу не 
лише завдяки німецькій пропаганді, а й злочинним заходам уряду на 
селі [7, с. 55-56]. На початку війни перші виступи в тилу ворога були 
нечисленними й неорганізованими. 

Розходження із загально прийнятими однозначно позитивними 
оцінками щодо ставлення місцевого населення до радянського 
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партизанського руху ілюструють також численні усні свідчення 
мешканців Вінниччини, зібрані від очевидців (або зі слів їхніх батьків, 
родичів, сусідів). Для підтвердження цієї тези наведемо кілька 
промовистих прикладів. Досить показовим є той факт, що більшість 
інформаторів відмовилися повідомити своє прізвище, ім’я, по 
батькові саме через досі існуючий страх перед ще донедавна «єдино 
правильною» радянською версією партизанщини: «Мати ховала все, 
ми боялися, боялися і партізан, хотя ми не знали толком , хто то і шо, 
ми боялися неізвєсності, стрілянин, чужинців…Боялися 
всього…Прийшли партізани, мужики, забирали і грабили, не було ні 
грошей , нічого…» [8, арк. 4 ]; «На самому началі війни ми не 
понімали, хто то такі партизани. Багато людей в селі, як тільки 
прийшли німці, здавали тих хлопців, бо часто партізани грабили 
сусідів, до нас не йшли, але я боявся, постійно боявся…» [9, арк. 6 ]; 
«Бачила програму про партізан, то там казала жінка, шо вони 
маладци, герої, мама мені інше розказували про цих хлопців, шо 
вони, як приходили, то нада було все ховати і двері зачиняти, а якшо 
помогти їм і взнає німець, то біда всьому селі. Ну, то таке, якшо вже в 
тілівізорі каже, шо гєрої, шо помагали, то най його…може й 
так» [10, арк. 6]; «У нашому селі, в лісі були партизани, оці німці 
взнали та й спалили всі хати. А як взнали, то окупанти зловили в лісі 
партизана Підгаєцького, забили його до смерті, а потім підвисили на 
грушці, щоб не було повадно остальному населенню. Потом і почали 
ті партизани всьо, забирали продукти, грабили, шкодили… Не знали 
ми, кому вірити…» [11, арк. 7] тощо. 

Отже, партизанський рух на теренах Вінницької області у перший 
рік німецько-радянської війни є нічим іншим як вигадкою радянських 
ідеологів, яка була належно рафінована у повоєнний період. Вся 
діяльність партизан полягала у кращому випадку в переховуванні та 
виживанні на окупованій території. 
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КООПЕРАТОРИ ВІННИЧЧИНИ В ПІДПІЛЬНО-ПАРТИЗАНСЬКОМУ 

РУСІ ОПОРУ 1941-1944 рр. 
 

 У статті проаналізовано діяльність кооператорів Вінниччини 
у підпільно-партизанському русі опору у 1941-1944 рр.  

Ключові слова: кооператори, рух опору, підпилля, партизани. 
 
80 років минає від початку німецького-радянської війни. Політичні 

репресії та військові помилки сталінського тоталітарного режиму 
призвели до того, що вже наприкінці липня 1941 р. Поділля було 
окуповане військами гітлерівської Німеччини та її сателітами. 

 Окупаційний режим на Вінниччині вирізнявся кількома 
особливостями: розподілом області на німецьку та румунську зони 
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окупації (по річках – Південний Буг, Рів, Лядова); розташуванням 
ставок Гітлера «Вервольф» та Герінга «Штрайнбрух», які 
здійснювали управління військами, колонізацією території 
подільського краю з виселенням місцевого населення; регіон 
відігравав важливу роль у постачанні продовольством Німеччини. 

В Україні нацисти в основному покладалися на каральні 
структури: таємну поліцію (гестапо), загони СС, службу безпеки (СД), 
поліцію. Про їхню жорстокість свідчить той факт, що впродовж 
окупації – до кінця березня 1944 р. – загинули близько 205 тис. 
мирних жителів Вінниччини, було розстріляно 45 972 
військовополонених. На фронтах Другої Світової війни – до 2 вересня 
1945 р. – загинули 173 400 вінничан. 

Відповідно, втрати в Україні такі: 5,5 млн. жертв – це місцеве 
населення та військовополонені, 2,5 млн. – загинули в боях. Загальні 
втрати за роки війни понад 8 млн. осіб [5, с. 245-249]. 

Згідно з розсекреченими в 2017 р. даними Міністерства оборони 
РФ, втрати Радянського союзу у Другій світовій війні становлять 41 
мільйон 979 тисяч, а не 27 мільйонів, як вважали раніше. Загальні 
людські втрати – понад 70 млн. людей на Планеті [7]. 

Як зазначалося, більшість жертв війни становили не військові, а 
цивільні громадяни – в основному жінки, діти, пристарілі, а також 
полонені. Це пояснюється сутністю окупаційного режиму. Він 
базувався на нацистській ідеології, витоком якої, зокрема, була одна 
з інструкцій для керівництва на місцях, у ній йшлося: «Німці є 
панівною расою в світі, їхні життєві потреби завжди пролягали в 
Європі далеко на Схід... Східні племена потребують жорстокого й 
безжалісного ставлення при постійному застосуванні погроз, 
штрафів, репресій, навіть якщо не буде будь-яких причин для 
цього» [2, с. 30-32, 85]. 

 Дана ідеологія базувалися на расистському світогляді керівників 
ІІІ Рейху, зокрема, А. Гітлер у липні-вересні 1941 р. неодноразово у 
своїх промовах наголошував, що слов’яни – це маса природжених 
рабів, що потребують господарів. Вимагав посилення репресій в 
окупованих східних областях і рейхсляйтер Мартін Борман. У листі до 
Розенберга в липні 1942 р. він зазначав, що слов’яни зобов’язані 
працювати на німців, а коли не буде в них потреби – вони можуть 
помирати [3, с. 210-212]. 

 Ставлення нацистів до місцевого населення як до рабів 
(рейхкомісар України Е. Кох називав місцевих людей «білими 
рабами») призвело до арештів та розстрілів одразу після окупації 
Вінниччини. Так, в серпні 1941 р. у Немирові гітлерівці розстріляли 
3640 жителів, яких зігнали з усієї округи. У листопаді 1941 р. ця 
жахлива акція повторилася – загинули ще 2680 осіб [5, с. 247]. 

У цей же час розпочалося виселення населення з місць їхнього 
проживання. Це було пов’язано, насамперед, з будівництвом поблизу 
м. Вінниці гітлерівської ставки «Вервольф». У 1941-1942 рр. 
постраждали жителі сіл Бондури, Коло-Михайлівки, Майдан-Бобрику, 
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Брусленова та ін. Загалом до весни 1943 р. нацисти запланували 
виселити населення кількох районів області, з території лише одного 
Калинівського району – 58 000 мешканців. На звільненій від подолян 
території отримували право на проживання тільки німці та 
«фольксдойч» (етнічні німці, що проживали на території України). 
Гітлерівці дали й назви звільненим від корінного населення регіонам 
– «Хагевальд» і «Ферстенштадт», а в с. Сосонку, що поблизу м. 
Калинівки, завезли техніку та племінну худобу для популяції кращих 
видів тваринництва [1, с. 5-10].  

Для більшості населення, яке поки що залишалося проживати на 
своїй території, були створені нестерпні умови, вкрай тяжкі для 
існування. Адже окупанти здійснювали широкомасштабну програму 
економічного пограбування країни, з цією метою створили 
«Центральне торгове товариство Сходу». Його завданням були облік, 
вилучення і переробка всієї сільськогосподарської продукції. 
Результатом діяльності лише цього товариства стало вивезення з 
України 9,2 млн. т зерна, 662 тис. т. м’яса. До Німеччини вивозили 
практично все: сировину, устаткування, метали, продовольство, 
твори мистецтва тощо [4, с. 393]. 

Систематичне вилучення у населення Поділля продовольства 
призвело до масового голоду як в містах, так і селах. Зокрема, у 
Бершадському районі в роки окупації від голоду та хвороб померли 
більше 3 тис. осіб. У м. Вінниці населення зменшилося з 98 тис. до 
25 тис. чол. [5, с. 248]. 

Хто намагався чинити опір окупантам, того страчували. 7 грудня 
1941 р. Гітлер підписав наказ, відомий під назвою «Ніч і туман», 
згідно з цією директивою, кожен хто чинив опір нацизму повинен був 
зникнути назавжди: патріотів розстрілювали або відправляли в 
концентраційний табір. В Україні діяло 180 концтаборів та 50 гетто [4, 
с.394]. 

 Одним із засобів нацистів із «очищення території» краю від 
місцевого населення з використанням їхньої дармової праці стала 
політика щодо майбутніх «остарбайтерів». Окупанти систематично 
здійснювали полювання на людей для вивезення їх на примусові 
роботи у Німеччину. Всього планувалося депортувати з країни до 15 
млн. осіб. З України встигли вивезти 2,4 млн., з Вінниччини – 78 650 
чол. [1, с. 392-397].  

Стосовно заходів, які б збільшили кількість депортованих, 
рейхсфюрер СС Гімлер зазначав, що для цього необхідно 
використовувати все, навіть, спалювати села, коли виникне потреба. 
Гітлерівці дисципліновано виконували накази своїх вождів: сотні сіл 
запалали по всій Україні, як помста за опір, зв'язок з партизанами і 
підпільниками, невиконання наказів, відмову їхати на роботу до 
Німеччини тощо. 259 сіл були спалені повністю. На Вінниччині 18 сіл 
окупанти спалили повністю, 150 – частково [5, с. 249-262]. 

Переважна більшість підпалів сталася при відступі нацистських 
військ у січні-березні 1944 р., як покарання за зв’язок населення з 
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партизанами та виконання наказу керівництва ІІІ Рейху залишити 
після себе пустелю. 

Після звільнення Надзвичайна державна комісія з встановлення 
злочинів нацистами, за далеко неповними матеріалами 
розслідування (так зазначено в документі) 1946 р., встановила, що 
тільки у 24-х районах Вінницької області німецько-румунськими 
окупантами було закатовано та розстріляно 101 139 громадян, у 
німецьке рабство вивезено 64 076 чоловік, у тому числі в м. Вінниці 
жертвами нацизму стали 41 620 осіб і вивезено на німецьку каторгу 
13 400 чоловік. Відомості по всіх 44-х районах області (такою була 
кількість районів у післявоєнний період) засвідчують, що кількість 
загиблих вінничан, які проживали на окупованій території, становить 
близько 205 тис. осіб [1, с. 392 ]. 

Значна частина наших земляків загинула в ході героїчного опору 
окупантам, адже у протистоянні з ворогом брали участь десятки 
тисяч вінничан. Так, на території Вінницької області діяли 268 
підпільних організацій та груп, у складі яких перебувало близько 
5 тис. осіб.  

Напередодні визволення області переважна більшість 
підпільників з метою посилення бойових операцій та здійснення 
рейдів у тил противника влилася в партизанські формування (6 
партизанських з'єднань та 8 партизанських загонів). Загальна 
кількість учасників підпільно-партизанської боротьби проти 
нацистських загарбників на Вінниччині становить майже 20 тисяч 
народних месників [6]. 

Вагомий внесок у підпільно-партизанському русі опору нацистам, 
по праву, належить працівникам кооперативних організацій 
Вінниччини. За неповними архівними документальними даними, 
виявленими викладачами та студентами Вінницького кооперативного 
інституту, понад сто кооператорів воювали з ворогом. Наближаючи 
довгождане визволення, вони нерідко й жертвували своїм життям. 
Так, у червні 1943 р. героїчно загинув Кисленко Сава Іванович, 1907 
р.н., до війни – співробітник Гайсинської міської споживчої спілки. Не 
бажаючи потрапити у полон до ворога, Сава Іванович відстрілювався 
до останнього патрону і вже пораненим підірвав себе та ворожих 
солдатів гранатою. 

Такі приклади не поодинокі. Архівні документальні відомості (ще 
не остаточні) про участь кооператорів Вінницької області у підпільно-
партизанському русі опору окупантам висвітлені у таблиці [6]:  

Кооператори Вінниччини – учасники підпільно-партизанського руху 
опору в період німецько-радянської війни 1941 – 1944 рр. 

 
Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Рік 
народ
ження 

Місце 
роботи та 

посада  

Підпільно - 
партизанська 

діяльність 
Примітки 

Барський район 
Декалюк  
Никифір 
Панасович  

1912 Завідувач 
заготівлям
и Барської 
райспожи

Барська районна 
підпільна 
організація (с. 
Верхівка) 
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вспілки 
Залевський  
Антін Іванович 

1922 Співробітн
ик 
Барської 
райспожи
вспілки 

Барська районна 
підпільна 
організація (с. 
Верхівка) 

 

Ізерінський  
Олександр 
Юхимович  

1910 Працівник 
Барської 
райспожи
вспілки 

Підпільна 
антифашистська 
організація м. Бар 

З 1944р .– 
Вінницьке 
партизанське 
з’єднання 
(командир – 
Мельник Я.І.) 

Колос Олександр 
Спиридонович 

1907 
 

Голова 
Барської 
райспожи
вспілки 

Барська районна 
підпільна 
організація 

З 1943 р. – 
партизанське 
з’єднання 
(командир – 
Мічковський 
А.С.) 

Кричковський 
Василь Антонович  

1918 Інструктор 
Барської 
райспожи
вспілки 

Барська районна 
підпільна 
організація 

 

Кришталь  
Григорій 
Степанович  

1912 Бухгалтер 
Ялтушківс
ького 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а  

Барська районна 
підпільна 
організація  

Розповсюджував 
антинацистські 
листівки серед 
населення 
району 

Лавров  
Іван Ілліч 

1921 Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Кузьминці  

Барська районна 
підпільна 
організація 

 

Лукашенко  
Сергій Опанасович  

1905 Працівник 
Барської 
райспожи
вспілки  

Барська районна 
підпільна 
організація 

 

Мазур  
Василь 
Васильович  

1915 Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. Жван 
Муровано- 
куриловец
ького 
району 

Барська районна 
підпільна 
організація 

З 1943 р. – 
боєць 
партизанського 
загону 
(командир 
Фролов С.В.)  

Максимчук 
Харитон Іванович 

1902 Продавец
ь 
сільського 
споживчог

Барська районна 
підпільна 
організація 

Агітатор 
підпільної 
організації 
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о 
товариств
а с. 
Мартинівк
а  

Мельник  
Франц Йосипович 

1924 Їздовий 
Барської 
райспожи
вспілки 

Барська районна 
підпільна 
організація 

Зв’язковий з 
партизанським 
з’єднанням 
(командир – 
Мічковський 
А.С.) 

Наказнюк  
Павло Кіндратович  

1902 Працівник 
Барської 
райспожи
вспілки  

Барська районна 
підпільна 
організація  

 

Селявін  
Захар Федорович 

1897 Завідувач 
господарс
твом 
Барської 
райспожи
вспілки 

Барська районна 
підпільна 
організація 

Зв’язковий з 
партизанським 
з’єднанням  

Решевський 
Петро Гаврилович  

1917 Інструктор 
Копайгоро
дської 
райспожи
вспілки 

Боєць 
партизанського 
загону ім. 
Пархоменка 

Командир загону 
–  
Слюсаренко 
В.Ф. 

Бершадський район 
Репетенко  
Іван  
Сергійович  

191
2 

Завідувач 
відділу 
торгівлі 
Пилипенкі
вського 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а 

Устянська 
підпільна група 
Бершадського 
району 

 

Роік 
Петро 
Артемович 

188
3 

Заготівель
ник 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а 
с. 
Березівка 

Керівник підпільної 
групи с. Березівка 
Бершадського 
району 

 

Севериновський 
Сруль Самойлович  

190
1 

Заготівель
ник 
Бершадсь
кої 
райспожи
вспілки  

Бершадська міська 
підпільна 
організація  

Керівник 
Пустовойтов 
К.О.  

Суходольська 
Ніна 
Петрівна 

192
2 

Заготівель
ниця 
споживчог

Підпільна група с. 
Тернівка 

Керівник групи 
Волощук 
Ф.С. 
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о 
товариств
а с. 
Тернівка 
Бершадсь
кого 
району 

(розстріляний 
окупантами в 
1943р.). 

Таліс  
Янкель  
Шимонович  

191
3 

Директор 
заготівель
ної 
контори 
«Живсиро
вина» 
м.Вінниця 
(Вінницька 
облспожи
вспілка)? 

Бершадська 
районна підпільна 
організація 

З серпня 1943р. 
– комісар 
партизанського 
загону 
(командир 
Печений С.О.) 

Феклістов 
Сергій Григорович  

191
3 
 

Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Пилипи  

Бершадська 
районна підпільна 
організація 

З 1944 р. – 
командир 
партизанського 
загону 

Чабан Василь 
Мойсейович  

190
9 

Завідувач 
магазином 
Джулинськ
ого 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а 

Підпільної група  
с. Дяківка 
Бершадського 
району 

З 1943 р. – 
боєць партизан. 
з’єднання 
(Кондратюк 
А.Г.)Загинув на 
фронті у 1944 р. 

Щлайн Бейла  
 

190
1 

Продавец
ь 
Чечельни
цької  
райспожи
вспілки  

Бершадська 
районна підпільна 
організація 

 

Шмерчук Григорій 
Петрович  

192
7 

Працівник 
споживтов
ариства 
с.Тернівка 
Бершадсь
кого 
району 

Боєць 
партизанського 
з’єднання  

Командир 
з'єднання 
Кондратюк А.Г. 

м. Вінниця та Вінницький район 
Галенко – Матяш 
Валентина  

191
1 

Секретар 
Вінницької 
міської 
споживчої 
спілки 

Вінницька міська 
підпільна організація  

Керівник – Бевз 
І.В. 

Закопайло 
Григорій 
Степанович 

190
3 

Працівник 
Вінницької 
міської  

Вінницька міська 
підпільна організація  

Керівник – Бевз 
І.В. 
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споживчої 
спілки  

Заушіцин  
Василь 
Васильович  

191
9 

Продавец
ь 
Стрижавс
ької 
сільської 
споживчої 
спілки 

Підпільна група  
с. Стрижавка 

Господар 
явочної 
квартири 

Карась  
Степан  

191
1 

Інструктор 
райспожи
вспілки, 
Львівська 
область 

Вінницька міська 
підпільна організація 
(Бевз І.В.) 

Загинув на 
фронті у 1944 р. 

Маркіч 
Іван Акимович 

190
5 

Працівник 
облспожи
вспілки 
м. 
Вінниця, 
м. 
Чернівці 

Вінницька підпільна 
група (керівник 
Павлов П.П.) 

 

Мельник 
Карл 
Павлович  

191
1 

Білоцерко
вська 
райспожи
вспілка 
Київської 
області 

Вінницька міська 
підпільна організація 
(Бевз І.В.) 

З серпня 1943 р. 
– боєць 
партизанського 
з’єднання 
(командир 
Мельник Я.І.) 

Павлов 
Павло Павлович  

190
7 

Працівник 
відділу 
кадрів 
Вінницької 
облспожи
вспілки 

Керівник Вінницької 
підпільної групи  

Керівник 
організації – 
Бевз І.В. 

Попова  
Олена 
Несторівна  

190
9 

Бухгалтер 
Вінницької 
облспожи
вспілки 

Вінницька міська 
підпільна група 
(керівник Попов П.П.) 

Господарка 
явочної 
квартири 

Роговський  
Леонід 

190
4 

Голова 
Немирівсь
кої 
райспожи
вспілки  

Підпільна група  
с. Стрижавка 

 

Свендер 
Олександр  
Вікторович  

189
1 

Працівник 
Вінницької 
облспожи
вспілки 

Вінницька міська 
підпільна група  

Керівник групи –  
Овсяннікова 
Ф.Ф. 

Стасюк  
Павло 
Каленикович  

189
5 

Заст. 
директора 
Вінницької 
кооперати
вної 
школи. 

Вінницька міська 
підпільна група 
(керівник Бєлканія С.) 

Організовував 
втечі 
військовополо-
нених  

Стахов 
Семен 
Михайлович  

190
9 

Електрик 
Вінницької 
облспожи

Вінницька міська 
підпільна організація 
(Бевз І.В.) 

Переховував 
радянських 
патріотів  
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вспілки 
Гайсинський район 

Гуменюк Федір 
Володимирович  

190
6 

Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Кузьминці 

Гайсинська районна 
підпільна організація  

Зв’язковий з 
партизанським 
з’єднанням 
(командир 
Кондратюк А.Г.) 

Дишкантюк  
Захар 
Харитонович  

190
8 

Бухгалтер 
Гайсинськ
ої 
райспожи
вспілки  

Гайсинська районна 
підпільна організація  

Розстріляний 
нацистами  
в квітні 1943 р. 
у м. Вінниці  

Домославська 
Марія 
Олександрівна  

191
6 

Продавец
ь 
Гайсинськ
ої міської 
споживспі
лки 

Гайсинська районна 
підпільна організація  

 

Кисленко 
Сава Іванович  

190
7 

Працівник 
Гайсинськ
ої міської 
споживспі
лки 

Гайсинська районна 
підпільна організація  

В 1943 р. 
підірвав себе і 
окупантів 
гранатою 

Тимошенко 
Петро 
Іларіонович  

192
6 

Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. Гранів 
Гайсинськ
ого 
району 

Гайсинська районна 
підпільна організація  
  

Зв’язковий з 
партизанським 
з’єднанням 
(командир 
Кондратюк А.Г.) 

Жмеринський район 
Василенко 
Олександр  

191
5 

Працівник 
Станіслав
чицької 
райспожи
вспілки 

Жмеринська 
організація 
«Радянські патріоти» 

Розстріляний 
окупантами в 
1944 р. у м. 
Тирасполі 

Грабик Омелян  
Пантелеймонови
ч  

190
7 

Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Курилівці 

Група с. Новоселиця 
Жмеринського 
району 

Передавав 
зброю для 
партизанських 
загонів 

Тришкіна  
Віра Фросимівна  

191
9 

Продавец
ь 
Браїлівськ
ої 
райспожи
вспілки  

Жмеринська 
організація (керівник 
Якушев І.Б.) 

Забезпечувала 
підпільні групи 
документами  

Черешневий  
Герман Іванович  

191
1 

Завідувач 
бази 

Жмеринська районна 
підпільна організація  

Політрук роти 
155 ГСП 
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Жмеринсь
кої 
райспожи
вспілки 

96 стрілецької 
дивізії 

Чупира 
Петро Микитович 

189
3 

Продавец
ь крамниці 
с. 
Демидівка 
Жмеринсь
кого 
району 

Браїлівска підпільна 
група 
Жмеринської 
організації 

 

Іллінецький район 
Гречанюк  
Іван 
Сільвестрович  

191
5 

Інструктор 
Дашівсько
ї 
райспожи
вспілки 

Підпільна організація 
«Центр» с. Хрінівка  

 

Калинівський район  
Дишкант  
Микола 
Опанасович  

191
8 

Заступник 
голови 
Калинівсь
кої 
райспожи
вспілки 

Підпільна організація  
с. Павлівка 
Калинівського 
району (керівник 
Кугай П.Т.) 

Зв’язківець-
розвідник 
партизанського 
з’єднання 
(коман. 
Мічковський 
А.С.)  

Муржинська  
Ганна Данилівна 

192
1 

Продавец
ь 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. Іванів  

Підпільна організація  
с. Павлівка  

Розповсюджува
ла листівки 
 (керівник Кугай 
П.Т.) 

Ямчук  
Петро Захарович  

190
0 

Продавец
ь 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Польова 
Лисіївка  

Калинівська районна 
підпільна організація 

Розстріляний 
нацистами у 
1942 р. 

Козятинський район 
Бродський  
Антін Степанович 

190
7 

Їздовий 
Козятинсь
кої 
райспожи
вспілки 

Група «Залізничник» 
м. Козятин (керівник 
Попов) 

Розповсюджував 
листівки у м. 
Козятин 

Мазур  
Іван Антонович 

191
2 

Головний 
інженер 
районного 
споживчог
о 
товариств
а 

Підпільна група 
Юзефо-
Миколаїського 
цукрозаводу  
(керівник Меркулов 
В.А.) 

Розповсюджував 
листівки в селах 
Козятинського 
району 

Крижопільський район 
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Вуй Олександр 
Сидорович  

190
0 

Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Комаргоро
д 

Крижопільська 
районна підпільна 
організація 

 

Линчак Віктор 
Каленикович  

191
4 

Продавец
ь 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Павлівка  

Боєць партизанського 
з’єднання  

Село Павлівка 
спалене в 1944 
р. окупантами  

Липовецький район 

Бондар Олексій  
Антонович 

192
2 

Завідувач 
пекарнею 
Турбівсько
ї 
райспожи
вспілки 

Боєць партизанського 
загону ім. Чапаєва  

Ульяницький  
Сергій 
Васильович  

191
2 

Голова 
Липовецьк
ої 
райспожи
вспілки 

Липовецька районна 
підпільна організація  

 

Чаговський 
Костянтин 

191
8 

Заготівель
ник 
Липовецьк
ої 
райспожи
вспілки 

Боєць партизанського 
з’єднання (радист)  

Командир–
Кондратюк А.Г.  

Літинський район 
Антонюк 
Мотря Семенівна  

192
5 

Продавец
ь 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Уладівка 

Допомагала 
партизанам  

Село Уладівка 
спалене 
окупантами 
 в 1944 р. 

Басистий 
Михайло Савович  

190
3 

Сторож 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Уладівка 

Зв’язковий 
партизанського 
з’єднання  

Командир 
з'єднання – 
Мічковський А.С. 

Дзюбенко  
Микола  
Никифорович  

192
0 

Сторож 
сільського 
споживчог
о 
товариств

Допомагав 
партизанам  
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а с. 
Уладівка 

Іванов 
Віктор Миронович 

192
7 

Продавец
ь 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Уладівка 

Зв’язковий 
партизанського 
з’єднання  

Командир 
з'єднання – 
Мічковський А.С. 

Кравчук Полікарп  
Федорович  

190
4 

Продавец
ь 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Майдан-
Бобрик 

Літинська районна 
підпільна організація 

Зв’язковий з 
партизанським 
з’єднанням  

Тихонюк 
Надія Степанівна  

192
1 

Продавец
ь 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Уладівка 

Допомагала 
партизанам  

Командир 
з'єднання 
Мічковський А.С. 

Могилів - Подільський район 
Бортник  
Василь 
Архипович  

190
1 

Голова 
Яришівськ
ої 
райспожи
вспілки  

Могилів-Подільська 
районна організація  

Розстріляний 
окупантами в 
лютому 1944 р. у 
с. Козлів 

Немирівський район  
Веребай 
Христина  
Сергіївна  

191
0 

Офіціантк
а 
ресторану 
Немирівсь
кої 
райспожи
вспілки 

Немирівська міська 
підпільна організація 

 

Глікман Михайло 
Айзікович  

190
8 

Заготівель
ник 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Красне 

Немирівська районна 
підпільна організація 

 Керівник групи 
Л. Літвінов 

Іщенко Григорій 
Данилович  

190
4 

Інструктор
-бухгалтер  
Немирівсь
кої 
райспожи
вспілки 

Немирівська районна 
підпільна організація  

З травня 1943 р. 
по 1945 р.- 
в’язень 
концтаборів 
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Магденко  
Пилип Микитович 

192
1 

Продавец
ь 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а 
с.Воловод
івка 

Немирівська районна 
підпільна організація  

Зв’язковий з 
партизанським 
загоном «За 
Батьківщину»  

Маркуш 
Петро Дмитрович  

190
2 

Заготівель
ник 
сільського  
споживтов
ариства с. 
Криківці 

Немирівська районна 
підпільна організація  

 Переховував 
партизанів 
загону «За 
Батьківщину» 

Павленко  
Петро Пилипович 

190
2 

Працівник 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. Кірово 

Немирівська районна 
підпільна організація  

 Надавав 
допомогу загону 
«За 
Батьківщину», 
переховував 
партизанів 

Ружицький  
Костянтин  

190
9 

Рахівник 
Вінницької 
райспожи
вспілки 

Немирівська районна 
підпільна організація  

 

Хоменко  
Діна Матвіївна  

190
2 

Продавец
ь 
магазину 
Немирівсь
кої 
райспожи
вспілки 

Немирівська районна 
підпільна організація 

Переховувала 
підпільників та 
партизанів 

Щербатий  
Григорій 
Петрович  

189
7 

Продавец
ь 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а 
с.Воловод
івка 

Боєць партизанського 
загону «За 
Батьківщину» 

 

Оратівський район  
Бірчак Йосип 
Герасимович 

191
0 

Заготівель
ник 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Новоживо
тів 

Оратівська районна 
підпільна організація  

Розповсюджував 
листівки 

Душко 
Карпо Йосипович 

188
4 

Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств

Підпільна група с. 
Скоморошки 

Переховував 
поранених 
партизанів 
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а с. 
Скоморош
ки 

Кривий Трохим 
Опанасович  

191
0 

Завідувач 
магазину 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Скоморош
ки  

Підпільна група с. 
Закриниччя  

Загинув на 
фронті у серпні 
1944 р. 

Кучеренко 
Гнат Кіндратович  

191
2 

Шофер 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Очитків 

Підпільна група с. 
Очитків Оратівського 
району 

 

Мусієнко Устина  
Ксенофонтівна  

191
8 

Продавец
ь 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Бугаївка  

Підпільна група с. 
Бугаївка Оратівського 
району 

 

Палій Данило 
Зосимович 

190
9 

Заготівель
ник 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Балабанів
ка 

Боєць партизанського 
загону 

Командир загону 
– 
Агладзе Х.А. 

Циба  
Іван Платонович  

191
2 

Бухгалтер 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Човновиц
я  

Підпільна група с. 
Човновиця 
Оратівського р. 

Загинув на 
фронті у 1945 р. 

Швець 
Іван Федорович  

191
2 

Заготівель
ник 
сільського 
споживтов
ариства с. 
Очитків 

Підпільна група с. 
Очитків Оратівського 
району 

 

Шкляр  
Дем’ян 
Єфремович  

190
2 

Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. Скала  

Підпільна група с. 
Скала 

Переховував 
партизанів 
загону ім. Кірова  

Піщанський район 
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Дяченко  
Карпо 
Опанасович  

190
1 

Працівник 
Піщансько
ї 
райспожи
вспілки 

Піщанська районна 
підпільна організація  

Надавав 
інформацію, 
переховував 
поранених  

Зарванський  
Леонід 
Корнійович 

192
7 

Заст. 
директора 
торгівельн
ої бази 
Тульчинсь
кої 
райспожи
вспілки 

Підпільної група  
смт Піщанка  

Керівник групи 
І. Підгаєцький 

Кучер 
Прокіп Якович  

190
3 

Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Студена 

Піщанська районна 
підпільна організація  

Розстріляний 
окупантами в 
1944 р. 

Сливка  
Галина 
Дорофеївна  

191
8 

Продавец
ь 
Піщансько
ї 
райспожи
вспілки 

Піщанська районна 
підпільна організація 

  

Погребищенський район 
Білецька  
Надія Родіонівна  

192
0 

Офіціантк
а їдальні 
с. 
Скоморо-
шки 

Боєць партизанського 
загону ім. Кірова  

ІІ партизанська 
бригада 
 

Гуляков  
Андрій 
Матвійович  

191
5 

Бухгалтер 
Плисків-
ської 
райспо-
живспілки  

Підпільна група  
с. Гопчиця  

 

Журавський 
Станіслав 
Степанович 

191
8 

Бухгалтер 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Розкопане  

Підпільна група  
с. Розкопане  
Погребищенського 
району 

 

Низькошапка 
Йосип 
Степанович 

190
0 

Директор 
бази 
Погреби-
щенської 
райспожи
вспілки 

Підпільна організація  
м. Погребище 
(Павліченко) 

Розстріляний 
окупантами в 
1942 р. у м. 
Погребище 

Тишкевич 
Григорій 
Степанович  

189
6 

Працівник 
сільського 
споживчог
о 
товариств

Боєць партизанського 
загону Ружинського 
району 
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а с. 
Морозівка  

Теплицький район 
Бабур  
Іван  
Мойсейович  

191
3 

Експедито
р 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Соболівка  

Командир підпільно-
диверсійної групи ім. 
Суворова с. 
Соболівка  

Підпільна група 
здійснювала 
диверсії на 
ворожих 
об’єктах  

Татарчук Пилип 
Пантелеймонови
ч  

191
3 

Працівник 
Теплицько
ї  
райспожи
вспілки 

Підпільно-диверсійна 
група ім. Суворова  

 

Томашпільський район 
Бануляк Григорій  
Климович  

191
4 

Продавец
ь 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Рожнятівк
а  

Підпільна група  
с. Рожнятівка 

 

Вуй Олександр  
Сидорович  

190
0 

Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Комаргоро
д  

Районна підпільна 
організація 

Передавав 
інформацію для 
підпільників 

Тульчинський район  
Баранський  
Василь 
Макарович  

191
3 

Шофер 
Тульчинсь
кої  
райспожи
вспілки 

Тульчинська районна 
підпільна організація 

 

Кваша  
Феодосія 
Юхимівна 

190
6 

Продавец
ь 
магазину 
с.Юрківка 
Тульчинсь
кого 
району 

Тульчинська районна 
підпільна організація  

Розповсюджува
ла листівки та 
зведення 
Інформбюро 

Кващук  
Яків Матвійович  

190
6 

Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Нестервар
ка 

Тульчинська районна 
підпільна організація  

Загинув у 1945 
р. при звільненні 
м. Будапешта 

Нароган  190 Завідувач Тульчинська районна Керівник 
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Йосип 
Михайлович  

1 магазином 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Тиманівка  

підпільна організація  агітаційного 
пункту підпілля 

Недзельський  
Василь 
Лук'янович  

190
3 

Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Тарасівка 

Тульчинська районна 
підпільна організація  

Саботаж 
продовольчих 
кампаній 
окупантів 

Синицький 
Данило 
Мойсейович  

192
3 

Працівник 
Тульчинсь
кої  
райспожи
вспілки  

Боєць Вінницького 
партизанського 
з’єднання  

Командир 
Мельник Я.І. 

Федорова  
Лікерія Василівна 

191
2 

Прибирал
ьниця 
Тульчинсь
кої  
райспожи
вспілки 

Тульчинська районна 
підпільна організація  

Господарка 
явочної 
квартири  

Хмільницький район 
Бондар  
Фаїна Іванівна  

192
0 

Працівник 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Кривошиї 

Боєць партизанського 
загону  

Зв’язкова 
партизанського 
загону, 
командир 
Дідішвілі  

Івницький 
Ісаак Наумович  

191
7 

Продавец
ь міської 
споживчої 
спілки м. 
Хмільник 

Хмільницька міська 
підпільна організація  

Приймав, 
розповсюджував 
зведення 
Інформбюро 

Чернівецький район 
Хомова 
Марія Сергіївна 

190
7 

Бухгалтер 
Чернівець
кої 
райспожи
вспілки 

Чернівецька районна 
підпільна організація 

 

Чечельницький район 
Головко  
Антін Сергійович 

190
1 

Сторож 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с.Вербка 

Чечельницька 
районна підпільна 
організація  

Керівник групи –  
Савранчук Г.Я. 

Думанський  
Пилип Артемович 

190
3 

Працівник 
сільського 
споживчог
о 
товариств

Чечельницька 
районна підпільна 
організація  

Доставляв 
продовольство 
для партизанів 
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а с. 
Червона 
Гребля 

Коблик 
Євсій Йосипович  

189
8 

Голова 
райспожи
вспілки 
м. 
Рибниця 

Чечельницька 
районна підпільна 
організація 

 

Подольський 
Григорій  

190
9 

Голова 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а (смт 
Чечельник
) 

Чечельницька 
районна підпільна 
організація 

 

Снітковський  
Кузьма 
Микитович  

190
6 

Продавец
ь 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а (смт 
Чечельник
)  

Чечельницька 
районна підпільна 
організація 

 

Шаргородський район 
Василенко Клим 
Степанович  

1907 Продавец
ь 
сільського 
споживчог
о 
товариств
а с. 
Джурин 

Шаргородська 
районна підпільна 
організація 

Зв’язковий 
Шаргородської 
підпільної 
організації  

Данилюк  
Борис Дем’янович  

1907 Завідувач 
магазину  
Шаргород
ської 
райспожи
вспілки 

Шаргородська 
районна підпільна 
організація 

 Господар 
явочної 
квартири 

Пахольчак 
Михайло 
Семенович  

1911 Директор 
організації 
«Заготзер
но» с. 
Джурин  

Підпільна група с. 
Джурин (керівник 
Радецький М.Т.) 

 

Ямпільський район 
Неронов  
Віталій Васильович  

1919 Інструктор 
Ямпільськ
ої 
райспожи
вспілки  

Ямпільська 
районна підпільна 
організація 

 

 
Найбільша цінність – це людське життя! Насамперед тому 

Парламентська Асамблея Ради Європи визнала нацистський режим, 
як і сталінський режим (за знищення мільйонів людей у мирний час) – 
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злочинними. Ми пам’ятаємо про людей, які віддали життя за волю 
України. Їхні прізвища оприлюднені у книгах Скорботи, Пам'яті та ін.  
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94:37(477.44)``1939/1945`` 

Руслан Зелінський  
 
ОСВІТА ЛІТИНЩИНИ ЗА НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ У ДОКУМЕНТАХ 

ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

У статті на основі аналізу документів державного архіву 
Вінницької області досліджено функціонування закладів освіти 
Літинщини під час нациської окупації.  

Ключові слова: освіта, документи, джерела, архів.  
 

В більшості краєзнавчих публікацій з історії закладів освіти 
тяглість хронологічної оповіді здебільшого переривається 
радянським ідеологічним штампом: «з окупацією краю німецькими 
загарбниками школа припинила роботу…». Очевидним є те, що такі 
формулювання були вимогою свого часу, тобто радянська 
історіографія всіляко приховувала різні сторони життя цивільного 
населення на окупованій території. Висвітлювались лише ті факти, 
що були пов’язані зі злочинами нацистів. Однак, навіть з усних 
свідчень очевидців дізнаємось, що за німецької окупації був 
організований навчальний процес. Для навчання використовувались 
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радянські підручники, з яких були вилучені портрети радянських 
керівників та комуністичні гасла, що суперечили нацистській ідеології.  

Після повної окупації Вінниччини німецькими та румунськими 
військами в кінці липня 1941 року почалося формування місцевих 
окупаційних органів управління. Територія Вінницької області 
належала до генерального округу «Житомир» рейхкомісаріату 
«Україна». У межах Вінниччини в складі генерального округу 
«Житомир» нацистами було утворено 8 гебітів, серед яких гебіт Літин 
(Жмеринка, Літин, Хмільник). Система органів нацистського 
цивільного управління на територіїгенерального округу «Житомир» 
складалася із генерального комісаріату, гебітс- та штадткомісаріатів. 
Інструментом в реалізації владних повноважень комісаріатів були 
колаборантські місцеві допоміжні адміністрації, представлені 
районними, міськими, волосними, сільськими управами.  

На Літинщині за нацистської окупації діяла Літинська районна 
управа, яку очолював голова управи або шеф району. З серпня 1941 
по жовтень 1943 року цю посаду обіймав Маркітан Марко 
Сидорович [1,2], а після нього до листопада 1943 року – Яніцький.[3] 
Районна управа складалася зі структурних підрозділів, які 
забезпечували функціонування соціально-економічного комплексу 
району для потреб німецької влади.  

Окупаційна нацистська влада, створюючи ілюзію лояльності до 
місцевого населення, намагалася знайти серед нього союзників у 
боротьбі з більшовизмом. Тому і запроваджувались методи хибної 
толерантності до підкореного народу. Освітня політика на окупованих 
територіях тому приклад. Проте загарбники на тлі такого загравання 
переслідували основну мету – освоєння завойованих територій, як 
сировинного придатку до Третього Рейху, та використання населення 
як дешевої робочої сили.  

Водночас у питанні освітньої політики на території окупованої 
України керівництво Третього Рейху не мало одностайної позиції. 
Так, верхівка гітлерівської Німеччини, на чолі з фюрером, розглядала 
можливість освіти для окупованих народів лише на початковому рівні, 
щоб тубільці вміли рахувати та розписатись. Водночас міністр східних 
територій А. Розенберг допускав можливість надання освіти 
українцям задля використання інтелігенції в боротьбі з 
більшовизмом.  

Рейхкомісар рейхкомісаріату «Україна» Е. Кох, відомий своєю 
жорсткою позицією до українців, дозволив на підвідомчій території 
відкриття чотирирічних шкіл. Однак, його розпорядження діяло не у 
всіх генеральних округах – на місцях відкривались не лише 
чотирирічні школи. Зокрема, у генеральному окрузі «Житомир» діяли 
також семирічні, ремісничі школи, технікуми та інші навчальні 
заклади. Організацію шкільництва німецька окупаційна влада 
покладала на допоміжні українські адміністрації. В структурах 
обласних та районних управ створювалися відділи освіти, до сфери 
управління яких належали всі заклади освіти відповідної території, а 
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також інспектори освіти, що виконували розпорядження цих відділів. 
Газета «Вінницькі вісті» повідомляє, що 30 серпня 1941 року 
відбулася перша за окупаційної влади нарада учителів та директорів 
шкіл. Під час наради іспектор освіти Камінний «докладно висвітлив 
організаційні вузлові моменти роботи школи по-новому… 
поінформував про навчальні плани, звітував про готовність шкіл 
розпочати новий навчальний рік…»[4]  

У документах Державного архіву Вінницької області збереглися 
відомості про окремі установи та їх очільників зазначеного періоду. 
Щодо освіти, фігурує посада інспектора шкіл Літинської управи 
Ковальчука, підпис якого (чи якої) зберігся на багатьох документах[5].  

Підтвердженням діяльності шкіл на окупованій нацистами 
Літинщині є джерельна база Державного архіву Вінницької області. 
Так, вже у жовтні 1941 року відділ освіти Літинської районної управи 
звертається до директорів та завідувачів шкіл щодо низького 
відвідування шкіл учнями району. Констатується, що загалом лише 
половина дітей ходять до школи. Голова районної управи зобов’язує 
відповідних місцевих чиновників забезпечити 100% відвідування шкіл 
учнями району. Серед адміністративних стягнень, крім штрафу, 
запроваджується тимчасове припинення видачі зароблених продуктів 
родинам, чиї діти не ходять до школи. [6]  

Слід зазначити що питанням відвідування шкіл займалися не 
лише місцеві колабораційні органи управління, але й німецькі вищі 
інстанції. Так, обласний комісар Фолькаммер 4 травня 1942 року 
звертається до голови Літинської районної управи з вимогою 
забезпечення належного відвідування дітьми шкіл, замість їх 
залучення до сільськогосподарських робіт. [7]  

Серед архівних документів того часу знаходимо і конкретні 
приклади застосування адміністративного стягнення до батьків дітей, 
що не ходять до школи. Так, постановою Літинської районної управи 
від 16 травня 1942 року за невідвідування учнями шкіл оштрафовано 
їх батьків, мешканців села Новоселиця Літинська, Маковійчука 
Юхима та Яремчук Горпину на 75 карбованців кожного. Принагідно 
зауважити, що постанова винесена на виконання розпорядження 
німецького чиновника – Гебітскомісара.[8]  

Мали місце і поступки з боку окупаційної влади щодо професійної 
освіти у зв’язку з дефіцитом кваліфікованої робочої сили для 
використання її для потреб економіки Німеччини. Так, у липні 1942 
року голова Літинської районної управи Маркітан звертається до 
старост та голів громадських господарств щодо відбору кандидатів з 
сільської молоді для проходження сільськогосподарських курсів з 
метою здобуття професії агронома та бригадира.[9]  

Станом на 1 вересня 1943 року в Літинському районі 
налічувалося 127 вчителів, які працювали в 35 школах. До мережі 
навчальних закладів району належали наступні школи: Борківська, 
Балинська, Брусленівська, Багринівська, Вонячинська, Вінниковецька, 
Гавришівська, Гуто-Літинська, Дашківецька, Дяківецька, Івчанська, 
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Іскринська, Кулизька, Кусиковецька, Літинецька, Літинсько-Хутірська 
№1, Літинсько-Хутірська №2, Лукашівська,Літинська, Майдан-
Борківська, Майдан- Грузька, Майдан-Голосківська, Майдан-
Курилівська, Майдан-Літинецька, Соснівська, Супрунівська, 
Миколаївська, Осолинська, Пеньківська, Селищенська, Супрунівська, 
Трибухівська, Яцковецька, Новоселицько-Залужнянська та 
Новоселицько-Літинецька.[10]  

Діти Літина відвідували школу, яку очолював Серафим Мельник, 
де навчали учнів учителі Горбатюк Микола, Осадчук Ганна, Франчук 
Іван, Овчарук Григорій, Бутовський Дмитро, Шепченко Лідія, Годун 
Марія, Варчук Лука, Висоцька Уліта, Ольга Масс та Нагатенко 
Єлісей. [10, 11, 12]  

В архівних документах знаходимо статистичні дані щодо кількості 
учнів по району. Так, станом на 1.06.1943 р. в 120 класах шкіл району 
125 учителів навчали 4086 учнів І-VIІ класів. Відвідуваність дітьми 
шкіл становила 71, 2 %. У Літинській семирічній школі навчалось 264 
учні, з них 16 дітей закінчило 7-й клас та 14 залишено на другий 
рік.[13]  

У липні 1943 року по школах району відбулось скорочення 27 
учителів. У списку таких педагогів зазначено їх майновий стан («має 
хату, садибу, господарство, ін.»), а також причину скорочення: «не 
працює над собою, байдуже ставлення до роботи; безавторитетність 
серед учнів і селян; ставлення до роботи гарне, але не має 
відповідної освіти; негативна поведінка; мріє про працю дома або 
біля доми, в інших селах працювати не хоче та ін.»[14]  

З а сухими цифрами архівної статистики стоять долі 
реальних людей. За пожовклими сторінками історичних документів 
приховані переживання, труднощі, страджання, поневіряння 
очільників шкіл, учителів, учнів та їх батьків. Адже навіть в умовах 
окупації потрібно було дати дітям основи знань, в межах 
дозволеного,виявити вміння та мужність, щоб закласти в юні душі 
моральні чесноти. В жорстких ідеологічних рамках нацистського 
режиму таке завдання було надто важким. Адже будь-який 
необережний крок чи необдумане слово коштувало життя. Тому тема 
освітньої політики нацистів на окупованій території Літинщини 
потребує подальшого детального дослідження, важливим джередом 
якого є свідчення очевидців. Сподіваємось, що ця публікація стане 
початком розвитку краєзнавства у цьому напрямку.  
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Сергій Гурський 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПІЛЬНОЇ ГРУПИ В С. КОВАЛІВКА 
НЕМИРІВСЬКОГО РАЙОНУ (1941-1943 РР.) 

 
У статті проаналізовано умови створення та діяльність 

підпільної партизанської організації в с. Ковалівка упродовж 1941-
1943 рр. Насамперед, звертається увага на події переддень 
виникнення партизанських груп та участь партизан у диверсійних 
роботах в районі. Паралельно з’ясовується структура створеної 
організації та основні завдання, які перед собою ставив підпільний 
комітет. 

Ключові слова: окупанти, підпільна партизанська група, 
підпільний комітет, партизани, диверсії. 

 
Актуальність досліджуваної теми обумовлена значущістю внеску 

партизанської організації у боротьбі проти окупаційних військ в 
Немирівському районі. За останні роки вченими-істориками написано 
досить багато праць, які ґрунтуються на невідомих та маловідомих 
архівних документах, що раніше зберігалися в архівах під грифом 
«цілком таємно». Документи і дослідження дають можливість по 
новому, більш об’єктивно, поглянути на події тих далеких років. 

22 червня 1941р. Німеччина оголосила війну СРСР, проте 
остання не була готова до цієї війни. Якщо говорити, саме за 
територію Вінницької області, то радянською владою було віддано 
наказ щодо реформування військових частин, зняття усієї зброї та 
збору особового складу і переведення його на лінію оборони під 
Києвом.  

Наприкінці червня німецькі війська розпочали активний наступ на 
територію України. Протягом червня – липня 1941р. відбувались бої 
за територію Вінниччини, оборону цього району тримали 6-та і 12-та 
радянські армії, проте супротив відбувався вкрай неефективно, 20 
липня було окуповано Вінницю, а 22 липня - Немирів.  

Партійне керівництво розуміло, що зупинити такий стрімкий 
наступ нацистських військ їм не вдасться, тому потрібно готувати 
підпільні організації для боротьби з окупантами. В досить короткий 



 - 122 - 

строк розпочали збирати господарсько-партійний актив, створили 
спеціальні повістки для комуністів, активістів та комсомольців, з 
метою залишити їх на окупованій території, так звані «загони для 
боротьби в тилу». 

Були відібрані люди, явки, паролі, місця для військових та 
продовольчих складів, спорядження, усе було підготовлено. По 
задуму радянської верхівки керівниками підпільних груп мали бути 
наперед відібрані партійні особи, які знали, що їм потрібно робити 
для організації груп, але так сталось, що місцеве керівництво, яке 
було залишене для командування, під час відступу радянських військ 
у липні 1941р., спасаючи своє життя також розпочало відступати.  

З 98 осіб, яких залишили у м. Немирові для підпільного руху, 
залишились та воювали тільки одиниці, більшість чи втекло, чи у 
перші дні відразу ж здались німецьким солдатам. Тому задум 
радянської верхівки, щодо швидкого створення організованих груп 
для боротьби проти окупантів на території району провалився. 

Тільки на початку осені 1941р. розпочинається активне 
виникнення підпільних організацій. Так, як більшість керівників 
районних центрів, які мали організовувати ці рухи втекли, то 
організаторами цих груп стають, як правило колишні військові, яким 
вдалось повернутись з полону. Одним із районів, де підпільний рух 
зміг набути організованого характеру, був саме Немирівський район. 
За часів німецької окупації в районі було організовано і діяли 11 
підпільних груп [2, с. 178]. 

У вересні 1941р. було створено підпільний комітет та був 
обраний керівний склад організації, до якого увійшли: А. Буко, І. 
Ведибіда, П. Коваленко, В. Монастирський, О. Тур, В. Словацький, М. 
Улановський, І. Хоменко, П. Магера, В. Шахов та інші [3, c.6].  

З жовтня 1941 р. по серпень 1942 р. штабом були створені 
підпільні групи на території с. Ковалівка: підпільна партизанська група 
«Хвостівецький кущ» з командиром — В. Сугак та партизанська група 
Немирівської цукроварні (с. Ковалівка), з командиром – С. 
Серебрянським [1, с. 71].  

Основними серед позицій комітету були: створення підпільних 
груп на підприємствах та селах району; ведення агітаційних, 
розвідувальних та диверсійних робіт в тилу ворога [2, с. 178].  

Завданнями боротьби було обрано: проведення диверсій, терору 
та саботажів, що були направленні проти окупантів та зрадників 
народу; проведення диверсійно-шкідливих та агітаційно-масових 
робіт серед робітників, які працювали на залізниці. Перед групами, 
що працювали на цукрозаводі було поставлено завдання: 
організація поломок, знешкодження обладнання, моторів, 
автомашин, станків; налагодження зв’язку з селами, підготовка 
квартир для військовополонених.  

Структура організації була досить простою, підпільні групи 
створюються у складі 3-5 людей, які об’єднуються на основі 
принципу дружби та довіри один до одного. У вересні 1941р. за 
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ініціативою Діви (В. Шахова) на І засіданні оргкомітету підпільній 
організації було присвоєно назву «14 партизанський загін ім. 
Леніна» [3, с. 7]. 

Свою діяльність партизанські групи с. Ковалівки розпочали з 
вересня – жовтня 1941р. першочерговим завданням було 
розповсюдження агітаційних листівок серед населення, знаходження 
та обладнання будинків (квартир) для військовополонених та 
підпільників.  

Невеличкій групі осіб, які працювали на Ковалівському цукровому 
заводі від А. Буко було віддано наказ усіма силами шкодити нацистам 
та виводити з ладу устаткування заводу. Ця група, разом з місцевими 
активістами підсипали пісок у букси бабітових підшипників, 
пошкоджували шланги перекачувальних насосів, виводи з ладу 
мотори, що призвело до паралізування підготовки підприємства до 
цукроваріння. Поряд з цим активно допомагали партизанам з одягом 
та продуктами харчування, допомагали підтримувати зв'язок між 
партизанами та керівництвом у м. Немирів в особі А. Буко [1, с.78]. 

Окрім цього партизанські групи с. Ковалівки мали 
розповсюджувати і встановлювати зв’язок з партизанами в 
Криковецькому лісі, у м. Немирів в банку був радіоприймач, який 
умикали і слухали настанови від Москви, після чого записувались і 
передавались до розповсюдження в селах Немирівського, 
Вороновицького та Ситковецького районів [1, с. 56].  

 Під керівництвом Сугака й Говорецького відбувався збір зброї 
та боєприпасів, відбувалось виявлення місцезнаходження складів 
окупантів, надавання допомоги військовополоненим, було 
проведено роз'яснювальну роботу серед населення, в основному з 
приводу виїзду на роботу в Німеччину. Окрім цього, партизани 
рятували військовополонених, розміщуючи їх на квартирах у сусідніх 
селах, постійно шкодили телефонним та телеграфним стовпам. 
Окрім цього за наказом А. Буко, Хвостівецька група написала 
листівки-звернення до населення розібрати хліб на Немирівському 
хлібзаводі, щоб нацисти не вивезли його в Німеччину. Також серед 
їх досягнення є серія операцій на залізничнії лінії Немирів — 
Фердинандівка, І. Хоменко з В. Заславським по дорозі з Немирова 
до ст. Фердинандівка розкурочили вагонні двері й організували 
втечу молоді, набраної в Німеччину [4, с. 312]. 

У грудні 1942р. діяльність підпільної організації було викрито, 
керівництво і багато інших учасників партизанського підпілля було 
заарештовано, організований вихід у ліс, на який розраховувала 
верхівка організації, не вдалося здійснити. Проте ряду учасників 
партизанської організації, підпільними групами та поодинці, вдалось 
піти в Криковецький, Дашівський та Шабелянський ліси і влитись у 
партизанські загони [1, с. 111].  
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ВІННИЦЬКІ ШЛЯХИ КОМАНДИРА УПА ЯРОСЛАВА БІЛИНСЬКОГО 
– «БИСТРОГО» 

 
У статті проаналізовано діяльність Ярослава Білинського – 

командира УПА на теренах Вінниччини. 
Ключові слова: УПА, Ярослав Білинський, рух опору. 
 
У буремний час лихоліття Другої світової війни національно 

свідомі представники українського народу в особах функціонерів 
Організації Українських Націоналістів (далі – ОУН) зробили спробу 
відстояти власну державність. З-поміж двох, роз’єднаних ідеологічно-
політичними суперечностями, угруповань ОУН (т. зв. «мельниківців» 
та «бандерівців»), найбільшу активність у боротьбі за незалежну 
Україну виявили останні. Саме прихильники Степана Бандери і 
розпочали восени 1942 р. збройний опір ворогам нашого народу. Це 
полум’я не згасало понад десять років, забрало сотні тисяч життів і 
задекларувало перед нащадками – Україні вільною бути. У боротьбі 
за її волю активну участь брали не лише мешканці західних областей 
нашої держави, але й представники центральних регіонів. Так, разом 
із Волинню та Поліссям до руху Опору ще влітку 1943 р. долучилося і 
Поділля, одна з частин котрої – Вінниччина – також дала Україні 
багатьох палких патріотів і патріоток та з вдячністю приймала у себе 
борців за волю з сусідніх теренів. 

 Одним з таких «гостей» зі зброєю в руках у 1943 – 1944 рр. для 
Вінницької області став уродженець сусідньої Тернопільщини – 
Ярослав Білинський, командир УПА під псевдом «Бистрий». Останній 
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був одним із перших керівників збройної боротьби національно-
визвольних сил на Вінниччині. Про діяльність цього борця на теренах 
краю у листопаді 1943 – січні 1944 рр. і йтиметься далі. 

 Народився майбутній командир повстанців у 1921 р. у селі 
Товстеньке Чортківського району. Про дитячі та юні (мирні) роки 
життя Я. Білинського відомості надзвичайно скупі. Досліднику історії 
УПА Петру Содолю вдалося віднайти інформацію про те, що станом 
на 1941 р. молодий тернопільчанин вже встиг закінчити педагогічну 
школу у Чорткові і працював за фахом у Ланівецькому районі [9, c. 
11]. З початком німецько-радянської війни його життя, як і тисяч інших 
представників української інтелігенції, зазнає крутого повороту. 
Уродженець Чортківщини вступає до лав ОУН (б) і вже зовсім скоро 
його призначають референтом пропаганди у північній Хмельниччині. 
На новій посаді майбутній упівський старшина, очевидно, виявив 
себе належним чином, що вельми задовольняло місцевий провід 
ОУН (б), але не змогло «сподобатися» ворогам – гітлерівській владі. 
Вже навесні 1942 р. Гестапо заарештувало Я. Білинського [9, c. 11]. 
Його чекала доля сотень функціонерів ОУН (б), на яких нацисти 
розпочали полювання ще з осені 1941 р. Однак після понад 
піврічного поневіряння у рівненському концентраційному таборі 
колишньому референту пропаганди вдалося врятуватися втечею, і 
він вирішив боротися з окупантами не лише словом, але й ділом – зі 
зброєю в руках. 

 Як стверджує у своїх зізнаннях радянським органам 
держбезпеки сам Ярослав Білинський, в УПА він перебував з лютого 
1943 р., де проходив (до травня) підстаршинський вишкіл [7, c. 235-
236]. З цього випливає, що підлікувавшись і відновивши сили після 
піврічного ув’язнення, юнак майже відразу вступив до лав борців за 
самостійну Україну. На жаль, через брак джерел невідомо, де і як 
саме проходив військову підготовку молодий Білинський. Можемо 
лише обережно припустити, що десь на теренах Південної Волині (в 
межах Військової Округи (далі – ВО) «Богун» УПА-Північ) [1, c. 182]. 
Відразу ж до виконання своїх нових обов’язків як вояка УПА 
підстаршина Білинський не зміг приступити, позаяк щойно після 
вишколу він був важкопоранений в бою з німцями. По одужанню 
командування ВО призначає його чотовим у рейдуючу «на схід» 
сотню УПА «Гордієнка» [7, c. 178], а вже з жовтня того ж року здібного 
військовика призначають сотенним до куреня В. Процюка - 
«Кропиви», майбутнього шефа військового штабу (далі – ШВШ) УПА-
Південь [9, c. 11]. Надалі бойовий шлях командира «Бистрого» 
назавжди проліг у «східні» українські терени – Хмельниччину та 
Вінничину, які поволі опановували повстанці.  

 Рейди загонів УПА за Збруч на територію Поділля розпочалися 
ще влітку 1943 р. Згодом для координації їхніх дій Головне 
командування (далі – ГК) УПА створило Генеральну округу 
«Південь», політично-військовим провідником якої було призначено 
відомого члена ОУН(б) Омеляна Грабця «Батька». З рамени ВО 
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«Богун» УПА-Північ протягом літа постала група «Кодак», до складу 
якої входило декілька куренів [5, c. 364-365], сформованих з 
уродженців південної Волині та Рівненщини (територія вказаної ВО). 
Основним завданням перед цими підрозділами ГК УПА ставило 
проникнення на «східні» терени України з метою оборони населення 
від окупантів та поширення діяльності національного руху Опору.  

 Перший широкомасштабний рейд повстанських формувань на 
територію Поділля відбувся на початку листопада 1943 р., коли туди 
з ВО «Богун» вирушило 6 сотень УПА під загальним командуванням 
курінного «Кропиви» [3, c. 172-174]. Повстанське угруповання було 
розділене на три ударні частини, кожна з яких мала власний 
маршрут. Так, сотня «Олега» (І. Ткачук) мала рейдувати у Вінничину, 
сотня «Бульби» - в напрямку Коростишева, загін «Гордієнка» мав 
дійти до околиць Старокостянтинова та Проскурова (тодішній 
Хмельницький). Сам «Кропива» вів свій підрозділ до Бердичева. 
Сотня «Бистрого» мала завдання рухатися у напрямку Шумська та 
Ляхівців [5, c. 345]. В цілому варто зауважити, що командування ВО 
«Богун» визначило цей рейд як не зовсім вдалий [4, c. 165]. Своє 
завдання виконали лише сотні «Бистрого» і «Олега». Вони змогли у 
рейді зберегти свій військовий потенціал і, уникнувши значних 
людських втрат, дійти до визначених місцевостей і вести пропаганду 
серед населення. ШВШ ВО «Богун» «Черник» (Д. Казван) навіть 
окремо відзначив у своєму звіті командуванню, що «сoтeнний 
Биcтpий пoписaвся нaйкpaщe» [5, c. 346]. Розуміючи, що скупчення 
більших повстанських сил в одній місцевості неодмінно накличе 
небезпеку бути викритим ворогом, «Бистрий» розділив відділ на 3 
чоти, дві з яких під командуванням чотового «Довбуша» вирушили 
назад – у Крем’янеччину, по дорозі провівши декілька сутичок з 
німцями, угорцями та червоними партизанами, в яких втратили лише 
8 вояків та здобули деякі трофеї (2 кулемети та 9 гвинтівок). Чота ж 
під командуванням Я. Білинського продовжила свій рейд Поділлям [5, 
c. 346].  

 Після повернення (14-15 листопада 1943 р.) зі свого першого 
завдання сотенний «Бистрий» за наказом командування ВО 
приступив до формування куреня «до вимаршу» на терени 
Вінниччини [5, c. 348]. Як бачимо, штаб групи «Богун» високо оцінив 
заслуги молодого командира, якщо дав йому таке відповідальне 
завдання. З цим Я. Білинський також гідно впорався, оскільки вже на 
початку грудня його курінь (до складу якого увійшли сотні «Довбуша» 
та «Боруна» з куреня «Бурсака», що діяли на території 
Кременецького надрайону ВО) «пiсля кiлькaтижнeвoї пpигoтoвки в 
пiдбopi людей, пoпoвнeннi взуття, oдягy» вирушив у новий рейд [6, c. 
502-503]. Принагідно зауважимо, що згідно зі звітів командування ВО, 
«відділи відійшли першорядно озброєні, середньо вивінувані в одяг і 
взуття та з добрим запасом харчевих продуктів (залізна запас – 1 кг 
цукру, 1 кг сала, 2 кг сухарів на козака)». До місця призначення цього 
разу дійшли усі підрозділи «Бистрого», крім чоти «Одісея», котра 
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припинила рейд через брак боєприпасів [5, c. 357]. Згідно з даними 
про чисельний стан куреня «Бистрого» за 5 грудня 1943 р. Я. 
Білинському підпорядковувалися (окрім чоти «Одісея» - 43 особи) дві 
сотні «Довбуша» (101 повстанець) та «Боруна» (96 повстанців), на 
озброєнні яких перебувало 17 кулеметів, 180 гвинтівок (з 13 856 
набоїв), 5 автоматів (з 840 набоями) та міномет (з 20 мінами до 
нього) [5, c. 365]. Обоз групи нараховував 5 підвід, що робило цілий 
відділ дуже маневреним, для розвідки було приділено 4 кіннотників. 
Слід зауважити, що чотовий «Одісей» припинив свій «вимарш на 
схід» через постійні сутички з гітлерівцями, внаслідок чого його 
стрільці мали не більше 30 набоїв до гвинтівки/автомата, та й то 
«непевних» [5, c. 393-395]. Принагідно зазначимо, що під час рейду 
«на схід» командування куреня «Бистрого» в особі самого курінного 
та його штабних старшин зверталося до ШВШ ВО «Богун» з 
проханням, щоб «СБ (Служба Безпеки ОУН) не робило – не ставило 
роботи так, як воно ставило до сих пір, бо цим ми відпихаємо 
людей» [5, c. 439]. Тобто Я. Білинський, зважаючи на потужну 
комуністичну пропаганду серед місцевого населення проти УПА, 
небезпідставно вважав недоцільними «чистки сексотів» СБ на 
новоопанованих теренах Поділля.  

Водночас не дрімали і гітлерівці. Під час першого ж постою 
куреня у селі Маничин Волочиського району (сучасна Хмельницька 
область) сотні були обстріляні німецьким підрозділом, внаслідок чого 
втратили 2 повстанців пораненими, але наступного дня упівці 
розсіяли вогнем ворожі засідки навколо села, знищивши 7 ворогів [2, 
c. 169]. Однак німці не полишили свого задуму розгромити курінь УПА 
і переслідували його далі, нав’язавши цілих три бої вже на території 
Вінницької області. З них, однак, повстанці вийшли переможцями [2, 
c. 170]. Військове щастя було на боці Я. Білинського.  

На терені Вінничини сотенний «Бистрий» рухався по маршруту 
Кривочинці – Нова Гута – Козачки – Лисогірки – Яцківці. В останньому 
населеному пункті курінь зустрів (15-ого грудня 1943 р.) загони УПА-
Південь під командуванням провідника «Батька» та 
підпорядковувався йому до середини січня 1944 р. Причому сотні 
«Боруна» та «Довбуша» від середини грудня 1943 р. рейдували 
територією Літинського району Вінниччини, знищуючи окупаційні сили 
та ведучи пропаганду серед місцевого населення на користь 
національно-визвольного руху [4, c. 152]. Як бачимо, загін Я. 
Білинського прибув на терени Поділля у найбільш сприятливий для 
розгортання повстанської боротьби момент, позаяк вже з початком 
1944 р. ГК УПА оприлюднило наказ про утворення у межах 
Кам’янець-Подільської (Хмельницької) та Вінницької областей 
крайового проводу ОУН на ПСУЗ (північно-східні українські землі) і 
крайового командування УПА-Південь [16, c. 171-172; 1, c. 184]. 
Наразі відомо лише про кілька військових операцій куреня Бистрого у 
період з середини грудня 1943 по середину січня 1944 рр. Це 
роззброєння упівцями у Микулинцях Літинського району Вінничини 
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«козаків на німецькій службі» (1.01.1944) [2, c. 174], розгром 
повстанцями «Бистрого» і «Саблюка» нацистських підрозділів у селах 
Канівка та Перогівка, де ворог втратив лише вбитими понад 270 
солдатів [6, c. 551] (5-7.01.1944); переможний бій рою «Голуба» з 
сотні «Довбуша» з гітлерівцями (9.01.1944) поблизу Лисогірки [6, c. 
550], в якому було знищено 35 окупантів та захоплено 3 кулемета і 2 
міномета [15, c. 228].  

Водночас наприкінці 1943 р. УПА-Південь понесла важку втрату: 
24-ого грудня у черговому бою з німцями було вбито шефа 
військового штабу – І. Білика – «Антона». Його урочисто поховали 
побратими з сотні «Довбуша» (з куреня «Бистрого») поблизу села 
Яцківці, що на Літинщині. [4, c. 152-153]. У тому ж населеному пункті 
вже за тиждень (31-ого грудня 1943 р.) сотенний провів загальні 
збори населення, на яких, за словами радянських вивідувачів, заявив 
про відкриту боротьбу УПА проти червоних партизанів і закликав 
місцевих жителів приєднуватися до його загону. В цілому упівське 
угруповання на Літинщині складало приблизно 510 вояків з 40 
кулеметами [4, c. 154-155], тобто нараховувало мінімум 4 повноцінні 
повстанські сотні. 

 Надалі командування УПА-Південь розробляло план щодо 
рейду сотень, приведених Я. Білинським, на територію Уманщини [6, 
c. 550], але цей задум не вдалося втілити в життя (очевидно, через 
наближення фронту). Згодом між «Батьком» та «Бистрим» виник 
конфлікт через розбіжність у поглядах на подальшу діяльність УПА у 
межах Вінницької області. Коли Я. Білинський вирішив переходити 
радянсько-німецький фронт разом із сотнею «Боруна» у рідній 
Крем’янеччині, О. Грабець його за відмову лишатися на Вінниччині 
хотів «оставити без війська, передавши цю справу командуванню 
УПА» [6, c. 203], тобто фактично позбавити «Бистрого» можливості 
керувати власними загонами. Однак ГК УПА вирішило направити 
відділ «Боруна» в рейд у Галичину, а рештки куреня (окремі чоти) 
мали повернутися на територію ВО «Богун» [6, c. 514]. 

 Через брак джерел наразі можливо встановити лише 
фрагментарно, якою була військова діяльність Я. Білинського у 
середині січня – лютому 1944 р. Як стверджує дослідник І. Коломієць, 
з наближенням німецько-радянського фронту до кордонів Вінницької 
області (станом на 1941 р.) ГК УПА «прийняла рішення про 
передислокацію основних сил УПА-Південь на Крем’янеччину. На 
терені … залишились невеликі загони, що діяли в Хмільницькому, 
Літинському, Калинівському, Гайсинському, Вінницькому районах» [4, 
c. 158]. А, отже, можемо говорити про те, що окремі рейдуючі чоти на 
чолі з «Бистрим» згідно з цим наказом могли (частково) полишити 
терени подільського краю. 

Достеменно відомо, що Я. Білинський на Вінниччину вже не 
повернувся, а залишився діяти на сусідніх територіях Поділля (в 
межах сучасних Тернопільської та Хмельницької областей), 
продовжуючи збройну боротьбу з ворогами українського народу. Так, 
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15 лютого 1944 р. чота «Рена» з його відділу провела бій з німцями у 
селі Садки у Заліщицькому районі на Тернопільщині, противник 
зазнав втрат, але загинув і 1 повстанець [2, c. 136]. А з початку 
березня командир «Бистрий» розпочав (з наказу командування ВО 
«Богун») формування нового куреня УПА-Південь, командуванню 
якого він організаційно підлягав [1, c. 189] в районі Сатанівських лісів. 
Адміністративною базою загону Я. Білинського стала територія 
Кам’янець-Подільської округи, а саме Сатанівський та Волочиський 
надрайони.  

Буремні події квітня-травня 1944 р., коли Червона Армія стрімко 
займала українське Поділля, призвели до численних сутичок 
радянських військ із загонами УПА. Останні значно зросли в силі 
шляхом мобілізації подільської молоді до своїх лав, однак їх якісний 
стан залишився незадовільний з огляду на вагому частку 
необстріляних новобранців. В одному з таких травневих боїв на 
Хмельниччині новоорганізований курінь «Бистрого» було оточено 
переважаючими загонами ЧА та ВВ НКВС. Загалом слід відзначити, 
що попри значну перевагу у живій силі та техніці, противнику не 
вдалося цілковито знищити курінь [8]. Відомий дослідник УПА 
Олександр Вовк у своїй статті про УПА-Північ та УПА-Південь 
зараховує курінь Я. Білинського до категорії тих підрозділів руху 
Опору, котрі були повністю чи частково розбиті загонами НКВС та ЧА 
навесні-влітку 1944 р. [1, c. 196] Однак все ж таки після трагічних 
подій 22-24-ого травня списувати з рахунків відділ «Бистрого» не 
можна, оскільки командир зумів вивести основну частину вояків у 
заданий район, а, згодом, провівши переформування загону, увійшов 
у межі Кам'янець-Подільської області, де продовжив свій рейд. Саме 
після виходу з ворожого оточення і переходу у шумські ліси у 
розташування відділів командира УПА-Південь «Енея» (Петро 
Олійник) Я. Білинського згідно з наказом крайового провідника 
Василя Кука «Лемеша» [1, c. 189] було призначено військовим 
референтом Кам’янець-Подільської (Хмельницької) області [6, c. 
196]. Для молодого тернопільчанина розпочався новий етап боротьби 
за волю України у підрадянській дійсності вже на Хмельниччині. На 
Вінниччині продовжили боротьбу за самостійну Україну його 
побратими з УПА. 
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ПОВОЄННЕ ПОВСЯКДЕННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖІНОЧОГО ДОСВІДУ 

 
У статті на основі аналізу архівних джерел та спогадів 

проаналізовано повсякденне життя жінок у післявоєнний період.  
Ключові слова: повсякденне життя, жінки, повоєнний час. 
 
Тривалий час історія Другої світової війни вивчалася крізь призму 

дослідження її політико-подієвої, економічної, воєнної сторони, 
глорифікації найбільш знакових постатей радянського партійного 
істеблішменту. Поза рамками наукових інтересів залишалася 
пересічна людина, її спосіб життя та виживання в умовах певного 
життєвого середовища. В останні десятиліття в історичній науці 
спостерігається предметне розширення окремих об’єктів дослідження 
на засадах нових методологічних підходів, зокрема, історико-
антропологічного. Одним із його проявів є історія повсякденності, 
«(everyday life history, Alltagsgeschichte, histoire de la vie quotidienne) - 
нова галузь історичного знання, предметом вивчення якої є сфера 
людської буденності у множинних історико-культурних, політико-
подієвих, етнічних і конфесійних контекстах» [1, c.7]. Ключовою в 
аналізі повсякдення є пересічна людина з її побутовими проблемами, 
способом життя, стратегіями виживання в кризові періоди 
революційних, воєнних, політичних трансформації.  

У сучасній вітчизняній історіографії сформовано чималий пласт 
наукового доробку з проблем Другої світової війни та повоєнного 
десятиліття, який грунтується на методологічних засадах історії 
повсякдення. Вплив різних чинників на становище селянства в період 
пізнього сталінізму розглядається в роботах Терещенко Т.[2]. 
Матеріально-побутові умови життя населення у роки повоєнної 
відбудови досліджують О.Ісайкіна [3], Л.Ковпак [4], С.Савицька [5], Г. 
Стародубець [6]. Однак поза увагою дослідників залишаться 
проблема повсякденних стратегій виживання сільського жіноцтва в 
умовах повоєнного десятиліття в регіональному розрізі 
Житомирського Полісся та Поділля. 

Мета статті – на підставі спогадів сільських жінок Житомирщини 
висвітлити особливості повсякдення українського села в період 
пізнього сталінізму. 

Нацистська окупація Житомирщини тривала близько 2,5 років. Її 
наслідками, поміж іншого, стало руйнування соціально-економічної 
системи, сформованої в регіоні впродовж 1930-х – початку 1940-х 
років. Особливо значних збитків зазнав аграрний сектор. Згідно з 
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офіційними даними, «майже повністю було знищено Словечанський 
район, Олевський район знищено більше ніж наполовину, Лугінський, 
Овруцький райони- більше 30 сіл спалено дощенту; було виселено 
майже всіх колгоспників з Черняхівського району та значної кількості 
сіл Житомирського району» [7, арк.74]. Оскільки досліджуваний нами 
регіон в основному аграрний, то, порівнюючи з іншими областями, де 
промисловість займала більшу частку в загальному секторі 
економіки, рівень життя місцевих мешканців був надзвичайно 
низьким. Виснаженні воєнним лихоліттям селяни, перебували у вкрай 
злиденному становищі, яке у багатьох випадках посилювалося 
втратою власного помешкання, спаленого окупантами як засіб збірної 
відповідальність за диверсійну діяльність партизанських загонів, які 
діяли в поліських лісах.  

У період визволення Житомирщини проводилася також 
мобілізаційна кампанія, внаслідок чого сільські сім’ї втрачали свого 
годувальника. «Ну, як це вже война продлилась, 1943-й год, - згадує 
Афанасьєва Галина, – забрали батька і пішов брат на войну. Пішли 
обидва, ми осталися вже менші. Між нами самий старший це остався 
Іван. Господи, бідували ми всяко. Не було кому робити. Ці жінки бідні, 
запрягалися в ті корови і коровами і орали, і волочили. І собі хоть 
города обробить. І на поле ж ходили, їх же гонили. Вона не мала 
права, шоб це вона вночі лягла та спала. Це цілу ніч треба крутити 
перевасла і йти в’язать і сапа з неюю Пов’язали та й ідуть сапать 
бораки. Все робилося вручну. Дуже було важко їм [8].  

Незважаючи на критично складне соціальне становище 
українського селянства, сталінський режим жорстко придушував 
будь-які спроби запровадження альтернативної колгоспам форми 
господарювання. Власне таких спроб майже не було, але 
комуністична влада намагалася контролювати суспільні настрої, не 
допускаючи поширення «крамольних» думок. Відновлення колгоспної 
системи переважною масою селянства було сприйняте вкрай 
негативно, оскільки ще живими були спогади про голодомор 1933 р., 
репресії та експропріаційні акції місцевих активістів щодо селян, які 
опиралися колективізації. Однак уникнути колгоспного рабства не 
було за можливе. В усіх наших респонденток колгоспи асоціюються з 
негативними спогадами. «Всі ми були в колгоспі. А де ми мали бути, 
як нічого більше нігде не було? Жінки були на полях пололи бураки, 
косили серпами пшеницю, в’язали снопи, подавали на фури і возили 
до машини, щоб обмолотити. Діти всі працювали в колгоспі хто 
скільки міг, які малі. Я ходила в шостий клас, я вже мамі помагала 
проривати бураки», – згадує Сорока Марія [9]; «був колгосп. Тато з 
мамою в колгоспі робили. Потім і я підросла, наділяли і на мене 
бураки», – розповідає Афанасьєва Галина [8]; Гончарук Ольга так 
само стверджує, що «в колгоспі цьому працювали всі» [10] . 

Не менш болючим спогадом наших респоденток була тотальна 
убогість, зумовлена не тільки повоєнною розрухою, але й 
зневажливим ставленням до колгоспників зі сторони держави. 
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Йдеться, зокрема, про відсутність грошової заробітної плати на важку 
селянську працю. «Платили за трудодні, но трудодні були мізерні, бо 
75% трудодня по дному трудодні за весь день від рання до самого 
вечера. Хто міг той йшов в колгосп, а хто не міг, то рачки прилазив і 
робив, бо спухали люди, не мали шо їсти» [9]; «цілий день робиш, а 
заробив тіки єдну паличку, один трудодень, палочку ставили. А на цю 
палочку в місяць не платили ж грошей, тіки у кінці року на цю палочку 
видавали там чи по 10, чи по 20 кіпійок. Скіки получалось. І 200 грам 
може якого зерна получали, бо так год робив, то на плечах приніс 
додому цього зерна. А всі люди так жили, це не тіки ми так жили, а це 
всі люди так жили» [10]; «трудодні писали, це як день, то трудодень, 
а зарплату давали зерном. А грошей вже аж потім давали по-трошки, 
а зразу не було» [8].  

Аби вижити в таких умовах, жінки змушені були самотужки ткати 
полотно, шити одяг, знаходити можливість заробити гроші, продаючи 
на базарі продукти зі свого господарства. «Колись мама ідуть на 
базар (у сусіднє місто). Продадуть там щось і куплять мила, сала, 
спічки. Продавали масло, молоко і купували все, що треба було. 
Спікулянти продавали одежі багато і все вкрацьки, бо міліція 
штрафувала і судила. Взуття там же брали, але як весна починається 
босі ходили» – пригадує Галина Андріївна [8]. Галина Лаврівна 
розповідає свою історію виживання: «На трудодень мамі давали 
трошки цукру, то вона несла на базар продавала, шоб мені купить 
отріз і платтічко пошить. Да помню я, з Германії, як война кончилась, 
привозили всякі шовки. А мати ж дуже хотіла шоб я була гарно 
вбрана. То це мене веде, купить, а Женя Німа пошиє. Тай так 
ходила» [11]; «у базар ходили, носили оце, шо вродило, чи яке літро 
молока там узяв, зекономив, чи яке яєчко, чи на городі там цибулина 
вродила, то брали на коробки, такі в нас були. Люди пішки шли на 
Житомир. Шов, торгував, то купив, може пив буханки хліба, бо даже 
послє войни і буханки хліба не давали на руки, тіки пив буханки» [9].  

Ще однією больовою точкою дитячих спогадів селянок є голод 
1946-1947 років. У своїх розповідях вони, як правило, переповідають 
власний досвід переживання цих подій – «помню лише, що юшку 
варили з лободою і все інше з нею теж робили» [8] «добре помню. 
Картошка, та шо оставалася від нємцов зимою, то вже весною 
викопали із землє, а вона гнила така була, а єї потом перемивали, 
отей крохмаль робили, да блінчики пекли, або галушки робили. 
Трудно, дуже трудно було жить» [12]; «дуже добре помню. Мені було 
6 років, в нас вкрали корову, ми осталися без корови і без молочка і в 
нас самі маленькі дітки , ми дуже крепко бідували. Найбільше 
хотілося їсти. В нас під лісом був померз кагат бараболі і ми всі туди 
ходили як ворони, збирали ту померзлу бараболю і пекли пампушки з 
неї і так ми виживали» [9]. Багато селянок, залишаючи дітей, їхали в 
західні області, аби привести в родину харчів. «Пойдуть мати в 
Западну, – згадує Віра Григорівна, – занесуть булку, заміняють, 
принесуть пєша, бо грошей же ж немає, то пєша принесуть. З братом 
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ходили, да по пуду принесуть, да привезуть, да на то жорни 
намелемо, надеремо, да юшкі зварять, засиплють, а картоплі тоже 
мало, але ж повиживали, отаке [13]. 

Узагальнюючи сказане, варто зазначити, що жіночі стратегії 
виживання в умовах повоєнного повсякдення вирізнялися 
екстремальністю та вмінням пристосуватися до обставин. Фактична 
відсутність чоловічої підтримки на селі, що було зумовлене 
мобілізацією чоловіків на фронт у різні періоди війни, змусила жінок 
взяти на себе частину функцій, як традиційно не входили в їх 
обов’язки – обробіток землі (як, наприклад, оранка, косовиця тощо), 
будівництво хат, землянок і т.д. Крім того, на їх плечах лежав побут 
родини: забезпечення дітей харчами, одягом, взуттям, речами 
першої необхідності та їх виховання. Держава політика була 
спрямована на укріплення фундаменту комуністичної влади і 
соціальне становище селянства не входило до переліку її 
пріоритетів. Характер сільського повсякдення визначався 
особливостями функціонування колгоспної системи. В перші повоєнні 
роки стержнем сільського буття виступала не стільки приватна 
родина, скільки колгосп. Представлені нами жіночі спогади 
переповненні розповідями про важкі та убогі будні українського 
колгоспника, постійне відчуття голоду та страху покарання за 
невиконання трудоднів, «крадіжку» колгоспного майна тощо. Голод та 
важка колгоспна праця повоєнного повсякдення досі залишається у 
суспільній пам’яті сільського жіноцтва болючою стигмою. 
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УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА НА ЛІТИНЩИНІ В ПЕРІОД 
НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 

 
У статті проаналізовано управлінську структуру Літинщини у 

період нациської окупації. 
Ключові слова: влада, управління, Літинщина, окупація. 
 
Після повної окупації Вінниччини німецькими та румунськими 

військами в кінці липня 1941 року почалося формування місцевих 
окупаційних органів управління. Територія Вінницької області 
частково належала до генерального округу «Житомир» 
рейхкомісаріату «Україна». 

Система органів нацистського цивільного управління на території 
генерального округу «Житомир» складалася із генерального 
комісаріату, гебітс- та штадткомісаріатів. У своїй роботі вони 
спиралися на колаборантські місцеві допоміжні адміністрації, 
представлені районними, міськими, волосними, сільськими 
управліннями. Для підтримки окупаційної політики була створена 
карально-репресивна система, представлена поліцією безпеки та СД, 
поліцією порядку, колаборантськими українською допоміжною 
поліцією, шуцманшафт батальйонами, поліцією фольксдойче, іншими 
окупаційними військовими та добровольчими формуваннями. 
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Доповнювали окупаційну карально-репресивну систему судові 
органи, а також табори для полонених червоноармійців, гетто для 
євреїв, трудові табори та в’язниці.  

Адміністративно-територіальний устрій генерального округу 
«Житомир» з часом змінювався, але його територія в основному була 
сформована у листопаді 1941 року. У межах Вінниччини в складі 
генерального округу «Житомир» нацистами було утворено 8 гебітів: 
Вінниця (Вінниця, Турбів), Гайсин (Гайсин, Джулинка, Теплик), Іллінці 
(Іллінці, Липовець, Плисків), Калинівка (Калинівка, 
Комсомольське [Махнівка], Уланів), Козятин (Козятин, Погребище, 
Самгородок), Літин (Жмеринка, Літин, Хмільник), Монастирище 
(Дашів, Оратів, Монастирище [районний центр, приєднаний до 
Житомирського генерального округу зі складу західної частини 
Черкаської області, став центром гебітскомісаріату]), Немирів 
(Вороновиця, Немирів, Ситківці) [1]. 

На Літинщині за нацистської окупації діяла Літинська районна 
управа, яку очолював голова управи або шеф району. Районна 
управа складалася зі структурних підрозділів, які забезпечували 
функціонування соціально-економічного комплексу району для 
потреб німецької влади.  

У документах Державного архіву Вінницької області збереглися 
відомості про окремі установи та їх очільників зазначеного періоду. 
Зокрема, начальником фінансового відділу районної управи в 
листопаді 1941 року був Сніжінський [2], а у червні – жовтні 1943 року 
– Мотрич, причому Снежинський (можливо це той самий Сніжінський) 
вже обіймає посаду старшого бухгалтера [3]. На посаді директора 
Літинської міжрайонної контори «Літинзаготхудоба» у листопаді 1942 
року перебував Новотарський К. Ів. [4], а на посаді директора 
Літинського маслозаводу у серпні 1942 року - Камінський [5]. У жовтні 
1942 року Літинською електровнею завідував Буковський Гнат 
Денисович[6], а у лютому цього ж року завідувачем Літинською 
друкарнею була Побережнюк Зінаїда Федорівна [7]. Посаду 
завідувача кадрами Літинського району у квітні 1942 року обіймав 
Красуцький [8], на посаді завідувача сільськогосподарським відділом 
в липні 1942 року – Каправчук [9], зав. раймедсанвідділом – 
Фрасенюк [10], зав. райземвідділом – Мисливий (серпень 1941 
року) [11], зав. райшляхвідділом – Петрусенко (серпень 1941 
року) [12], зав. відділом забезпечення – Купцов (вересень 1941 
року) [13]. 

Посаду керівника МТС у вересні 1941 року обіймав(ла) 
Дзюбенко [14], інспектора шкіл (вересень 1941 року) – Ковальчук [15], 
старшого зоотехніка – Ковальчук (листопад 1941 року) [16], старшого 
агронома - Каправчук (грудень 1941 року) [17], агронома – Русавський 
(вересень 1941 року) [18], інструктора бджільництва – Ванєв (січень 
1943 року) [19], рибовода – Приймак (березень 1943 року) [20], 
агронома – Волошіна (березень 1943 року) [21]. 
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Документально засвідчено також наступні прізвища: Циганюк - 
керівник сільськогосподарського банку, Драгомірецький - головний 
бухгалтер цього ж банку (грудень 1941 року) [22], Мазуренко - 
головний бухгалтер Літинської контори Райбухштелле (січень 1943 
року) [23]. 

Із доручень сільських управ на отримання у відділі кадрів 
Літинської районної управи грошей на виплату сім’ям, відправлених 
на роботу в Німеччину (виплачувалось в основному по 130 крб.) 
дізнаємось про персональний склад сільських чиновників у серпні 
1942 року. Зокрема, старостою с. Багринівці на той час був Гуренко 
Роман Онуфрієвич, секретарем Багриновецької сільської управи – 
Нікітчук П. А. [24], старостою с. Кіліянівка – Гусак Яків Гаврилович, 
секретарем сільської управи – Паук Степан Семенович [25], 
секретарем Трибухівської сільської управи – Панасюк Петро 
Омелькович [26], касиром Селищенської сільської управи – 
Соколовський Володимир Лукіч [27], секретарем Майдан-Грузької 
сільської управи – Нетребський Сергій М. [28].  

 В розпорядчих документах Літинської районної управи 
знаходимо прізвища інших сільських старост: с. Вонячина – Франчук, 
с. Осолинка – Мовчан, с. Дашківці – Погорілий, с. Гута-Літинська – 
Пивовар, с. Супрунів – Ставнійчук [29].  

Також в архівних документах фігурують прізвища й інших 
літинських посадовців: начальника міліції Яковлєва та секретаря 
міліції Федоровського (липень 1941 року) [30]. Причому у 
повідомленні начальника міліції Яковлєва до громадянина Громова 
Демяна, працівника Літинської міської управи, про необхідність явки 
до міліції від 26 липня 1941 року, зазначено назву цього органу як 
«Літинська міліція ОУН» [31]. У системі допоміжних адміністративно-
силових органів німецької окупаційної влади міліції не було (тим 
більше ОУН). Тому є підстави вважати, що маємо приклад 
формування нелегальних органів адмінуправління похідних груп 
Організації Українських Націоналістів. Одним із завдань ОУН на 
окупованих територіях було формування таких підпільних «органів 
влади» та поширення свого впливу у колаборантських 
адміністративних формуваннях шляхом впровадження до їх складу 
своїх людей. Мабуть, з такою метою і викликали до міліції ОУН 
працівника Літинської міської управи Громова Д. Ф. Проте, в 
подальшому Яковлєв вже фігурує в якості начальника поліції. Про це 
свідчать матеріали кримінальної справи на Громова Д.Ф., яка була 
порушена радянськими слідчими органами по вигнанні нацистів. 
Отже, імовірно, що структури похідних груп ОУН переформатувались 
у підрозділи місцевої допоміжної адміністрації задля впровадження 
туди своїх агентів. Імовірно також, що учасники згаданої кримінальної 
справи через власну некомпетентність не відрізняли міліцію від 
поліції. Це підтверрджється показами свідка Клімова Я. Г. на допиті, 
де він згадує Яковлєва на початку нацистської окупації Літина в якості 
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колишнього начальника поліції, в той час як місцеві колаборантські 
органи влади ще тільки формувалися. [32] 
 

Посада  Прізвище , ім’я, 
по батькові 

Дата 
документального 

свідчення про 
посадову особу 

Примітка  

Голова 
Літинської 
районної 
управи * 

Маркітан Марко 
Сидорович [33, 

34, 35, 36] 

? – 21.08.1941-
11.10.1943 

учитель за фахом, до війни 
працював у школі с. 

Дубова; 
по вигнанні нацистів 

арештований радянською 
владою (з матеріалів 

архівно-слідчої справи на 
Громова Д.Ф.) [37] 

Тимчасово 
виконуючий 
обов’язки 

голови району, 
начальник 
планово-

статистичного 
відділу 

Шнипор [38] січень 1943 у документах фігурує як 
т.в.о голови району 

приблизно у січні 1943 р., 
(чітко збереглася дата 

20.01.1943) під час 
відсутності Маркітана 

 

Голова 
Літинської 
районної 
управи 

Яніцький [39 ] 22.10.1943 – 
23.11.1943 

 

 
Внаслідок німецького нацистського панування за сприяння 

українських колаборантів в населених пунктах Літинщини знищено 
1875 дворів, спалено села Пеньківку, Бруслинів, Супрунів та 
Бруслинівку. На фронтах Другої світової війни загинуло 4920 
літинчан, 31 – пропав без вісти. У братських могилах району 
поховано 7312 військовополонених, а місця поховання 136-ти 
червоноармійців знаходяться в іноземних країнах [40].  
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Стаття присвячена малодослідженій проблемі діяльності 

української влади в період німецької окупації: якими питаннями 
соціального характеру займалась Погребищенська районна управа 
на початковому етапі німецько-радянської війни 1941-1944 рр.  

Ключові слова: Погребищенська районна управа, грошова 
допомога, громадське господарство, допомога розкуркуленим. 

 
З оголошенням гітлерівською Німеччиною війни СРСР, війська 

Вермахту та союзних до III Райху держав вже у червні-липні 1941 р. 
окупували Вінницьку область. Разом з панічним відступом Червоної 
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Армії зник більшовицький режим, а його представники, компартійно-
радянське керівництво, у своїй більшості втекли на Схід. Замість 
нього на Поділлі встановлюється нова, німецько-румунська 
окупаційна влада. За такою однобокою схемою до порівняно 
недавнього часу вивчалась історія Другої світової війни на теренах 
нашого краю й України. Як результат, історію Другої світової війни ми 
розглядали здебільшого як збройне протистояння двох ворожих 
армій, насильство над мирним населенням, Рух Опору. 
Замовчувалась, на наш погляд, надзвичайно важлива сторінка нашої 
історії у роки війни, без глибокого вивчення якої ми не будемо мати 
більш-менш повної картини того, що відбувалося на території 
Вінниччини, України в цілому у 1941-1944 р.  

Річ у тім, що разом з німецькою і румунською окупаційною 
владою, на місцях виникли і, власне, українські владні структури – 
обласні, районні, сільські. Саме про них на сьогодні вкрай мало 
досліджень: хто вони? Яке місце займали у новій окупаційній владі? 
Які функції виконували? Яку роботу здійснювали? Повсякденне життя 
мільйонів українців залежало саме від своєї, української, влади, яка 
постійно перебувала на місцях. Звісно, що всі принципові питання 
вирішували нові окупанти, як це було і в роки більшовицького 
режиму. В таких умовах робити щось корисне для свого населення 
було вкрай важко: українська влада ризикувала багато чим. Навіть 
власним життям. На всі ці питання поки що більш-менш повних, 
вичерпних відповідей нема, що і не дивно: радянський підхід до 
історії, зокрема, так званої «Великої вітчизняної війни» передбачав 
лише чорно-біле її сприйняття у контексті «свій-чужий». Виходячи з 
цього, всі, хто у тій чи іншій мірі співробітничав з німецькими 
окупантами, оголошувалися ворогами і їхні дії жодному виправданню 
і реабілітації не підлягали. Такий однобокий, спрощений підхід до 
оцінки діяльності великої кількості людей у 1941-1944 рр. на 
окупованій території не дає можливості реконструювати (у можливих 
межах) події і поведінку українців та оцінити належним чином їхню 
практичну діяльність. 

Завданням нашої розвідки є висвітлення, на основі архівних 
документів тієї доби, окремих сторін діяльності Погребищенської 
районної управи в соціальній сфері у 1941 р.  

Погребищенський район був окупований німецькими військами 
до кінця липня 1941 р., а районний центр був зайнятий німцями 21 
липня. Дуже швидко, впродовж наступного тижня, були сформовані 
нові, українські органи влади, головне завдання яких полягало у 
виконанні розпоряджень німецьких окупантів. Разом з тим, з перших 
днів існування, Погребищенська районна управа значну увагу 
приділяла вирішенню проблем, завжди присутніх у повсякденному 
житті звичайного населення, яке мало пристосовуватись до нових 
умов існування і часто фізичного виживання. 

Задля нормалізації життя у районі Погребищенською повітовою 
управою (у вересні 1941 р. буде реформована у районну управу) 31 
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липня був здійснений ряд призначень. Так, був призначений зоотехнік 
повітової управи, головний лікар і завідувач Погребищенської 
ветеринарної лікарні, відкрита приватна перукарня [1, арк. 1, 2, 6]. 1 
серпня був призначений керівник Погребищенської хлібопекарні, 
розпочав роботу молокозавод [1, арк. 10, 41]. Впродовж серпня 
робота по відновленню господарства у районі була у більшості 
випадків налагоджена. Це, у свою чергу, дало можливість значній 
кількості населення отримати роботу, що давало засоби до 
існування. 

З 1 серпня була дозволена вільна торгівля: у Погребищі днем 
ярмарку був визначений вівторок, у селах Новофастові та Борщагівці 
– четвер через два тижні. Радянські гроші продовжували 
використовуватися нарівні з німецькими марками по курсу: 10 рублів 
– 1 марка. Встановлювалися також тверді ціни на ряд продовольчих 
товарів – зерно, крупи, муку, картоплю, сіно, солому, м’ясо, молоко, 
жири [1, арк.58, 58 зв.]. Була відновлена робота райспоживспілки, 
організована торгівля всіх кооперацій району [1, арк. 155-157]. 
Районна влада призначила відповідальних за кожну ділянку роботи. 

У цілому, як свідчать документи, продовжувався звичний спосіб 
життя. Управа видавала розпорядження, чим раніше займався 
райком партії та райвиконком, вимагала їх виконання, карала, 
нагороджувала, допомагала… Чимала увага приділялась життєво 
важливим проблемам. Як приклад: збройна боротьба під час відступу 
Червоної армії спричинила до руйнації та знищення майна мирного 
населення, зокрема, осель. Без допомоги влади, матеріальної і 
фінансової, відбудувати їх було проблематично, зважаючи на рівень 
добробуту сільського населення, тому не дивно, що люди зверталися 
до за допомогою. 31 липня повітовий староста надіслав 
розпорядження до лісничого м. Погребища виділити 5 кубометрів 
лісу, придатного для відбудови даху хати, що згорів під час 
військових дій, жителю містечка Адаменкові В.Я. [1, арк. 3]. Подібні 
розпорядження, причинами яких були звернення громадян 
Погребища і сіл району, були і пізніше, про що свідчить чимала 
кількість відповідних документів [1, арк. 49, 99, 278]. 

Новій українській владі доводилось вирішувати багато питань у 
соціальній сфері, використовуючи напрацювання і досвід радянського 
режиму. Так, 25 серпня районне керівництво зробило важливе 
роз’яснення стосовно певної групи осіб у с. Кур’янці, для яких 
проблемним було фізичне виживання: «До нас часто звертаються з 
скаргами пристарілі члени колгоспу та інваліди в справі забезпечення 
їх харчами. Роз’яснюємо, що всім тим інвалідам і старим людям 
видавати допомогу зерном в такому розмірі, в якому їм було видано з 
колгоспу за 1940 рік [1, арк. 170]. Такі ж розпорядження були 
відправлені і до інших колективних господарств району. Як відомо, 
нові окупанти не ліквідували колгоспи і радгоспи, а лише 
перейменували їх на «громадські»: створені сталінським режимом 
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колективні господарства були для німецьких та румунських окупантів 
ідеальною формою експлуатації. 

 У грудні 1941 р. інспектор соціального забезпечення 
Погребищенської районної управи надіслав письмове роз’яснення 
староста с. Булаї про отримання допомоги від колгоспу «інвалідів 
імперіалістичної війни та непрацездатних потерпілих від дій 
більшовиків» при умові, коли ці особи є членами колгоспу або ж у 
колгоспі працюють члени їхніх родин [2, арк. 1].  

Погребищенська повітова управа звернулась у серпні 1941 р. до 
сільського старости с. Ширмівка: «До нас звернулась зі скаргою гр-ка 
Вашого села Пилипчук Марія Юхимовна про те, що вона хвора» і 
троє її дітей теж хворі, працювати не можуть, а «чоловік 
евакуйований». Управа пропонувала перевірити викладені факти і 
при підтвердженні надати допомогу з колгоспного фонду [1, арк. 83]. 
Тоді ж подібне звернення районна влада отримала від Бобрик Я.А., 
жительки Погребища, яка не могла ходити на роботу, тому що в неї 
мала дитина (а всього троє дітей), чоловік в Червоній 
армії [1, арк. 134]. Звертає на себе увагу те, що про допомогу 
просила жінка, чоловік якої, ймовірно, продовжував воювати у лавах 
Червоної армії проти нової влади…  

Слід зазначити, що допомога української влади тим, хто її 
потребував, певний час здійснювалась без офіційного дозволу 
обласної влади. Лише 22 вересня 1941 р. з’явився документ «Про 
соціальне забезпечення інвалідів та непрацездатних членів родин, 
які втратили годувальників», за підписом Голови Вінницької обласної 
управи Бернарда, який офіційно дозволяв проводити відповідну 
соціальну політику щодо певних категорій населення. Зокрема, у 
розпорядженні говорилося: «Встановити в усіх місцевостях 
Вінницької області з 1-го вересня 1941 року забезпечення грошовою 
допомогою, або вміщення в будинки для інвалідів на повне 
утримання, непрацездатних членів родин, осіб, потерпілих від дій 
більшовиків, інвалідів війни, інвалідів праці та інвалідів випадку, за 
рахунок місцевого бюджету». Окремим пунктом, написаним з 
урахуванням офіційної політики нацистів, визначалися категорії, які 
позбавлялися допомоги: особи, які служили в органах НКВС, 
радянські партизани, інваліди, що належали до керівного складу 
партії більшовиків, кандидати або члени ВКП(б), «інваліди жидівської 
національності» (6, арк. 42-42зв.; 7, арк. 4-4зв.). Ці положення стали 
складовою частиною насильства над мирним українським 
населенням та одним з елементів Голокосту. 

Масштаби допомоги, матеріальної і грошової, були значними. З 
кінця листопада до кінця грудня 1941 р., наприклад, відбулося 6 
засідань Погребищенської районної інспектури соціального 
забезпечення, на яких розглядалися питання допомоги тим, хто її 
потребував. У більшості випадків за допомогою зверталися жінки, 
чоловіки яких були репресовані органами НКВС на часів радянського 
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режиму. Всього за цей час допомога була надана 75-ти особам у 
розмірі 50-100 крб [2, арк. 2-10]. Отримала, наприклад, грошову 
допомогу у розмірі 75-ти крб Станкевич Неоніла, чоловік якої був 
репресований у 1937 р. [8, с. 484-485]. Показовою є заява «до комісії 
по соціальному забезпеченню потерпілих від більшовиків-комуністів» 
62-річного жителя с. Булаїв Стасенка Івана Платоновича: «Я 
репресірований більшовиками-комуністами. Був заарештований ними 
в 1929 році і відбув десятирічне заслання до 1940 р. через 
засудження енкаведістів. Строїв Біломорський канал і там поклав 
своє здоров’я. Зараз я непрацездатний і не можу обезпечити себе 
для прожиття, а тому прошу комісію обезпечити мені пенсію як 
втратившого працездатність від репресії більшовиків-комуністів» [8, с. 
485]. Жителька м. Погребища Іванчук В.Г. пише у своїй заяві, що вона 
«залишилась безпомічна поскільки мого чоловіка Іванчука 
репресірувано у 1937 році». Сама хворіє, перенесла 2 операції, 
потребує лікування. Має дитину 5-ти років, живе у непрацездатної 
матері 1873 року народження. Тому просить про допомогу [3, арк. 9]. 
У жовтні 1941 р. Голова районної управи Сіваченко зобов’язав 
завідувача громадським господарством та старосту с. Іваньки 
«забезпечити хлібом і паливом п. Польову Василину з трьома 
малолітніми онуками, матір яких репресіровано органами 
НКВД» [1, арк. 465].  

 Досить широко практикувалась допомога розкуркуленим. У 
вересні 1941 р. наприклад, до районної управи звернулась жителька 
с. Круподеринець Панасюк Настя Левківна, яку розкуркулили у 1932 
р.: її хату, клуню, хліва і комору розібрали «на будівлю колгоспних 
будинків». Районна управа поставила вимогу перед старостою села 
поселити її у хату колишньої головихи колгоспу [1, оп.1, спр. 
5, арк. 498]. 

Районне керівництво намагалось вирішувати і побутові 
конфлікти, які завжди були у повсякденні, наприклад, такі: районна 
влада направила у серпні 1941 р. звернення до старости с. Морозівка 
у зв’язку з тим, що громадянин Швалюк Григор «користуючись 
безправ’ям гр-ки Хміль Марії забрав біля її хати садка, якого знищує». 
Від старости вимагали розібратися у проблемі і, коли наведені факти 
відповідають дійсності, повернути садок її законній 
власниці [1, арк. 143].  

Громадянка Лученко К., з с. Станилівки написала скаргу до 
районної управи з причини, що син із невісткою виганяють її з хати. 
Голова районної управи зобов’язував сільського старосту «припинити 
цей бешкет. В разі не припинення цього – заарештувати (винного – 
авт.) і направити до Рай. міліції для передачі німецькому 
командуванню» [1, арк. 265].  

У серпні-вересні 1941 р. частими були скарги колгоспників на 
голів колгоспів і старост сіл у зв’язку з тим, що вони не давали коней 
для привезення з поля зароблених снопів. Районна влада 
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зобов’язувала колгоспне начальство допомагати працівникам їхніх 
господарств [1, арк. 242, 282]. 

Досить розповсюдженими були розпорядження районної влади з 
приводу підтримки малозабезпечених мешканців району. Наприклад, 
голова Погребищенської районної управи та завідувач 
сільськогосподарським відділом звернулися у лютому 1942 р. до 
завідувача громадським господарством с. Гопчиці з пропозицією 
допомогти громадянці Мельник Лихвері, в якої «нема що їсти і чим 
палити» і надалі постійно її підтримувати з фонду допомоги для 
непрацездатних: «Зараз видайте 100 кгр озимого хліба та 
потурбуйтесь привезти їй соломи. Ще раз звертаємо Вашу увагу на 
те, що таким бідним людям потрібно допомагати в першу 
чергу» [4, арк. 38].  

Навіть у 1943 р., після поразки під Сталінградом, грошова 
допомога тим, хто її потребував, продовжувалась. У січні 1943 р., 
наприклад, у с. Бистрик суми у розмірі 100-200 крб отримали 15 
осіб [5, арк. 40]. Тюріні А. видали 350 крб у зв’язку зі смертю бабусі, 
яку було ні за що поховати (травень 1943 р.) [5, арк. 178]. Загалом у 
квітні-травні 1943 р. витрати по комісії соціальної допомоги склали по 
району 24.996 крб [5, арк. 77].  

Наявність десятків списків осіб, які отримали грошову допомогу, 
сотень розписок про її отримання підтверджують, що така форма 
роботи української адміністрації в роки німецької окупації була 
поширеною і відіграла значну роль у підтримці українського 
населення в тих важких умовах. 

Отже, факти свідчать, що українська влада в умовах німецької 
окупації робила чимало для порятунку людей в екстремальних 
ситуаціях, спричинених війною. Не дивно, що 1941 і 1942 роки 
сприймалися багатьма українцями, особливо селянами, як кращі у 
порівнянні з минулими жахливими 1930-ми, відомими Голодомором 
та перманентними репресіями. Тема, на наше переконання, потребує 
подальшого дослідження. 
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У статті на основі аналізу архівних джерел проаналізовано 
функціонування вінницьких бібліотек під час нациської окупації 
міста у 1941-1944 рр. Пропонована публікація має на меті 
висвітлити особливості бібліотечного життя Вінниці під час 
нацистської окупації міста.  

Ключові слова: бібліотека, бібліотекар, бібліотечний фонд, 
бібліотечне обслуговування, читання, нацистська окупація. 

 
Історія бібліотек під час нацистської окупації України тривалий 

час досліджувалася епізодично. У радянській історіографії від перших 
років був заданий загальний вектор висвітлення: знищення 
бібліотечної мережі та фондів, розграбування колекцій бібліотек. 
Самий факт функціонування книгозбірень був відомий, але 
ігнорувався. Нам й досі маловідома специфіка бібліотечної справи 
цього періоду.  

Пропонована публікація має на меті висвітлити особливості 
бібліотечного життя Вінниці під час нацистської окупації міста. 

Досі в поле зору дослідників потрапляла лише доля обласної 
бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва [1], решта установ залишалася поза 
опрацюванням.  

На середину ХХ ст. в Європі бібліотеки були найпоширенішим 
закладом культури – свого роду ознакою цивілізованості населеного 
пункту. Закономірно, що міська влада під час нацистської окупації 
Вінниці докладала зусиль для того, щоб ці заклади як ознака 
«нормальності» життя існували. Крім того їх вважали одним з 
ідеологічних каналів впливу на населення. Для того щоб вони 
функціонували в належному напрямку їхні фонди мали бути вільними 
від радянської ідеологічної літератури.  

Окупація Вінниці почалася 20 липня 1941 р., відтоді усі бібліотеки 
мали призвичаїтися до нових умов. Міська бібліотечна мережа перед 
німецько-радянською війною охоплювала 6 закладів (доросла та 
дитяча обласні бібліотеки, 4 бібліотеки-філії для дорослих). Під час 
окупації також діяло 6 установ: бібліотека ім. К. Тімірязєва, відділена 
від неї бібліотека ім. М. Коцюбинського («Мури»), дитяча бібліотека 
(«Мури»), медична наукова бібліотека при поліклініці, замостянська 
бібліотека ім. М. Коцюбинського (колишня бібліотека ім. Н.Крупської), 
філія замостянської бібліотеки (бібліотека колишнього педтехнікуму). 
Інспектором міської управи, який опікувався бібліотеками, була 
Лукашевич Єлизавета Миколаївна (1875–1944).  

Оскільки в умовах окупації змінилися умови життя, зменшилося 
населення та кількість учнів і студентів, потреба в бібліотечному 
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обслуговуванні значно скоротилася, проте вінничан обслуговувала 
така сама кількість книгозбірень. Міській владі складно було 
утримувати бібліотеки, тому запровадили платню за використання 
книг на абонементі, залоги за книги і значно зменшили довоєнний 
бібліотечний персонал. Перші півтора роки адміністрація постійно 
намагалася добитися збільшення штату, і кількість працівників 
коливалася. Складається враження, що було кілька осіб, яких то 
брали на роботу, то звільняли в залежності від обставин. Після 
поразки під Сталінградом, коли окупаційний режим посилив контроль 
за цивільним життям, штат скоротили остаточно. З 16 лютого 1943 р. 
у бібліотечній мережі працювало 16 бібліотекарів та 3 технічних 
працівники [2, арк. 53]. 

До війни найбільшим закладом була Вінницька обласна 
бібліотека ім. К. А. Тімірязєва. Головним її корпусом вважався 
будинок на центральній вул. Леніна (нині вул. Соборна), другим 
місцем розміщення книг був 2-й поверх корпусу колишнього 
єзуїтського кляштору в «Мурах». Тут знаходився основний фонд 
колишньої філії ВБУ ВУАН, що була приєднана до обласної 
бібліотеки у 1930 р. Усього в обласній книгозбірні працювало 57 осіб.  

Під час окупації в головному корпусі бібліотека займала 
підвальне приміщення, другий та третій поверх. На першому поверсі 
знаходилася фельдкомендатура. Ця книгозбірня обслуговувала 
насамперед установи міста та представників окупаційної влади [1, с. 
71]. На початку вересня усю «комуністичну» літературу тут було 
відібрано і спалено.  

По-іншому пройшов організаційний етап у філії в «Мурах». З 6 
грудня 1941 р. її перетворили на окрему бібліотеку ім. 
М. Коцюбинського, яка обслуговувала мешканців міста. Ще у перші 
дні окупації старий (за тривалістю, а не за віком) збирач наявного 
фонду, яка працювала тут з 1920 р., Наталія Олександрівна 
Борщевська (1897–1975) за допомогою прибиральниці Лідії 
Володимирівни Салтановської (1889–197?) заховала найціннішу 
частину стародруків та деяку «комуністичну» літературу. У відомчій 
Подяці, яку вони отримали після війни, наголос був зроблений на 
рятуванні творів марксизму-ленінізму, а стародруки згадувалися 
побіжно, але, враховуючи фахову підготовку Н.О. Борщевської, легко 
встановлюється істинна мотивація її дій.  

Відомо, що в жовтні 1941 р. в ще нерозділеній книгозбірні 
працювали 8 осіб: Боголєпова Вєра Вікторівна, Борщевська Н. О., 
фольксдойче Діденко Марія Едуардівна, Жмудська Казимира 
(Катерина) Петрівна (ймовірно, донька довоєнної співробітниці А. А. 
Жмудської, 1873–?), Медвідь Анастасія-Наталія Валер’янівна (1921–
1943), Олексеюк Яків Валентинович (сторож, 1864–?), Салтановська 
Л. В., Томас Любов Арсенівна (1897–?) [3, арк. 58]. Наступного місяця 
до них приєднався Гоф Євген Євгенович (можливо, син Євгена 
Степановича Гофа, відомого вінницького хірурга) [3, арк. 9]. У серпні 
1943 р. в основному корпусі бібліотеки працювали Боголєпова В. В., 
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Шостаковська Олена Антонівна, Гоф Є. Є., Жмудська К. 
П. [4, арк. 34], а у «Мурах» (січень 1944 р.) – Борщевська Н. О., Томас 
Л. А., Салтанівська Л. В., Плахотна Євгенія Феофанівна, Єрмаков 
Дмитро Петрович [2, арк. 96].  

Із замостянською бібліотекою ім. М. Коцюбинського пов’язано 
радянське підпілля. Його очільник Іван Васильович Бевз (1903–1943) 
був завідувачем цієї книгозбірні. У літературі існує інформація, що 
співробітники закладу друкували листівки та поширювали їх. Це 
представляється хибною думкою. Оскільки в умовах окупації в жодній 
бібліотеці не працював старий колектив, тому люди не могли 
настільки довіряти один одному. Крім того друкарських машинок з 
огляду на тодішнє діловодне листування в бібліотеках не було. Після 
арешту І. Бевза у червні 1942 р. бібліотечний колектив змінили. На 
зміну прийшов довоєнний бібліотекар краєзнавчого музею Сергій 
Костянтинович Міхалевський (1898–197?), згодом відомий вінницький 
колекціонер. Його донька працювала певний час бібліотекарем у 
бібліотеці в «Мурах», а згодом з ним. Її ровесниця А. В. Медвідь була 
зв’язковою І. Бевза. Її заарештували в 1943 р. Ще одна колежанка 
О. А. Шостаковська також була підпільницею.  

Дитячу бібліотеку очолювала Наталія Анісімова (1898–?), з нею 
працювала також Віра Пентюк (1895–?). У медичній бібліотеці 
працювала І. Л. Петрук, у бібліотеці колишнього педтехнікуму – М. Б. 
Танківська та О. М. Сеядерова [2, арк. 53].  

Серед усіх бібліотекарів найфаховішою була Н. О. Борщевська, 
яка мала спеціальну підготовку та 20-річний стаж бібліотечної роботи. 
Вона знала німецьку та французьку мови, а також недосконало 
польську. Отримала фахову підготовку ще на початку 1920-х рр. та 
вищу історичну освіту у Вінницькому педагогічному інституті. Вона 
була єдиним співробітником, який працював до війни. До речі, вона й 
після окупації продовжила працювати в бібліотеці до 1970-х рр. Отже, 
її авторитет та професіоналізм не ставили під сумнів жодна влада. 
Завідувачка бібліотеки фольксдойче М.Е. Діденко була скоріше 
довіреною особою влади, на лояльність якої можна було покластися, 
але й її у лютому 1943 р. скоротили [2, арк. 53]. На її посаду 
призначили Є.М. Лукашевич. 

Умови праці були складними. Становищем бібліотек, а точніше 
умовами праці їх співробітників, особливо ніхто не опікувався, не 
брав до уваги їхні потреби. Здається, що для міської управи 
ключовими були дві позиції: функціонування закладу та забезпечення 
хлібними картками і заробітною платнею співробітників. Як свідчать 
архівні матеріали, працювали бібліотеки щоденно, крім неділі та свят, 
від 9 до 19 години, а в суботу – з 10 до 16 години [2, арк. 27]. Назагал 
діяв 56-годинний робочий тиждень для кожного працівника. Постійно 
не вистачало палива, регулярно зникала електрика. В архівах 
зберіглась заява завідуючої бібліотеки в «Мурах» Н. О. Борщевської 
до голови міської управи О. О. Савостьянова: «Зараз бібліотека не 
має ніякого палива, що створює дуже важкі, майже неможливі для 
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праці умови: температура доходить до –1º, –2º, чорнила весь час 
замерзають, пальці дубіють, деякі робітники бібліотеки 
захворіли…» [2, арк. 8].  

Назагал окупанти індиферентно ставилися до намагання міської 
влади налагодити бібліотечне обслуговування. У 1942 р. 
проводились ремонтні роботи у приміщеннях, поточні ремонтні 
роботи електрики, бібліотечних меблів, печей. Утім з погіршенням 
ситуації на фронті ставлення окупаційної влади до витрат міста 
змінилося, фінансування бібліотек припинилося, і з 16 лютого 1943 р. 
їх перевели на самоокупність за рахунок бібліотечного 
обслуговування [2, арк. 53]. Тобто бібліотеки мали самостійно 
заробляти на своє існування. За користування книжками встановили 
платню 10 руб. з дорослого та 5 руб. з дитини на місяць, а також 
залогові внески, 30 та 15 руб., відповідно [2, арк. 53, 55]. Рахунок для 
всіх бібліотек міста був єдиним. 

Зберігся щоденник бібліотеки ім. М. Коцюбинського («Мури») за 
1943 р. [5]. У грошовому еквіваленті фінансова активність виглядала 
таким чином: якщо у січні 1943 р. бібліотека мала 1542 руб. 
(абонентська платня) + 850 руб. (застава), то у березні – 5215+2540 
руб., квітні – 4089+2250 руб., травні – 5398+1510 руб. [5]. Усього 
бібліотека з 16 лютого по 1 серпня 1943 р. зібрала абонементної 
платні 27 279 руб., дитяча бібліотека – 12 655 руб. [1, c. 72].  

Постає питання, наскільки зароблених грошей вистачало. У 
бібліотеці в «Мурах» працювало 5 осіб: завідувач із зарплатнею – 840 
руб., бібліотекарі – 2 по 600 руб. та 1 по 720 руб., прибиральниця – 
250 руб. на місяць [2, арк. 21]. Отже, для штату в 5 осіб потрібно 2760 
руб. на місяць на зарплатню, а також видатки на опалення, 
освітлення, поточні розходи (наприклад, з 15 лютого до 20 червня 
1943 р. – 911 руб. [2, арк. 45]). Поповнення фондів не було. 
Бібліотека в «Мурах» мала найкращий фонд і знаходилася у центрі 
міста, ймовірно, заробляла найбільше, тому за її рахунок інші колеги 
мали можливість отримати зарплатню. Усього на місяць на міський 
бібліотечний штат потрібно було 11 010 руб. За наказом, за нестачі 
коштів – зарплатня пропорційно зменшувалася. Вочевидь, 
бібліотекарі більш-менш отримували встановлену зарплатню. Тобто 
складається враження достатньо благополучної для співробітників 
ситуації. Для розуміння тодішніх грошово-товарних відносин 
наведемо кілька прикладів: на міському чорному ринкові фунт масла 
коштував 120 німецьких марок, фунт кави – 400, 1 махоркова цигарка 
– 1 (1 марка – 10 руб.) [8, c. 647], студенти-заочники педінституту за 
рік навчання мали заплатити 30 німецьких марок, студенти 
стаціонару медінституту – 60 [9, c. 283]. Іншими словами розмір 
встановленої зарплатні та її купівельна спроможність дозволяли 
проіснувати, але не більше.  

Щодо активності читачів, то якщо обласна бібліотека у першому 
кварталі 1935 р. щодня видавала в середньому 523 томи [6, арк. 2], а 
за березень-травень 1943 р. бібліотека в «Мурах» – 126 [5], здається, 
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що активність значно впала. Якщо порівнювати з 1945 р., коли 
планувалося видавати щодня 211 книг, то «окупаційна» активність 
читачів виглядає дещо по-іншому. У 1943 р. бібліотека в «Мурах» 
мала 1030 читачів, а дитяча – 450. Враховуючи, що населення 
Вінниці наприкінці окупації складало 27,8 тис. осіб [7, c. 11], то 
бібліотечні показники чималі. Щомісяця дорослі відвідувачі брали 
близько 4 тис. томів, тобто у середньому, кожний читав по 4 книги на 
місяць. Тобто попри все люди читали. За цим «все» – окупаційний 
режим, непевність у завтрашньому дні, невизначеність життя, нові 
незрозумілі загрози, необхідність прилаштовуватися до нових реалій, 
відсутність роботи, складне матеріальне становище, платне 
бібліотечне обслуговування, відсутність поповнення фондів. Читання 
було психологічним порятунком для певної частини населення міста, 
яка жертвувала щомісяця 10 руб. заради своєрідного перепочинку. 

За бібліотечним журналом після зростання вартості послуг, 
наприклад, у березні 1943 р. було видано 4180 томів. Переважна 
більшість з них належала до загального відділу «0» (вочевидь, 
йдеться про журнали) – 34,5%, художньої літератури – 52,8%, решта 
відділів представлена поодинокими виданнями. Логічно припустити, 
що читали літературні журнали. Отже, у читанні абсолютно 
переважало красне письменство. Відвідувачі шукали розраду 
навколишньому буттю. За мовною ознакою 32,4% прочитаних книг – 
україномовні, 67,5% – російськомовні. Відвідувань за березень було 
1587, тобто кожний раз брали по 2-3 книги (це відразу після 
подорожчання послуг). Серед читачів чоловіки складали 44,6%, жінки 
– 55,4%. Абсолютна більшість – це люди від 16 до 45 років, службовці 
та учні [5, арк. 1зв-2]. Робітників було обмаль. Упродовж року 
щомісяця робітники відвідували бібліотеку від 11 до 28 разів [5].  

Для того щоб забезпечити таке «комерційне» читання бібліотеки 
працювали з книгами. Для оптимізації фондів з врахуванням нових 
реалій з бібліотеки до бібліотеки передавалися затребувані книги, 
особливо дитяча література. Так, у книгозбірню колишнього 
педагогічного технікуму з бібліотеки в «Мурах» було передано книги 
С. Маршак «Дітям», Н. Лебедєв «Один среди дикарей», Ф. Бернет 
«Малий Льорд», Е. Томпсон-Сетон «Биография Гризли», Марк Твен 
«Пригоди Гука», казки братів Грімм. Натомість у зворотній бік 
перекочували знамениті видання Е. Лавісса та А. Рамбо «История 
ХІХ в.» (8 т.), Ф. Шиллера «История западноевропейской литературы 
нового времени» (3 т.). Так само у лютому 1942 р. в «Мури» дитяча 
бібліотека передала історичну літературу, зокрема «Историю СССР», 
натомість отримала в тимчасове користування твори Е. Амічіса, Ж. 
Верна, Ф. Купера, Р. Распе, В. Скотта, К. Чуковського, Л. 
Мордовцева, ювілейний збірник «Игрушечка» та інші. Усього 41 
примірник українською та російською мовами, дореволюційного та 
радянського друку. У серпні 1942 р., крім книжок їй ще передали й 
дореволюційні дитячі журнали, усього 28 позицій [2].  
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Такі обміни були вигідними для усіх учасників і читачів. Серед 
іншого виявлений і обмін з приватною особою. Вінничанин Костянтин 
Венгер (1889–197?), відомий як колекціонер, у лютому 1943 р. віддав 
бібліотеці в «Мурах» О. Уайльда «Полное собрание сочинений» (4 
т.), Л. Толстого «Воскресение», П. Меріме «Избранные сочинения», 
О. Бальзака «Новеллы и рассказы» та «Блеск и нищета куртизанок», 
А. Франс «Сад Эпикура», «Господин Берже в Париже», «Харчевня 
королевы Гусиные Лапы», натомість з дублетного фонду бібліотеки 
мав Д. Яворницького «История запорожских козаков» (3 т.), 
«Запорожье в остатках старины и преданиях народа» (2 т.), Т. Тассо 
«Освобожденный Иерусалим» [2, арк. 52]. Бібліотека отримала книги, 
які користувалися особливим попитом у читачів, а колекціонер 
поповнив своє зібрання. Треба відзначити, що усі заміни втрачених 
книг проводилися якісні. Бібліотека в «Мурах» погоджувалася 
отримувати компенсацію лише затребуваними виданнями 
популярних авторів, наприклад Р. Стівенсона, О. Гріна, Е. Золя. 

Серед архівних документів щодо бібліотеки в «Мурах» є 
свідчення, що вона обслуговувала не лише приватних читачів, а й 
співробітників організацій, зокрема міської управи, облспоживспілки. 
Виявлено також запит на літературу з табору 
військовополонених [2, арк. 31]*. Для табірної бібліотеки просили 
твори російської та європейської класики ХІХ ст., а також 
дореволюційні підручники з окремих наук, зокрема історії Росії. 
Складається враження, що список підготувала людина, яка отримала 
освіту ще за царські часи за книгами К. Фламмаріона та 
А.П. Кісельова, для котрої російська література хронологічно 
обмежена творчістю Л. Андреєва. Знаючи про функціонування двох 
таборів у Вінниці, можемо припустити, що йдеться про табір 
«Prominent», призначений для старшого офіцерського складу 
Червоної Армії, оскільки складно уявити німецьке командування, яке 
б піклувалося про забезпечення літературою в’язнів іншого табору – 
шталагу №329, призначеного для рядового складу. «Prominent», за 
деякими відомостями, знаходився на території військового містечка 
по сучасній вулиці Стрілецькій. Вважається, що саме тут генерал 
А. Власов влітку 1942 р. погодився на співпрацю з нацистською 
владою, підписав листа про створення російської національної армії, 
що пізніше називалася Російська визвольна армія (РОА). Досі 
інформація про цей табір дуже обмежена. І от бібліотечні архівні 
документи дають побіжну інформацію про нього. Відомостей про 
виконання замовлення не виявлено, але можемо припустити 
позитивне рішення. 

Бібліотека вимушена була під час відступу нацистської армії 
віддавати в інші інституції тематичні колекції. 30 листопада 1943 р. в 
Київський науковий інститут хімії та хімічної технології, що 

 
* Документ уже друкувався: Подільський книжник / упоряд. Т. Р. Соломонова. Вінниця, 1999. Вип. 1 (1998). 
С. 135-136. 
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евакуйовувався в Краків, за посередництва Є.О. Савостьянова 
(можливо, сина голови Вінницької міської управи О.О. Савостьянова) 
та М. Г. Губарєва (ймовірно, Георгія Миколайовича Губарєва) 
передавалася 629 томів (529 журналів та 100 книг) галузевої 
літератури [2, арк. 83-95]. Серед відібраних книг були праці біологів 
О. Браунера, О. Мигуліна, І. Підоплічка, М. Шарлеманя тощо, а також 
окремі монографії фізиків і хіміків. Усього видань ХІХ ст. – 6, решта 
сучасніші. Інститутові призначалися також 20 назв періодичних 
видань біологічного і хімічного спрямування за 1916–1937 рр. друку: 
«Журнал физической химии», «Журнал прикладной химии», «Журнал 
общей химии», «Журнал технической физики», «Промышленность 
органической химии», «Успехи физических наук», «Журнал 
прикладной физики», «Журнал экспериментальной и теоретической 
физики», «Природа», «Зоологический журнал», «Збірник праць 
Зоологічного музею», «Український хімічний журнал», «Український 
мисливець та рибалка», «Записки Інституту хімії». Чомусь у цьому 
переліку опинився «Евгений Онегин» О. Пушкіна, причому 1936 року 
друку. Ця колекція не була унікальною, але втрата цього тематичного 
зібрання для Вінницької області стала значущою, і вона не була 
відновлена після війни. 

Із завершенням нацистської окупації бібліотеки відновили свою 
діяльність відповідно до довоєнних норм і штатного 
розкладу [10, арк. 8]. 

Підсумовуючи міське бібліотечне життя за окупаційного часу, 
варто акцентувати увагу на кількох позиціях: 1) популярність читання 
як компенсатора в умовах окупації; 2) затребуваність бібліотек 
населенням навіть на тлі платного обслуговування; 3) розуміння 
міською владою необхідності профільного бібліотечного 
обслуговування. Бібліотечна мережа не скорочувалася навіть після 
того, як ситуація вермахта на фронті погіршилася через поразку під 
Сталінградом, та були виявлені бібліотекарі-підпільники.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАСТРОЇВ НАСЕЛЕННЯ ВІННИЧЧИНИ НА 
ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939 – 1941 РР.) 

 
У статті розглянуто настрої жителів Вінниччини на 

початковому етапі Другої світової війни у 1939 – 1941 роках. 
Здійснено аналіз факторів які вплинули на формування настроїв 
громади Вінницької області, їх ставлення та оцінки до подій 
політичного життя, економіки, міжнародних відносин. Визначено 
основні тенденції очікувань від початку війни, ступінь 
задоволеності життям. 

Ключові слова: настрої, населення, політика, ідеологія, преса 
катастрофа, війна, репресії, очікування. 

 
Настрої населення в усі часи були важливим чинником 

суспільного життя, це один з найбільш чутливих та важливих 
індикаторів та факторів функціонування соціальної системи, 
державного механізму, успішності політичних режимів та правителів. 
У випадку дисфункцій уміле маніпулювання/управління громадською 
думкою призводило до вибухів соціального протесту або ж навпаки 
дозволяло консолідувати спільноту задля досягнення певних 
суспільно важливих цілей. Аналіз настроїв населення дозволяє 
виявляти відсутність згоди, джерела конфлікту та можливості його 
врегулювання чи механізми придушення його. У нашому випадку ми 
маємо особливу ситуацію, це період сталінського тоталітаризму, який 
по особливому ставився до настроїв населення. Соціальні установки 
та психологічні орієнтації людей є самостійним фактором суспільного 
розвитку, оскільки вони впливають на особливості соціальної 
поведінки і в значній мірі визначають механізми прийняття політичних 
рішень владою. Будь-який політичний режим, навіть тоталітарний, не 
може існувати без підтримки суспільної думки. Сталінський режим 
ефективно використовував різноманітні механізми впливу на 
свідомість громадян – від пропаганди до терору. 
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Темою історичної розвідки є спроба аналізу стану громадської 
думки територіальної громади Вінниччини на початковому етапі 
Другої світової війни (1939 – 1941 рр.). Відразу заначимо певні 
особливості розгляду даної теми, відсутність належного 
інструментарію дослідження, будувати висновки про громадську 
думку та стан її динаміки можливо за наявності результатів 
соціологічного дослідження або ж достатнього масиву документів, 
щодо документів якими користуємося в даному дослідження то це 
збірник упорядкований на основі доповідних НКВС партійно-
радянському керівництву [1]. Але цінність даних документів 
беззаперечна, вона дозволяє виявити наявність аналітичної 
діяльності більшовицького керівництва щодо тенденцій настроїв 
мешканців краю та контролю над ними і їх подоланням. 

Інший момент на якому було б наголосити, це спільнота 
Вінницької області і чи вартує вона уваги як окремий об’єкт 
дослідження. Край є дійсно особливим, до 1939 року це прикордонна 
територія, до якої була прикута пильна увага правлячого 
комуністичного режиму де розпочнуться військові операції на 
західному напрямі проти ворожих капіталістичних країн [2, с. 28]. 
Військові кампанії СРСР 1939 р. проти ІІ Речі Посполитої, та анексія у 
1940 р. Північної Буковини та Бессарабії переміщають кордон від меж 
Вінницької області. 

Щодо історіографії дослідження проблеми то вона потребує 
розробки. Характер збору документів, їх групування, цільове 
призначення характеризує у вступній статті до збірника документів Р. 
Подкур «Настрої населення в інформаційно-аналітичних документах 
органів держбезпеки (початок 1920-х – 1930-ті рр.)». У більшій мірі 
вітчизняними науковцями досліджено повоєнний період (1945 – 1953 
рр.). Дослідники розглядають основні прояви політичних настроїв 
населення України, особливості повсякденного життя та рефлексії 
населення. Важливе значення при аналізі проблеми мають розробки 
методики досліджень В. Кононенко [4], О. Коляструк [5], С. 
Єкельчик [6], О. Ісайкіної [7], Л. Ковпак [8]. 

Станом на 1939 р. територія Вінниччини вже 20 років була 
об’єктом комуністичного експерименту і за цей період її мешканці 
пережили політичний терор та репресії, колективізацію, Голодомор, 
утвердження ідеології більшовизму, винищення осередків релігійного 
життя. Сталінське керівництво наполегливо готувалося до експорту 
революції та розбудови світового комуністичного «раю». У 1939 році 
кремлівське керівництво цей процес розпочинає активно форсувати 
враховуючи загострення ситуації між західними демократіями та 
радикально налаштованими на експансію Німеччину та Італію, та 
вважаючи достатньою свою військову могутність.  

Сталінський тоталітарний режим намагався контролювати всі 
сфери життя, зокрема значна увага приділялась формуванню 
молодого покоління та виявленню ворогів народу. Зокрема на 
початку 1939 року першому секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову 
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надійшло повідомлення заступника наркома НКВС УРСР А. Кобулова 
про антирадянську терористичну групу в Тульчинській середній 
школі. Вказувалось, що кілька старшокласників вели активну 
антикомуністичну пропаганду та готували диверсії проти радянського 
керівництва, популяризували фашистські ідеї та очікували початку 
війни Німеччини проти СРСР. Всі вони були дітьми репресованих у 
попередні роки [1,с. 432]. 

Схожі факти приводились заступником наркома НКВС УРСР А. 
Кобуловим про антирадянську групу серед дітей у Немирівському 
дитячому будинку 4 квітня 1939 р. [1, с. 434] Тобто, навіть серед дітей 
і молоді, які були найбільш придатними для маніпуляцій установами 
освіти були притаманні антибільшовицькі налаштування та 
несприйняття режиму.  

 Практично повне одержавлення економіки вплинуло на 
формування ставлення до цієї важливої сфери життєдіяльності, так 
колгоспники зазначали щедрий урожай 1939 р., але радості з цього 
приводу не було. Селяни констатували, що більшовики реставрували 
кріпосництво у його найгірших формах, посилення експлуатації та 
фактичну реквізицію продовольства, відсутність адекватної оплати 
праці. Колгоспник Шевчук Володимир заявляв зокрема: «при 
поміщиках було краще». Досить часто звучали висловлювання 
наступних суджень – «швидше б розпочалась війна, можливо тоді 
стане краще» [1, с. 458]. Такі міркування вказують неприйняття 
людьми режиму та готовність до боротьби з ним. 

28 червня 1940 року урядовою постановою запроваджено 8 
годинний робочий день та семидобовий робочий тиждень, звісно ж на 
такі новації проявилися певне ставлення мешканців краю. Стахановці 
та партійні активісти схвально оцінювали рішення влади пояснюючи 
необхідністю посилення обороноздатності країни. Інші вкрай 
негативно оцінювали цей указ, викриваючи економію державою 
коштів для оплати праці та фактичним знущанням над людьми, 
висловлювались міркування чи довго ще терпіти таку політику 
режиму [1, с. 464-465]. І знову у судженнях зустрічаємо провідну тему 
у очікуваннях людей, це тема війни. 

Особлива увага приділялась вивченню ставлення людей до 
політики керівництва режиму, однією з важливих подій 1939 був XVIII 
з’їзд ВКП(б) та доповідь Й. Сталіна, реакції на ці події ретельно 
відстежували співробітники НКВС. Із зібраних висловлювань 
подільських селян поставали невдоволення владою, готовність до 
збройної боротьби проти неї та очікування війни [1, с. 432]. Під 
впливом офіційної радянської агітаційно-пропагандистської 
діяльності до середини серпня 1939 р. формувалися антинімецькі 
настрої, засуджувалася агресивна політика Німеччини, Італії та 
Японії. Але в цей же час зустрічаються і діаметрально протилежні 
налаштування які покладали сподівання на розв’язання Гітлером 
війни проти СРСР, звинувачуючи сталінський режим у безпідставних 
репресіях, голодуванні, нещадній експлуатації [1, с. 437]. 
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Прихід Гітлера до влади у Німеччині в 1933 р. в СРСР був 
сприйнятий крайнє негативно і відповідним ідеологічна система 
позиціонувала його як головного ворога Радянського Союзу та всього 
прогресивного людства до 20 – х чисел серпня 1939 року. Першою 
звісткою про зміну зовнішньої політики стала публікація у 
друкованому органі Верховної Ради СРСР. 21 серпня 1939 року 
газета «Известия» помістила на одній з внутрішніх смуг – між 
матеріалом про фуражних корів і повідомленням про нараду 
працівників юстиції – невелику замітку під заголовком «Щодо 
радянсько-німецьких відносин». це було лише кілька стрічок, але 
вони справили враження бомби, що розірвалася по всьому світу. 
Публікація вражала стилістикою та змістовним наповненням, за 
характером відчувався імперативний стиль подачі матеріалу та різка 
зміна офіційної риторики. Недавні затяті вороги СРСР несподівано 
ставали приязними друзями. Перед радянської пресою стояло 
нелегке завдання – пояснити громадській думці поворот на 180 
градусів – від гучного антифашизму до дружніх відносин з нацистами. 
Ще зовсім недавно слова «нелюди», «моральні виродки», 
«негідники» служили обов’язковими епітетами до імен «фашистських 
ватажків». Тепер же їх треба навчитися називати шанобливо. Для 
психологічної підготовки залишалося зовсім небагато часу – Гітлер 
визначив 23 серпня як абсолютно крайній термін для прибуття 
Ріббентропа в Москву і укладення пакту [9].  

Відповідно, реакцію людей на такий докорінний поворот 
детально відстежували силові відомства. Частина суджень позитивно 
оцінювали укладення миру з Німеччиною, аргументуючи це сильними 
позиціями СРСР, антипольською спрямованістю та гарантіями миру 
на західних кордонах. Втім були і досить аналітичні судження де 
висловлювалися міркування про прагматизм нацистського 
керівництва, Гітлер уклав мир щоб завоювати Європу, а потім 
наступить черга СРСР. Мир необхідний щоб забезпечити Німеччину 
збіжжям та сировиною [1, с. 447] . 

Суперечливими були оцінки щодо вступу РСЧА до Західної 
України та Західної Білорусі, окрім радісних висловлювань з приводу 
розгрому Польщі та включення нових земель та псевдо патріотичних 
панегіриків досить часто зустрічаються критичні судження, де 
зауважували, на своїх землях не можемо навести лад, навіщо 
потрібні нові? [1, с. 451]. 

З початком агресії Кремля проти Фінляндії домінуючими є 
негативні судження щодо цієї війни. У багатьох висловлюваннях 
поставало формулювання щодо доцільності цієї війни, багато хто 
задавався питанням про рівень підготовки РСЧА яка зазнала втрат і 
поразок від маленької країни, наголошували і на падінні 
міжнародного авторитету СРСР [1, с. 454]. Очевидно, що такі 
судження були пов’язані із суттєвими втратами мешканців 
Вінниччини, адже загинуло 2 992 особи та понад 40 тисяч були 
пораненими [10, с. 323]. 
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Реагування населення на захоплення північної Буковини і 
Бессарабії СРСР було в більшій мірі позитивним, провідним 
моментами тут були відсутність втрат, віддалення кордонів та 
відомості про доброзичливе відношення мешканців до включення в 
склад СРСР [1, с. 465-466]. Втім зустрічаються і критичні судження, 
так, студентка Вінницького педагогічного інституту Барабош у розмові 
з одногрупниками зауважила, що у СРСР з’явився ще один ворог 
Румунія і це посилює табір антирадянських країн, звучали й 
запитання що ситуація з продовольством критична і приєднання 
нових земель лише загострить становище [1, с. 467-468]. 

Негативне ставлення до радянської політики виявляли під час 
перлюстрації кореспонденції співробітниками пунктів політичного 
контролю. Як вказує характеристика листування люди 
інтелектуальних професій які мали можливість слухати закордонний 
радіоефір характеризували становище як катастрофічне через 
організаційний безлад в країні, провальну зовнішню політику та 
загрозу окупації України [1, с.449].  

Представники інженерно-технічних служб різко висловлювались 
щодо ефективності радянської економіки, збройних сил, транспортної 
мережі. Збій роботи транспорту проявився вже у вересні 1939 р. і 
серед працівників залізниці поширились відповідні судження: «ще 
справжньої війни не було, а сполучення уже не має». Різких суджень 
додавали порівняння рівня життя навіть на теренах 
західноукраїнських земель, де якість товарів була значно кращою [1, 
с.450]. 

Загалом характеризуючи настрої мешканців Вінниччини в період 
1939 – 1941 років, до початку агресії Німеччини проти СРСР 22 
червня варто зазначити – провідною була тема війни, спочатку її 
очікування та сподівання на зміни і потім і відповідні рефлексії на хід 
війни і військові кампанії СРСР проти Японії, Другої Речі Посполитої, 
Фінляндії, Румунії. Ставлення до влади були різноманітними і 
суперечливими, позитивні висловлювання мали характер панегіриків 
до режиму і викликають сумніви, атмосфера страху та ненависті до 
режиму видається більш реальною, особливо чутливими є 
висловлювання про очікування війни як порятунку від існуючого 
становища. Невдоволення простежуються і по відношенню до 
економічної складової життя, де працюючі оцінювали себе як рабів 
існуючого режиму. 

Стан настроїв населення з початком німецько-радянської війни 
на прикладі громади Вінниці яскраво висвітлює у своїх спогадах лікар 
В. Куликов. Після виступу Молотова по радіо 22.06.1941 р. автора 
вразили деякі моменти апатія та байдужість до початку війни, він 
порівнює це з 1914 роком та початком Першої світової війни – 
маніфестації, ура-патріотизм, прагнення до перемоги. 

Наказ про мобілізацію, запровадження комендантської години та 
проходження 24 червня через Вінницю поїзда з першими 
евакуйованими зі Львова, спричинили стрімке зростання паніки. 27 
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червня потік потягів з евакуйованими, на станції Вінниця підсісти 
неможливо. 

Перші бомбардування міста відбуваються в ніч з 28 на 29 
червня, наказ 30 червня про обов’язкову здачу радіоприймачів, 
неможливість евакуюватись для простих мешканців зумовлюють 
атмосферу страху та розгубленості. 

2 липня були евакуйовані за Волгу сім’ї працівників обкому, 
облвиконкому, обласного управління НКВС. 10 липня виїхав останній 
ешелон з евакуйованими, у повітрі панує Люфтваффе. Ніхто не 
очікував, що німці які 30 червня заволоділи Львовом, 18 липня 
вступлять у Вінницю. Населення міста у атмосфері страху зустріло 
окупантів [11, с. 42-48]. 

Стан настроїв населення після вступу окупаційних військ 
аналітично висвітлено у звіті уповноваженого міністра А. Розенберга 
при військовій групі «Зюйд» капітана професора Г. Коха про 
соціально-політичне становище України від 30 вересня 1941 р. [12, с. 
55]. Професор наголошує, що населення України налаштовано 
антибільшовицьки станом на 1941 р., але наслідки 20 річного 
панування комуністів є досить суттєвими у всіх сферах життя. 
матеріальне озлидніння сягнуло не бачних меж для європейця, панує 
голод та дефіцит фактично всіх товарів. Моральний злам ще 
істотніше аніж матеріальний, атмосфера страху має різні рівні 
прояву. Це страх щодо повернення більшовиків, страх висловити 
свою думку і прийняти рішення, наприклад запитання українського 
редактора до німецького командування дозволу опублікувати в 
українській газеті статтю про Т. Шевченка. При здачі зброї здають 
навіть дитячу іграшкову зброю. Відсутні сталі ціннісні [12, с. 61-62] 
моральні норми «правди» чи «брехні», головне прагнення сховатись 
від державного апарату. Відсутність диференціація етичних норм 
зумовлена більшовицьким законодавством, покарання за запізнення 
на роботу і вбивство людини однакові. Крадіжки є нормою життя, 
натуральний обмін витіснив грошові відносини. 

Відсутня професійна проституція, але буханка хліба або одяг 
можуть похитнути моральні устої. Ідеологія комуністів у аспекті 
національної самосвідомості намагалась бути заміщеної 
великоросійським шовінізмом більшовицького кольору та 
нівелюванням національних героїв до рангу кримінальних злочинців 
(приклад – Симон Петлюра) [12, с. 68-70]. 

Таким чином, зазначимо, що настрої людей були різноманітними. 
Певна частина суспільства ідеологічно та політично підтримувала 
політичний курс або намагалася активно пристосуватися до 
насильницьких дій влади в умовах «розгорнутого наступу 
соціалізму», втім ця підтримка була обґрунтована репресивною 
практикою режиму або ж меркантильним і кар’єрними міркуваннями 
районних і сільських начальників, сільських комуністів та активістів, 
які за реалізацію політичного курсу на місцях отримували певні 
привілеї та матеріальні блага. Така так звана підтримуюча модель 
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поведінки або стратегія активного пристосування була характерна 
для певної частини механізаторів, стахановців, осіб на керівних 
посадах у колгоспах та сільрадах, їх родичів або друзів, знайомих. 

Для значної частини селян колгосп був втіленням рабської 
залежності та механізмом нещадної експлуатації, і багато мешканців 
очікували зовнішньополітичного впливу (війни) як шансу врятуватися 
від більшовицького рабства, «війна настає, іноземні армії увійдуть до 
України, колгоспи відмінять (розпустять)», частина намагалися 
збільшити розмір присадибної ділянки, торгові обороти, приховану 
оренду землі та працівників. 

Зустрічаємо різні варіанти опору владі, з яких домінують пасивні, 
що проявилось у поширенні антикомуністичних чуток. За нечіткості 
меж пристосування та опору до пасивних форм останнього 
відноситься постійна циркуляція чуток, пліток, що мали 
антикомуністичний характер. Панівною була атмосфера страху перед 
можливими репресіями. 
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Олег Мельничук 
 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ВІННИЧЧИНИ З 
ОКУПАЦІЙНОЮ ВЛАДОЮ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 (НА МАТЕРІАЛАХ СЕЛА МЕЛЬНИКІВЕЦЬ) 
 

У статті, на основі вивчення джерел, проаналізовано систему 
взаємовідносин населення села Мельниківець із представниками 
окупаційної влади. Стверджується, що жоден з мешканців села, які 
обіймали адміністративні посади в період окупації, не проявив 
власної ініціативи в служінні окупаційному режиму. Всі вони були 
обрані на загальних зборах громади, іноді навіть за їх відсутності, 
тому й служили в першу чергу громаді. Ніхто із керівників місцевої 
адміністрації не намагався вислужитись перед окупантами, хоча й 
змушені були виконувати покладені на них обов’язки. Крім того, 
будучи мобілізованими до Червоної армії, ці особи, у тому числі й 
ціною власного життя та здоров’я, забезпечили перемогу 
радянського тоталітарного режиму над нацизмом. Опрацювання 
документів дає підстави стверджувати, що трудову діяльність 
представників місцевої адміністрації, а також місцевих мешканців, 
які через різні обставини залишилися на окупованій території, не 
можна віднести ні до колабораціонізму, ні до пособництва,оскільки 
вона не була пов’язана з будь-якими злочинами, а головною її метою 
було прагнення вижити в умовах жорстокого окупаційного режиму. 

Ключові слова: Друга світова війна, колабораціонізм, місцеве 
населення, окупаційна влада. 

 
Історія Другої світової війни є однією з тем, яка була найбільш 

спотворена радянською ідеологією. Навіть на сьогодні багато з 
аспектів цієї проблеми не позбавлені міфологізації і є причиною 
суперечок не лише серед пересічних громадян, але й в наукових 
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колах. Однією із дискусійних тем є висвітлення взаємовідносин 
місцевого населення з окупаційною владою. Ця тема є особливо 
актуальною для України, територія якої вже на початковому етапі 
німецько-радянської війни була захоплена ворогом, а місцеве 
населення кинуте напризволяще та позбавлене засобів для 
існування, змушене було виживати в таких непростих умовах. 

Усіх мешканців окупованих територій радянська пропаганда 
однозначно розглядала як своїх потенційних ворогів, не зважаючи на 
те, що саме з вини керівництва держави вони стали жертвами та 
опинились у вимушеній окупації. Із звільненням території, на осіб, 
звинувачених у будь-яких формах співпраці з окупантами були 
навішені ярлики «посібників» та «зрадників», а переважну більшість 
осіб, що обіймали будь-які адміністративні посади в період 
нацистської окупації, було засуджено до різних термінів позбавлення 
волі. З початку 1990-х рр., вперше до аналізу характеру співпраці 
місцевого населення з окупантами істориками пострадянського 
простору було застосовано термін «колабораціонізм». До цього часу 
радянська історична наука використовувала цей термін виключно для 
позначення співпраці з гітлерівцями у військово-політичній сфері в 
країнах Західної Європи, намагаючись не ставити під сумнів 
тлумачену радянською пропагандою тезу про морально-політичну 
єдність радянського суспільства.  

Означена проблема частково знайшла відображення у працях 
Т. Вронської [1], С. Гальчака [2], О. Гончаренка [3], В. Дзьобака [4], 
В. Орлянського [5], З. Польової [6], О. Потильчака [7], В. Шайкан [8,9]. 

Ставлення сучасних істориків щодо вживання терміну 
«колабораціонізм» для позначення співпраці місцевого населення із 
окупантами різне. Звісно, переважна більшість російських істориків, 
обґрунтовуючи існуючі ідеологічні догми та стереотипи, намагаються 
позначити цим терміном усі форми співпраці з окупантами, 
характеризуючи її, переважно, за національною ознакою. Натомість 
позиція українських дослідників характеризується більш ширшим 
розмаїттям концептуальних та методологічних підходів. Частина з 
них, не заперечуючи загалом проти вживання означеного терміну в 
дослідженнях, наголошує на складності та багатоаспектності його 
розуміння та сприйняття. Вивчаючи різновиди співпраці місцевого 
населення з окупантами, більшість дослідників приходять до 
висновку про переважання серед них «господарського 
колабораціонізму вимушеного характеру», за який у країнах Європи 
після завершення війни взагалі не притягали до відповідальності. 
Адже викликаний він був передусім необхідністю фізичного 
виживання в умовах окупації та штучного голоду. У зв’язку з цим 
лояльність місцевого населення до окупаційного режиму була 
визначальним принципом індивідуальної стратегії виживання. На 
думку Я. Грицака, колаборація в умовах жорстокого окупаційного 
режиму лише збільшувала шанси на виживання. При цьому міри 
колаборації визначалися не поневоленими народами, а панівною 
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адміністрацією. Сама ж колаборація не обов’язково означала 
солідарність з ідеологією та практикою фашизму. Продовжуючи 
дискусію, інша дослідниця В. Шайкан, вважає колабораціонізм цілком 
закономірним явищем в умовах гітлерівської окупації. Однак його 
виникнення пов’язує не з проявами нацистської ідеології, а з 
несприйняттям більшовизму, як засобом самозбереження і 
результатом адаптації населення до екзистенційних, екстремальних 
умов війни та окупації. Ці міркування лише підтверджують 
непродуктивність біполярних підходів в оцінці ставлення до окупантів 
та окупації з боку більшості населення, що характеризувалося 
аполітичністю своїх поглядів. Покинуте напризволяще радянською 
владою та знаходячись на межі виживання, воно в найменшій мірі 
переймалося ідеологічними поняттями «зради» та «патріотизму». 
Саме тому і тлумачення та сприйняття колабораціонізму 
радянськими владними групами та місцевим населенням були 
різними. 

Інша частина українських істориків взагалі акцентує увагу на 
проблемності вживання поняття «колаборація» щодо українського 
виміру подій Другої світової війни. Адже складне за своєю суттю 
поняття «колабораціонізм» ґрунтується на лояльності та порушенні 
лояльності. Однак, на думку науковців, такий підхід можна 
застосовувати лише стосовно демократичних держав, де владні 
інституції формуються через волевиявлення більшості населення. 
Натомість Радянський Союз часів Другої світової війни представляв 
собою багатонаціональну імперію і характеризувався як система із 
низькою легітимністю влади та нещадним державним примусом. 
Українці, як нація, що найбільше постраждала від репресивної 
політики радянського тоталітарного режиму у міжвоєнний період, 
прихід нацистів сприймали передусім як зміну одного окупаційного 
режиму іншим. І якщо жахіття радянських репресій та терору голодом 
залишалися незагоєною раною в серцях переважної більшості 
українських родин, то прихід нових окупантів місцеве населення 
сприймало, принаймні, з надією на краще. При цьому мотиви до 
співпраці були різними. Так, націоналістичне підпілля та частина 
свідомих громадян через співпрацю із нацистами у господарській 
сфері намагалися створити умови для відновлення омріяної 
державної самостійності. Частина селянства повірила обіцянкам 
земельної реформи, надіючись на повернення земель, відібраних 
більшовиками. Ще інша частина населення суто із прагматичних 
міркувань намагалася просто пристосуватися та вижити.  

У своїй статті ми спробуємо визначити характер взаємовідносин 
подільського селянства з окупаційною владою в період Другої 
світової війни, використавши при цьому матеріали окупаційного 
періоду села Мельниківець на Вінниччині. 

Село Мельниківці було окуповане частинами 97 легкопіхотної 
дивізії німецької армії рівно через місяць від початку німецько-
радянської війни, 22 липня 1941 р.. Нова окупаційна влада одразу ж 
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приступила до організації роботи місцевих органів влади. На 
сільському сході був обраний староста сільської управи. Першим 
приступив до виконання обов’язків, обраний заочно, Люлько Ананій 
Ларіонович, який пробув на цій посаді лише 3 тижні. Згодом до 
жовтня 1941 р. обов’язки старости сільуправи виконував Гріщенко 
Петро Лукич, колишній головний бухгалтер колгоспу. Оскільки 
останній весь цей час продовжував виконувати за сумісництвом 
обов’язки бухгалтера общинного господарства, то у жовтні 1941 р. 
було прийняте рішення обрати на цю посаду Яровенка Федора 
Гнатовича, який продовжував виконувати обов’язки до закінчення 
періоду нацистської окупації. Секретарем управи був Лесько Антон 
Ларіонович. За свідченнями очевидців, жодне призначення не 
відбулося із власної ініціативи претендентів. Сільська громада 
обирала найбільш достойних, на власний розсуд, людей. У свою 
чергу, окремі з них намагалися знайти приводи для того, щоб 
відмовитися. Так, наприклад, на виборах старости сільської управи у 
жовтні 1941 р. сільською громадою було запропоновано три 
кандидатури: Мельничука Матвія Титовича, Форостянко Йосипа та 
Яровенка Федора Гнатовича. Після кинутого жеребу посада 
досталася останньому. Зважаючи на це, ніхто із керівників місцевих 
органів не намагався вислужитись перед окупантами, хоча й змушені 
були виконувати покладені на них обов’язки .  

Для охорони громадського порядку було сформовано (через 
вибори на сільському сході) місцеву службу охорони (інколи в 
документах вживається термін «місцева поліція» - О.М. ). До її складу 
у різні часи входили: Предан Лукаш Васильович; Цюпко Кіндрат 
Демидович; Сушицький Іван Іванович; Глух Макар Іванович; Пастух 
Гаврило Леонтійович; Степанко Арсень; Паламарчук Григорій. Із 
серпня 1941 р. до початку 1942 р. начальником сільської служби 
охорони був Сушицький Іван, згодом, до приходу радянських військ 
Предан Лукаш. На всіх було видано 1 гвинтівку (знаходилася у 
керівника). Членам служби охорони належало: збирати трофейну 
зброю та боєприпаси; охороняти в нічний час господарство та 
контору сіль управи; стежити за сплатою податків, та організовувати 
виконання розпоряджень окупаційної влади. За весь час місцевій 
службі охорони вдалося зібрати 20-30 гвинтівок, 2 станкових 
кулемети системи «максим», 4 ручних кулемети та декілька дисків 
для них, підводу снарядів та патронів. Взимку 1941 р. ними було 
зібрано 2 вози теплих речей для потреб німецької армії. Найбільш 
національно свідомі представники служби охорони – Сушицький Іван, 
Предан Лукаш та Цюпка Кіндрат носили на руках пов’язки, які 
свідчили про причетність їх до Організації українських націоналістів. 
Цим вони відкрито демонстрували односельцям, що вони є не 
прислужниками нацистів, а прибічниками побудови самостійної 
української держави. 

Усі селяни були обкладені податками на користь окупаційної 
влади. Щороку кожний селянин повинен був віддати: 1200 літрів 
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молока; 800 штук яєць; 40 кг м'яса. Податки сплачувалися також за 
утримання собак. Задля виконання плану в окремих сімей радянських 
активістів було відібрано та здано на м’ясо корів (всього було 
забрано 7 корів), а також вилучено теплий одяг на потреби німецької 
армії. Усі без винятку мешканці були зобов’язані працювати. Так, в 
період окупації мешканці села були задіяні на будівництві шосейної 
дороги, що проходила біля с. Червоного у напрямку с. Райгород, 
будівництві аеродрому в с. Чуків, ритті протитанкових ровів на межі з 
с. Гута та на криковецьких полях. 

Окремо слід сказати про долю колективного господарства в 
період війни. З перших днів окупації колгосп було ліквідовано. 
Утворено десятихатки, яким було надано по парі коней, 
необмолочений хліб, але на роботу потрібно було ходити обов'язково 
усім, і навіть дітям від 12 років. Дорослим та неповнолітнім довелося 
виконувати чималий обсяг робіт: возити снопи та скирдувати, 
молотити, возити зерно, буряки на цукровий завод. Змушували 
працювати навіть інвалідів. 

 Десятихатки довго не проіснували і знову почався процес 
об'єднання в одне господарство, яке назвали не колгоспом, а 
общиною або громадою. Першим старостою общинного господарства 
був обраний Яровенко Федір Гнатович, а в жовтні 1941 р. його змінив 
на цій посаді Парамійчук Ананій Михайлович (до війни працював 
завгоспом колгоспу), який виконував свої обов’язки до звільнення 
села радянськими військами у березні 1944 р. Мешканці села 
згадують про гуманність останнього до своїх односельців. 
Неодноразово вони підтверджували факти, що староста сільської 
общини надавав допомогу односельцям у разі продовольчих 
труднощів . 

В общині було чотири бригади. Бригадиром першої був Люлько 
Іван Мусійович, бригади №2 – Костельнюк Іван Сергійович, бригади 
№3 – Пастух Кирило Киріянович, бригади №4 – Пастух Василь 
Іванович. Землю обробляли, в основному, кіньми, вилами і лопатами. 
Збирали урожай вручну серпами і косами, молотили ціпками. Після 
завершення збору врожаю святкували обжинки. Свідки тих часів 
стверджують, що за період нацистської окупації общинним 
господарством було зібрано 4 тис. цнт. зерна та здано на м’ясо 25 
голів великої рогатої худоби. 

Село Мельниківці було звільнене від німецьких загарбників 15 
березня 1944 року, про що під №159 повідомило радянське 
інформбюро того ж дня. Звільняли село частини 50 стрілецького 
корпусу 40-ї армії 2-го Українського фронту. Після звільнення села в 
діючу радянську армію було мобілізовано 97 мешканців 1894-1924 
років народження. Згодом Ситковецьким райвійськкоматом було 
призвано ще 20 осіб 1925-1927 р.н. 

Репресії радянської влади проти осіб, які обіймали 
адміністративні посади в селі в період нацистської окупації було 
започатковано майже одразу після звільнення села. Вже у квітні 1944 
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р. було арештовано колишнього начальника Ситковецької районної 
поліції Святчика Пилипа Григоровича, який під час допитів назвав 
прізвища усіх осіб, які обіймали адміністративні посади по селах. 14 
червня 1945 р. кримінальну справу за ст. 54-1 п. «Б» було порушено 
проти одного із членів служби місцевої охорони – Сушицького Івана 
Івановича, 1906 р.н. З анкети дізнаємося, що Сушицький І.І. за 
майновим станом вважався середняком, мав освіти 4 класи, за 
професією - музикант. У червні 1941 р. був мобілізований на фронт, 
однак вже у серпні цього ж року попав в полон і повернувся на 
проживання у село. Як такий, що вміє користуватися зброєю, на 
місцевому сході був обраним начальником місцевої служби охорони і 
пробув на цій посаді до початку 1942 р., після чого до часу звільнення 
села Червоною армією працював завгоспом сільгоспобщини. В 
березні 1944 р. був знову мобілізований на фронт, однак після 
важкого поранення (осколком в голову) був демобілізований та 
прибув в село.  

За матеріалами справи його звинувачували у виконанні вказівок 
окупантів, підтриманні зв’язків з націоналістами (зокрема з Іваном 
Юрченком, на сестрі якого був одружений), проведенні 
націоналістичної пропаганди (читав для селян газету «Вінницькі 
вісті»), недоброзичливих висловлюваннях на адресу радянської 
влади. У своїх висловлюваннях відзначав: «Слава богу, що нас 
звільнили від жидівсько-більшовицького ярма. Тепер нам дадуть 
землю. Колгоспи існувати не будуть. Ми на Україні будемо самостійні. 
Податків платити не будемо. Будемо вільно ходити до церкви» [10, 
арк.23]. Незважаючи на важке поранення, після якого ще не встиг 
підлікуватися, постановою Військового трибуналу Вінницького 
гарнізону від 29 серпня 1945 р. був засуджений до 10 років ВТТ із 
пораженням в правах на 5 років та конфіскацією майна. Після 
повернення додому звертався із проханням зарахувати працю у 
виправно-трудових таборах до трудового стажу, однак йому 
відмовили [10, арк.72]. 

Фактично аналогічні звинувачення, однак вже за ст. 54-1 п. «А», у 
грудні 1945 р. були висунуті ще одному мешканцю села – Цюпко 
Кіндрату Дементійовичу, 1903 р.н. (уродженцю с. Ометинці). В анкеті 
зазначалося, що останній народився в сім’ї бідняків. За станом 
здоров’я не був мобілізований до Червоної Армії. З початку окупації і 
до грудня 1942 р. працював в сільській службі охорони с. 
Мельниківець, згодом був призначений головою сільгоспобщини в с. 
Райгород.  

Напередодні приходу радянських військ, усвідомлюючи 
небезпеку покарання за співпрацю з окупантами та націоналістичну 
діяльність був змушений відступати разом із німецькою армією. Його 
дружина (за нез’ясованих обставин) була розстріляна 
червоноармійцями, а сина Івана мобілізовано на фронт. Після 
поразки Німеччини, вже у липні 1945 р. повернувся в село і до кінця 
листопада нелегально проживав на хуторі Титусівка. Однак, 3 грудня 
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був заарештований, а 29 січня 1946 р. військовим трибуналом військ 
НКВС Вінницької області був засуджений до 20 років позбавлення 
волі. Після численних скарг на ім’я Генерального прокурора СРСР, у 
травні 1956 р. справу було переглянуто і зменшено покарання до 10 
років. Оскільки до цього часу арештований вже відбув зазначений 
термін, його було звільнено, поновлено в правах і визнано таким, що 
не має судимості [11, арк.1-112].  

Ще одну колективну справу проти мешканців села Мельниківець, 
що звинувачувалися у співпраці із нацистами було порушено у 1949 
р. Так, 14 лютого 1949 р. за підписом в.о. начальника Ситковецького 
РВ МГБ у Вінницькій області було видано постанову на арешт 
Яровенка Федора Гнатовича, який на той час проживав у Браїлові, 
працюючи на посаді завскладом місцевого фабрично-заводського 
училища. Із матеріалів справи дізнаємося, що Яровенко Федір 
Гнатович, 1897 р.н. був вихідцем із сім’ї селян-середняків, мав освіту 
3 класи. У 1916 р. був мобілізований до царської армії. З 1917 по 
1921 р. служив в лавах РСЧА. Одружений, разом із дружиною 
виховував 4-х дітей. За те, що залишався одноосібником та не 
вступив до колгоспу, в 1935 р. його господарство було обкладено 
непосильним податком. Оскільки сплатити такий податок він не зміг, 
був засуджений до 4 років позбавлення волі. Був звільнений 
достроково у 1937 р. До німецької окупації працював на польових 
роботах у радгоспі с. Вища Кропивна. В період окупації, із жовтня 
1941 р. до березня 1944 р., працював на посаді старости сільської 
управи. Після звільнення села був мобілізований до радянської армії 
і до травня 1945 р. у званні рядового в складі військ 2-го Українського 
фронту брав участь у звільненні території європейських держав [12, 
арк.3-17]. 

7 травня 1949 р. постанову на затримання та арешт було 
пред’явлено Парамійчуку Ананію Михайловичу, 1901 р.н.. У 
матеріалах справи зазначено, що він походив із сім’ї селян-
середняків. Одружений, разом із дружиною Антоніною виховували 
шестеро дітей. Вступив до колгоспу лише у 1934 р. З 1938 по 1941 р. 
працював завгоспом у місцевому колгоспі.  

З самого початку німецько-радянської війни був мобілізований на 
фронт, однак вже в наприкінці серпня 1941 р. потрапив в оточення та 
в полон поблизу м. Кіровоград (нині – Кропивницький). 15 вересня 
разом із іншими українцями із окупованих територій був відпущений 
та повернувся в с. Мельниківці. В часи окупації, з жовтня 1941 р. до 
березня 1944 р., працював на посаді старости сільгоспобщини. Із 
звільненням села був знову мобілізований на фронт, де служив до 
червня 1945 р. рядовим в робітничому батальйоні [12, арк.43-65].  

7 травня 1949 р. постанову на арешт було вручено ще одному 
мешканцеві с. Мельниківці Пастуху Гаврилу Леонтійовичу, 1907 р.н. 
Останній походив із селян-бідняків. Освіта 4 класи, за професією – 
швець. Разом із дружиною Явдокією Максимівною виховував трьох 
дітей. З початком німецько-радянської війни був мобілізований на 
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фронт. Наприкінці липня 1941 р. під Уманню, разом із військовим 
підрозділом, потрапив у німецький полон і біля місяця утримувався у 
таборі для військовополонених у м. Вінниці. Після звільнення, з 
отриманням відповідної довідки німецькою мовою, наприкінці серпня 
1941 р. прибув до села. Був обраний до складу сільської охорони, 
згодом до звільнення села працював сільським виконавцем. З 
березня 1944 р. по грудень 1945 р. служив телеграфістом у військах 
2-го та 3-го Українських фронтів [12, арк.75-92]. 

Серед висунутих звинувачень фігурували: співпраця із 
нацистами; участь в арештах сільських активістів та в організації 
відправки сільських мешканців на примусові роботи до Німеччини; 
віддання наказів про збір податків та теплого одягу для німецької 
армії тощо [12, арк.24-37]. 

Рішенням військового трибуналу від 28 травня 1949 р. Яровенка 
Федора Гнатовича, Парамійчука Ананія Михайловича та Пастуха 
Гаврила Леонтійовича було засуджено до 25 років виправних робіт та 
5 років позбавлення у правах із конфіскацією майна. Крім того, вони 
мали відшкодувати судові витрати у розмірі 365 крб. та витрати на 
адвокатів – по 100 крб. з кожного. Яровенко Ф.Г. відбував покарання 
в с. Домінське Карагандинської області, Парамійчук А.М. працював на 
будівництві Куйбишівської ГЕС. Знаходячись у засланні, засуджені 
писали скарги в різні інстанції, а також прохання про помилування, 
підкріплені підписами односельців. У 1955 р. суд переглянувши 
справу та опитавши свідків, зменшив міру покарання до 10 років. 
Згодом, відповідно до Постанови Президії Верховної ради СРСР від 
17 вересня 1955 р. про амністію, Парамійчук А.М. та Пастух Г.Л. були 
звільнені. Яровенко Ф.Г. прибув із ув’язнення лише 10 липня 1957 
р. [12, арк.206-258]. 

Таким чином, після завершення Другої світової війни, 
ліквідувавши зовнішню загрозу ціною життів мільйонів українців, 
радянська влада розпочала чергову хвилю репресій проти них. 
Радянська влада не бажала визнавати, що саме з її вини територія 
держави була зайнята окупантами. При цьому більшість місцевого 
населення була залишена напризволяще без будь-яких засобів для 
існування, оскільки Червона Армія отримала наказ знищувати все при 
відступі, застосовуючи тактику спаленої землі. Тепер же, замість того 
щоб бути до кінця своїх днів вдячними учасникам бойових дій за 
збереження злочинного та ненависного для українців режиму, влада 
цинічно спрямовувала проти них всю міць репресивної системи. 

Переглядаючи справи засуджених, вкотре переконуєшся у 
безглуздості висунутих звинувачень. Документи свідчать, що жоден з 
мешканців села не проявив власної ініціативи в служінні 
окупаційному режиму. Всі вони були обрані на загальних зборах 
громади, іноді навіть за їх відсутності, тому й служили в першу чергу 
громаді. Водночас не можна заперечувати того, що ті репресії, яких 
зазнали більшість із них за часів радянської влади, не могли 
залишати їх байдужими по відношенню до радянсько-партійного 
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активу села, руками яких ці репресії здійснювалися. Надто свіжими у 
їх пам’яті були спогади про насильну колективізацію, позбавлення 
майна та будь-яких засобів до існування, а нерідко й власної домівки 
під час так званої кампанії «розкуркулення», і звісно про 
найстрашніший злочин – геноцид голодом, який забрав життя 
кожного п’ятого мешканця села, половину з яких складали діти. 
Однак, маючи повне моральне право діяти відповідно в нових 
обставинах, з боку осіб, що обіймали адміністративні посади в період 
окупації не було вчинено жодного серйозного злочину проти своїх 
односельців. Крім того, будучи мобілізованими до Червоної армії, ці 
особи ціною власного життя та здоров’я забезпечили перемогу 
радянського тоталітарного режиму над нацизмом. Однак, владу, яка 
вже привласнила собі всі лаври переможця це аж ніяк не турбувало. 

На основі аналізу документів, можна стверджувати, що трудову 
діяльність більшості пересічних робітників, селян, службовців, які 
через різні обставини залишилися на окупованій території, не можна 
віднести ні до колабораціонізму, ні до пособництва,оскільки вона не 
була пов’язана з будь-якими злочинами, а головною її метою було 
прагнення вижити в умовах жорстокого окупаційного режиму. 
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ПОБУТ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ВІННИЧЧИНИ  
У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 

 
У статті на основі аналізу джерел та спогадів сучасників 

проаналізовано побут та повсякденне життя населення 
Вінниччини у період нациської окупації. 

Ключові слова: побут, повсякденне життя, окупація. 
 
Уже пройшло багато років після звільнення європейських земель 

від нацистської окупації, але досі тема часів Другої світової війни 
цікавить багатьох істориків. Більшість наукових робіт і досліджень 
зосереджені на перебігу визначальних битв, на долях тих, хто ціною 
власного життя боровся за щасливе майбутнє наступних поколінь, на 
трагедії концтаборів та таборів військовополонених. 

На жаль, значно меншу увагу дослідники звертають на звичайну 
буденність людей, які жили в часи окупації, на їх побут, матеріальне 
становище, систему охорони здоров’я, розвиток культури та освіти, 
компонуючи відповідну інформацію в одній науковій праці.  

Об'єктивне відтворення буття звичайних людей у всіх його 
проявах у роки нацистської окупації України є одним з важливих 
напрямів вивчення історичного минулого нашого народу. 

Висвітлення цілісної картини життя різних верств населення 
Вінниччини в умовах окупації до певної міри дозволить відтворити 
можливі стратегії виживання вінничан і мешканців області та тактику 
їх поведінки. 
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Актуальність праці визначається тим, що матриця історичних 
традицій проектується на сучасне суспільство та його проблеми, 
породжені недостатньою увагою влади до потреб пересічних 
громадян. 

Окупаційна влада строго регламентувала всі сфери життя 
населення. Для цього насамперед запроваджувалася комендантська 
година та обмеження вільного переміщення за межі населених 
пунктів. 

Залежно від регіону та пори року комендантська година тривала 
з 20-ї або 21-ї години вечора до 4-ї або 5-ї години ранку. Хоча на 
території деяких гебітскомісаріатів, відповідно для рішення 
нацистської цивільної адміністрації рейхскомісаріату «Україна» та 
генерального округу «Житомир», комендантську годину могли 
скасовувати на період святкування Великодня, коли всю ніч тривали 
богослужіння.  

Відповідно до розпорядження генерального комісара К. Клемма 
від 28 листопада 1941 р. в’їзд або виїзд з міста чи села був можливий 
лише з дозволу локальних гебітс- чи штадт- комісарів. На півдні 
генерального округу «Житомир» дозвіл на переміщення населення 
до румунської зони окупації та в зворотному напрямі видавало 
військове командування. [4, с.177] 

Для контролю населення, його ефективної експлуатації (як і 
знищення за національною ознакою) уже від початку окупації 
проводили переписи; введено систему домових книг та обов’язкову 
прописку прибулих осіб, заборону ночівлі немісцевих без дозволу 
керівника допоміжного управління. В одному з пунктів постанови 
німецької польової комендатури та міського управління Вінниці від 22 
жовтня 1941 р. зазначено на необхідності обов’язкової прописки в 
паспортно-реєстраційному відділі та домових книгах усіх прибулих до 
міста осіб для отримання дозволу на тимчасове чи постійне 
проживання.  

 Хоча роботи у місті для всіх не вистачало, окупанти 
запровадили для вінничан трудову повинність. Її повинні були 
відбувати навіть 12-13-річні діти. Тих, хто не витримував непосильної 
шістнадцятигодинної праці, били й заганяли в концтабори. 
Працюючих годували юшкою з гнилих овочів, просяним супом.[5, 
с.176] 

Як і в інших містах України, гітлерівці відкрили у Вінниці біржу 
праці, де примусили зареєструватися все населення. На примусові 
роботи до Німеччини за три роки було насильно вивезено 13400 
чоловік. Молодь, щоб уникнути німецької каторги, заподіювала сама 
собі шкоду: обливалась кислотою, викидалась з вікон, ламала собі 
руки та ноги, врешті, тікала до партизанів [5, с.176] 

Основним документом, що посвідчував особу, залишався 
радянський паспорт, у кому робили німецьку чи українську 
поліцейську відмітку або ж вклеювали спеціальну вкладку 
українською та німецькою мовами. У селах, які розміщувались у 
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безпосередній близькості до ставки Гітлера «Вервольф», населенню 
видавали німецькі посвідчення особи. [4, с.179] 

Із квітня 1942 р. на Житомирщині та Вінниччині оголосили про 
обмін радянських паспортів на німецькі, хоча через певні труднощі в 
окремих місцях їх почали видавати лише наприкінці 1943 р.  

У Вінниці ті особи, які до того не отримали паспорта (через 
втрату документа або досягнення 16-річного віку), могли його 
отримати з кінця жовтня 1941 р. Окрім того, на окупованих територіях 
передбачалися й інші додаткові документи: дозволи, перепустки, 
«аусвайси» тощо. 

1 серпня 1941 року, з метою демонстрації лояльності німців до 
місцевого населення, була створена Вінницька міська управа. 
Головою самоврядування (потім старостою міста) став професор 
місцевого медичного інституту О.Савостьянов. Його замом з 
політичної частини був Махулько-Горбацевич, з господарської 
частини – Бернард, замом справ охорони здоров’я – професор Ган, 
промисловим відділом інженер Морозов, продовольчим відділом – 
Ковальський, замом поліції – Павленко, кримінальним відділом – 
Мефедовський, а керуючим освітою став Серафімович. [3, с. 155-156] 

Місцева влада покликана була забезпечити роботою 
працездатне населення та налагодити в місті побутове життя його 
мешканців. Міська управа Вінниці займалася питанням відбудови 
зруйнованого міста, його комунального господарства, охорони 
порядку, відновлення роботи магазинів, ринків, лікарень, навчальних 
закладів, забезпечення населення продуктами харчування, паливом.  

Згідно з розпорядженням Рейхскомісара України від 1 квітня 1942 
року у Вінниці був заснований господарський банк, який перейняв 
обов’язки місцевого сільгоспбанку та його 22 районних філій з усіма 
пасивами та активами. Банк приймав вклади та забезпечував 
грошовий обіг для задоволення кредитних потреб урядового та 
приватного господарства Вінницької області.[6, с.355] 

Також після зайняття нацистськими військами м.Вінниці був 
організований суд, який розпочав свою роботу з вересня 1941 року. 
Головним завданням суду було мирне врегулювання майнових 
взаємовідносин між цивільними особами, що належали до місцевого 
населення, шляхом добровільної згоди сторін. [1, с.206] 

Місцеве населення обкладалося грошовими та натуральними 
податками та повинностями. Усі податки, які сплачувалися за 
радянської влади, залишалися, окрім того були введені нові. 
Постановою №3 Вінницької обласної управи від 30 вересня 1941 р. 
на підставі положення Рейхскомісаріата України були запроваджені 
національний і поземельний податки. Одноразовий національний 
податок сплачувався всіма особами віком: чоловіки від 18 до 60 років, 
жінки від 18 до 55 років. [1, с.205] 

Ті, хто жив у квартирах, повинні були сплачувати за помешкання 
з водогоном і каналізацією 1,1 крб за один квадратний метр, без 
водогону й каналізації – 1 крб, за прохідні помешкання або без вікон – 
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0,8 крб. Окрім цього, існувала плата за промислові приміщення на 
головних вулицях – 2 крб, на узбічних – 1,5 крб. Із заробітної платні 
кожного робітника й службовця вираховували податок на 
підтримання народного здоров’я та утримання гігієнічних уряджень, 
розміром 5 крб від 100 крб платні.[1, с.205-206] 

Захопивши місто, німецька влада ліквідовувала наочні ознаки 
існування радянської влади та встановлювала нову символіку, щити з 
плакатами агітаційного змісту. Окупанти радо вітали українців через 
шпальти місцевої газети, давали надію на щасливе майбутнє, поруч 
із українським гербом розміщувалася свастика. Проводилася активне 
засудження попередньої влади на теренах Вінниччини, критикувався 
сталінський режим, висміювали самого вождя. [2, с. 1] 

Також нова влада змінювала назви вулиць. Нові назви були 
пов’язані переважно з вітчизняною історією та українською 
культурою. Головна вулиця міста, яка нині називається Соборна, тоді 
отримала назву Ukrainischer Prospekt – Український проспект. 
Соборною називалась вулиця, яка нині носить ім’я Гната 
Михайличенка. Сучасні вулиця Козицького називалася вулицею 
Гірських стрільців, Інтернаціональна – Національною. Ім’я Тараса 
Шевченка носила вулиця під сучасною назвою Архітектора Артинова. 
Чимало вулиць було названо на честь керівників давньоруської 
держави та українських гетьманів. Не змінювали назв вулиць 
Пирогова, Рєпіна, Чайковського, Тімірязєва. [1, с.209] 

При захопленні нацистами Вінниці, на тлі загальної непевності і 
тривоги, можна припустити виникнення різних груп населення, 
орієнтуючись на їх ставлення до нової окупаційної влади. 

1. Група, що складається з повністю і щиро віруючих в 
визвольну функцію німецької армії, в остаточну втрату влади 
комуністами, в припинення назавжди енкаведистського терору і в 
цілому - у поліпшення життя. Ця група, втім, як і інші групи, була 
неоднорідна за соціальним складом. На одному її полюсі перебували 
представники інтелігенції, які постраждали від радянської влади, що 
втратили в тій чи іншій мірі свій стан і суспільне становище. На 
іншому – малоосвічені городяни, які жили в бідності, що втратили 
близьких у результаті терору.[7, с.75-76] 

Представники цієї групи були дуже злими на радянську владу та 
партію вкрай. Те, що вони пережили при розкуркуленні, що 
перенесли в НКВС, на шляху заслання до Колими й у Колимі – 
жахало.  

Усю біль відображають спогади чоловіка Мамонтова про 
пережиті події, які дійшли до сучасників завдяки спогадам свідка 
О.В.Куликова: 

«-За что изувечили меня в НКВД?-ударяя себя в грудь, кричал г-
н Мамонтов. – Видите, у меня нет передних зубов. Их выбил мне 
следователь Телешевский. Вот у меня на лице следы его побоев, 
рубцы. Я был здоровым, а на Колыму погнали меня еле живого. А 
что я перенес в пути от уголовников, натравляемых на таких как я 
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сотрудниками НКВД? Меня довели до чахотки и направили оттуда 
умирать на родину. 

Он проклинал Сталина и Берия, коммунистов и НКВД безумно, 
остервенело, во всеуслышание. Его поддерживали другие – лично 
пережившие всевозможные пытки и издевательства следователей, 
охранников и надзирателей НКВД. А так как таких в Виннице были не 
единицы, не десятки, а сотни, то можно себе представить ужас 
распространяемый ими. Я лично знал не одного из таких людей – 
Тихвинского, Щавинского, Микульскую, Юрьева – и избегал встречи с 
ними: их рассказы выводили меня из равновесия. » [3, с. 348] 

2. Група, яка добре знає (або знала), як Вінниця переходила 
з рук у руки два попередніх століття та не ігнорувала цього 
історичного досвіду. Тому, не будучи стовідсотково впевненими у 
стабільності становища, вони не проявляли особливого інтересу до 
служби нацистам, але водночас намагалися не конфліктувати з ними. 

3. Група, яка розуміла одну просту істину: за будь-якої влади 
життя продовжується. Тому потрібно допомагати німецькій владі( 
одночасно і собі) в упорядкуванні цього життя. Сюди відносились 
активні керівники самоуправління містом, члени активних 
громадських об’єднань.  

Спочатку вони мало чим відрізнялися від інших вінничан: 
служили в німецьких установах, отримувавши заробітну платню та 
пайок, у той час як інші працювали в міських закладах за платню та 
порцію чогось, схожого на хліб. Потім німецькі порядки змушували їх 
притісняти інших вінничан, поступово колабаранти зросталися з 
німецькими інтересами та віддалялися від місцевих. До кінця 
окупації, перед евакуацією, вони настільки «онімечились» що 
вирішили не зустрічатися з радянською владою та виїхали разом із 
німцями. Насправді, чи міг залишитися у Вінниці єпископ Вінницький і 
Житомирський Григорій, який молився за здравіє Гітлера та перемогу 
«німецького христолюбивого війська», або колишній зам.директора 
по господарській частині Вінницького медінститута Бернард? Звісно, 
що ні. Сталін і Берія миттєво б позбулися їх. Махулько-Горбацевич, 
колабораціоніст, заступник Севастьянова, ризикнув залишитися і 
його не стало 21 березня 1944 р. [3, с. 349]  

4. Група вінничан, яка вживала будь-які міри практично з 
однією метою – виживання. Це були прості службовці різноманітних 
підприємств і установ (транспорту, магазинів, лікарень, фабрик і т.д) . 
Вони намагалися не задумуватися за політичну ситуацію в місті та 
Україні загалом, їх цікавили лише питання особистого 
благополуччя.[7, с.76] 

Ці люди прагнули життя в умовах капіталізму. Попередня 
(радянська) влада витеснула їх з господарського, політичного, 
адміністративного та громадського життя. Обкладала непосильними 
податками, вилучала коштовності, не приймала на службу, а дітей – у 
вищі школи. Їх життя було нестерпним. Якщо в анкеті зазначалось 
«сын (дочь) раскулаченного, служителя культа, есть родственники за 
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границей», то не варто було й мріяти про певні блага сталінської 
конституції, яка б забезпечувала всіх рівними правами. Ідеалом цих 
людей були порядки часів царської імперії. [3, с.348] 

5. Група людей, яка вирішила не перейматися за наслідки і, 
скориставшись становищем, збагатитися. Поодиноко або 
бандитськими угрупованнями вони тероризували місцеве населення, 
грабували, не зупиняючись, навіть, перед убивствами, аби отримати 
бажані гроші, дорогоцінності, речі беззахисних громадян. Після того, 
як їм почали протидіяти німецькі військові та місцеві громадські сили, 
частина їх пішла до підпілля, частина – у ліс. Після звільнення міста 
від німецької армії багатьом із них вдалося перекваліфікуватися в 
колишніх партизан. Кого не розкрили, не наказали, ті стали героями 
та поважними особистостями.  

Не занепало в часи окупації і культурно-просвітницьке життя. 31 
серпня 1941 року виставою «Наталка Полтавка» відновив свою 
роботу Вінницький музично-драматичний театр, колектив якого 
налічував 162 особи. До липня 1942 року в театрі відбулося 165 
вистав, не рахуючи численних концертів. [6, с. 356] Про один з таких 
концертів написала редакція газети «Вінницькі вісті»: 

«Завіса здригнулася й розсунулась. Вся сцена враз забагровіла., 
як небосхід перед сходом сонця, зацвіла в букетах живих квітів як 
райський сад. На кону, серед букетів, розташовувався жіночий хор, 
він був цілком підготовлений до виконання своїх улюблених 
українських національних пісень.  

Орнамент декорації і пишний український національний одяг на 
виконавцях збуджує уяву про справжню українську національну 
культуру з її чарівними звичаями, ту справжню культуру, яку не раз 
оплакували українці.  

На сцені диригент Ю. Малюта. Переповнена зала тиха як 
весняний вечір. Цей момент був казково чарівним.  

У другій частині вечора відзначились артисти: А. Магір, яка 
декламувала твори Шевченка, Стоянова і Пересолов, що виконували 
танок «Комічна полька», артисти Г. Ковальська та Михайлов, які 
проспівали дует Карася та Одарки з опери «Запорожець за Дунаєм».  

Слід віддати справедливість, що з усієї програми вечора 
найкраще був виконаний український народний гопак. Виконавці 
цього жвавого українського національного танку викликали особливе 
піднесення сотень глядачів. Три рази викликали колектив 
танцюристів на кін , три рази був виконаний чарівний танок – гопак. 
Громом лунали оплески, бурею кружляли по залі…».[2, с. 5] 

Форма роботи театру мала синтетичний характер і давала 
можливість показати глядачеві різні театральні жанри: оперу, 
оперету, балет та українські музично-драматичні п’єси. Художнім 
керівником театру був В.Д. Бобров. За сезон 1941-1942 рр. театр 
поставив опери «Травіата» Верді, «Севільський цирульник» Россіні, 
«Фауст» Гуно, «Євгеній Онєгін» Чайковського, оперету «Дзвони 
Корневіля» Планкета, балетні спектаклі «Бахчисарайський фонтан» 
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Астафєва та «Дон Кіхот» Мінкуса, музично-драматичні вистави «Ой 
не ходи, Грицю», «Циганка Аза», «Наталка Полтавка», «За двома 
зайцями», «Катерина».[6, с. 357] 

Таким чином, у даній статті проаналізовано коло питань, які 
раніше не знаходили достатнього висвітлення у науковій літературі: 
процес створення окупаційної адміністрації та місце в ній допоміжних 
органів управління; особливості окупаційного режиму на Вінниччині, 
реакцію на нього місцевого населення, стан культури в роки окупації.  
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ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ РУМУНСЬКОЇ ЗОНИ ОКУПАЦІЇ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
В статті розглядається повсякденне життя вінничан 

румунської зони окупації. На основі усних свідчень, спогадів 
розкрито різні історії життя, які формують досвід виживання за 
«чужого».  

Ключові слова: повсякдення, вінничани, окупація, усні свідчення. 
 
Попри нові виклики сьогодення, період минулої війни та окупації 

залишається однією з найбільш гострих в українському суспільстві 
тем. Серед дослідних прогалин, зон розламу в історіографії Другої 
світової війни в Україні є румунська окупаційна політика, яка 
реалізовувалася на південно-західних теренах, і зокрема на селі. 
Поза увагою вітчизняної історичної науки залишається чимало 
питань, зокрема й повсякденне життя Вінницької області в період 
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окупації, тому й заслуговує на увагу і потребує висвітлення існування 
соціуму, усіх його складових в умовах окупаційної політики.  

Метою нашого дослідження є спроба проаналізувати особливості 
повсякденного життя мешканців Вінниччини румунської зони окупації 
крізь призму архівних документів та польових етнографічних 
матеріалів з теми: «Війна у пам’яті дітей», зібраних в процесі 
експедицій студентами факультету історії, права і публічного 
управління та викладачами кафедри історії та культури України 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського.  

Друга світова війна вторглася в життя суспільства, негативно 
вплинувши на стосунки між людьми, трансформувала їхні моральні 
принципи, уявлення та їхні соціальні ролі, психологічні ознаки, на 
перший план проступили найбільш негативні соціальні проблеми та 
прояви. Вона порушила звичний ритм буття різних суспільних груп та 
перетворила діяльність їх представників на складну боротьбу за 
виживання, що інколи зводилася лише до самозбереження за будь-
яку ціну.  

Населення окупаційної території вимушене було ухвалювати 
певні рішення щодо життєвого вибору, на яке впливав попередній 
соціальний досвід, системи цінностей, особистих якостей, ресурсів і 
можливостей. Практика реалізації їх обмежувалася режимними 
заходами окупаційної влади. 

Усні свідчення, які були використані для осмислення процесів у 
тогочасному суспільстві апріорі суб’єктивні. В цьому полягає їхня 
головна перевага над офіційними, адже дає змогу збагнути 
особливості осмислення людьми своєї історії, повсякденного життя в 
умовах окупації. Зокрема, з архівних матеріалів дізнаємося, як 
ставилися румуни до місцевого населення: «Після того, як 
встановили свою владу до річки Буг, запанувала румунська 
нагайна… від Дністра до Бугу» [1, арк. 6]. За допомогою жорстоких 
заходів вони намагалися збільшити ефективність праці місцевого 
населення. Cтратегії та стилі поведінки окупантів були різними, адже 
все залежало від настанов і наказів вищої влади, наявності або 
відсутності можливості «домовитися». Варто було б проаналізувати 
ставлення місцевих жителів до окупантів й реалії їх співжиття. Для 
реалізації поставленого завдання було опрацьовано й 
проаналізовано архівні матеріали. Зокрема, зі спогадів дітей війни 
спостерігається відбиток колективного і індивідуального досвіду, де 
чітко видно слова дорослих, які перейняли діти. Наприклад: «Здалеку 
дивилась на гадів» [2, арк. 2]. «Вони стали хазяїнами, а ми 
батраками» [3, арк. 3].  

Більшість свідчень негативні не тільки через індивідуальний 
досвід, але й через те, що місцеве населення знову потрапило під 
радянську владу, де активно діяла пропаганда, яка була направлена 
на негативний образ окупантів. 
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Варто зазначити, що життєвий досвід населення у всіх різний. З 
опрацьованих рукописних матеріалів слідує, що респонденти, 
згадуючи румун, зазвичай порівнювали їх з німцями й наголошували 
на тому, що румуни завдали менше лиха. Наприклад: «Ми мали 
велике щастя, що ми під румунами, якби ми були під німцями, ми всі 
були б в Німеччині. Як мені було 17 років, мене б обов’язково 
забрали б в Німеччину» [4, арк. 4]. «В нас вступили німці. Зразу 
побули, а потім румуни, тут жандармерія армійська була. Румуни 
харашо ставились, вони не іздівалися так як німці, румуни 
православні, то вони не карали цих людей…» [4, арк. 2].  

В опрацьованих джерелах дуже часто спостерігаються спогади 
про покарання, але це сприймалося як щось природнє. Де 
відбувалося покарання, інформації дуже мало. Населенням це 
сприймалося як буденність. До того ж, спостерігається зміна 
ставлення жителів, через досвід окупації як румунської, так і 
німецької. Зокрема, румунська окупація характеризується більшістю 
населення як менш жорстока, більш лояльніша до місцевого 
населення. Наприклад: «Румуни не дуже нас обіжали, німці більше, а 
румуни не дуже» [5, aрк. 6]. «Румуни вели себе набагато лучше. Вони 
ганяли нас там на уборку, і якщо хто не хотів робити нагайками били, 
но не розстрілювали» [5, арк. 8]. «Коли прийшли румуни вони 
заселялися в хати. Румуни вели себе нормально в селі» [6, арк. 18].  

Зустрічаються свідчення респондентів, які негативно згадують 
окупантів: «Румуни були в нашому селі, німців в нас не було, вони 
були у Вапнярці. А румуни були вони дуже протівні і жорстокі. Молоді 
дівчата ховалися на горіща, бо насільнічали» [7, арк. 12]. 

Місцеве населення дуже близько співіснувало з окупантами. 
Часто румуни проживали в будинках місцевого населення, де і 
відпочивали. До дітей вони ставилися гарно. Але, батьки, щоб 
захистити своє чадо від окупантів, давали їм багато застережень. Ці 
заборони постійно супроводжували дітей. Щоб зменшити загрозу для 
них, дорослі надавали чітку настанову, як слід діяти у різних 
ситуаціях: «Мама наша застерігала нас, щоб ми румунам взагалі на 
очі не попадались» [8, арк. 3]. «Дід застерігав нікому нічого не 
говорити» [9, арк. 1]. «Взагалі-то коли окупанти йшли, то діти тікали 
куди можна, щоб їх не зустрічати» [10, арк. 2]. «Казали не показувати 
очі, бо боялися за нас»[11, арк. 5]. 

Життя під час окупаційного режиму вимагало співпраці з 
окупантами, як спосіб вижити. Найчастіше на співпрацю йшли 
чоловіки за-для захисту своїх близьких. Траплялися випадки, коли це 
робилося за-для прав користування своїми повноваженнями для 
своєї вигоди. Зокрема: «Можна сказати, що вели і харашо, вели і 
плохо. Але не німець плохо вів – наші. Самі. Бо були суцмани, 
заступили… І суцмани вже пльотку має, прийде і б’є тебе… Та ти ж 
сам такий як я! Але ж нє, він – суцман, власть має… І всьо 
іздівалися…» [12, арк. 12]; «Як не дивно окупанти не були такими 
жорстокими як свої односельці, саме свої виконували, перевіряли 
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горища, смикали тканини в сіно, збирали сховані з їжею горщики» [13, 
арк.10]. Були випадки в селі, коли сусід ходив по селі, збирав яйця та 
молоко румунам, кричав: «яйка, млєко», відносив це до лісу. Таких 
зрадників було чимало. Вони ж були донощиками. Таких односельці 
ненавиділи, а після війни дуже били [14, арк. 5].  

  Зустрічалися випадки, коли жителів змушували або були 
змушені йти на співпрацю з окупантами заради допомоги. Головна 
причина була в тому, що війна розширила рамки кордонів між 
«своїми», тобто найближчим оточенням, й стала каталізатором 
самоідентифікації, а тому допомагали всім односельчанам: 
«Сільським старостою був Борисюк Семен Іванович. Він не хотів 
служити, але вони його змусили. Якось він хотів до партизанів, але 
під час втечі його зловили і розстріляли разом з 
дружиною» [15, арк. 21]; «Директор школи під час окупації вагаром 
важив, а ми кажем: «Петрович, придержіть машину, бо ми хочемо 
трошки вкрасти». А він: «Добре, діточки. Я буду вас слухатися». І вже 
ген смеркло. Ну ми, по скільки, може 3 кілограми взяли в торбу під 
пахву, а нас багато було [16, арк. 13].  

В румунському окупаційному режимі мало місце й знущання і 
свавілля. Били нагаями за різного роду провини, які були простою 
слабкістю виснажених людей, забирали працювати на полях.  

  У с. Болгані Піщанського району окупанти постійно дозволяли 
собі побиття мирних громадян палицями і кулаками. Зокрема: 
«Тракториста Пилипа Юхимовича Патлачука, Павла Врасія було 
побито до напівсмерті за те, що вони відмовились евакуйовувати 
трактори з села у Румунію. Вік і стать для окупантів не мала 
значення, вони знущалися над всіма і слабкими, і дужими людьми. 
Юнаків Бабича Василя, Косована Миколу, Василя Заболотного, 
Бушеку Миколу – побили, знущаючись за те, що вони виходили 
ввечері на вулицю в комендантський час. Картоку Василя – за те, що 
не запросив на весілля румунського претора. Доходило до того, що 
побиття палицями зазнавали навіть родичі та гості, які були присутні 
на весіллі» [17, арк.13].  

В с. Батрацькому того ж району один з румунських загарбників 
любив прогулюватися сільськими вулицями з вівчаркою. Як тільки на 
його шляху траплялися місцеві жителі, нацьковував на них собаку. 
Зокрема, нею спричинено серйозне каліцтво Гапісії Ткач…Були 
покусані інші сельчани, внаслідок чого було покусано багато селян і 
були випадки каліцтва [17, арк.7].  

Румунські жандарми закували в кайдани 25 мешканціів с. Великої 
Кісниці Ямпільського району й ув’язнили їх у Ямпільській тюрмі, де 
невільники зазнали жорстоких катувань. Відбувалися і страти мирних 
мешканців у Рибницькій тюрмі с. Чорномина Піщанського району 
Савчука Сафрона Івановича, Степана Мусійовича Даценка, Михайла 
Качанова та Йосипа Швеця, мешканців с. Студеної цього ж району 
Антона Шпатаря, Василя Копильчука, Дениса Кушніра, Павла 
Задніпренка, Михайла Забранюка та інші. [18, с.841].  
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Буденною справою було жорстоке відношення окупантів, які 
знущалися над місцевим населення. Все тримали в жорстокій 
дисципліні, яку підтримувадли нагайкою. «Румін» ходив з нагайкою, 
карав навіть за сказане погане слово. Одним із видів покарання було 
те, що порушників ложили на лавку і сильно били» [19, арк. 2]. 
«Нагайкою получала мама за те, що продала молоко євреям» [20, 
aрк.11]. «Робили на фермі, на панів, о кому не то сказав румуну він 
зранку за найгайку і бити» [21, арк.4]. «Нас примушували бути 
свідками допиту, екзискуцій. Вони любили влаштовувати показові 
акції покарання за любі протидії» [22, арк. 3]. «Іздівалися, я ходила до 
машини, ця машина, що молить зерно, я пізно прийшла то він мені 
так бив цю руку, що я не могла нічого взяти в ню, кров текла, це я 
пізно, на п’ять мінут пізно прийшла» [23, арк.4].  

Якщо говорити про стратегії виживання, то одна із найголовніших 
– це крадіжки, які хоч і сильно каралися окупантами, проте давало 
змогу прогодувати сім’ю. І це надало певний відбиток на 
трансформацію колективного сприйняття моральності. «Красти не 
можна було, але мама приходила приносила вузол з зерном та й 
було з чого якусь кашку вже зварити. Вже цього гороху приносили і 
так всі люди робили. Мама десь під с. Журбинці було і там на полі 
працювала ціла ланка, жінок 20 приблизно. Кожна з жінок собі взяла 
по трішки додому того зерна, а руміни якось дізнались про це, що 
вони крадут. Приказав поліцай з руміном йти всім у «Примарію» і всі 
пішли. Мама казала, що його, того поліцая, заставили бити жінок 
нагайкою, але він совісний був бо ж з одного села, але тільки 
прислужував румінам. То одна жінка лягає він її раз вдарив, а другий 
по землі, совісно робив, так усі 20 жінок получали нагайкою. Після 
того теж носили додому зерно, бо жити треба було якось. Страшно 
було красти, але мусили» [24, арк.4]; «Руміни командували і били 
людей. Тоді був город, то ходили на поле діти і дорослі збирали 
колоски. Руміни гонили людей з поля, били пльотками» [25, арк.4]. 

  Ще одним болючим питанням, було питання жінки під час Другої 
світової війни. Через відсутність чоловіків відбувалася зміна 
гендерного порядку, адже жінки були змушені переймати на себе 
відповідальність за дітей, старих, а інколи власного чоловіка. Нажаль 
на долю жінки випадало чимало випробувань. 

Випадки насильницьких дій щодо жінок та примушення до 
сексуальних стосунків під час румунської окупації дуже багато. 
Наративу про жіночу долю багато і він вражає своєю жорстокістю. 
Наприклад: «Інколи насілували жінок» [26, арк.18]. Це було настільки 
буденне явище, що у реципієнтів це не викликає ніяких емоцій: «Били 
якщо хтось на жалується, а до жінок як поки чоловіки воюють, то вони 
і трогали наших жінок» [27, aрк.5].  

Щоб захистити молодих дівчат, жителі застосовували різні 
методи аби якнайменше зазнавати домагань: намагалися зменшити 
вік дівчат, видати їх за дітей, вдавання дівчат хворими, відправляли у 
віддалені хати, а також приховування своєї привабливості. Були й 
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інші методи: «Жінки тримались осторонь, але якщо їм жінки 
подобались, то вони їх насілували» [28, aрк.19]. «Молоді дівчата 
ховалися на горіща, бо насільнічали» [29, aрк.12]. Ще одним методом 
був такий: «З часом родичалися з румунами, шоб вони не коїли лиха. 
Брали їх за куми» [30, арк.10]. 

Ще однією стратегією виживання для жінки стало торгування 
тілом.  

Із спогадів бібліотекара Іванова: « Румуни виходили в двір і 
говорили: «Я хочу кохання». Потрібно сказати, що деякі жінки цим 
користувалися. Жили з румунами на право і на ліво. Дохід цей був 
хороший…» [31, c.8]. Також, сприйняття самого населення і осуд 
стосовно вибору жінки також був присутній: «а тамо діда Панаса була 
молодиця, то вона з руміном любилася. А ми з неї сміялися» [32, 
арк.3].  

Спостерігалися випадки, коли, навпаки, дівчат намагалися 
видати за румуна, щоб покращити життя сім’ї: «Я така була не погана 
дівчинка, і мама мене так зібрав, і тудиго там є вуличка, вийшли 
сюдиго, бо там проходили румуни, вздовж йшла армія. Я потом, кажу 
мамі, а вони підходять до мене і бе бе бе по-своєму і бекають: «Нащо 
ти мене вивела?». Як я стала більша, розумніша, а нуж вони мене б 
забрали з собою» [33, арк.7].  

Отже, свідчення очевидців є цінним джерелом у дослідженні 
повсякдення. Адже вони розкривають справжнє життя місцевого 
населення й політику окупантів. І тому, для повного розуміння тих 
подій, потрібно звернути увагу на життєвий досвід кожного. Адже 
людська пам’ять множинна, і часто різні її прояви розділені і 
конфліктують між собою. Варто зазначити, що господарська політика 
румун мало чим відрізнялась від політики радянської влади. Адже 
вони не змінювали колгоспну систему, так само суворо карали за 
крадіжки. Звичайно, мала свої особливості, а саме, вивіз більшості 
товару до Румунії. Але, у людському сприйнятті, вона мало чим 
позначилась. Запам’яталося в більшості жорстоке ставлення, важка 
праця, а також співпраця з окупантами. 
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СПОГАДИ ПРО СПОГАДИ: НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЯ В КАЛИНІВЦІ 
ЗА РОЗПОВІДЯМИ НАДІЇ КАЛИТКО 

 
У статті на основі аналізу спогадів сучасниці Надії Калитко 

проаналізовано особливості німецької окупації у Калинівці. 
Ключові слова: спогади, окупація, нацизм. 
 
Після відходу рідних багато хто з нас починає жалкувати, що не 

завжди прислухався до їх розповідей про минуле, не записував їх, не 
розпитував. 

Учасників і сучасників війни з нацистською Німеччиною в живих 
майже не залишилося. Про ті часи побутують розповіді їх нащадків, 
які іноді досвід окремих людей видають за єдино вірогідний. А люди, 
обставини в які вони потрапляла були різними. 
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Мета повідомлення – ознайомити зі спогадами про німецьку 
окупацію в Калинівці моєї мами Надії Трохимівни Калитко, в дівоцтві 
– Церковнюк. Все її життя минуло у рідному місті – Калинівці, що за 
25 кілометрів від Вінниці. 

За декілька днів до 22 червня 1941 р. вона отримала атестат 
відмінниці про закінчення середньої школи, що надавав пільги при 
вступі до вищих навчальних закладів. Після запровадження золотої 
медалі такі пільги надавалися випускника м, нагородженим нею. 
Війна знищила мрію – отримати вищу освіту, стати вчителькою мови 
та літератури. 

Відразу після початку війни серед населення поширювалися 
чутки, та й офіційні засоби інформації повідомляли про нищення 
німцями євреїв, комуністів, комсомольців. Мама була комсомолкою, 
як всі у класі. До того ж у родині захворів скарлатиною її 15-річний 
брат Федір. Їхня мати, моя бабця Мотря у продуктовій крамниці 
бідкалася про те, що очікувати з приходом німців. Що прийдуть, ніхто 
не сумнівався. Радянські війська відступали, солдати розповідали 
про переваги ворога у технічному спорядженні. Продавчиня, літня 
єврейка (ім’я та прізвище називалося, але не запам’яталося) сказала: 

« - Что вы переживаете, мадам Церковнюк. Ведь люди придут, 
они же были в 1918 году». 

У звичайних людей радянській владі віри не було. Продавчиня 
стала жертвою Холокосту. 

Німці прийшли 22 липня 1941 р., спекотного літнього дня. 
Родина мешкала неподалік від центру Калинівки. Декілька 

німецьких солдатів зупинилися на постій на ніч у обійсті. Влітку 1941 
р. німці жили за розпорядком. О 6 годині вечора вони починали 
відпочивали. Так розповідали сучасники. На подвір’ї німці розклали 
гумову ванну, розпалили паяльні лампи, ними гріли воду у казані. 
Коли все було готово, вони повністю роздягнулися і почали митися. 
На подвір’ї знаходилися жінки: мамина бабця, моя прабабця Тетяна 
віком десь 55 років, її дочка Мотря – 35 років і онука – тобто мама, 18 
років. Німці на них не зважали, як на кішку і курей. Для них це були 
унтерменші – недолюди. Маминого діда, мого прадіда Платона двічі 
стримували, вхопивши за руки, від спроби з сокирою йти на німців, 
коли вони запалили лампи під хатою з солом’яною покрівлею і коли 
голяка, з вигуками, хлюпалися по черзі у ванні. 

Десь приблизно через місяць, в середині серпня у вулицю 
зайшла колона військових із червоними петлицями. Деякі люди 
побігли до них: «радянські». Але, коли підійшли ближче, зупинились. 
Це були словаки, які пішли рухалися на схід. 

Вони розійшлися по хатах на годину перепочити. До хати зайшов 
молодий офіцер і звернув увагу на етажерку з книгами, переважно 
шкільними підручниками. Він почав розпитувати маму де вона 
навчалася, як думає влаштовувати подальше життя. На її слова, що 
закінчила 10 класів школи (гімназію, уточнив офіцер) і хотіла б бути 
вчителькою, громадянин союзної Німеччині держави сказав, що 
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«панєнка буде ходити в сабо і годувати свиней німецьким панам. І це 
в кращому випадку». 

Мама не зрозуміла слова сабо, згодом дізналася, що це 
дерев’яні черевики, їх німці називали клумпи. В них взували в’язнів 
таборів. 

Окупація принесла багато лихого. Всіх євреїв зселили на одну 
вулицю (нині Лермонтова) в гетто, яке обнесли колючим дротом. 
Вихід за його межі був заборонений під страхом розстрілу. З гетто 
межував город маминої родини. 

Часто влітку бабця Тетяна, наче пораючись у городі, підходила 
до дроту і перекидала буханець ячмінного хліба, що продавали за 
німців. В 1942 р. всіх мешканців гетто розстріляли. Німці зігнали 
чоловіків копати ями за межами Калинівки, не пояснювали для чого. 
Але, коли там дізналися для кого це, дід Платон втік додому, де 
сказав, що це – Страшний суд. 

Декого з євреїв людям вдалося врятувати. Мама називала ім’я 
однієї мешканки повоєнної Калинівки, яку переховували. Чоловік моєї 
однокласниці – Нелі Тунік показував мені медаль «Праведник світу» 
та відповідний документ на ім’я своєї тещі. 

Серед наших улюблених учителів у школі №1 був Лазар 
Мойсейович Перель. Завжди усміхнений, жодного уроку не було без 
жарту. Він шкутильгав, його поранили в ногу під час розстрілу євреїв. 
Коли приречених вишикували на краю ями і офіцер скомандував 
«Ахтунг» («Увага»), мати штовхнула сина. Після команди «Фаєр» 
(«Вогонь») він уже падав, куля влучила у ногу. Засипали ями аби як. 
Він вночі виліз з під тіл убитих і пішов геть, спинаючись на якийсь 
дрючок. Йому було десь 10-12 років. Його підібрали люди, лікували, 
більше 2 днів в одній хаті не тримали, передавали до іншої родини. 
Він майже нічого не пам’ятав про той час. 

Для українців найбільшим лихом стали набори на працю до 
Німеччини. Спочатку було розгорнуто пропагандистську кампанію, на 
яку в Калинівці із маминих знайомих повелось декілька дівчат. На 
цьому справа зупинилася. Німці почали влаштовувати облави на 
базарах, в інших громадських місцях, ходили по хатах і насильно 
забирали молодь, людей певного віку. Староста Калинівки – Андрій 
Гаврилюк, якщо дізнавався про дату облави, попереджав через 
знайомих і ця звістка розходилася серед людей. Перед маминим 
татом, моїм дідом Трохимом постав вибір – потрапити до Німеччини 
чи повернутися на працю на пошті. Все життя, з 14 років до 70-ти, він 
працював на пошті на різних посадах. За окупації поштою керував 
німець, який ходив з палицею.  

Тепер багато чого кажуть про працю остарбайтерів у нацистській 
Німеччині. Я лише переповім те, що казала мама. З Німеччини 
остарбайтерам можна було надсилати поштову листівку за певний 
час. Дозволялося посилати туди одну річ раз на місяць. Якась 
дівчина, прізвище якої мама називала (вона повернулася додому в 
1945 р.), писала: «Мамо, живу як наша Манька, так сплю і так 
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годують. Пришліть чоботи». Манькою у них називали свиню, яку 
відгодовували. Остарбайтерам заборонялося надсилати шкіряне 
взуття. Але, якщо річ була оформлена на пошті, вона не 
поверталася. Мій дід Трохим оформляв один чобіт як одну посилку, 
за що при відправці отримував від німця пару ударів палкою по спині. 
Синяки трималися довго. А через місяць це саме повторювалося з 
другим чоботом. Цікаво, що відправлення доходили до адресату. 

Мамин брат – мій дядько Федір переховувався від облав на 
горищі, разом з сусідом, вже одруженим чоловіком, тривалий час 
вони відсижувалися у сторожці на Окопі – єврейському кладовищі, 
розташованому далеченько від містечка. Декілька тижнів весною 
сиділи в порожній ямі з-під буряків. У ній тримали буряки взимку, була 
досить глибока, щоб буряки не замерзали. Зверху на буряки клали 
солому, на яку насипали землю, частину околота ставили сторч як 
продуховину, для доступу повітря. Буряки забрали, поклали 
дерев’яний поміст, його присипали землею, і вони там вдень сиділи, 
вночі виходили.  

Щоб не пройти медичну комісію перед відправкою до Німеччини, 
мама і інші її однолітки пили всілякі настої з бур’янів, тютюну, 
мастили обличчям сумішами мінералів в надії мати хворі легені чи 
серце, виразки на обличчі.  

Коли мама потрапила на таку комісію, вона не поспішала 
заходити. Хтось взяв її за плечі і заштовхнув у кімнату. В комісії не 
було німецьких лікарів. Маму визнали непридатною. Через півгодини 
приїхав німецький лікар і всіх підряд зарахували до праці у Німеччині. 
До кінця життя вона жалкувала, що не знає, хто її штовхнув і цим 
врятував від німецької неволі. 

Лише у 2005 р. мама дізналася як вона опинилася на праці у 
німецькій цивільній фірмі з обслуговування шосейних шляхів. 
Напередодні своєї смерті, її мати Мотря сказала, що це вона зуміла 
влаштувати її туди переписувачкою паперів, сподіваючись таким 
чином врятувати від Німеччини. Але сподівання були марними. З 
фірми маму відправили на медичну комісію. 

На фірмі працювали німці віком 60-70 років. Трохи молодшим був 
лише начальник, який на єдиній своїй руці (другу втратив на фронті) 
мав пов’язку з свастикою як член нацистської партії. 

Мама згадувала про декількох німців-кваліфікованих робітників з 
фірми. Були там і декілька людей з Калинівки та один 
військовополонений, молодий росіянин. З німців запам’яталися 
Зіберт віком десь 65 років, за його словами соціал-демократ, і 70-
річний Гебауер. Всі – німецькі та українські працівники дуже боялися 
начальника. 

З пізньої осені 1941 р. і до розгрому німців під Сталінградом 
ставлення до місцевих робітників було зверхнє і байдуже.  

Коли взимку мама одягнула пальто із справжнього сукна, це 
викликало велике здивування. Німці з фірми належали до суспільного 
прошарку, одяг яких був із штучних тканин (ерзац). Гебауер все 
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дивувався, що ці люди мають такий одяг. Зіберт його запитав, чи він 
думав, що це дикуни із одним оком у лобі. 70-річний німець відповів, 
що він вірив всьому, що їм казали за влади нацистів. 

Після Сталінградської битви німці просили маму слухати по 
радіоприймачу і перекладати їм передачі Московського радіо. Мама 
згадувала такий випадок. Вдень двері кімнати замкнули зсередини і 
слухали Москву, досить гучно. Зміст передачі німців дуже зацікавив, 
вони і не чули, що хтось гупає в двері. Вимкнули приймач і відчинили. 
Зайшов начальник. Всі зблідли. Він підняв єдину руку: «Хайль 
Гітлер». Німці йому дружно відповіли. Після цього він запитав, «що ж 
вони кажуть» і довго слухав.  

Після розгрому під Сталінградом німці раптом заговорили про Ф. 
Достоєвського і Л. Толстого.  

Запам’яталося ще одне. Вранці якогось дня, вона застала 
заплаканого Гебауера, який лаяв Гітлера і Сталіна. Він повторював, 
що у Дюссельдорфі літаки США і Британії вщент розбомбили місто і 
будинок, де мешкала його родина, яка загинула повністю. Мама 
розказувала, що вона раптом почала голосно сміятись. Розуміла, що 
цього не потрібно робити, це недоречно і небезпечно, але нічого не 
могла з собою вдіяти. Гебауер запитав, чому вона сміється. Відповів 
Зіберт: «Чого ти тут? Хто тебе сюди кликав? Може у неї загинули 
рідні і знайомі на фронті». Цього ж дня Гебауер поїхав додому. 
Позаду автомобіля, яким він їхав, українські робітники причепили 
віник. 

Фірма зникла, випарувалася, коли у 1944 р. танкісти під 
командуванням І. Бойка зайняли Козятин. До вечора вже нікого не 
було. 

Окрім німців в Калинівці розташовувався невеликий підрозділ 
угорців. Вони на вулиці демонстрували неповагу до німців і жорстоко 
поводилися з місцевими людьми, якщо вважали їх у чомусь винними. 

У Калинівці панував жорстокий режим безпеки. За 20 кілометрів 
була ставка Гітлера, неподалік, у селі Черепашинці – ставка Геринга.  

Щодо партизан, то мама казала, що чула про Калашника. Лише 
один раз до її рук потрапила радянська листівка. 

Восени-взимку 1941 р. – на початку 1942 р. у Калинівці діяла 
підпільна організація Спілки української молоді. Організатором був 
редактор місцевої газети, член ОУН Липовий. Маму запрошували до 
СУМ, вона відмовилася, тому що не бачила в умовах німецького 
панування перспективи досягнення мети. Організацію виказав один з 
її членів, всіх розстріляли. Ця людина вижила, мешкала десь в 
Україні, ніколи в Калинівці не з’являлася. Його мати – проста 
неписьменна селянка, на вулиці на колінах клялася перед мачухою 
одного із розстріляних, що її син не винен. 

При відході у березні 1944 р. німці спробували спалити 
Калинівку. Це було легко зробити. На 99% хати були вкриті соломою. 
Мама розказувала те, що бачила на своїй вулиці. З’явився німецький 
солдат з відром бензину і квачом у ньому. Люди все зрозуміли. До 
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солдата підійшла Ликора (Ликерія) Варчук. Я пам’ятаю цю бабцю, яка 
розмовляла поволі, монотонно, часто вживала слово «мамко». Вона 
звернулася до солдата: «- Сину, що ти робиш? Сину, ти фаєр 
(запалиш вогонь), а нам без хатів і харчів капут (загибель). Сину, у 
тебе ж є мутер (мати), щоб вона не дожила тебе народити, ніх фаєр. 
Мамко, у тебе ж є кіндер (дитина) і у нас є кіндер. Нашо їм капут. 
Сину, щоб ти ще в матері вмер, не треба фаєр». Така розмова 
продовжувалася декілька хвилин. Німець слухав, згодом брутально 
вилаявся російським матом і пішов. Віддалік крайньої хати, перед 
цвинтарем стояв стіжок сіна. Німець його запалив, дим було видно 
здалеку. 

Калинівка повністю уціліла, ніяких руйнувань у війну не зазнала. 
Першими радянськими солдатами, яких мама побачила у березні 

1944 р., були двоє розвідників. Вони під ранок постукали у двері, в 
хаті пробули хвилин двадцять. Розпитали про становище, чи були 
німці і де саме. Їх пригостили молоком. Вони залишили пайку 
солдатського хліба. 

Згодом, прийшли тилові підрозділи, з ними гебісти. Відбувалися 
допити, зокрема, запитували скільки німців особисто вбила. Від них 
дізналася, що вона не повноправна громадянка, а трофейна, тобто, 
захоплена як трофей у німців. До розпаду СРСР вона пам’ятала про 
тавро – «перебувала на окупованій території». Проте почала 
працювати у районній конторі держбанку. У багатьох анкетах, які 
доводилося заповняти радянським громадянам, була графа про 
родичів з окупованих територій. 

Компрометуючих матеріалів на родину не було. Мамин брат – 
Федір у 1944 р. був призваний до радянської армії і служив у Групі 
радянських військ у Німеччині десь до 1951 р. чи 1952 р. У родині 
побутувала розповідь, що з органів держбезпеки приходив запит у 
сільську раду про співробітництво його родини з окупантами. 
Відповідь була негативною. 

Відразу після вигнання німців, маминого батька призначили 
керівником районної пошти. Через деякий час він відмовився від 
посади. Сказав, що буде виконувати всю технічну роботу, але як 
позапартійний не буде ходити на всілякі наради в райком партії, що 
забирало багато часу. 

Загалом, я не від кого в Калинівці не чув добрих слів про 
окупацію та про тогочасних, наголошую на цьому слові, німців. Були 
люди й серед них, але дуже-дуже мало. Їхня людськість почала 
виявлятися після Сталінградської битви. 

Як відомо тепер, Калинівка потрапила в зону, де після перемоги 
Третього райху мали надавати землю німецьким солдатам. Місцеве 
населення повинно було зникнути. 

Друга світова війна для нинішніх людей середнього та молодого 
віку – глибока історія. Але треба пам’ятати головне – коли б 
запанували нацисти, українці, як і інші слов’яни, яких «арійці» 
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вважали «недолюдами», були приречені, частково зникнути, частково 
перетворитися у рабів із вмінням рахувати лише до 500. 
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Друга світова війна – одна із найтрагічніших сторінок в історії 

людства. Мільйони загиблих людей – це наслідки цієї кровопролитної 
катастрофи. Ця трагедія не обминула жодного населеного пункту, 
кожне невелике село, селище чи містечко по-своєму відчуло 
жорстокість німецького окупаційного режиму. Не стало винятком і 
село Дзигівка Могилів-Подільського району Вінницької області. 
Жителі села своєю мужністю і звитягою боролись за перемогу на 
фронтах війни у лавах Червоної Армії, мирні жителі села не 
скорились під окупаційним режимом, а продовжували боротись, 
демонструючи незламну силу волі. Історія участі жителів села 
Дзигівка у Другій світовій війні – це ціла історія життя на фронті 
кожного окремого бійця, це сотні тих, хто не повернувся живим, це 
історія героїв, які дали нам мирне небо над головою. Цей період в 
історії села неможливо викреслити чи обминути, тому що пам’ять про 
події тих часів буде вічно жива. 

Дослідженням проблеми історії села в період Другої світової 
війни займались місцеві краєзнавці та історики, які зібрали свої 
дослідження в рукописні матеріали. Серед дослідників даного 
питання виділю Кудиму Станіслава Георгійовича, Варваришену 
Світлану Леонідівну та Боднарчука Михайла Миколайовича, які у 
своїх дослідженнях проливають світло на дану проблему. 

Події на фронтах Другої світової війни розвивались досить 
стрімко. Гітлерівська Німеччина захоплювала європейські країни одна 
за одною, і вже в червні Адольф Гітлер сформував план 
«Барбаросса» – план нападу німецьких військ на Радянський Союз. 
22 червня 1941 р. почалася радянсько-німецька війна. Вона застала 
невеличке тоді ще село зненацька, прокотилась по ньому хвилею, 
встановивши зону румунської окупації. Практично весь період 
радянсько-німецької війни наше село знаходилось у складі 
Трансністрії - зони румунської окупації. Вже 23 серпня 1941 року вся 
територія нашого села була окупована. З 25 серпня село входить під 
контроль румунських військ. На території села було сформовано 5 
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військових румунських залог, які слідкували за дотриманням 
правопорядку. Щодо місцевого населення, за даними джерел, 
окупаційні війська не застосовували політику масових розстрілів чи 
терору, а обмежувались виключно фізичними покараннями у вигляді 
привселюдного побиття нагайкою чи залучали їх до виконання 
громадських робіт. Зокрема, відомі випадки масових побиттів на 
Лисій Горі та Бугарівці, коли одночасно покарання здійснювалось над 
понад 100 селянами, за самовільне покидання місцевої гуральні. На 
території самого села не проходило вагомих битв чи масових 
збройних сутичок у ході Другої світової війни, проте наше село стало 
центром приймання поранених військових із усього району. Центром 
такого пункту служив військовий госпіталь, збудований ще липні 1941 
року. Вже із вересня 1941 року він почав приймати перших 
поранених. Одним із таких став Микола Семенович Савін - командир 
8-го окремого Гвардійського танкового полку. У ході румунської 
окупації багато будівель громадського призначення були перетворені 
на склади, де зберігалась зброя, розміщувалась адміністрація та 
концентрувались румунські військові залоги. Зокрема, будівлі кузні, 
швейної майстерні, конюшні було перетворено на склади зі зброєю, 
яку румунські війська постачали німецьким у ході проведення 
військових операцій. Приміщення сільської бані стало місцем 
перебування румунської військової залоги та штабу поліції, яка 
контролювала громадський порядок на території населеного пункту. 
Дані приміщення збереглись до нашого часу, але в зруйнованому 
вигляді. На території села в роки Другої світової війни працювали такі 
об’єкти - пекарня, гуральня, ферма, із яких румунські війська брали 
продовольство для постачання своїх військових залог. За даними 
місцевих дослідників, у цих підприємств було відібрано в період 1941-
1944 рр. понад 60% виготовленої продукції. Румунські війська 
щомісячно здійснювали ревізії даних підприємств. Проти панування 
румунських військ виступив працівник тваринної ферми 
Добровольський Геннадій Петрович, який підбурював інших 
працівників, щоб ті покинули роботу і взялись за вила та лопати 
проти окупантів. У грудні 1941 року робітники ферми перестають 
виходити на роботу, зібрались у центрі села. В цій акції взяли участь 
52 селянина. Вони провели мирну демонстрацію, але вже на початку 
січня 1942 року румунські війська розігнали її, присудивши кожному, 
хто брав участь у цій акції 25 ударів нагайкою і залучення до 
громадських робіт [1, с. 45-53]. 

Загалом рівень життя населення стрімко падав. Було закрито 
місцеву церкву та костел, впав рівень виготовлення місцевої 
продукції майже втричі, відчувається дефіцит робочих рук, 
з’являються перші прояви голоду. Зокрема, є дані, що станом на 1944 
рік в селі голодувало понад 20 сімей. Місцеві мешканці здійснювали 
масові втечі через Дністер в пошуках кращої долі. Зафіксовано 17 
таких випадків (втекли сім’ї Якименків, Мазурів, Малашенків, 
Опанасенків, Яськів, Боднарів, Бринзаків). На території села не було 
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організовано цілеспрямованого підпільного чи партизанського руху. 
Проти румунської окупації за період 1941-1944 рр. було здійснено 
лише 6 виступів. Два із них на території Лізвору, три – на Долині, 
один – на Бугарівці. Але про їх історію не має даних. Відомо тільки 
очільників цих виступів - Гуцол Петро Михайлович (українець), Главіш 
Дем’ян Романович (українець), Крутянський Сендер Бенціонович 
(єврей). Ці виступи були локальні і не отримали підтримки в широких 
колах населення. В роки румунської окупації постало питання 
перебування єврейського населення в селі, яке тут мешкало. Ще з 
кінця 18 століття воно проживало на території села компактню 
громадою. В центрі села знаходилось ціле єврейське містечко. 
Протягом 1941-1944 рр. із Дзигівки було евакуйовано все єврейське 
населення. Випадків вбивства євреїв на території села зафіксовано 
лише 2 - це Перельойзен Меєр Шмульович, Гробман Моїсей 
Хаїмович. Сьогодні на території села лише залишилось декілька 
зруйнованих єврейських будинків. Протягом 1943-1944 рр. становище 
румунських окупантів в селі похитнулось. Із слів місцевих жителів, які 
розповіли про те, як проходило визволення села: «Вночі висадився 
десант, а ранком в село прорвалась група танкістів. Ворог відступив, 
а бійці нашої армії прорвались в Ямпіль» [1, с.57-60]. Вже 18 березня 
1944 р. с. Дзигівка, військами Червоної Армії було визволено від 
румунських окупантів [2]. 

Окреме питання в історії села становить участь односельчан в 
Другій світовій війні. Понад 2000 дзигівчан пішло на фронт, 749 
загинуло. Населення брало участь у всіх хвилях мобілізації. Багато 
односельчан брали участь у Яссько-Кишинівській операції, куди їх 
було мобілізовано примусово із одними лопатами в руках.  

Найвідомішою постаттю із Дзигівки в роки Другої світової війни є 
Данило Гнатович Шамура. Народився 9 грудня 1918 року до селі 
Дзигівка в селянській родині. Українець. Член ВКПб / КПРС з 1942 
року. У 1937 році закінчив Буднянський агрономічний технікум. 
Працював агрономом Ямпільської МТС. У Червоній Армії з 1939 року. 
Учасник визвольного походу радянських військ в Західну Україну і 
Західну Білорусію 1939 року. У 1941 році закінчив Московське 
військово-інженерне училище, в 1942 році – курси "Постріл". На 
фронті у Велику Вітчизняну війну з липня 1941 року. Воював з 
ворожими загарбниками на Південно-Західному, Сталінградському, 1-
му Прибалтійському і 4-му Українському фронтах. Командував 
стрілецьким взводом, потім до січня 1942 року – саперною ротою, а 
згодом – ротою ПТР. Був п'ять разів поранений. Перший ворожий 
танк лейтенант Данило Шамура знищив зв'язкою гранат в 1941 році 
під Смоленськом. Через тиждень на мінах, які він встановив разом з 
бійцями ввіреного йому саперного взводу, підірвалися ще два танка. 
Командир роти ПТР 970-го стрілецького полку комсомолець старший 
лейтенант Шамура Д. Г. в бою у радгоспу "Правда" Донецької області 
України від 31 січня 1942 року вогнем роти бронебійників відбив 
контратаку танків противника, особисто підбивши два з них. У цьому 
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бою був важко поранений. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 
5 травня 1942 за зразкове виконання бойових завдань командування 
на фронті боротьби з німецько-ворожим загарбниками і проявлені при 
цьому мужність і героїзм старшому лейтенанту Шамурі Данилу 
Гнатовичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням 
ордена Леніна і медалі "Золота Зірка ". З 5 травня 1944 гвардії майор 
Шамура Д. І. - командир 84-го гвардійського стрілецького полку 33-й 
гвардійської стрілецької дивізії. Після війни Д. І. Шамура продовжував 
службу в армії. У 1948 році він закінчив Військову академію імені М. 
В. Фрунзе. Став кандидатом військових наук, доцентом. З 1966 року 
полковник Шамура Д.Г. – в запасі. До виходу на заслужений 
відпочинок працював начальником кафедри Кримського ордена "Знак 
Пошани" сільськогосподарського інституту імені М. І. Калініна в місті 
Сімферополь. Помер 16 грудня 1997 року. Похований в місті Ямпіль 
Вінницької області. Нагороджений орденами Леніна, Олександра 
Невського, Вітчизняної війни 1-ї та 2-го ступенів, Червоної Зірки, 
медалями. Ім'я Героя було присвоєно піонерським дружинам 
Дзигівської середньої школи Ямпільського району Вінницької області 
України [3]. 

Також відзначились такі односельчани: 
 1)Ящук Михайло Миколайович - воював на 4 Українському 

фронті, танкіст;  
2)Дворначенко Сергій Петрович - брав участь у Яссько-

Кишинівській операції, Герой Радянського Союзу;  
3)Маковій Яків Венькрітович - солдат. 
4) Добрянський Гавриїл Григорович - солдат. 
5) Висоцький Платон Митрович - участь у форсуванні Дніпра, 

Яссько-Кишинівська операція. 
6) Онофрійчук Леонід Акимович - танкові війська. 
7) Собко Феодосій - солдат. 
8) Пярначистий Степан Олексійович - розвідник. 
9) Примаченко Андрей Пилипович - учасник оборони Одеси. 
10) Гром Василь - розвідник. 
11) Швець Федір - танкіст, участь в обороні Києва, Герой 

Радянського Союзу. 
12) Боднарчук Яків - розвідник, воював на 2 та 3 Українському 

фронті. 
13) Минаш Михайло Олександрович - сухопутні війська, участь у 

битві під Сталінградом та Курській дузі [3]. 
А також: Дзюбенко Яків, Мельник Антон, Кудря Олександр, 

Капелістий Федір, Цибульський Семен, Холевич Пилип, Килинчук 
Панфіп Митрофанович, Зайко Федір, Заболотний Данило 
Онуфрійович, Заболотний Омельян Онуфрійович, Слюсар Іван 
Пилипович, Кілігой Василь Йосипович, Скрипник Прокопій 
Прокопович [4]. 

У 1967 році в селі було встановлено пам’ятник загиблим 
односельчанам, на меморіальних плитах якого викарбувано 749 імен. 
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Також похований на території села Микола Семенович Савін, якому 
встановлений меморіал, а також є братська могила 29 солдатів, які 
загинули в ході звільнення Ямполя та були доставлені в село для 
поховання. Серед них: Васютинський Петро Фаустович, Дробишев 
Петро Васильович, Дьяков Микола Сергійович, Двойнов Михайло 
Романович, Єрошин Федір Семенович, Зиков Іван Матвійович, Кпек 
Павло Григорович, Ізосимов Володимир Григорович, Петровський 
Микола Миколайович, Мордвінов Андрій Михайлович. Пам’ять про 
ціну перемоги в Другій світовій війни назавжди буде викарбувана у 
свідомості наших односельчан і майбутніх поколінь [1, с. 66-67]. 

Отже, село Дзигівка було частиною загальноісторичного процесу, 
і події Другої світової війни відбились на населеному пункті та його 
жителях важкими наслідками, проте не зламали ні село, ні його 
жителів. Жителі села гордяться своїми односельчанами-
захисниками, які віддали своє життя за таку бажану перемогу, за таке 
бажане мирне небо на головою. Їхній приклад мужності та відваги є 
прикладом для майбутніх поколінь, а ми, майбутнє покоління, маємо 
пам’ятати і шанувати подвиги наших земляків, віддавати їм данину 
честі, і не дозволити в умовах сучасного життя повторення тих 
страшних подій. 
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РОЗШУК ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНЦІВ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ 

ВІЙНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1950-Х – 1980-Х РР. 
 

У статті на основі аналізу архівних джерел та спогадів 
сучасників проаналізовано розшук військових злочинців німецько-
радянської війни у другій половині 1950-х – 1980-х рр. 

Ключові слова: війна, злочин, розшук. 
 
На підставі документів архівно-кримінальних справ 

досліджуються мотивація колабораціонізму під час німецько-
радянської війни, алгоритм пошуку воєнних злочинців у другій 
половині 1950-х – 1980-х рр. Він включав у себе факт встановлення 
злочину, докладне розслідування його обставин із застосуванням 
агентурно-оперативних методів, виявлення причетних до нього осіб, 
встановлення їхнього місця проживання, арешт, документування його 
провини у кожному конкретному випадку, опитування свідків, 
дослідження наявних архівних документів про історичні обставини 
здійснення злочину, передачу кримінальної справи для судового 
розгляду та виконання вироку. Партійно-радянське керівництво 
вимагало, щоб судовий процес над колаборантом використовувався 
в агітаційно-пропагандистських цілях.  

Для дослідників важливо виявити чинники колабораціонізму, які 
сформували мотиваційну світоглядну картину колаборанта. Зокрема, 
розорення родини більшовиками, голод, репресії, відсутність 
можливості заробляти гроші, добробут родини, перспективи для 
дітей, жорстка регламентація повсякденного життя, втручання в 
особистий простір, порушення традиційних норм співжиття, 
відсутність задоволення національно-культурних потреб тощо. Це 
повинно стати одним із центральних напрямків наукових досліджень. 

Ключові слова: німецько-радянська війна, колабораціонізм, 
архівно-кримінальна справа, органи держбезпеки.  

Упродовж останніх десятирічь дискусії про події Другої світової 
війни стали поширеними як у світовій історіографії, так і серед 
пересічних громадян. Це закономірне явище, оскільки разом з 
радянською імперією рухнули ідеологічні обмеження на 
інтерпретацію подій, а розсекречення архівних фондів ввело в 
науковий обіг величезний масив досі невідомих документів.  

Для політиків пострадянських країн пам’ятні дати війни стали 
інформаційним приводом для обговорення ролі кожної нації у 
боротьбі з нацизмом, наслідків радянської окупації Східної Європи. 
Останнім часом особливої актуальності набули дискусії про масовий 
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колабораціонізм під час Другої світової війни. Політики Російської 
Федерації використовують факти колаборації громадян радянської 
України та Прибалтики у боротьбі проти вже незалежних нині 
країн [10; 8].  

Особлива увага акцентується на участі українців у каральних 
операціях проти цивільного населення, водночас замовчуючи про 
причетність громадян Російської Федерації у цих самих злочинах [9]. 
Із вуст російських політиків постійно лунають звинувачення щодо 
героїзації колаборантів в Україні та країнах Балтії. Натомість 
показово друкуючи вибіркові документи із архівно-кримінальних на 
представників «власівського руху», дослідники акцентували увагу 
лише на факті колаборації [7]. Мотиви, причини, соціально-економічні 
чинники, що склалися у СРСР, умови нацистської окупації як фактори 
колаборації до уваги російськими дослідниками практично не 
беруться.  

Українські дослідники за три десятиліття накопичили солідну 
історіографію Другої світової війни. Основними науковими 
проблемами стали дослідження перебігу Другої світової війни, історії 
Голокосту, насильства над цивільним населенням, типології 
поведінки та людські долі, колаборації та форм опору, меморіалізації 
та історичної пам’яті [11]. 

Але, незважаючи на накопичений історичний матеріал, цікавість 
до подій Другої світової війни не зменшується. Це зумовлено, у 
першу чергу, необхідністю переосмислити радянський наратив, 
проаналізувати нові виявленні документи, що були розсекречені 
згідно Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», що був 
ухвалений у 2015 р.  

 Після закономірного відходу в інший світ учасників Другої 
світової війни, які могли підтвердити або спростувати нові 
інтерпретації, архівні документи стали одним з джерел для 
дослідження цієї світової трагедії. 

Розсекреченні документи надали цілком нову інформацію про 
перебіг подій Другої світової війни на теренах радянської України, 
життя населення в умовах нацистської окупації, мотиви колаборації 
тощо. 

Ученими значною мірою досліджені архівно-кримінальні справи 
на осіб, заарештованих за «антирадянськими» мотивами і 
реабілітованих через відсутність складу злочину. Але поза науковим 
вивченням залишилися архівно-кримінальні справи на колаборантів. 
У Галузевому державному архіві Служби безпеки України і його 
підрозділах в обласних управліннях СБ України зберігаються справи 
на: 

– осіб, що навчалися у німецьких спеціальних школах 
(розвідувальних, контррозвідувальних, поліцейських, військових); 

– співробітників й агентів розвідувальних і контррозвідувальних 
органів нацистської Німеччини; 
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– осіб, що працювали у німецьких окупаційних адміністративних 
органах; 

– осіб, що проходили службу у німецьких охоронних органах 
(жандармерія, поліція); 

– осіб, що проходили службу в армійських частинах нацистської 
Німеччини і її союзників, в національних легіонах; 

– осіб, засуджених за зраду Батьківщини, шпигунство, диверсії, 
шкідництво, саботаж, терористичні акти, злочини проти людства і 
людяності, каральні акції стосовно цивільного населення, вбивства, 
катування громадян і поплічництво у цьому окупантам, озброєні 
вторгнення на територію УРСР, організацію озброєних формувань, 
розбій, грабунки, інші види насильства [4, с.91]. 

Більшість справ колаборантів датована 1943 – початком 1950-
х рр. Починаючи з часу звільнення УРСР і упродовж 1950-х рр. 
органи держбезпеки виявляли і передавали на розгляд судових і 
позасудових органів кримінальні справи на колишніх поліцаїв, 
старост, співробітників органів самоврядування, агентів німецьких 
спеціальних служб, учасників каральних акцій. Кримінальні справи, 
що направлялися на розгляд Особливої наради при НКВС–МДБ 
СРСР, оформлялися відповідно до кримінально-процесуального 
кодексу. На відміну від судового розгляду, для цього позасудового 
органу непотрібно було вагомої доказової бази. Але кримінальні 
справи на розгляд Особливої наради все одно приходили недбало 
оформленими. Оскільки на співробітниках держбезпеки позначалися 
як досвід спрощеного слідства під час Великого терору, так і вимоги 
швидкого розслідування в умовах воєнного часу. 

Якість розслідування неодноразово була предметом службового 
розгляду й інструктивних вказівок. У директиві наркома внутрішніх 
справ УРСР С.Савченка від 6 травня 1943 р. зазначалося, що в 
УНКВС по Ворошиловградській області у 580 слідчих справах відсутні 
свідчення свідків або інші документи, що підтверджували зрадницьку 
діяльність арештантів. Зокрема, із 607 кримінальних справ, де 
допитувалися свідки у 144 допитано по одному свідку, у 183 – по два 
свідка, у 130 – по три свідка, у 150 – по чотири і більше 
свідків [6, арк. 33–34 зв.]. 

Документування злочину проводилося на основі свідчень свідків. 
На рішення впливало соціальне походження та факти й дії 
підслідного, які слідчий інтерпретував як «антирадянський» мотив 
скоєння злочину. Спроби пояснити свої дії виживанням в умовах 
окупації, страхом за долю сім’ї не розглядалися. Такі ситуації 
характерні в основному для справ працівників місцевого 
самоврядування окупаційного періоду. Вони займалися не каральною 
діяльністю, а налагодженням роботи комунальних служб, медичних і 
освітніх установ, підприємств переробної промисловості та ін. За 
відсутності реальної доказової бази та при необхідності швидкого 
покарання такі справи спрямовувалися на позасудовий розгляд. Тому 
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у таких архівно-кримінальних справах важливо оцінювати 
співвідношення провини і покарання.  

Частина кримінальних справ на колаборантів розглядалася у 
судовому порядку. Хоча перебіг судового розгляду і наявна доказова 
база не завжди відповідали нормам правової держави, але 
оприлюднені факти грабунку і знищення цивільного населення та 
військовополонених співвідносні із наявною інформацією у 
документах партійно-радянських органів та спогадах сучасників [1; 2]. 

Проблема колаборації залишалася актуальною упродовж всього 
радянського періоду. Для комуністичної пропаганди важливо було 
донести до пересічного громадянина СРСР, що зрада є найбільшим 
злочином. 

Аналіз виявлених архівних документів засвідчив, що для вищого 
партійно-радянського керівництва СРСР колаборація, як воєнний 
злочин, мала певну градацію: 

–ті, хто працював на окупантів і брав опосередковану участь у 
каральних акціях або навіть розстрілював цивільне населення у 
складі місцевої поліції;  

–ті, хто служив у батальйонах СД, каральних підрозділах і брав 
постійну участь у каральних акціях, організовував акції, катував і 
знущався над цивільними громадянами чи військовополоненими; 

–служив у поліції, але потім служив в УПА чи інших національних 
формуваннях, зокрема країн Балтії. 

Для останніх були найбільш суворі вироки – розстріл або 25-
річне ув’язнення у виправно-трудових таборах суворого режиму. Така 
позиція політичного керівництва країни була зумовлено ідеологічною 
мотивацією таких осіб – боротьба із радянською імперією та 
незалежність від Москви держав.  

Для комуністичних очільників сам факт масового 
колабораціонізму не був новиною. Вони прекрасно розуміли його 
природу і мотиви. Саме тому у вересні 1955 р. був оприлюднений 
Указ Президії Верховної Ради СРСР про амністію осіб, що 
співробітничали із нацистськими окупантами у 1941–1945 рр. Він 
передбачав: «Звільнити з місць позбавлення волі і від інших мір 
покарання осіб, засуджених на строк до 10 років позбавлення волі 
включно за вчинені в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 
пособництво ворогові і інші злочини, передбачені ст. ст. 581 (зрада), 
583(стосунки із іноземною державою), 584 (допомога міжнародній 
буржуазії), 586 (шпигунство), 5810 (агітація, пропаганда за повалення 
радянської влади), 5812 (за недонесення контрреволюційного 
злочину) Кримінального кодексу РРФСР і відповідними статтями 
кримінальних кодексів інших союзних республік». Також був 
скорочений на половину термін ув’язнення особам, яких засудили на 
термін понад 10 років за злочини, перелічені у ст. 1 цього Указу. Із 
місць ув’язнення звільнили незалежно від терміну покарання осіб, 
засуджених за службу у німецькій армії, поліції і спеціальних 
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німецьких формуваннях. Від подальшого відбування покарання 
звільнили осіб, направлених за такі злочини на заслання і висилку. 

Органам держбезпеки наказувалося припинити провадження 
слідчих справ і справи, не розглянуті судами про злочини, вчинені у 
період 1941-1945 рр., передбачених ст. ст. 581, 583, 584, 586, 5810, 5812 
Кримінального кодексу РРФСР і відповідними статтями кримінальних 
кодексів інших союзних республік, за винятком справ про осіб, 
зазначених у ст. 4 цього Указу [3]. 

Також передбачалося зняття покарання для тих, хто втік за 
кордон і прийшов із повинною. Якщо ці особи здійснили важкі 
злочини, термін покарання становив не більше 5 років заслання. 

Водночас для в’язнів Особливих таборів (військовослужбовці 
каральних загонів поліції безпеки та СД, військовики УПА, «лісові 
брати» та ін.), карателів, засуджених за вбивства і катування 
радянських громадян амністія не передбачалася. 

 Архівно-кримінальні справи на колаборантів дозволили 
докладно проаналізувати мотиви колаборації для служби у 
підрозділах Вермахту, поліції безпеки і СД та допоміжній поліції. 

Один із основних мотивів – пристосуванство до реального життя 
в умовах нацистської окупації (необхідно годувати родини, 
пристойний пайок, заробітна плата, земельний наділ). Водночас це 
накладалося на бажання отримати просування по соціальній драбині. 

Іншим чинником було довести лояльність «новій владі», оскільки 
раніше служив у Червоній армії, був комуністом, комсомольцем, 
активістом або члени родини перебували на фронті. 

Важливим фактором була ідеологічна мотивація. Чимало людей, 
які постраждали від дій комуністичного режиму – колишні 
розкуркулені селяни, в’язні таборів, спецпоселенці, які були засуджені 
за ідеологічними мотивами, члени родин репресованих за 
«антирадянськими статтями». 

Чимало громадян умовах нацистської окупації намагалися 
отримати фінансовий чи матеріальний зиск від служби. Оскільки 
військовослужбовці залучалися до обшуків, масових каральних акцій, 
то була можливість грабунку місцевого населення чи відвертого 
мародерства. Також такі особи сподівалися на прихильність 
окупаційної адміністрації під час розподілу житла, земельних ділянок, 
одягу, продуктів харчування, грошових премій тощо. 

 Окремі особи при зміні одного окупаційного режиму на інший 
бачили можливість реалізації власного стійкого бажання влади. Тому 
вони самі пропонували окупаційній адміністрації свої послуги і були 
відданими симпатиками нацистського режиму. 

Чималу роль у поповненні лав колаборантів відігравала політика 
окупантів щодо депортації громадян радянської України до Німеччини 
на роботу. Не бажаючи виїжджати із рідних місць, такі особи 
намагалися влаштуватися на роботу, що давала можливість 
залишитися вдома. 
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Деякі особи, розчаровані у комуністичному режимові, були 
переконанні, що СРСР як країна перестане існувати, тому не бачили 
причин боротися проти окупанта. 

Для покарання колаборантів була створена значна правова база. 
Окрім ст. 54 КК УРСР і ст.58 КК РРФСР, було чимало указів Президії 
Верховної Ради СРСР, які мали чинність закону. Зокрема найбільш 
відомий указ Президії Верховної Ради СРСР №39 від 19 квітня 1943 
р. «Про заходи покарання для німецько-фашистських лиходіїв, 
винних у вбивствах і катуваннях радянського цивільного населення і 
полонених червоноармійців, для шпигунів, зрадників Батьківщини з 
числа радянських громадян і для їхніх поплічників». Даний 
нормативний акт дозволяв засуджувати таких осіб через військові 
трибунали і виконувати вироки негайно.  

Водночас практика 1941 р. показали, що органи державної 
безпеки не мали чіткого уявлення кого вважати колаборантів. Це 
стало зрозуміли після початку звільнення території Московської та 
Калінської областей у 1941 – початку 1942 рр. Чекісти почали 
повальні арешти громадян, обвинувачуючи їх у «співробітництві із 
ворогом». Тому 18 лютого 1942 р. була розіслана директива 
заступника наркома внутрішніх справ СРСР В. Меркулова про 
проведення комплексу заходів на звільнених від нацистських 
окупантів територіях. Зокрема негайному, облікуванню й арешту 
підлягали 13 категорій: «Слідству у справах заарештованих 
ставлеників німців, через опитування агентури, заявників та місцевих 
мешканців встановлювати і брати на облік: 

а) особовий склад розвідувальних, контррозвідувальних, 
поліцейських й адміністративних німецьких органів, що діяли на 
тимчасово захопленій противником території, із зазначенням 
установчих даних і прикмет кожної особи; 

б) власників і мешканців будинку, де розміщувалися згадані вище 
органи і проживали їхні офіційні співробітники або розвідники, а також 
обслуговуючий їх персонал; 

в) агентуру німецької військової розвідки, гестапо і таємної 
польової поліції, залишену в даному місті-районі або перекинуту 
раніше німцями до нашого тилу: резидентів, агентів, розвідників, 
диверсантів, терористів, радистів, зв'язковим, власників явочних 
квартир, провідників і переправників (особи, які забезпечували 
переправляння агентури на радянську сторону. – Авт.); 

г) членів магістратів, місцевих самоврядувань, старост, 
службовців поліції та інших адміністративних німецьких органів; 

д) зрадників Батьківщини, зрадників, провокаторів і німецьких 
поплічників, що надавали сприяння окупантам у проведенні різного 
роду заходів (виявлення комуністів, партизан, військовослужбовців 
Червоної армії, вилучення у населення продовольства, фуражу, 
худоби, теплого одягу та ін.); 

е) учасників контрреволюційних, білогвардійських, 
націоналістичних організацій, створених німцями; 
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ж) учасників створених німцями банд, що використовувалися для 
охорони населених пунктів, виконання каральних і реквізиційних 
функцій, виявлення та затримання партизан і військовослужбовців 
Червоної армії, що втекли з полону, вийшли з оточення, а також для 
бандитських нальотів у нашому тилу; 

з) власників радіостанцій, складів продовольства і боєприпасів, 
залишених німцями у нашому тилу для своєї агентури і бандитських 
груп; 

і) членів і кандидатів ВКП(б) і ВЛКСМ, які пройшли реєстрацію у 
німців; 

к) жінок, що вийшли заміж за офіцерів, солдатів і чиновників 
німецької армії; 

л) власників притонів і будинків розпусти; 
м) всіх без винятку осіб, що служили у створених німцями 

установах і підприємствах, незалежно від роду обов'язків 
(виключаючи насильно мобілізований контингент), а також всіх осіб, 
що добровільно надавали послуги німцям, який би характер ці 
послуги не носили; 

н) осіб, добровільно пішли з німцями, членів їх сімей та зв'язку, 
що залишилися на нашій території. 

Всі перераховані в пунктах: «а», «б», «г», «д», «е», «ж», «з», «і», 
«к», «л» підлягають негайному арешту. 

Дрібних службовців створених німцями установ і організацій 
(опалювачів, прибиральниць, сторожів, рядових канцелярських 
службовців) заарештовувати лише при наявності матеріалів про 
зрадницьку роботі з їхнього боку при німцях. 

Решту, що підлягають обліку осіб, забезпечити агентурними 
наглядом»[5, арк.10–19]. 

Виявленням агентури та поплічників нацистської окупаційної 
адміністрації займалися органи державної безпеки, особливі відділи, 
військова контррозвідка «СМЕРШ» (із квітня 1943 р), відділи боротьби 
із бандитизмом обласних УНКВС. Після смерті Й.Сталіна та 
створення КДБ СРСР із березня 1954 р. це покладалося відділи 
контррозвідки КДБ СРСР. 

Процес розшуку воєнного злочинця включав наступний алгоритм:  
–встановлення факту злочину; 
–аналіз наявних матеріалів (протоколи допиту, осіб причетних до 

злочину, виявлення невстановлених осіб, опрацювання спеціальних 
розшукових книг, орієнтування місцевих апаратів КДБ стосовно 
родичів злочинця); 

–виявлення свідків злочину; 
–опрацювання архівних матеріалів у державних, партійних і 

відомчих архівах, що стосувалися безпосередньо злочину, а також 
історичного тла; 

–аналіз подій, що спричинили виявлення злочинця 
(необережність самого злочинця, обмовка у присутності агента, поява 
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на місці злочину чи у рідних, виявлення факту зміни прізвища, 
випадкове упізнання жертвою); 

–агентурна розробка об’єкта; 
–збирання доказової бази (опрацювання архівних матеріалів, 

опитування свідки, його колег по службі, документування факту 
злочину); 

–за потреби – проведення нелегального упізнання. Даний захід 
був необхідний через зміну зовнішності злочинця із плином часу; 

–докладне документування злочину підозрюваного (виїзд на 
місце злочину, фотографування місць поховань, складення схеми 
конвоювання, прив’язка до місцевості, проведення ексгумації 
виявлених поховань та судово-медичної експертизи; 

–досліджувалися посадові обов’язки під час нацистської окупації, 
його поведінка під час здійснення злочину; 

–встановлення осіб, які віддавали наказ про здійснення злочину; 
–після зібрання достатньої кількості доказів злочинної діяльності 

на підставі санкції прокурора проводився арешт, обшук та ув’язнення 
підозрюваної особи;  

–під час допитів докладно встановлювалося роль підслідного у 
злочині, його поведінка та участь інших осіб, що брали участь у 
злочині;  

–після завершення слідства кримінальна справа передавалася 
для розгляду на судовому засіданні. Перебіг судового процесу 
розглядався як агітаційно-пропагандистський захід. Тому його 
проведення жорстко координувалося партійними органами. Як 
громадські обвинувачувачі запрошувалися представники різних 
професійних та соціальних груп (вчителі, робітники, колгоспники, 
представники низового партійно-радянського апарату). Їхні виступи 
писалися і редагувалися безпосередньо районним та обласним 
партійним керівництвом. Перебіг судового процесу докладно 
висвітлювався у районній та обласні пресі. Повідомлення у 
республіканській пресі обмежувалися короткими замітками «Із залу 
суду». Імовірно, кількість судових процесів упродовж другої половини 
1950-х – 1980-х рр. була значною. Тому партійно-радянське 
керівництво республіки побоювалося, що у населення могла 
скластися уява про масовий колабораціонізм під час німецько-
радянської війни. 

Таким чином, дослідити докладно перебіг розшуку воєнного 
злочинця не дуже проблемно, оскільки вчені мають повний доступ до 
архівно-кримінальних справ на колаборантів. Це справа одного- двох 
років. Водночас для регіональних досліджень це важливе 
дослідницьке питання – хто здійснював воєнні злочини у регіоні: свої 
(місцеві жителі) чи особи із інших республік під керівництвом офіцерів 
СД чи Вермахту.  

Поза межами наукового дослідження залишився портрет 
колаборанта, мотиви його колаборації. Хоча зовні вони начебто 
незмінні – намагання вижити, спроби пристосуватися, але чинники, 
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що до цього його змусили, формування картини мотиваційного 
світоглядну категорично різні. Зокрема, розорення родини 
більшовиками, голод, репресії, відсутність можливості заробляти 
гроші, добробут родини, перспективи для дітей, жорстка 
регламентація повсякденного життя, втручання в особистий простір, 
порушення традиційних норм співжиття, відсутність задоволення 
національно-культурних потреб тощо. Це повинно стати одним із 
центральних напрямків наукових досліджень.  
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НАВІЩО РОЗВІНЧУВАТИ СОВЄТСЬКІ ТА РОСІЙСЬКІ МІФИ ПРО 

ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ? 
 

У статті наголошується на важливості розвінчування 
совєтських та російських міфів про Другу світову війну в умовах 
сучасної російсько-української війни. У війні російська сторона 
активно використовує інформаційний простір та веде боротьбу за 
свідомість кожного пересічного громадянина України. В основі 
інформаційної стратегії Росії важливим чинником є міфологія 
Другої світової війни, зокрема міф «Велікой Отєчєствєнной Войни». 
Для української перемоги необхідно доносити до широкого загалу 
правду, якою війна була насправді і скільки брехні створено довкола 
теми війни минулого. 

Ключові слова: російська пропаганда, міф, російсько-українська 
війна.  

 
2014 р. – розпочалась відкрита збройна агресія Російської 

Федерації супроти України. Безперечно свої окупаційні імперські 
плани кремлівські очільники готували давно. У цій війні російська 
сторона активно використовує інформаційний простір та веде 
боротьбу за свідомість кожного пересічного громадянина України. В 
основі цієї інформаційної стратегії Росії важливим чинником є 
міфологія Другої світової війни, зокрема міф «Велікой Отєчєствєнной 
Войни».  

Західні дослідники Е. Лукас і П. Померанцев називають історичну 
спадщину радянського періоду, зокрема Другої світової війни, одним 
із найпотужніших і найефективніших наративів у російському 
інструментарії інформаційної війни проти України [1, с.47].  

 Совєтська пропаганда та стереотипи ще глибоко присутні у 
свідомості українців. Про що свідчать соціологічні опитування 
останніх років. Попри те, що 56% вважають, що Совєтський Союз 
разом із Німеччиною однаково винні у розв’язанні Другої світової 
війни, водночас близько 52% учасників опитування поділяють 
совєтську інтерпретацію дати 9 травня, вважаючи його днем 
перемоги у т.зв. «Великій вітчизняній війні» [2]. І лише 6,5% опитаних 
вважають, що т.зв. «день перемоги» це пережиток минулого. [3]. Такі 
дані засвідчують когнітивний дисонанс у нашому суспільстві та 
ставлять сьогодні серйозні виклики перед державною політикою 
національної пам’яті.  

Про значну роль гуманітарної сфери, зокрема історії у сучасній 
російсько-українській війні акцентують увагу сучасні українські 
дослідження [4, 5, 6].  

Впродовж десятиліть комуністичний тоталітарний режим 
цілеспрямовано викривляв знання і пам’ять про минуле. Була 
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сформована ціла система історичної міфології, яку сьогодні у своєму 
арсеналі використовує російська сторона. Все, що не вписується в 
схему російської міфотворчості заперечується. У цій схемі, українці 
не мали права мати власного минулого й розвиватись самостійно, а 
лише у фарватері старшого брата і лише за калькою російської чи 
совєтської історії.  

Сучасна Росія продовжує розвивати совєтські міфи у контексті 
теми Другої світової війни. Центральним тут є міф «Вєлікой 
Отєчєствєнной войни». Дослідники відзначають, що «поняття „Велика 
вітчизняна війна» негайно активізує поняття „радянський народ» (…). 
Якщо поняття „радянський народ» поглинає український і російський 
народи (а російська пропаганда на цьому наголошує!), то одразу 
легітимізується твердження „росіяни і українці – один народ»» [7]. 

Також використовуються супутні міфи, приміром «дєди воєвалі», 
«Парад Побєди», які трансформувалися у вже анекдотичні 
«побєдобєсіє», «можем павтаріть», «фашизм нє пройдьот» та 
«геогрієвську лєнту», як новітні символи «сіли русскава аружия». У 
трактуванні роспропаганди «Вєлікая Отєчєствєнная Война» триває й 
до нині, а Москва – єдина опора світового антифашизму. В 
публічному просторі ворожа пропаганда активно використовує 
термінологію совєтської пропагандивної машини, називаючи 
українську владу «фашистами», українських військових 
«каратєлями», тих, хто підтримує українську сторону «пасобнікі», ті, 
хто протистоять українцям «апалчєнци» тощо. При будь-якій нагоді 
нав’язується переконання, мовби українці найбільші колаборанти. 
Російська сторона принципово не хоче визнавати Українського 
визвольного руху і боротьби УПА, як антинімецького і 
антирадянського руху опору, в публічній сфері негативно 
змальовуються лідери та символи української боротьби середини ХХ 
ст., приміром, постаті Степана Бандери, Романа Шухевича, червоно-
чорний прапор тощо. 

Варто підкреслити, що Росія просуває ці міфи й на міжнародному 
рівні, намагається монополізувати перемогу над нацизмом у Другій 
світовій війні й виправдати свою агресію в сучасному світі. Мовби, 
«Як ми можемо бути агресорами сьогодні, адже ми звільнили світ від 
Гітлера». Водночас російська сторона заперечує загальновідомі 
факти, про які невигідно згадувати. Приміром, що СРСР брав активну 
участь у розв’язуванні Другої світової війни, що у складі Червоної 
армії воювали не лише росіяни, а представники інших народів 
(зокрема і кілька мільйонів українців, про вагомість матеріальної 
допомоги союзників, про діяльність заградотрядів тощо. 

Наголошуємо, що т.зв. «Велика Вітчизняна війна» — це 
радянська історіографічна та ідеологічна концепція, яку створив 
СРСР, та яку дотепер нав’язливо використовує Російська Федерація 
як альтернативу до терміна «Друга світова війна» зі сподіванням 
зберегти вплив на Україну та пострадянські республіки. Але «Велика 
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Вітчизняна війна» і Друга світова – не тотожні поняття, і хронологічно, 
ні географічно, ні історично [8].  

Розуміємо, що у сучасному російсько-українському 
інформаційному протистоянні ведеться не війна пам’ятей, а війна 
пам’яті з ворожою совєтсько-російською пропагандою.  

Міф «Вєлікой Отєчєствєнной Войни» – основа совєтської 
ідентичності та творення совєтського народу. 9 травня, як Дєнь 
Побєди і центральне державне свято ще один міф цієї тематики. А 
міф «Велікай Побєди» є намаганням провести реабілітацію 
совєтської влади за жахливі злочини, створити новітній певний 
героїчний ореол. Водночас Сталін постає не головним злочинцем і 
катом, а успішним менеджером та захисником світу від «коричневої 
чуми».  

Новітня реанімація міфу російською стороною відбулася на 
початку 2000-х років, з приходом до влади В.В.Путіна.  

Просуванню їх в Україні завадила Помаранчева революція 2004 
року та обрання Президентом В. Ющенка. В цей час між Україною та 
Росією розгорілася справжня «історична війна» [6, с. 69]. Історія стає 
ареною боротьби, в Україні активізується дослідження Українського 
визвольного руху, розпочинається відкриття архівів радянських 
спецслужб. Врешті, у 2006 р. створено Український інститут 
національної пам’яті, як центральний орган влади зі спецстатусом, 
який покликаний реалізувати державну політику пам’яті.  

У 2005 р. у Москві відбувається гучне святкування 60-річчя 
Побєди. Події в Україні активізували спроби експорту совєтських і 
російських міфів пов’язаних з Другою світовою війною за кордон 
(насамперед постсовєтський простір) через використання 
телебачення, кіно, літератури, намагання написання спільних 
російсько-українських підручників з історії тощо. Саме в цей саме час 
запускається кампанія поширення «георгієвської лєнти», як символіки 
поширення «русскава міра» та «сіли русскава аружия».  

Проросійський вектор повернувся у 2010 р. після обрання на пост 
Президента України В. Януковича. В цей час відбуваються гучні 
спільні щорічні святкування 9 травня, Верховною Радою прийнято 
окремий закон про використання т.зв «прапора перемоги» (насправді 
совєтського червоного). З ініціативи народного депутата Партії 
регіонів Вадіма Калєснічєнка була спроба запровадити в законодавче 
поле України російський досвід історичних законів, які мали закріпити 
совєтське бачення війни (кілька законопроєктів у пакеті т.зв. 
«диктаторських законів», прийнятих ВР 16 січня 2014 р.). Відчутні 
зміни відбулися і в освітній сфері, насамперед за сприяння міністра 
освіти Д. Табачніка. Було ініційовано зміни в шкільні програми і 
підручники, звідки вилучались згадки про Український визвольний 
рух, Голодомор – як геноцид українців, в офіційну термінологію 
повернуто термін «Велика вітчизняна війна» тощо.  

Ці всі речі вдалося зупинити у 2014 р. завдяки Революції Гідності. 
Водночас у своїй відкритій збройній агресії російські сили в Україні 
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спирались на острівки з совєтською ідентичністю, які впродовж 
останнього чверть століття підживлювались міфами Другої світової 
війни.  

У 2014 році вдалося перезавантажити роботу Українського 
інституту національної пам’яті, повернути статус, що був 
знівельований за час правління В. Януковича. Як зазначив 
тогочасний очільник УІНП В. В’ятрович «Міфи про війну колишню 
стали зброєю у війні теперішній» [9]. Тому, одразу було спрямовано 
зусилля аби їх розвінчувати.  

Інститутом було запроваджено нові комеморативні практики та 
підходи з вшанування пам’яті загиблих в часі Другої світової війни, 
новий символ – мак пам’яті, на законодавчому рівні нову дату – 8 
травня, як День пам’яті та примирення, щорічну мистецьку акцію 
«Перша хвилина миру». Створено окремий інформаційний ресурс – 
«Українська друга світова», низка виставок, щорічні інформаційні та 
методичні матеріали. Цікавим став проєкт «Війна і міф», до якого 
було долучено провідних науковців з теми, розвінчано більше 30 
найбільш поширених міфів про Другу світову, створено кілька 
промоційних відеороликів тощо [].  

Важливо дивитися на тему Другої світової війни з українського 
виміру. Адже на українських землях тоді точилося ціла низка війн: 
березень 1939 р. - окупація Карпатської України гортистською 
Угорщиною; німецько-польська війна 1939-1945 (регулярна і 
підпільна); польсько-радянська 1939 р.; радянсько-румунська 1940-
1945 рр.; німецько-радянська 1941-1945 рр.; німецько-українська 
1941-1944 рр.; радянсько-угорська 1941-1945 рр (як частина 
німецько-радянської); польсько-українська 1942-1947 рр (підпільна); 
радянсько-українська 1939 – 1954 рр (підпільна). Бойові дії для 
українців розпочались ще до офіційного початку Другої світової війни 
- у березні 1939 р. і не закінчились у 1945 р.  

Трагедія українців сер. ХХ ст. полягала у бездержавності. Коли, 
доводилося воювати у арміях різних країн, захищаючи доволі часто 
чужі інтереси й слугувати «гарматним м’ясом» на фронті. Єдина 
формація, що воювала за незалежну Українську державу була УПА. 
У 1944 р. з вигнанням нацистів з території України, не прийшло 
визволення – повернувся попередній окупант, комуністичний 
тоталітарний режим, репресії й голодомори продовжились. Україна 
дійсно стала «кривавими землями», як про це писали західні 
дослідники. Вражають демографічні втрати українців (8-10 млн) та 
інфраструктурні руйнування (сумарно завдані збитки сьогодні 
оцінюють у понад 400 млрд крб або бл. 150 млрд доларів США). 

 Злочини проти людяності Третього Райху досліджені і 
засуджені. Натомість злочини комуністичного режиму ще 
досліджуються та чекають міжнародного засудження (Катинський 
розстріл, знищення політв'язнів у Західній Україні у червні 1941 р., 
підрив Дніпрогесу 18 серпня 1941 р., використання у боях 
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неозброєних українських селян «чорної піхоти», депортації українців, 
та ін.).  

Тому сьогодні у протидії російській агресії важливо розвінчувати 
сосєтсько-російські міфи довкола теми Другої світової війни, 
доносити до широкого загалу правду, якою війна була насправді і 
скільки брехні створено довкола теми війни минулого.  

Попереду ще багато роботи, бо боротьба триває…  
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Леонід Трахтенберг, Тетяна Воєвода  
 

ПОРЯТУНОК МІСЦЕВИМ НАСЕЛЕННЯМ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ЄВРЕЇВ В РОКИ ГОЛОКОСТУ (ЛИПЕНЬ 1941- БЕРЕЗЕНЬ1944) 

 
У статті йдеться про праведників Вінниччини у період 

Голокосту (липень1941- березень 1944 рр.) 
Ключові слова: нацизм, Голокост, праведник, місцеве 

населення, Вінницька область. 
 

Єдине, що потрібне для тріумфу зла, – 
це те, щоб добрі люди нічого не робили.  
Едмунд Берк, англійський 
філософ XVIII ст. 
 

ХХ століття – найкривавіше століття в історії людства. Саме 
воно принесло людству дві світових війни в 1914 і 1939 рр. Розвиток 
науки довів можливість створення зброї масового знищення до 
максимуму. Танки замінили кавалерію, з’явились надпотужні літаки. 
Надточні ракети з ядерними боєголовками здатні десятки разів 
знищити планету. 

Майже 50 мільйонів військових та цивільних громадян світу 
загинули в Другій світовій війні. Однак відповідно до нацистської 
політики «остаточного вирішення єврейського питання», саме євреї 
були приречені на тотальне винищення. 6 мільйонів євреїв Європи 
були «розстріляні, замучені, розп’яті… Вони встають не привидом з 
віків. Я бачу їх … І серце моє плаче, як скрипка плаче, бо ж воно 
болить» (Л. Т.). Війна заставила зробити кожній людині вибір: бути на 
стороні добра чи зла, або залишатись байдужими до страждань 
інших людей. 

Чи могло бути багато Героїв, які чинять опір злу? Ні! Тому 
випадки рятування євреїв не були та не могли бути 
численними. Вони вимагали сміливості та самопожертви, прояв 
справжнього героїзму. Таких героїв називають Праведники народів 
світу; це почесне звання, що присвоюється від імені Ізраїлю 
відповідно до Закону про увічнення пам’яті мучеників і героїв (1953 р.) 
представникам різних національностей та віросповіданнь. 

Виражаючи прагнення жертв Катастрофи віддати данину поваги 
людям, які стали на їх захист за часів переслідувань нацистами, в 
Ізраїлі встановлено це почесне звання, яке нині носять майже 28 тис. 
людей з 51 країни. Серед цих достойників - майже 2700 
представників України, яка йде після Польщі, Нідерландів та 
Франції [9]. Відзначимо, що у Вінниці звання Праведника світу 
отримало 50 людей різних національностей, Вінницька область 
займає перше місце в країні по кількості Праведників народів світу - 



 - 206 - 

понад 18% удостоєних почесного звання. Це більше, ніж кількість 
українських Праведників у восьми сучасних областях Південної та 
Східної України (включаючи Одеську область) та Криму разом. Цей 
факт потребує свого пояснення. Саме на Вінниччині був поширений 
такий вид допомоги євреям як організація їх переходу з німецької до 
румунської зони окупації, де було відносно більше шансів на 
виживання [8]. 

У Вінницькому музеї Голокосту зібрано матеріали про багатьох 
подолян, удостоєних звання Праведника світу. Однак, як зазначено 
на сайті Яд Вашем, «кількість Праведників в тій чи іншій країні не 
обов'язково свідчить про фактичну кількість історій порятунку, а лише 
відображає випадки, про які відомо Яд Вашем» [6]. На жаль, 
справжнє вшанування людей, які заради порятунку інших ризикували 
життям, своїм та своїх рідних, а іноді і втрачали його, розпочалось 
вже в незалежній Україні. Багато рятівників та врятованих ними 
євреїв вже відійшли у вічність. А їхні діти пам’ятають про ті страшні 
часи воєнного лихоліття. Рятівники були мужніми, благородними 
людьми, Героями, але не стали Праведниками світу. Серед них, 
наприклад, і жителька с. Копистерин, Шаргородського району 
Катерина Дембіцька, яка врятувала мого батька, колишнього 
малолітнього в’язня Шаргородського та Мурафського гетто. В музеї 
Голокосту зібрано листи, статті та спогади про рятівників євреїв, які 
не дістали офіційного визнання.. Наводимо деякі матеріали мовою 
оригіналу. 

 Двадцятиоднорічний житель з с. Соболівка, Теплицького 
району Йосип Гончарук урятував від загибелі односельчанку та її 
доньку від першого шлюбу. Основним мотивом його дій стало 
справжнє кохання. Ось що про ті важкі часи пише в своєму листі 
Тетельбойм Лея Шаївна (Гончарук Лідія Олександрівна, 1914 р.н.): «У 
листопаді 1941 р. я познайомилась із моїм майбутнім чоловіком. А в 
січні 1942 р. в моєму рідному селі всіх євреїв переселили на одну 
вулицю – в гетто. Туди потрапила і я зі своєю донькою Ларисою. 

У кінці березня 1942 р. Йосип Михайлович зумів забрати нас з 
гетто і вивезти в сусіднє с. Брідок. Юнак не прислухався до порад 
своїх батьків, які були категорично проти наших стосунків …, 
попереджали його, що зв'язок зі мною може трагічно закінчитись для 
всієї сім’ї. Через кілька днів Йосипа викликали до Теплицької управи. 
Поліцаї його сильно побили і наказали видати мене з донькою. Не 
злякавшись погроз, він вночі вивів нас із села і, щоб врятувати, 
переводив нас із одного села в інше. Так ми пройшли селами 
Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської областей…  

У квітні 1942 р. разом з усією єврейською молоддю с. Соболівки 
мою сестру Ганну і брата Григорія німці відправили в робочий табір с. 
Тарасівка, Гайсинського району для будівництва дороги. Брата 
розстріляли, а сестра в 1943 р. втекла з табору. Зуміла дістатись до 
партизанського загону, якому воювала до звільнення. Мої батьки 
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загинули 27 травня 1942 р. В цей день в Соболівці було розстріляно 
більше 300 євреїв, серед них більше 10 моїх близьких родичів. 

У березні 1944 року, після звільнення села, ми повернулись 
додому» []. 

Лист Мекечко (Кирейчик) Раїси Тихонівни з с. Ситківці, 
Немирівського району сповнений поваги до тих, кого її родина 
рятувала в роки Голокосту, та жалю за втрату зв’язків з ними. 

«Хочу Вам розповісти про єврейську сім’ю, яку врятувала наша 
родина від фашистів та поліцаїв під час війни. Ми жили на хуторі 
Васильків поблизу с. Райгород, Немирівського району… Влітку 1941 
р. наше село було окуповане німцями. Всіх євреїв з ближніх сіл 
зібрали в гетто в с. Райгород. 

Одного разу мама пішла нарвати бур’яну і почула, що хтось її 
кличе. Оглянулась і нікого не побачила, а голос долинав зверху. На 
великій груші сидів старенький єврей, який втік з гетто. Мама привела 
його додому, нагодувала, а потім сховала на горищі. Він був 
переляканий та дуже замерз. … Його зятя Якова Вайнштейна, який 
до війни працював колгоспним ковалем в с. Гута, німці залишили в 
живих як спеціаліста. Мама пішла в це село, знайшла Якова і 
привела до нас. Його меншу дівчинку німці вбили, а дружина Раїса з 
двома дітьми втекла з гетто. Яків розповів, що Раїса і старший син 
Льоня переховуються в Райгороді, менший син Ісак - в радгоспі с. 
Ситківці. Він попросив мого старшого брата Віктора піти в Райгород д 
і привести до нас своїх рідних. Переховували ми їх на горищі.  

Якось Раїсі треба було поїхати до Вінниці. Вирішили, що я поїду 
з нею, як її донька. Для поїздки мені взяли пропуск в комендатурі в 
Ситківцях, а для Раї нам довелося підробити його. ... Рая вчепила 
собі на шию хрестика. Я називала її мамою. Люди бачили щось не те, 
але ніхто не видав… 

До нас часто навідувались німці і поліцаї, перевіряли чи немає 
партизанів і євреїв. Хата знаходилась недалеко від лісу. Ми дуже 
боялися, адже за переховування євреїв розстрілювали всю сім’ю. 
Одного разу німці зібрались лізти по драбині на горище, ховалися 
Вайнштейни. Німець, стоячи на драбині, кинув оком в дальні кутки 
горища і не помітив їх. 

Четверо чоловік знаходились у нас до настання морозів близько 
4 місяців… аж до пізньої осені допоки не замерз Буг. Потім ми 
переправили їх через річку на румунську територію, де євреїв не так 
нищили. Вони дожили до Перемоги. Ми з ними довгі роки дружили… 
Чи живі ще вони? 

Крім цієї сім’ї, ми переховували близько місяця дівчинку 
Немировску Цілю, а потім мама її забрала в інше місце… Що з нею 
сталось, не знаю. На жаль, ми втратили з ними зв'язок…» [6]. 

Не можна без хвилювання читати спогади колишньої 
тепличанки Марії (Мані) Вінник (1927 р. н., нині проживає в 
Єрусалимі) про пережите в роки Голокосту нею, її родиною та 
багатьма іншими земляками. Вона висловлює глибоку вдячність тим 
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землякам, які допомагали знедоленим євреям. Ось що вона пише 
про Героїв, які так і не дочекались вшанування. «Это настоящие 
праведники! Наш местный врач – терапевт Скрынник Евгений 
Иванович и его жена Татьяна Ивановна, рисковали жизнью, 
но приходили ночью в еврейские дома по вызову к тяжелобольным. 
Хотя был приказ, категорически это запрещавший. … Евгений 
Иванович приносил с собой лекарства, а для маленьких детей –
 даже молоко. И, конечно, совершенно безвозмездно. 

… В числе первых, кто бежал из немецкого трудового лагеря в 
Райгороде Винницкой области, была Бузя Бигун. В Теплик 
она вернулась вскоре после гибели местечка 27 мая 1942 г. 
Тайком пришла к своей однокласснице и подруге польке Люсе 
Шильк, родители которой были репрессированы в 1937 г. Люся и её 
сестра Зося (Софья) жили вместе со своей тётей и бабушкой. Семья 
приютила Бузю на несколько дней. Отдали ей паспорт Зоси Шильк, а 
заодно и её повестку к отправке в Германию на работу. С этими 
документами Бузя отправилась на станцию Христиновка (ныне 
Черкасская область). Села в эшелон, который вёз украинскую 
молодёжь в Германию… Работала там до освобождения войсками-
победителями. 

После войны отец-фронтовик Бузи вернулся в Теплик. Он 
узнал, что его жена вместе с детьми были расстреляны 27 мая 1942 
г. Зося-Бузя не вернулась в Советский Союз, так как вышла замуж за 
гражданина Чехословакии. Лишь через 16 лет, в середине 1960-х гг. 
она встретилась со своим отцом на родной земле. … В Чехословакии 
живут её дети, и вероятнее всего, и не подозревают, что их маму- 
еврейку, при рождении назвали Бузей. ... До самой смерти её звали 
Софья / Зося. 

Жила в Теплике под одной крышей с несколькими еврейскими 
семьями бухгалтер райпотребсоюза Екатерина Попенюк. С евреями 
особо не общалась, но… В лихую годину оккупации, рискуя не только 
своей жизнью, прятала у себя в доме двух еврейских подростков. 
Убежав из еврейского трудового лагеря в с.Тарасовка, Гайсинского 
района, Ефим Коган и Ефим Понаровский вернулись в Теплик. 
Юноши тайком пробрались в дом Берла Бершадского, в котором ещё 
жили евреи-специалисты… Екатерина Адамовна их заметила… 
Мужественная женщина сама предложила беглецам свою помощь. 
На чердаке у Екатерины Адамовны оба Ефима скрывались до тех 
пор, пока им не нашли проводника для переправки через Буг на 
румынскую территорию. Потом Ефим Коган ещё раз был отправлен в 
рабочий концлагерь, бежал с этапа, был брошен в тюрьму в г. Балта. 
Опять бежал. Воевал в партизанском отряде. Войну закончил в 
Германии. Вернувшись после войны в Теплик, фронтовик первым 
долгом поклонился в ноги Екатерине Адамовне Попенюк.  

Шестилетний Берам Флешлер, мальчик семи лет из неместной 
семьи и десятилетняя девочка Брейна Мазус сбежали уже голые с 
места, где раздевали евреев перед расстрелом. Потом они долго 
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скитались по сёлам, просили милостыню у крестьян, и лишь к зиме 
их переправили «специалисты» в Бершадь. 

…В сентябре 1942 г. я и моя одноклассница Эстя (Эстер?) 
Винницкая убежали из рабочего лагеря в с.Тарасовка. В первую же 
ночь после нашего побега мы случайно зашли в дом полицая. Чудом 
сумели убежать. На рассвете мы оказались за селом на бахче. На 
нас набросилась собака. Сторож, старый украинец, встретил нас 
сурово, наставил на нас ружьё и повёл в свой шалаш. Ни о чём нас 
не расспрашивал, хотя сразу догадался кто мы и откуда. «Ви що з 
глузду з’їхали? Вас же шукають!». – сказал он. Покормил нас. 
Подсказал, что сегодня ярмарка в Кибличе, и мы сможем незаметно 
вместе с другими выйти «на теплицький шлях». … И тихо 
промолвил нам вслед: «С Богом» … Поздно вечером мы уже были в 
Теплике. 

К сожалению, я не знаю ни имени, ни 
фамилии пожилой крестьянки из с. Нижняя Крапивна, Немировского 
района, в котором тоже был рабочий лагерь. Лишь помню, что она 
была баптисткой. Её дом стоял неподалёку от песчаного карьера, в 
котором мы работали. Женщина несколько раз брала меня к себе 
домой, кормила и давала с собой немного еды. Всякий раз она 
приносила охранникам-литовцам бутылку самогона за то, что они 
меня отпускали. Литовцы знали, что я не убегу – в лагере оставалась 
моя мама. После войны я была в Нижней Крапивне, но следов этой 
женщины не нашла. Дома того на том месте уже не было. 

… В селе Карабеловка, Тепликского района скрывался у своего 
знакомого, украинца Вдовиченко, наш местный бондарь Ярославский 
со своим сынишкой Саньком. Этот благородный человек спас им 
жизнь. 

… В годы оккупации работал (служил?) в Теплике немец 
Швейцер. Он, по возможности, помогал евреям. Семья Моисея 
Палатника спаслась в тайнике в день массового убийства в местечке 
27 мая 1942 г. Затем они продолжительное время скрывались в 
зарослях сирени. Их там обнаружили и привели к Швейцеру. Он их 
не только выдал, но помог безвозмездно тайком перебраться из 
Теплика в Гайсинское гетто. Долго там скитались, опять вернулись в 
Теплик, потом им удалось переправиться через Буг, добраться в 
Бершадское гетто в Транснистрии. … Эта семья одна единственная в 
Теплике, которой удалось уцелеть в полном составе в тяжкие годы 
оккупации.  

…Швейцер рассказал Моисею Палатнику о месте гибели почти 
десятка тепликских евреев на расчистке минных полей, оставшиеся 
после отступления нашей армии» [1]. 

«І тому ми повинні знати про цих хороших людей, що 
допомагали євреям під час Катастрофи. Ми повинні вчитися у них і 
пам'ятати їх з вдячністю і надією», – вважав Елі Візель, лауреат 
Нобелівської премії Миру, колишній в’язень Освенцима та 
Бухенвальду. 
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Фаїна Винокурова 
 

ПРАВЕДНИКИ НАРОДІВ СВІТУ ТА ІНШІ РЯТІВНИКИ  
ВІННИЧЧИНИ В ПЕРІОД ГОЛОКОСТУ (1941–1944)  

 
У статті проаналізовано діяльність праведників народів світу 

у період Голокосту на території Вінниччини у 1941-1944 рр. 
Ключові слова: нацизм, Голокост, праведники народів світу, 

Вінниччина. 
 
Праведники народів світу! Хто ці люди, чому їх так називають? 

Сам вислів «Хасидей Уммот Га – Олам», в перекладі українською 
«Хто врятував одну людину, врятував світ», є рабиністичним – із 
збірки єврейських законів Талмуд. Так називали неєвреїв, які 
дотримуються основних іудейських заповідей. Після Другої світової 
війни цей вислів набув додаткових відтінків. Нині Праведниками 
народів світу іменують тих неєвреїв-рятівників, що виявили під час 
Голокосту дійове співчуття до гнаних та переслідуваних євреїв [1]. 

http://www.yadvashem.org/yv/ru/righteous/faqs.asp
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У Державі Ізраїль з 1953 р. діє Закон про увічнення пам’яті 
Мучеників та Героїв. Від імені держави і всього єврейського народу 
оголошується подяка тим неєвреям, які з ризиком для власного життя 
та своєї сім’ї рятували євреїв від загибелі. 

Відповідно до певних критеріїв, спеціальна громадська комісія 
Меморіального комплексу Катастрофи та Героїзму єврейського 
народу Яд Вашем, яку очолює суддя Верховного суду Ізраїлю, 
розглядає представлені історії спасіння. Звання «Праведник народів 
світу» присвоєно представникам 44 країн світу. Всього це почесне 
звання у світі отримали 26 513 людей, з них – 2 659 – це українські 
праведники. На сьогодні Україна є четвертою у світі за чисельністю 
Праведників народів світу – після Польщі, Нідерландів, Франції [2]. 

Інституція Яд Вашем, що функціонує в Єрусалимі, концентрує в 
себе історії спасіння євреїв та здійснює заходи з увічнення пам’яті та 
вшанування Праведників народів світу. На медалі та Почесній 
грамоті, які вручають праведникам, або їх нащадкам, є напис «Із 
вдячністю від єврейського народу». 

Водночас зауважуємо, що ставлення до історії Голокосту – це 
лакмусовий папірець держави на демократичність. На наш погляд, 
увічнювати пам’ять та вшановувати Праведників народів світу має, 
насамперед, та держава, в якій відбувався порятунок євреїв. 
Вшанування праведників народів світу – справа не тільки врятованих 
та їх нащадків. Весь єврейський народ вважає своїм святим 
обов’язком прославити кожного з них, для кого заповідь «Возлюби 
ближнього свого, як самого себе» стала основою поведінки в 
екстремальних умовах окупації.  

В регіональній картині спасіння Вінницька область станом на 
01.01.2020 р. займає особливе перше місце – 504 українця, 
представники інших національностей отримали це почесне звання, 
що складає п’яту частину від загальноукраїнського списку 
Праведників народів світу. (Наведений факт потребує певних 
пояснень та подальшої дослідницької роботи). Оскільки базовим 
документом визначення статистики щодо чисельності рятівників є 
електронна система Яд Вашем, науковці, громадські організації 
керуються саме нею [3]. 

Щодо чисельності Праведників народів світу, то питання 
складне, неоднозначне і залежить від багатьох факторів. Чинники 
чисто технічного «підрахункового» характеру: чисельність 
праведників у тій чи іншій країні обов’язково свідчить про фактичну 
кількість історій спасіння та відображає тільки випадки, про які відомо 
Яд Вашем. На так звану «вінницьку» кількість рятівників вплинув той 
факт, що в трансністрійській частині Вінницької області залишилося 
більше живих євреїв, які б могли ініціювати перед комісією Яд Вашем 
свої історії порятунку. 

Більш широку картину спасіння євреїв можна було б описати з 
урахуванням історій рятівників, матеріали про яких не завжди з 
об’єктивних причин не були прийняті зазначеною вище комісією 
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(наприклад, історія порятунку євреїв митрополитом Андреєм 
Шептицьким, або історія директорки Вінницького дитячого будинку 
Лідії Постоловської, яка врятувала від загибелі 19 єврейських дітей, 
єврея-вихователя та пралю) [4]. Є категорії рятівників, матеріали про 
яких взагалі не передавалися до інституції Яд Вашем і тривалий 
період залишалися невідомими для дослідників. Тепер це зробити 
набагато важче, адже в живих майже не залишилося ані рятівників, 
ані врятованих. Надія на дослідників Голокосту, соціологів, 
краєзнавців, студентів, учнів старших класів, які побажають та 
зможуть долучитися до цієї теми.  

Визначаючи масштаби надання допомоги єврейському 
населенню на території Вінницької області, необхідно з розумінням 
поставитись до того, що кількість Праведників народів світу – це дуже 
умовне число, адже рятівників, які за різних обставин, різних причин 
та у різних формах надавали євреям допомогу, було значно більше. 
Серед способів порятунку євреїв, окрім зазначеного вище, були: 
одноразова допомога (яка часто-густо надавалася незнайомим 
людям); надання притулку на ніч чи на декілька днів, забезпечення 
документами (підробленими паспортами, свідоцтвами про 
народження, свідоцтвами про хрещення, різними перепустками 
тощо). 

Відтак одним із показників недостатньої вивченості теми є 
проблема дефініцій: без вияснення питань термінології неможливо 
дослідити феномен спасіння євреїв під час Голокосту. Як 
багаторічний дослідник означеної теми, схвально ставлюся до нової 
термінології, яку запровадили польські колеги – «Справедливі 
народів світу» або визначення – «українські рятівники в період 
Голокосту». Її впровадження в дослідницький процес значно 
розширить морально-етичний аспект проблеми, коло фігурантів та 
інформації, які можливо буде ввести в науковий обіг, здійснюючи 
реконструкцію подій, про які йдеться [5, c.4, 214]. 

На чисельність рятівників впливали і демографічні особливості 
регіону, більше всього їх нараховувалося в місцях, де відсоток 
єврейського населення був відносно високим, серед яких – міста і 
містечка Західної України, Вінниця, міста і містечка Вінницької 
області, Київ, Житомир, Одеса. Вінницька область – регіон, де 
довоєнна чисельність євреїв становила 142 тис. осіб. У категорії 
областей з кількістю єврейського населення від 100 до 200 тис. у 
Вінницькій області була найбільша кількість. А відтак було 
накопичено певний досвід спільного проживання євреїв та неєвреїв, 
що обумовило допомогу від сусідів, товаришів по навчанню та службі, 
що відігравало суттєву роль у порятунку євреїв у період Голокосту [6, 
с.390-391]. 

Становище, що склалося – переслідування, знищення євреїв – 
вплинуло на ставлення українського соціуму до єврейського 
населення. Більшість українського населення залишалося сторонніми 
спостерігачами: у сучасній західній історіографії їх називають 
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«bystanders» (з англ. – спостерігачі, свідки). Водночас, з позиції 
історичної правди зауважуємо, що зрадниками, колаборантами була 
меншість українців. Але саме ця меншість стала співучасниками 
Голокосту, допомагаючи окупантам у здійсненні геноциду щодо 
євреїв, виявляючи нелюдську ініціативу у їхньому знищенні. 
Водночас був прошарок української спільноти, яка ризикувала своїм 
життям і своїх родин, рятуючи переслідуваних євреїв. За обставин, 
що складалися, випадки спасіння євреїв не могли бути 
багаточисленними. Порятунок євреїв був спротивом окупантам, який 
потребує сміливості та самопожертви, який межує з героїзмом, 
протистояння силі репресивної системи. Але героїзм є непересічним 
явищем і не може бути масовим – це не повсякденна людська якість. 
Натомість, в Україні нараховуються тисячі таких вчинків людяності у 
безодні пекла. 

Попри те, що українська історіографія Голокосту містить чимало 
публікацій, наукових робіт тощо, проблематика порятунку євреїв за 
часів окупації, як і їх опірність нацистській політиці геноциду, є 
найменш дослідженими. 

Одна з причин криється в тому, що з окресленої теми обмаль 
архівних джерел з числа офіційної німецької, румунської, повоєнної 
радянської документалістики. Німецькі та румунські військові та 
цивільні чиновники не схильні були писати звіти або подавати 
відомості про неєвреїв, які допомагали єврейському населенню, при 
тому, що такі факти мали місце. Скоріше в німецьких документах 
йшлося про невдалі спроби порятунку, що закінчувалися жорстокими 
репресіями, розстрілами рятівників, їх родин і врятованих. В 
румунському варіанті – це побиття, ув’язнення, штрафи, які 
накладалися на рятівників та врятованих [7]. 

У перші повоєнні роки на тему Голокосту було накладено 
компартійне «табу», а тим більше не випадало вести мову про 
«якихось рятівників євреїв». З позиції актуалізації ця тема взагалі 
була закритою. Тільки у деяких актах НДК, що укладалися в 1944–
1945 рр. йдеться про переслідування українців та представників 
інших національностей за переховування євреїв [8]. 

За останні роки вивчення Голокосту набуло в Україні статусу 
самостійного тематичного напряму. Голокостознавчі студії стали 
явищем не тільки єврейської, але й загальнодержавної історіографії. 
З позиції актуалізації зазначеної проблеми важливим є вивчення усіх 
складових однієї з наймасштабніших трагедій людства ХХ ст. в 
контексті історії Другої світової війни та історії України. Наводимо 
об’єктивне і влучне визначення Голокосту вченим, істориком та 
філософом М. Гефтером: «Голокост суть триєдність – загибель, 
спротив, спасіння». Аналізуючи історії спасіння, приходимо до 
висновку, що спротив нацистській політиці геноциду відбувався через 
спасіння. Отже, порятунок євреїв українцями, поляками, 
представниками інших національностей є однією з форм спротиву. 
Говорячи про сприйняття Голокосту в сучасному світі, ми часто 
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звертаємося до вислову «Уроки Голокосту – уроки толерантності». 
Це в повній мірі стосується теми нашого дослідження. 

Для розширення джерельної бази з означеної теми інтегруємо в 
дослідницький процес документи «усної історії» (Oral History), 
здійснюючи компаративний аналіз з наявними джерелами з числа 
офіційної німецької, румунської, радянської документалістики. 
Переважна більшість документів, про які йдеться, здобута нами під 
час системного виявлення документів, участі у різноманітних 
проєктах зі збору документів періоду німецько-румунської окупації. 
Це, зокрема, розшифровані відео-свідчення, зібрані в ході роботи в 
Україні у другій половині 1990-х рр. так званого фонду Спілберга та 
інших проєктів. Особистий архів автора на сьогодні містить 212 
розшифрованих інтерв’ю, спогадів та свідчень тих, хто пережив 
Голокост, свідків та учасників подій, серед них – чимало матеріалів 
про порятунок євреїв. На базі зазначених фондів та колекцій 
готується видання – робоча назва «Вінниччина: Рятівники та 
врятовані в епоху Голокосту», в якій висвітлюватиметься мотивація 
дій та вчинків рятівників, проблеми людського вибору в 
екстремальних умовах окупації. 

На сучасному етапі вирішується проблема «археології» 
історичної пам’яті: з неї розпочинається не тільки реконструкція подій 
минулого, але й формування самосвідомості, особливо молодого 
покоління, можливість критичного безпристрасного осмислення 
суперечливих сторінок спільної історії народів, що проживали в 
Україні в 30-х – 40-х рр. минулого століття, до та після німецько-
радянської війни. 

Що для нас історична пам’ять? Це проєкція в минуле нашого 
бажаного майбутнього. На даний час культура пам’яті про Голокост в 
усіх його складових зазнає оновлення та постає як боротьба за 
людську гідність, що особливо властиво для теми порятунку євреїв 
під час нацистської окупації. Голокост стає органічною складовою 
української культурної ідентичності та національного наративу. 
Створюється нова кодифікація Голокосту в українських проєкціях, що 
сприяє та сприятиме побудові спільного європейського гуманітарного 
політичного простору. 

Дослідження у цій галузі слугують і будуть слугувати 
підтриманню комунікативних практик між поколіннями, національними 
спільнотами і відкривають нові обрії для переосмислення історії 
Голокосту: їхня координація є важливою сходинкою для створення 
фундаментальних узагальнюючих проєктів. 

Попри те, що упродовж останніх років вийшло чимало праць, 
присвячених порятунку євреїв в період Голокосту, на часі – 
підготовка ґрунтовної української монографії, яка могла б достатньо 
вичерпно висвітлити зазначену тему і, водночас, була б поставлена у 
ширший контекст проблематики війни, нацистської окупації, 
Голокосту і ставлення українців до євреїв у той час. 
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Дуже часто тематика, пов’язана з людьми, які віддавали життя, 
рятуючи євреїв, вирвана з широкого історичного контексту. 

Наскільки вивчення означеної проблеми актуально для України 
та українського суспільства? Безумовно, важливе і актуальне. Робота 
з дослідження історії українських рятівників в період Голокосту є 
відповідальним науковим та моральним завданням, оскільки дає 
позитивні приклади людської поведінки – людського вибору, 
людського виміру у нелюдських умовах війни. Це особливо актуально 
для України сьогодні, коли країна стала об’єктом військової та 
інформаційної агресії, коли на сході України йде війна, коли гинуть 
молоді та дужі. 
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У статті проаналізовано історію функціонування Ставки 
«Вервольф» за матеріалами галузевого архіву СБУ та Російського 
державного військового архіву 
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Довгий час в історії дослідження ставки «Вервольф» існувала 

думка, що жодних документів стосовно будівництва та 
функціонування німецького військового об’єкту не має. Була 
поширена версія щодо знищення всієї документації з «Вервольфа» і 
це породжувало надзвичайно багато легенд. 

З 2011 року на території залишків ставки «Вервольф» створено 
Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв нацизму філію 
Вінницького обласного краєзнавчого музею. Наукові співробітники 
музею розпочали науково-пошукову роботу пов’язану з дослідженням 
«Вервольфа». Результатом цієї роботи стало виявлення в 
Галузевому архіві СБ України 11 томів справ з трофейними 
німецьким документами, які розповідають про будівництво, 
функціонування військово-польової ставки. Та, висвітлюють 
окупаційний період на Вінниччині. Також вдалося розпочати вивчення 
німецької документації з Російського державного воєнного архіву. 

Дана стаття є своєрідним каталогом документів з окупаційного 
періоду Вінниччини в роки Другої світової війни.  

Розділ І. 
Німецькі трофейні документи передані Галузевим архівом 

Служби безпеки України – це електронні копії літерної справи на 
Ставку Гітлера (Ф.82. Оп.1 (2003) томи 1-11). 

Було опрацьовано 4226 документів, які охоплюють період 1942 - 
1943 років. Документи архівних справ містять переписку управління 
Таємної польової поліції при об’єкті «Вервольф». Розпорядження 
адміністративного і господарського характеру, різні розслідування, 
допити, звіти, відомості і листування. Поліцейські розслідування 
стосувались саботажу в роботі чиновників і будівельників, місцевого 
населення, шпіонажу, диверсій в районні військових споруд, про 
партизанський рух. Про грабежі казенного майна, розголошення 
військових таємниць, про єврейське походження, 
військовополонених, що втекли з таборів та іншого. 

За різні порушення незначного характеру накладався штраф або 
арешт на кілька днів. В виключних випадках тілесна кара. За більш 
значні проступки арештованих супроводжували у вищу інстанцію 
поліції чи передавали воєнному суду в Вінниці. 

Проаналізуємо документи. 
1. ф.82, оп.1. том 1: 
Фонд містить 271 документ. 
В електронному вигляді Управлінням КДБ УРСР у Вінницькій 

області представлена Літерна справа №39 том-1 на ставку Гітлера. 
Справа з трофейними німецькими документами, а також 

перекладами до них. Переклад було здійснено в 1949 році, 
перекладачем Ястребовою. 
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Справа містить донесення охоронної групи «Ост» таємної 
польової поліції в районі м. Вінниці 1942 р відносно вжитих заходів 
безпеки в районі будівництва Вервольф.  

Донесення стосуються перевірок, арештів місцевих жителів і 
різних розслідувань пов’язаних з пошкодженнями будівель, 
підпалами, грабунками і т. п. Призначення нічних сторожів в районі 
охоронної поліції; виявленні радянських листівок, що закликали до 
диверсій; обшуків і різних адміністративних і поліцейських заходів. В 
справі проходять особи з місцевого українського населення, які 
отримали покарання і такі, що співпрацювали з німцями (з сіл 
Стрижавки, Михайлівки), а також службовці таємної поліції. Дев’ять 
документів частково або повністю пошкоджені вологою, внаслідок 
чого текст місцями або зовсім не читається.  

Виявлено список з 59 осіб що проходять по справі за різні 
пошкодження: підпали, руйнування будівель, жебрацтві та ухилі від 
роботи; свідки, працівники залізниці, рідні червоноармійців та 
комуністи. 

Розміщено список з 39 осіб, що проходили по справі службовців 
таємної польової охоронної групи «Ост» і інших німецьких установ. 
Серед них Зальцманціг – СС-оберштурмфюрер, начальник поліції 
безпеки і СД м. Вінниці 1942 р., начальники охоронних ділянок 
населених пунктів і Вервольфа. Коменданти Вервольфа. 

Є повідомлення про крадіжку мішка з вівсом і конюшиною 13-го 
запасного будівельного батальна та розгляду цього інциденту.[1] 

Фонд містить літерну справа №133 з трофейними документами 
по ставці Гітлера с. Коло-Михайлівка. 

Донесення групи особливого призначення таємної польової 
поліції при будівництві споруди Ейхенгайн і охоронної групи Ост 
таємної польової поліції для начальника поліції безпеки м. Вінниці і 
начальника охоронної групи Ост. Повідомлення стосуються арештів і 
проведених в зв’язку з цим розслідувань – місцевих жителів, які 
становили загрозу для споруди Айхенхайн. Арешти проводилися по 
доносам, на основі підозр в приналежності до комуністичної партії чи 
партизанських загонів, за підозрою в шпіонажі і т. п. Затримувалися 
також особи в яких при собі не було документів, військовополонених, 
втікачів з німецьких таборів. Арештованих приводили до начальника 
поліції безпеки і СД в Вінниці для прийняття подальших рішень. [2] 

2. ф.82, оп.1. том 2: 
Фонд містить 330 документів. 
В електронному вигляді представлена Літерна справа №39 том-2 

на ставку Гітлера з Управління КДБ УРСР у Вінницькій області. 
Справа з трофейними матеріалами на німецькій мові та переклад до 
них здійснений перекладачем Фельдманом. 

Документи відносно осіб які були затримані з підозрілими 
документами, без документів або викликали підозру в польової 
поліції. [3] 

3. ф.82, оп.1. том 3: 
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Фонд містить 302 документи. 
В електронному вигляді представлена Літерна справа №39 том-3 

на ставку Гітлера з Управління КДБ УРСР у Вінницькій області. 
Справа з трофейними документами на німецькій мові та перекладом 
до них здійснений перекладачем Гренке. 

Представлений список службовців таємної польової поліції, 
військових установ та вищих чинів ОТ (нім. Organisation Todt). Список 
містить 138 німецьких прізвищ, звань, посад та рік коли несли службу. 

Цікавою є інформація, що Еріх Кох в січні 1942 р. в Рівному 
набирав євреїв-ремісників для робіт на будівництві «Айхенгайн» біля 
Вінниці. [4]  

Є довідка відносно охорони головної ставки фюрера в Лубнах і 
Вінниці в 1941-1942 рр. [5]  

Стає відомим, що 15.12.1941р. з Лубен почали переправляти 
квартирні речі Даннера на нове місце роботи (очевидно у Вінницю, 
прим. авт.). А, 23.12.1941 р. почалися призначення перекладачів на 
будівництві Aйхенгайн.[6]  

25.12.1941 р. з донесення Шмідта, начальника охоронної групи 
«Ост» Таємної польової поліції стає відомим, що унтерштурмфюрер 
Бунде втратив обручку «Мертва голова». (можливо на Вервольфі 
прим. Авт.).[7] Зустрічається повідомлення Шумахера від 21.07.1942 
р. фронт-фюреру Айхенгайн про арешт особи. З цього повідомлення 
видно, що 21.07. ставка все ще згадується, як Айхенгайн.[8]  

З Рейхканцелярія фюрера 23.07.1942р. повідомляли коменданту 
головної квартири фюрера про підготовку замаху на Гітлера – 
майором-самозванцем.[9] 

В документах згадується про протокол від 11.09.1942 р. ОТ щодо 
знищення будівельних креслень ОТ – загону Айхенгайне.[10]  

Загальновідомий басейн – єдина вціліла споруда на ставці 
виконувала функції протипожежного водоймища. СС-оберфюрер 
Раттенгубер 23.09.1942 р. доповідав коменданту головної квартири 
фюрера підполковнику Штреве, що 22.09.1942 р. о 23.38 була 
пожежна тривога в будинку №10 споруди Вервольф. [11]  

21.09.1942р. СС-оберфюрер видав наказ про залишення споруд 
Вервольфа і зайняття споруди Вольфшанс, а також про можливість 
охорони споруди Вервольф – таємною польовою поліцією.[12] 

4. ф.82, оп.1. том 4: 
Фонд містить 299 документів. 
В електронному вигляді представлена Літерна справа №39 том-4 

на ставку Гітлера з Управління КДБ УРСР у Вінницькій області. 
Справа з трофейними матеріалами. Документи на німецькій мові та 
переклад до них здійснений перекладачами Штюрцваге, Гренке, 
Куром, Масленіковим, Каменцем, Ястребовою. 

Документи відносно осіб які були затримані з підозрілими 
документами, без документів або викликали підозру в польової 
поліції; які співпрацювали з окупаційною владою чи проходили 
свідками по справах. Такий список містить 247 прізвищ. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Також справа містить список німецьких чиновників таємної 
польової поліції, поліції безпеки і СД. Список містить 160 прізвищ з 
посадами та званнями. 

Є лист жителя одного з сіл Вінницького району до коменданта м. 
Вінниці. В якому місцевий житель дякував Гітлеру і німецькій армії за 
те, що вони звільнили від комуністів. Скаржився, що попередня влада 
забрала у нього майно, вказуючи прізвища, та просив коменданта 
приїхати до них в село та навести порядок. Лист від 13.03.1942 р.[13] 
Серед документів є паспорт виданий жительці м. Вінниці паспортним 
відділом Вінницького міського управління. [14]  

Цікавим для істориків є Звіт для Організації Тотда особливого 
будівництва Айхенгайн, Таємної польової поліції складений 
24.12.1941 р. кримінальним радником Шмідтом в присутності 
кримінального радника Даннера про допит бургомістра общин 
Стрижавки та Слободки. З звіту дізнаємося наступне. Населення в 
цих селах разом нараховувало 2892 чоловік, які проживали у 730 
дворах. Бургомістер був мобілізованим, але втік зі своєї частини 
оскільки був українцем і не хотів воювати за росіян. В Стрижавці 
проживало 221 євреїв, які складали 70 сімей. На початку окупації 
вони всі були переселені на окраїну села в гетто. До війни в 
Стрижавці знаходився концентраційний табір ДПУ, розрахований на 
4 тис. в’язнів. В таборі було розміщено 800 службовців НКВС, які 
охороняли табір. Вони відступили з Червоною армією. Вказані 
прізвища 6-х партійців які проживали на той час в селі. Місцеві жителі 
здали 58 гвинтівок та рушниць і всі набої в трофейний збірний пункт 
м. Вінниці. Обласному комісару м. Вінниці за його вимогою був 
наданий список євреїв які проживали в цих населених пунктах.. В 
Стрижавці комендантом міліції Вінниці було призначено 7 
міліціонерів, які несли службу без зброї. В двох селах проживало 
двоє немісцевих військовополонених яких відпустили німці. 
Бургомістра було попереджено, щоб нікому з немісцевих не 
надавався прихисток, їжа та жодна допомога. Про всі порушення він 
зобов’язаний був доповідати окупаційній владі.[15] 

Таємній польовій поліції, Державній службі безпеки 
повідомлялось щоб команду особливого призначення «Шмідт» в 
ставці фюрера з 6.12.1941р. називалася «установа особливого 
призначення». Місцеві відділення цієї установи називались охоронна 
група І (Шв), охоронна група ІІ (По), охоронна група ІІІ (П), охоронна 
група IV (М). Нова команда під керівництвом криміналрата Шмідта 
отримала назву «Охоронна група – Ост». Підготовлено СС-
штандартенфюрером (підпис нерозбірливий).[16] З документа про 
знайдену російську гвинтівку направленого кримінальним обер-
секретарем Даннером Організації Тодта – будівництво Классена, 
Таємній польовій поліції стає зрозумілим, що станом на 11.12.1941 р. 
команда по будівництву ставки для фюрера перебувала в Лубнах 
Полтавської області. [17]  
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В значній мірі представлені документи з м. Лубни Полтавської 
області в яких йде мова про осіб, які були затримані без документів 
та викликали підозру як партизани, червоноармійці чи члени 
компартії.  

Серед матеріалів є доповідні записки бургомістрів сіл Мгар [18], 
Вільшанки.[19]. Складені в вересні –листопаді 1941 року з 
інформацією про мешканців. Листівка до селян з погрозами 
розстрілів та спалення сіл за допомогу партизанам.[20].  

Ф.82. Оп.1. том 5: 
Фонд містить 612 документів. 
В електронному вигляді представлена Літерна справа №39 том-5 

на ставку Гітлера з Управління КДБ УРСР у Вінницькій області. 
Справа з листуванням таємної польової поліції в Aйхенгайні. 
Документи на німецькій мові та переклад до них. 

В документах є свідчення місцевих жителів, які працювали на 
об’єкті Aйхенгайн для таємної польової поліції при групі «Aйхенгайн» 
організації Тодта. 

В документах є підтвердження, що 16.04.1942 р. за межами міста 
Вінниці здійснювалися масові розстріли єврейського населення.[21] 
Документ інформує про те, що з будівництва Aйхенгайн 
неодноразово тікали військовополонені.[22]  

На будівництво направляли євреїв з Луцька і двох чоловік через 
їхню хворобу пропонувалося розстріляти.[23]  

Зрадники і інформатори були у всі часи. Так і німцям виказували 
комуністів ті, хто постраждав від комуністичного режиму.[24] В 
документі зазначалось, що два єврея були настільки хворі що їх 
замість того щоб лікувати пропонувалося розстріляти[25] 

Комендантом Стрижавського табору був оберфельдфебель 
Меле.[26]  

При саботажі місцевих жителів після попереджень карали 
ув’язненням на 12 годин та не давали їсти в ці години.[27]  

Варто зазначити що доноси на комуністів німцями добре 
перевірялись і якщо це не відповідало дійсності справу зупиняли.[28] 
Серед матеріалів є доповідна про діяльність команди особливого 
будівництва ставки «Беренхалле» (Медвежий барліг) під 
Смоленськом в серпні 1942 р.[29]  

В документі є лист військовополоненого Жмеринського табору до 
своєї дружини, якого перевели в Стрижавський табір. В листі йде 
мова про те, що за 75 марок хабаря жінки викупляли своїх чоловіків з 
Жмеринського табору, що умови праці в Стрижавці, як в у в’язниці, 
харчують, як свиней сочевицею та й то малими порціями.[30]. Цей 
лист 12.02.1942 р. написав Івана Манюкін з Вітебського району, який 
до війни проживав у Києві. Вже на допиті він зазначав, що в 
Жмеринському таборі намагався заплатити 75 марок за звільнення, 
проте комендант забрав гроші і відправив в Стрижавку. Він хотів 
законним шляхом звільнитись оскільки він українець і має 50 років. В 
листі Малюкін просив дружину щоб вона знов заплатила гроші 
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коменданту канцелярії Жмеринського табору Андреас Лоренцу, якого 
пізніше перевели в Шталаг №329. Коли про це дізнались німці то за 
незаконні дії Лоренца самого було заарештовано в воєнну в’язницю 
м. Вінниці. В свою чергу Лоренц зазначив, що Манюкіна було 
запідозрено в задумах втекти при обшукі було виявлено 75 марок. І, 
за вказівкою офіцера абверу табору №329 обер-лейтенанта Грамля 
65 марок було вилучено, а 10 марок повернуто Манюкіну, 
підтвердженням цьому були квитанції. 

Євреям на трудових роботах платили на 40% менше ніж 
українцям.[31]  

Серед документів є детальний опис всього процесу поховання 
загиблого унтер-офіцера через трагічний випадок. З німецькою 
скрупульозністю описано скільки чоловік задіяно на похованні, хто 
має дати мотузку, хто за ким буде йти в процесії, кому 
надаватиметься слово, про почесний салют…[32] 

В доповіді про діяльність особливої бригади «Беренгеле» йде 
мова про хід будівництва об’єкту та заходи безпеки проти партизан 
біля Смоленська.[33]  

Ф.82. Оп.1. том 6: 
Фонд містить 306 документів. 
В електронному вигляді представлена Літерна справа №39 том-6 

на ставку Гітлера Управління КДБ УРСР у Вінницькій області. Справа 
з охоронної групи таємної польової поліції при будівництві споруди 
«Aйхенгайн». Документи на німецькій мові без перекладу.[34] 

Ф.82. Оп.1. том 7. 
Фонд містить 324 документи. 
В електронному вигляді представлена Літерна справа №39 том-7 

на ставку Гітлера з Управління КДБ УРСР у Вінницькій області. 
Переклад здійснено Байрашевим та Бубісом. 

У фонді знаходиться список членів німецької таємної польової 
поліції, жандармерії, членів організації Тодт і іншого німецького 
персоналу. Список містить 51 прізвище.[35]  

Також розміщений список членів команди Тодт, які працювали на 
будівництві ставки «Вервольф» 24 особи.[36] Подані списки з 14 осіб 
німецької агентури, інформаторів та інших помічників окупантів з 
місцевого населення.[37]  

Є інформація про трьох осіб про тих хто добровільно виїхав до 
Німеччини [38]  

У фонді в основному йде каталог архівної справи, номер сторінки 
та коротка назва документа про, що в ньому йде мова. Для істориків 
цікавим є наказ про від’їзд до Німеччини на роботу.[39] Документ про 
діяльність партизан в селах наближених до ставки[40] Є доповідь сс-
унтерштурмфюрера і кримінального секретаря Даннера Таємній 
польовій поліції групи РСД при групі безпеки «Схід» про доповідь сс-
штандартфюрера Генгеля сс-оберфюреру Ратенгуберу стосовно 
переселення німців та створення поселень для фольксдойч.[41] 
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Вказано, що архівна справа 234 стр.154 містить План охорони 
об’єктів проте цього плану не виявлено.[42]  

При вивчені періоду окупації цікавими є доповідь Ратенгуберу 
про діяльність і результати кримінального відділу при поліції безпеки 
в Bінниці[43] Доповідь про політичні організації в Калинівці і околицях 
(матеріали про пошуки партизанів) підготовлена начальником 
української кримінальної поліції в Вінниці Рабе.[44]  

Для боротьби з партизанами місцевим були доведені правила 
комендантських годин, пересування і інші обмеження. За порушення 
яких грозило арешт або розстріл. [45] 

Розміщена довідка КГБ про загальну характеристику документів 
в справі. Документа містять переписку управління таємної польової 
поліції при об’єкті «Вервольф». В сферу діяльності якої входило 
боротьба з партизанами, політичний контроль населення[46]  

Подається список членів німецької таємної польової поліції, 
жандармерії, членів організації Тодт і іншого німецького персоналу. 
Список містить 76 прізвищ. Серед них Гільдебрант, сс-штурмфюрер, 
начальник СД в Вінниці. По лінії гестапо мав звання кримінального 
обер-секретаря. Ця інформація підтверджує присутність 
співробітників гестапо у Вінниці. Також керівник охоронної поліції і СД 
м. Вінниці унтерштурмфюрер-сс Мертенс, Маргенфельд, 
ґебітскомісар м. Вінниці.[47]  

Подається список німецької агентури. Зрадників і помічників 
німців з місцевого населення з 17 прізвищ.[48]  

Далі йде перелік архівних справ з заголовками документів. В 
основному щодо затримання місцевих жителів за різні порушення 
комендантської години, крадіжки та підозра в зв’язках з партизанами. 

Оголошення для селян про комендантську годину та заборону 
допомагати партизанам.[49]  

VIII. ф.82, оп.1. том 8: 
Фонд містить 485 документів. 
В електронному вигляді представлена Літерна справа №31 том-8 

на ставку Гітлера з Управління КДБ УРСР у Вінницькій області. Всі 
документи на німецькій мові.[50] 

IX. ф.82, оп.1. том 9: 
Фонд містить 332документи. 
В електронному вигляді представлена Літерна справа №39 том-9 

на ставку Гітлера з Управління КДБ УРСР у Вінницькій області. 
У фонді є довідка народному комісару внутрішніх справ Союзу 

РСР Л. Берії про ставку Гітлера «Вольфшанс» від 17.2.1945 р. 
підготовлений В. Абакумовим.[51] 

Є інформація про батальйон особистої охорони фюрера. Ці 
матеріали представлені зi справи «Гніздо» - агентурної роботи з 
вивчення ставки Гітлера на Східному фронті.[52]  

Документ про верховну ставку Гітлера довідка по літерній справі 
«Гніздо» розповідає про наступне: по агентурним даним ГРУ РСЧА 26 
липня 1942 р. Верховна Ставка Німецької армії на чолі з 
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фельдмаршалом Кейтелем через Брест-Литовська прибула до 
Вінниці. Під штабні приміщення були зайняті будівлі в районі 
Пироговської лікарні. Дійшовши в партизанське розташування І. 
Драхлер доповів, що ставка Гітлера знаходиться під Вінницею з 
другої половини липня 1942 року. Також, є дані про перебування в 
ставці Гітлера під Вінницею 30 липня 1942 р. японського генерала, 
посла Японії в нацистський Німеччині Хіросі Ошима. В ставці Х. 
Ошима мав розмову з Й. Рібентропом і начальником генерального 
штаба генералом Ф. Гальдером. Гітлера в цей час там не було. 

24 липня 1942 р. командир ескадри обер-лейтенант Г. Бауер 
прибув на ставку для отримання ордена Дубової гілки до рицарського 
хреста. 22 серпня 1942 р. Гітлером в ставці був нагороджений 
орденом Дубової гілки до рицарського хреста лейтенант 
винищувальної ескадри Ф. Беренброк за 100 збитих радянських 
літаків. 

Відомо, що в першій половини серпня Гітлер з Г. Герингом та Г. 
Гіммлером були в Вязьмі, 18 серпня Гітлер був в Ржеві, в другій 
половині серпня відвідав Гжатськ. 

30 вересня Гітлер виступав в Берлінському «Спортпаласі» з 
промовою в якій він оголосив про початок четвертої кампанії «зимової 
допомоги». [53] 

Гітлер літав на чотирьохмоторному літаку «Кондор ФВ-200», який 
був лише в нього та кортежом з 12 літаків «Ю-52». Літаки цієї марки 
були в авіазагоні Гітлера і загонах кур’єрського зв’язку. В жовтні 
ставка Гітлера була переміщена в Німеччину. В польотах літак 
Гітлера супроводжували винищувачі «Ме-110».[54]  

В плані попередніх агентурно-оперативних заходів по літерній 
справі «Ставка» у 1948 році написано, що весною 1942 р. до Вінниці 
прибула ставка Гітлера, яка спочатку була розташована на території 
Вінницької психіатричної лікарні. В цей час в районі Коло-Михайлівки 
посиленими темпами будувалась укріплена резиденція для ставки. 
Будівництво мало умовну назву «Aйхенгайн», а по завершенню 
будівництва «Вервольф». Будівництво проводилося німецькими 
будівельними фірмами – «Галас», «Нейман», «Вашкау», «Кока», 
«Тодт». Залучались працівники і з місцевих. Підтверджується 
інформація , що ставка мала дислокацію до жовтня 1942 р. В 
документі є перелік завдань для органів державної безпеки по 
виявленню осіб, які співпрацювали з німцями, а також німців, які 
проходили службу на ставці та у Вінниці. [55] 

Подається список осіб що проходили по справі «Ставка Гітлера» 
та списки офіційних співробітників німецьких розвідувальних і 
контррозвідувальних органів, які мали відношення до ставки, всього 
286 чоловік.[56]  

Подається список агентів, зрадників Батьківщини, інформаторів, 
які проходили по трофейним матеріалам таємної польової поліції 
Ставки Гітлера на які є компрометуючі матеріали, всього 97 
прізвищ. [57]. 
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 Є звернення до начальника Вінницької в’язниці про взяття під 
варту за саботаж на будівництві об’єкту. [58]. А, також документ про 
взяття під варту на 24 год., за порушення комендантської години 
після 21.00 год.[59]  

Цікавим є протокол допиту, написаний від руки співробітниками 
державної безпеки, місцевих жителів про перебування німців в с. 
Коло-Михайлівці. В протоколі підтверджується інформація про видачу 
посвідчень жителям на право пересуватися в Коло-Михайлівці. По 
завершенню будівництва привезли зенітки та приїхали війська 
«Велика Німеччина» (нім. Гроссдойчланд). В кінці 1942 р. після 
від’їзду Гітлера прибула Баукомпанія і Вахткомпанія. В 1943 р. після 
їхнього від’їзду на ставку приїхав штаб фронту.[60]  

Цікавим для істориків є агентурні донесення для органів 
державної безпеки про співпрацю місцевих жителів з німцями. [61] 
Зустрічається доповідна записка начальнику управління НКДБ 
підполковнику Касаткіну про дислокацію Таємної польової поліції при 
ставці Гітлера за грудень 1944 року.[62] Є доповідна записка про стан 
агентурно-оперативної роботи Вінницького РВ МДБ по боротьбі з 
німецькою агентурою від 26 липня 1949 р. [63]  

Постановою начальника Вінницького РВ МВС від 19 квітня 1954 
року літерну справу по «Ставці Гітлера» передали на зберігання в 
архів 1-го Спецвідділу УМВС Вінницької області. [64] Є документ про 
отримання вказівки від заступника начальника 2-го управління КДБ 
при РМ УРСР для збереження автентичних документів, що містять 
оперативно-історичну цінність провести їх фоторепродукцію (7 томів) 
від 1961 року.[65]  

Однією з перших книг про ставку Вервольф» була «Облава на 
озброєного вовка»» І. Безуглого. Так при написанні книги рукопис 
перевірявся в КДБ з можливими зауваженнями та розмірковуваннями 
про доцільність її видання. [66] 

Міститься інформація про бургомістра окупованої Вінниці О. 
Савостянова – звідки родом, яка освіта, адреса проживання.[67] 

Х. Фонд 82. Опис 1. том 10: 
Фонд містить 585 документи. 
В електронному вигляді представлена Літерна справа №39 том-

10 на ставку Гітлера з Управління КДБ УРСР у Вінницькій області. 
Перекладачі з Вінницького управління КДБ Кравець та Бубіс.  
Серед документів є матеріали про правила нарахування 

зарплатні євреям ОТ «Aйгенхайн» [68]  
Цікавим є документ про підготовку вбивства А. Гітлера і В. 

Кейтеля. Німці шукали радянського розвідника перевдягнутого у 
форму німецького майора.[69]. У Вінниці, в штабі сухопутних військ 
Східного фронту, в той час служив майор К. Штауффенберг, який 
через масові вбивства мирних жителів, а також непрофесійного 
ведення бойових дій приєднався до групи супротиву. Він у 1944 році 
здійснив невдалий замах на Гітлера. Проте, у 1942 році, німецька 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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контррозвідка навіть не могла здогадуватися про задуми 
Штауффенберга.  

Для уваги дослідників є документ про зачищення території 
навколо об’єкту від політично ненадійних осіб [70] та тимчасовий 
пропуск на вільне пересування у Вінниці та Стрижавці звільненого з 
в’язниці директора Стрижавської школи І. Рендика.[71]  

Про боротьбу з партизанами свідчить телеграма командиру 
імперської служби безпеки, оберфюреру СС і полковнику поліції 
Ратенгуберу від унтерштурмфюрера СС Данера про те, що 
бандитами був розстріляний староста з хутора Мізяківці. За, що було 
заарештовано 8 чоловік., а будинок керівника банди і його батьків був 
спалений. Пропонувалося затриманих розстріляти, для забезпечення 
безпеки керівництва села і колгоспу.[72] Щодо розстрілу євреїв є 
документ в якому згадується про затримання двох євреїв, які були 
затримані при спробі втекти з Вінниці, щоб уникнути розстрілу. Ці 
люди були переслані на пункт збору євреїв у Вінницю.[73]  

ХІ. Оп.1. Том 11: 
В електронному вигляді представлена Літерна справа №39 том-

11 на ставку Гітлера Управління КДБ УРСР у Вінницькій області. 
Фонд містить 380 документів на німецькій і російській мовах. 
Перекладач Ястребова. В документах йдеться про боротьбу з 
партизанами.  

Є зарплатні відомості українців, що працювали в таємній 
польовій поліції.[74] Також е документ про арешт на 48 год., за 
пересування після комендантської години.[75]  

Таким чином з Галузевого архіву СБУ було опрацьовано 4226 
документів (оригінали та переклад до них), які висвітлюють 
функціонування ставки «Вервольф» та окупаційний період 
Вінниччини періоду Другої світової війни. 

Розділ 2 
В Російському державному воєнному архіві (РДВА) є трофейні 

німецькі документи, на німецькій мові, що мають відношення до 
ставки «Вервольф» та військовополонених, які загинули під час її 
будівництва. Це фонди 1323к и 1369к. 

З фонду 1362к. оп.1 спр.29 опрацьовано 49 сфотографованих 
документів, які охоплюють період з січня 1942 р до липня 1943 р. 

При вивчені документи вдалося дізнатися про наступне: є 
документ від 24.09.1942р. про переїзд ставки головнокомандувача з 
«Вервольфа» до польської ставки «Вольфшанс». На Данера, який 
був комендантом «Вервольфа» покладалась відповідальність за 
передачу матеріальних цінностей. 

Зустрічається документ від 18. 08.1942 р. будівельної організації 
«Тодт» про перевезення верстатів і інструментів меблевої фабрики 
Мензеля до Вінниці. 

Серед матеріалів є документ про розподіл населених пунктів 
навколо ставки на частини для забезпечення охороною з 
визначенням відповідальних осіб. 
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Цікавим є такі документи, як сторінка за 24.07.1942 р. з 
лікарняної книги про хворих та померлих та наказ про відрядження на 
02.06. 942 р. унтерофіцера Курта Хохмута до Вінниці. 

Про фальшиві документи одного військового для отримання 
харчів з колгоспів Вінниці і Літина свідчить документ від 26.08.1942 р. 
Також в справі, знову зустрічається документ про пошук людини, яка 
планувала замах на Гітлера. [76] 

Наявність трофейних документів дозволяє більш досконаліше 
вивчити окупаційний період на Вінниччині та функціонування 
німецької військово-польової ставки «Вервольф». Також наявність 
цих документів розвіює один з міфів про те, що письмові джерела з 
«Вервольфа» не збереглися.  
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У статті проаналізовано памяткоохоронну діяльність щодо 

загиблих у Другій світовій війні у м.Бершадь. 
Ключові слова: памятки історії та культури, загиблі, Друга 

світова війна. 
 
Важливим завданням сучасної науки є дослідження пам’яток 

історії та культури на регіональному рівні. Увага до зазначеного 
питання визначається важливістю для пам’яткоохоронної діяльності 
фіксації нових пам’яток історії та культури, що виступають 
«візуальними колами» минулого [13, c. 229], вагомі з точки зору 
національних і загальнолюдських цінностей.  

Мета статті – висвітлити вшанування пам’яті загиблих у Другій 
світовій війні у м. Бершадь. 

Бершадь, один із районних центрів Вінницької області [5, c. 243], 
було окуповано 29 липня 1941 р. Містечко і частина району, 
розташована на правому березі Південного Бугу, потрапили в зону 
окупації Румунії та були включені до складу так званої Трансністрії 
(Задністров’я). Окупаційний режим характеризувався експлуатацією 
людських і матеріальних ресурсів краю, репресіями. У Бершаді було 
розстріляно 327 осіб, 1203 забрано на примусові роботи. У містечку із 
листопада 1941 р. активно діяв прокомуністичний рух опору. Він 
проявлявся у здійсненні актів диверсії, саботажу, знищенні 
представників окупаційної влади, координації діяльності 
партизанських загонів тощо [11, c. 143-144]. 

Серед держав-сателітів нацистської Німеччини, у 1941-1941 рр. 
Румунія здійснювала найбрутальнішу політику щодо євреїв. 
Трансністрію визначили як терен знищення «місцевих євреїв, так і 
тих, які мали бути переселені з інших регіонів країни» [18, c. 849]. На 
думку Ф. Винокурової, «адміністрація Трансністрії в здійсненні 
репресивної політики щодо єврейського населення орієнтувалася не 
на масові розстріли, а на поступове вимирання людей у майже не 
придатних до життя умовах» [2, c. 13]. 11 листопада 1941 р. було 
запроваджено особливий режим для євреїв [29, c. 132-134]. Їх 
зобов’язали мешкати у визначених поселеннях (гетто), яких у 
Трансністрії створили 180 [24, c. 363]. Встановлювалася трудова 
повинність, карткова система розподілу продовольства. «Румунські 
жандарми віддавали змучених, напівголодних людей у 
розпорядження СС для виконання важких робіт з будівництва мостів і 
шляхів», зауважував К. Роос [26, c. 53]. Здійснення цих заходів 
призвело до масової смертності євреїв від хвороб, відсутності 
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задовільного харчування, житлових умов, медичного обслуговування. 
Напередодні окупації у Бершаді проживало 4271 євреїв (73, 6% 
населення) [14, c. 241]. Гетто у містечку призначалося для 25 тис. 
євреїв, місцевих і депортованих із Бессарабії, Буковини, Одещини та 
сучасної Івано-Франківщини. В окремих селах району також були 
створені гетто [10, c. 28-32]. Понад половини в’язнів гетто померло у 
грудні 1941 – квітні 1942 рр., коли у ньому лютувала епідемія сипного 
тифу [24, c. 30, 348]. Під впливом військових поразок Німеччини, 
Румунія відмовилася від своєї попередньої політики щодо євреїв, 
сподіваючись на зміну відносин з країнами антигітлерівської 
коаліції [18, c. 850]. Наприкінці 1942 р. румунським євреям дозволили 
допомагати депортованим євреям у Трансністрії. У гетто в Бершаді 
було відкрито аптеку і інфекційну лікарню, сирітський дім і 
безкоштовну їдальню для 450 осіб, у другій половині 1943 р. – 
школу [26, c. 65]. 

Вигляд Бершадського табору-гетто відразу після визволення від 
окупантів описав російський письменник Б. Полєвой: «Страшне це 
місце. Між нормальними будинками давньої забудови ... тісняться цілі 
масиви руйновищ, абияк збитих з фанери, старих дошок, залізних 
листів і бог знає ще з чого. Халупи ліпляться одна до одної, місцями 
суцільні, і всі вони буквально напхані людьми, виснаженими до краю. 
... Тіні людей, вбраних в лахміття, в дрантя колись гарного одягу. 
Рухаються обережно, наче на тонкому льоду. У великих очах, 
здається, раз і назавжди застигли журба і страх. ... Командування 
направило сюди велику групу військових лікарів. Організовано шість 
медичних пунктів. На перехрестях вулиць димлять трофейні 
автокухні. Перед нами черги людей з бідончиками, з мисками, з 
консервними бляшанками на мотузочках. На пустирях розкинуті 
вулиці з трофейних палаток. Сюди поселили особливі бідуючи сім’ї. 
... » [25, c. 554-555]. За відомостями Надзвичайної державної комісії 
по розслідуванню злочинів окупантів у Бершаді загинула 13871 
особа [24, c. 30; 29, с. 48]. На день визволення Бершаді (14 березня 
1944 р.) живими залишилося 11129 євреїв [24, c. 31]. Загалом, у 
районі у 1941-1944 рр. загинуло майже 26 тис. євреїв. [3; 4; 23, с. 164-
170; 24, с. 32, 52-54, 57, 447-455; 26, с. 52-66]. 

14 березня 1944 р. Бершадь визволили від окупантів підрозділи 
116 стрілецької дивізії 2-го Українського фронту. У битвах Другої 
світової війни загинуло 8650 уродженців Бершадщини, з них – 220 
партизанів [32]. З Бершадщиною пов’язане життя і боротьба проти 
ворога Героїв Радянського Союзу – С. І. Бойка, Г. Л. Івашка, П. Л. 
Лещенка, П. І. Ніколаєнка, М. О. Воронцова, Д. А. Ковальчука, А. Г. 
Наконечного, В. І. Мельникова, Ф. М. Мехніна [20, c. 80, 81, 87, 93]. 

Савелій Іванович Бойко, родом із с. Флорине, із 1938 р. – в 
армії. Гвардії старшина, командир відділення зв’язку мінометної 
батареї 17 гвардійського стрілецького ордена Суворова полку 5-ї 
гвардійської стрілецької дивізії, 26 квітня 1945 р. у бою по 
захопленню плацдарму біля форту Фріш-Нерунґ (побл. Кьоніґсберґа, 
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нині – Калінінград, РФ), взяв на себе командування групою 
десантників. У ході бою викликав арителерійський вогонь на себе. 
Був поранений. 29 червня 1945 р. указом Президії Верховної Ради 
СРСР присвоєне звання Героя Радянського Союзу [19, c. 32-33; 17]. 

Микола Олексійович Воронцов, родом із с. М’якохід, із 1941 р. – 
в армії. Лейтенант, розвідник у 1 мотострілецькому батальйоні 71 
механізованої бригади 9 механізованого корпусу 3 гвардійської 
танкової армії І Українського фронту. Відзначився в боях за Київ і 
Фастів у листопаді 1943 р. Загинув у бою біля с. Софіївка 
Житомирської області. Посмертно присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу 10 січня 1944 р. [19, c. 61-63; 9, с. 226]. 

Григорій Лазарович Івашко, родом із с. Мала Киріївка, певний 
час жив і працював у с. Романівка, із 1944 р. – в армії, навідник 76-
міліметрової гармати 32-го артилерійського Кишинівського полку. 25 
січня 1945 р. під час захоплення плацдарму на річці Одер біля м. 
Бреслау (нині – Вроцлав, Польща). Розрахунок гармати Г. Л. Івашка 
десять разів відбивав наступ ворога, знищивши при цьому чимало 
бойової техніки і живої сили німців. Загинув у цьому бою. Посмертно 
звання Героя Радянського Союзу присвоєно 10 квітня 1945 р. [19, c. 
108-109; 20, с. 92]. 

Дмитро Андрійович Ковальчук, родом із с. Кидрасівка, із 1940 р. 
– в армії, капітан. Учасник боїв за звільнення Таманського півострова, 
Кавказу, України, Угорщини. 4-5 грудня 1944 р. командував групою 
бійців, які форсували Дунай та відбили 16 контратак ворога, що 
створило умови подальшого просування радянських військ до 
Будапешту. 24 березня 1945 р. присвоєне звання Героя Радянського 
Союзу [19, c. 128-129]. 

Петро Лукіянович Лещенко, родом із с. Михайлівка, із 1937 р. – в 
армії. Старший лейтенант. Відзначився у боях під час переправи на 
правий берег р. Дніпро, поблизу с. Сарам’я та створення 
Лютежського плацдарму для підходу головних сил. Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 29 жовтня 1943 р. присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу. 12 листопада 1943 р. смертельно поранений в 
одному з боїв [19, c. 149-151]. 

Анатолій Гаврилович Наконечний, родом із с. Носівці (нині 
Гайсинського району), а за іншими відомостями – с. Ладижина, 
агроном радгоспу при Бершадському цукровому заводі. Із 1941 р. – в 
армії, гвардії майор, у серпні 1945 р. – начальник штабу 212-го 
гвардійського гаубичного артилерійського полку 8-ї гвардійської 
гаубичної артилерійської бригади 3-ї гвардійської артилерійської 
дивізії. Загинув у бою з японськими військами у Маньчжурії (нині – 
Китайська Народна Ресрпубліка). Посмертно 8 вересня 1945 р. 
присвоєно звання Героя Радянського Союзу [19, c. 179-181; 31]. 

Петро Іванович Ніколаєнко, родом із с. Мітлинці Гайсинського 
району. Працював в Бершадському районному відділі міліції. Із 1939 
р. – в армії. Старший лейтенант, командир роти 134-го танкового 
полку. На Північно-Кавказькому фронті, в одному з боїв під його 
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командуванням було знищено 29 танків противника. Загинув у бою. 
31 березня 1943 р. посмертно присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу [19, c. 182-184; 8, с. 83; 33]. 

За визволення Бершадщини від німецьких та румунських 
окупантів віддали своє життя воїни з різних місць України та загалом 
колишнього СРСР. Зокрема, Віктор Іванович Мельников, родом із м. 
Дніпропетровськ (нині – м. Дніпро). Старший лейтенант. Командував 
танковою ротою, що прорвала оборону противника на підступах до с. 
Тернівка, вийшов у тил противника, до переправи через р. Південний 
Буг, де героїчно загинув у бою. Указом Президії Верховної Ради 
СРСР 13 вересня 1944 р. посмертно присвоєне звання Героя 
Радянського Союзу [1; 6; 16; 20, c. 92]. Федір Михайлович Мехнін, 
родом із с. Тарханка (нині – Глубоковський район Східно-
Казахстанської області, Республіка Казахстан). Із 1942 р. – в 
Радянській Армії, старшина, водій танка Т-34. У бою під час 
форсування річки Південний Буг і захопленні плацдарму поблизу с. 
Берізки-Бершадські його танк першим зайняв переправу, знищивши 
при цьому близько 150 німецьких солдатів. Танк підірвався на міні, 
увесь екіпаж загинув. Ф. М. Мехніну 13 вересня 1944 р. посмертно 
присвоєно звання Героя Радянського Союзу [20, c. 87; 34]. 

Вшанування пам’яті загиблих воїнів і жертв Другої світової війни, 
з акцентуванням на Великій Вітчизняній війні, розпочалося у 
радянський час. Було впорядковано братські могили радянських 
воїнів і партизан у Бершаді та селах району, встановлено 
меморіальні комплекси або пам’ятники воїнам-визволителям та 
землякам, які загинули під час Другої світової війни. Зокрема, у 
Бершаді по вул. Юрія Коваленка, в межах Меморіального комплексу, 
знаходиться Братська могила 53 воїнів та партизанів, які загинули 
при визволенні міста та пам’ятник воїнам – землякам, по вул. 
Покровській – Братська могила 10 партизанів і 2 радянських воїнів. 
Для вшанування пам’яті земляків, котрі загинули на фронтах Другої 
світової війни також встановлено пам’ятники 58 воїнам-робітникам 
цукрозаводу (1965 р., вул. Покровська) та спиртзаводу (1971 р., вул. 
Іполита Зборовського). 

За роки незалежності було проведено реконструкцію низки 
пам’ятників, зокрема, Меморіального комплексу (Меморіалу Слави). 
Він розташований у центрі міста, по вул. Ю. Коваленка. Нині тут 
знаходяться братські могили радянських бійців та партизанів (1944 
р.), пам’ятні знаки воїнам-землякам, які загинули на фронтах Другої 
світової війни (1964 р.) та загиблим учасникам радянсько-афганської 
війни (1994 р.), пам’ятний знак Герою України, підполковнику Юрію 
Коваленку (2018 р.), який загинув в зоні Антитерористичної операції 
на Сході України. 

Братська могила радянських воїнів і партизанів та пам’ятний знак 
воїнам-землякам, які загинули на фронтах Другої світової війни. 

Із 53 бійців та партизанив, які загинули під час звільнення міста, 
поховані у братській могилі, відомі прізвища 28. У 1964 р. на 



 - 232 - 

братській могилі встановлено пам’ятник. У липні 1971 р. ухвалено 
рішення спорудити в Бершаді меморіал загиблим воїнам, проект 
якого підготував архітектор А. Крейчі [7; 30]. Пам’ятник, виготовлений 
майстрами Київського художнього фонду, відкрито весною 1975 р. 
Тоді ж відбулося перепоховання праху загиблих [28]. 

На могилі встановлено гранітну стелу. На стелі праворуч напис 
(рос.): «Слава Вам храбрые, слава бессмертные, вечную славу поет 
Вам народ». 

На стелі встановлено дві пам’ятні гранітні плити, які містять 
напис: «Бершадці – Герої Радянського Союзу» та портретні 
зображення 7 осіб, удостоєних цього звання. 

Перед стелою встановлено 16 гранітних плит на яких 
викарбувані прізвища 712 земляків, які загинули на фронтах Другої 
світової війни. 

Перед могилою встановлено гранітний обеліск. Біля підніжжя 
обеліску – зірка-факел «вічний вогонь». 

З лівого боку від обеліску – скульптура скорботної жінки-матері, 
яка схилила голову. На думку О. Коляструк, такі скульптури 
уособлювали «образ незламної і нескореної жінки, здатної і далі 
героїчно трудитися на полях, за верстатом, на конвеєрі; яка повна 
сили підвести країну з руїни і примножувати її багатство [13, c. 224-
225]. 

Зліва від стели встановлено на ступінчатому постаменті 
гранітний хрест [9, c. 169-171, 176, 216, 226, 239-240, 251, 245, 258-
260; 21, с. 45; 22; 27]. 

За радянського часу Голокост – винищення євреїв нацистами та 
їх сателітами під час Другої світової війни, був подією, що у повній 
мірі не досліджувалася та майже не знайшла відображення у 
меморіальній пам’яті. Зазвичай написи на небагатьох пам’ятках 
говорили не про євреїв, а радянських громадян – жертв фашистської 
окупації [15, c. 76]. Один із таких пам’ятників сотням жертв фашизму 
був встановлений на кладовищі у Бершаді у 1977 р. [24, c. 76]. 

В роки незалежності у Бершаді громадськістю та місцевими 
управлінськими інституціями приділялася належна увага вшануванню 
пам’яті жертв Голокосту [12, c. 156, 163]. 

17 травня 2007 р. відкрито Пам’ятний знак жертвам Голокосту. 
Він розташований біля входу до міського парку по вул. Ю. Коваленка. 
Ініціатором спорудження Пам’ятного знаку жертвам Голокосту став 
місцевий історик-краєзнавець Г. Погончик, меценатом і автором 
пам’ятного знаку – колишній в’язень гетто І. Кацап, громадянин США, 
виконавчий директор Американського науково-дослідницького 
інституту дослідження Голокосту і російського єврейства. Пам’ятник 
виготовлений місцевими майстрами. До його підніжжя закладено 
капсули із землею з могил єврейських поховань з Бершадського 
району [24, c. 448]. 
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Пам’ятний знак жертвам Голокосту являє собою дві гранітні 
стели прямокутної форми на постаментах. Перед ними встановлено 
гранітну плиту із Зіркою Давида. 

На стелах зображено людей – жертв Голокосту та написи на 
івриті, англійською та російською мовами. На першій стелі: «Чтобы не 
забыл ты тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы не ушли они 
из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам 
твоим и сынам сынов твоих. Дыварим 4 Ваэтханан». Напис на другій 
стелі: «Этот монумент установлен Dr. Изей Кацапом жертвам 
Холокоста – членам его семьи и 26 тысячам евреев – мужчинам, 
женщинам, детям, невинно погибшим от рук немецко-румынских 
фашистов в Бершадском районе с июля 1941 по март 1944 года» [12, 
c. 164]. 

Отже, у Бершаді наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
здійснювалася систематична робота щодо збереження пам’яті жертв 
Другої світової війни. Важливим завданням залишається подальше 
наукове дослідження зазначеної теми та організаційні заходи у 
пам’яткоохоронній діяльності у цій сфері. 
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Сергій Лапшин 
 

ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОН (НИНІ – У СКЛАДІ ВІННИЦЬКОГО Р-НУ.) В 
РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ОКУПАЦІЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ РУХІВ 

ОПОРУ, ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ВШАНУВАННЯ ПАМЯТІ ЗАГИБЛИХ 
 

У статті проаналізовано памяткоохоронну діяльність щодо 
загиблих у Другій світовій війні у Іллінецькому районі. 

Ключові слова: памятки історії та культури, загиблі, Друга 
світова війна. 

 
У роки Другої світової війни Іллінецький район поніс втрати серед 

цивільного населення у зв’язку з масовими розстрілами єврейського 
населення, бомбардуванням населених пунктів у січні 1944 р., 
проходженням лінії фронту. 2489 мирних жителів єврейської 
національності були розстріляні 1941-1942 рр. масові страти вчитені 
5.11.1941, 24 квітня і 27 травня 1942 р. Під час останньої акції було 
страчено 1500 осіб. 

В період окупації в Іллінецькому та Дашівському районах діяло 
радянське і українське підпілля. Збройну боротьбу проти окупантів 
першим розпочав І.І.Калашник. Його прізвище було синонімом слова 
«партизан».  

Калашник Іван Іванович (1913–43 рр.) – організатор 
партизанського руху у Іллінецькому р-ні в роки Другої світової війни. 
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Народився у Кальнику. В 1930-х рр. переїхав в с. Хвилю 
Монастирищенського р-ну Черкаської обл., звідти і пішов на фронт. У 
червні 1941 р. військова частина, в якій служив І. Калашник, була 
оточена, але він вирвався зі смертельного кільця і згодом прибув у 
рідне село, яке на той час вже було окуповане німцями. Тут він 
організував загін, який налічував спочатку 40 партизанів. Загін 
здійснював рейди на території Вінницької, Київської та 
Кіровоградської областей. Влітку 1942 р. І. Калашник налагодив 
зв’язок з партизанськими загонами, які розташовувалися у 
Дашівських лісах. Загинув 28 лютого 1943 р. в c.Кантелина.  

I.I. Калашник посмертно нагороджений орденом «Вітчизняної 
війни» 1-го ступеня i медаллю «Партизану Вітчизняної війни». Його 
ім’ям названо вулицю в смт.Дашів, в селах Кантелина (1982 р.), 
Кальнику (2008 р.) та в селищі Дашів (2013 р.) встановлені погруддя. 

У Дашівських лісах базувалися партизанські групи радянського 
спрямування, які по ініціативі представника Українського штабу 
партизанського руху І.Д.Мединського восени 1943 р. були об’єднані в 
2-гу партизанську бригаду під керівництвом А.Г.Кондратюка, 
М.С.Корнійчука. Її бійці спільно з танкістами 67 танкової бригади від 
командуванням І.Н.Бойка 07.01.1944 р. повели наступ на Іллінці й 
оволоділи населеним пунктом. Частина партизанів влилася до лав 
бійців Червоної армії. Тоді було військами І Українського фронту було 
звільнено майже всі населені пункти району. Командуючий фронтом 
генерал М.Ф.Ватутіна зі своїм штабом на короткий час перебував у 
с. Тягун [1]. За зв'язок з партизанами окупанти у 1943-44 рр. спалили 
села Чорторию, Криштопівку, частину Василівки, 
Вербівки,Володимирівки, Олексіївки, Пархомівки, Хрінівки, Червоного, 
розстріляли людей.  

З членів українського підпілля весною 1943 р. створено невелике 
збройне формування УПА ім. А.Волинця, яке очолювали Б.М.Кислюк 
(1923-1943), Ю.О.Сухомудь (1921-1944), М.П.Лисенко (1923-1945). 
Бійці загону в 1943-45 рр. вели боротьбу проти німецької та 
радянської окупаційної влади [2]. В середині січня 1944 р. німецьке 
командування, перегрупувавши свої сили, створило загрозу оточення 
підрозділів радянських військ на дільниці фронту Іллінці – Липовець, 
змусивши їх відійти на 20–30 кілометрів на схід. У районі сіл 
Володимирівки – Росоші ворогові вдалося оточити кілька дивізій 21-
го, 17-го стрілецьких корпусів 38-ї армії. Червоноармійці також 
потрапили в оточення також у Бабині, Борисівці, Красненькому. Була 
відрізана 15-а бригада Резерву Верховного Головнокомандування, 
яка вийшла на територію нещодавно залишеного партизанського 
табору неподалік Шабельні. При виході з оточення 29.01.1944 р. 
радянські війська зазнали значних втрат. 

Противник відновив свої позиції на території району і утримував їх 
до загального наступу військ 1-го та 2-го Українських фронтів, а саме 
38-ї та 40-ї армії, які тут стикувалися з 11 березня. Впродовж двох 
наступних днів всі населені пункти Іллінеччини були звільнені.  
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Смт.Дашів 
Місцину, де знаходиться ця могила, дашівчани здавна назвали 

Бакаї. Саме на цім місці, де встановлено хрест та надгробний 
пам’ятник, в 1944 році була силосна яма. В ній було наспіх поховано 
солдат, які полягли в боях на довколишніх полях 12 та 13 березня 
1944 року. Відомо, що це воїни 240-ї та 4-ї дивізій 40-ї армії 2-го 
Українського фронту.  

Німці і власовці окопались на пагорбах від с. Копіївки, з урочища 
«Струкове» із околиці с. Копіївки були гармати. Атакували гітлерівців 
батальйони 12 полку ( командир підполковник Веселов).З Копіївської 
церкви стріляв снайпер, цілив у офіцерів.Перед боєм німці захопили і 
замучили 20 радянських розвідників. Бій тривав важкий. Сім разів 
німці притискали воїнів до річки,але ворога було подолано. 

 В цих боях полягло 2 батальйони. Це були тільки що 
мобілізовані з визволених Погребищенського, Козятинського, 
Хмільникського районів.Позаду наступаючих стояли кулемети - щоб 
не допустити відступу. 

 Наступ тривав до 20–ї години 14 березня. Висоту взяли, але 
було втрачено майже весь особовий склад, в тому числі загинув 
капітан М.Є. Данілов, старшина В.Г. Фугаджі. На полі бою лежали 
сотні вбитих і поранених. Зі свідчень очевидців, серед загиблих 
лежало лише 12 чоловік у військовій формі, решта були в куфайках, 
кожухах, гуньках, радняних штанах і пальтах. Біля трупів лежали 
мисливські рушниці, рідко - гвинтівки,а дехто був й без зброї. 

 В цьому бою полягло 650 воїнів, 40 було похоронено в селі 
Копіївці, решта- в братській могилі в урочищі «Бакаї». В листопаді 
1945 року частину загиблих було перезахоронено в Братській могилі 
в селищі Дашів.  

У 1941 р. страчено перших 13 чоловіків – представників 
єврейської громади.  

 «Жителі с. Жадани розстріляні 13 вересня 1942 р. німецько-
фашиськими загарбниками». Під час храмового свята Олександра 
Невського, вчителі у школі відзначали – запросили німця, якого на 
наступний день знайшли мертвим. Провели розслідування, взяли 
чоловіків у заручники – солдатів-окруженців, які осіли у селі та місцеві 
жителі. Вказані люди були розстріляні. 

С.Криштопівка в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 
було спалене німецько-фашиськими окупантами». Табличка 
металева, пофарбована у сірий колір. Село спалили калмики. 

За зв'язок з партизанами та допомогу оточеним 
червоноармійцям окупанти 21 січня 1944 р. розстріляли 47 мирних 
жителів та спалили село (з 280 хат уціліли 4).  

У с.Чортория партизани, які розміщувалися у будинках на 4-х 
вулицях готували замах на німецького військового командувача, який 
мав проїжджати через село. Партизани здійснили напад на німецькі 
вантажні автомобілі. За підтримку партизан 28.11.1943 р. нацисти 
розстріляли 46 місцевих жителів (з них, 5 мешканців с.Слободище і 
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священика) та спалили 152 будинки. В живих залишився лише Іщук 
Федір Григорович. Розстріляні були поховані на сільському 
кладовищі. 

П’ять уродженців району за подвиги, проявлені на фронтах Другої 
світової війни удостоєні звання Героя Радянського Союзу: льотчики – 
В.А. Гелета (с. Чортория), Г.Л. Шимко та М.З. Брацюк (с. Хрінівка), 
О.С. Западинський (с. Кальник) та двічі Герой танкіст І.Н. Бойко 
(с. Жорнище).  

Брацюк Микола Захарович - народився в 1909 року у 
селі Хрінівка Іллінецького району. У Радянській Армії з 1928 р. 
Закінчив Полтавське військово-політичне училище (1938 р.). 
Учасник боїв з японськими імперіалістами на озері Хасан. З 1941 
року — слухач Військової академії ім. М. В. Фрунзе. Учасник ІІ 
світової війни з 1942 р. Боровся на Брянському, Центральному 
фронтах. Загинув у бою 22 листопада 1943 року у селі Суботіно на 
Орловщині, де і похований у братській могилі. 

За зразкове виконання бойових завдань командування на фронті 
боротьби з німецько-фашистськими загарбниками і виявлені при 
цьому відвагу і геройство Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 15 січня 1944 року командирові 305-го танкового батальйону 106-ї 
танкової бригади 6-го гвардійського танкового корпуса гвардії 
майорові Брацюку Миколі Захаровичу посмертно присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. 

Шимко Григорій Лукянович - народився 28 лютого 1919 року в 
селі Хрінівка. У 1940 році мобілізований до Червоної Армії. 
У 1943 році закінчив Ворошиловградську військово-авіаційну школу 
пілотів. У ІІ Світовій війні з жовтня 1943 року. Воював на 2-му 
Українському фронті. До травня 1945 року гвардії лейтенант 
Г. Л. Шимко здійснив 203 бойових вильоти на штурмівку німецьких 
військ, завдавши противнику значних втрат у живій силі і техніці. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 15 травня 1946 року 
«за зразкове виконання бойових завдань командування по знищенню 
живої сили і техніки противника і проявлені при 
цьому мужність і героїзм» гвардії лейтенанту Григорію Лук'яновичу 
Шимку присвоєно звання Героя Радянського Союзу з 
врученням ордена Леніна і медалі «Золота Зірка» (№ 9013). 

У 1947 році закінчив Краснодарську вищу авіаційну школу 
штурманів. З 1962 року майор Г. Л. Шимко — у відставці. Жив і 
працював у Києві. Помер 26 травня 2003 року. Похований у Києві 
на Міському кладовищі «Берківці». 

Бойко Іван Никифорович (1910–75 рр.) – полковник. Народився 
у с.Жорнище. У 1930 р. призваний до Червоної армії, у 1936 р. 
закінчив Ульяновську бронетанкову школу. В 1939 р. брав участь у 
боях на Халхин-Голі. З жовтня 1941 р. воював на Південно-
Західному, Західному, Брянському, Калінінському, Північно-
Західному, Воронезькому фронтах. Під час війни пройшов шлях від 
заступника командира танкового батальйону до командира танкової 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
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бригади. Визволяв від ворога рідне Поділля. Очолюваний ним 64-й 
гв. танковий полк 28.12.1943 р. у результаті стрімкої атаки оволодів 
містом та залізничною станцією Козятин. Наступних два дні танкісти 
стійко відбивали численні контратаки німецьких військ, не дозволили 
їм відновити втрачені позиції. За вміле керівництвом танковим 
полком в боях за крупний залізничний вузол та проявлену особисту 
мужність І.Н. Бойко удостоєний звання Героя Радянського Союзу 
(10.01.1944 р.). Невдовзі, під час проведення наступальної 
Проскурівсько-Чернівецької операції, І.Н. Бойко, як командир 64-ї 
гвардійської танкової бригади, знову героїчно відзначився. Танкісти, 
долаючи відчайдушний опір ворога, успішно форсували річки Дністер 
і Прут. Та в авангарді наступаючих радянських військ, оволоділи 
обласним центром м. Чернівці, за що І.Н. Бойко вдруге удостоєний 
звання Героя Радянського Союзу (26.04.1944 р. Учасник Берлінської 
наступальної операції. Очолювана ним 64-та гвардійська танкова 
бригада разом із підрозділами 8-ї армії оволоділи 29.04.1945 р. 
Берлінським аеродромом, 30 квітня вийшли на околиці Берліну, 1 
травня – центру міста, 3–4 травня вели бої поблизу рейхстагу. У 1948 
р. закінчив академічні курси при Військовій академії бронетанкових та 
механізованих військ. У 1956 р. вийшов у запас, у військовому званні 
– полковника. Жив і працював у Києві. Помер 12 травня 1975 р. 
Похований на Лук'янівському військовому кладовищі. 

На вшанування пам’яті загиблих у роки Другої світової війни бійців 
у районі встановлено велику кількість пам’ятників і пам’ятних знаків 
на братських та поодиноких могилах визволителів: м. Іллінці (1 
поховання, 679 загиблих), села Бабин (3 поховання, 240 загиблих), 
Василівка (2 поховання, 21 загиблих), Вербівка (1 поховання, 2 
загиблих), Дашів (2 поховання, 294 + 650 загиблих), Іллінецьке (1 
поховання, 222 загиблих), Кам’яногірка (1 поховання, 97 загиблих), 
Купчинці (3 поховання, 62 загиблих), Лиса Гора (1 поховання, 5 
загиблих), Неменка (1 поховання, 13 загиблих), Паріївка (6 поховань, 
9 +5загиблих), Шабельня (1 поховання, 270 ?загиблих). Під час 
визволення району загинуло 1917 чол.  

Майже в кожному населеному пункті встановлено пам’ятники і 
пам’ятні знаки загиблим односельцям – учасникам Другої світової 
війни: м. Іллінці (2 поховання, 86 загиблих), села Вербівка (1 
поховання, 54 загиблих), Володимирівка (1 поховання, 100 загиблих), 
Городок (1 поховання, 131 загиблих), Даньківка (пам’ятник 96 
загиблих), Жадани (2 поховання, 121 загиблих), Жорнище (пам’ятник 
203 загиблих), Кальник (пам’ятник 113 загиблих), Кантелина (1 
поховання, 84 загиблих), Китайгород (пам’ятник 200 загиблих), 
Красненьке (пам’ятник 154 загиблих), Криштопівка (1 поховання, 51 
загиблих), Купчинці (1 поховання, 76 загиблих), Леухи (1 поховання, 
108 загиблих), Лиса Гора (1 поховання, 59 загиблих), Павлівка (1 
поховання, 80 загиблих), Паріївка (1 поховання, 62 загиблих), 
Пархомівка (1 поховання, 66 загиблих), Слободище (1 поховання, 96 
загиблих), Росоховата (1 поховання, 97 загиблих), Сорока (1 
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поховання, 24 загиблих), Тягун (1 поховання, 80 загиблих), Хрінівка (1 
поховання, 74 загиблих), Шабельня (1 поховання, 45 загиблих). 
Якубівка (1 поховання, 103 загиблих), Яструбинці (1 поховання, 105 
загиблих). Загальна кількість уродженців Іллінецького району які 
загинули на фронтах Другої світової війни 2594 чол. 
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ВШАНУВАННЯ ГЕРОЇВ ТА ЖЕРТВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У 
ПАМ’ЯТНИКАХ ПІЩАНСЬКОГО РАЙОНУ  

(НИНІ –У СКЛАДІ ТУЛЬЧИНСЬКОГО Р-НУ) 
 

У статті проаналізовано памяткоохоронну діяльність щодо 
загиблих у Другій світовій війні у Піщанському районі. 

Ключові слова: памятки історії та культури, загиблі, Друга 
світова війна. 

 
Враховуючи що українська історія на тридцятому році 

незалежності нашої держави ще перебуває у фазі з’ясування та 
переосмислення її дійсних і фальшованих героїв, питання що 
стосуються не лише фактів Другої світової війни та її спадку у вигляді 
численних меморіалів та пам’ятних комплексів наразі є актуальним. 
Прийняті закони про декомунізацію не завбачають руйнування 
пам’ятників учасникам і жертвам Другої світової війни на відміну від 
пам’ятників діячам комуністичного тоталітарного режиму. Існує навіть 
пропозиція уряду про створення єдиного реєстру охорони 
пам’ятників, що відносяться до періоду Другої світової війни.  

Пам’ятники різних періодів історії нашої держави визначають, що 
саме українці хотіли би зберегти у пам’яті. Вшанування заслуговують 
жертви та українці, які боролися проти нацизму у різних арміях (у 
Червоній армії, в УПА, в арміях антигітлерівської коаліції).  

Завдання даної статті полягає в поданні короткої історичної 
довідки та описі меморіалів, які розташовані у населених пунктах 
колишнього Піщанського району Вінницької області.  

 смт. Піщанка 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1967 р., іст.) (в 

центрі селища) 
На фронтах війни воювали 734 жителі Піщанки, загинули – 234. 

Визволили Піщанський район від окупації 18 березня 1944 р. воїни 5-
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ої повітряно-десантної дивізії та 2-ої гвардійської танкової армії 
Другого Українського фронту. Це були бійці з Черкаської, Кіровської, 
Полтавської, Кіровоградської, Київської, Свердловської, Ярославської 
областей, з Молдавії, з Ростовської області, м. Москви, Харківської, 
Дніпропетровської, Запорізької, Північно-Казахстанської областей. 
Більшості бійців прізвища встановлені. Крім того поховано бійці, 
прізвища яких невідомі, з них: офіцерів – 1; сержантів, солдат – 85; 
партизан – 1.  

В 1967 р. встановлені меморіальні плити 234 загиблим воїнам, 
уродженцям смт Піщанка. У 1953 р. в братську могилу перенесли 
останки радянських бійців, які загинули в 1941, 1944 рр. з сіл 
Дмитрашківки, Попелюх, Трибусівки, Болгана, Студена, Кукули. 
Меморіал являє собою 10-метрову стелу, розділену навпіл із 
дзвоном, закріпленим вгорі. З правого і лівого боків розміщені плити 
із чорного граніту з прізвищами бійців та плита з бронзовими 
барельєфами бійців і орденом Великої Вітчизняної війни. Плита з 
прізвищами бійців, похованих в братській могилі розміщена в центрі. 
Розміри меморіалу – 50мх40м. [1; 2; с. 272; 3-6] 

с. Болган 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1967 р., іст.) (у 

центрі селища, біля будинку культури, сільської ради).  
17 березня 1944 року було визволено с. Болган. 6 листопада 

1967 р. було відкрито меморіал на честь загиблих 239 земляків у роки 
Другої світової війни. Пам’ятник складається зі скульптури та стіни. 
Скульптура воїна (висота – 2,95 м) в плащ-накидці з хлопчиком 
виготовлена із залізобетону та закріплена на залізобетонному, 
оштукатуреному постаменті (розмір: 0,2х1,4х0,7 м). На бетонній стіні 
(розмір: 7,5х3,2х0,5 м), обкладеній плиткою крім 6 плит із списками 
загиблих є ще рельєфне зображенням боїв і меморіальний напис 
(рос.): «Никто не забыт. Ничто не забыто», «Вечная слава погибшим 
героям». Стіна та скульптура встановлені на загальному бетонному 
цоколі. Автор проекту – скульптор – Фітов Л.Л. 
(м.Кишинів). [1;2, с. 272; 7;8] 

с. Гонорівка 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1975 р., іст.) (у 

центрі села). 
Звільнено село 16 березня 1944 р. У 1975 р. споруджено 

меморіал на честь 149 загиблих жителів с. Гонорівка. Меморіальний 
комплекс займає територію розміром 20,0х10,0 м. Скульптура воїна, 
виготовлена із залізобетону, висотою – 3,0 м, який в правій руці 
тримає прапор. Цоколь кам’яний ступінчастий (розмір: 
13,8х0,8х4,15 м) з написом (рос.) «1941-1945 Никто не забыт, ничто 
не забыто». На нижньому ярусі цоколя по центру міститься напис 
«Слава полеглим воїнам», по боках – 6 гранітних плит (розмір: 
1,0х0,9х м) з прізвищами загиблих земляків в роки Другої світової 
війни. Автор проекту – скульптор Стриньковський (м. Кодима). [2, 
с. 272; 9-11] 
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с. Городище 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1968 р., іст.) (у 

центрі села, біля Будинку культури, вул. Центральна).  
18 березня 1944 р. було визволено с. Болган. У 1968 р. у 

с. Городище споруджено меморіал на честь 170 загиблих земляків в 
роки Другої світової війни.  

Меморіальний комплекс складається з скульптурної композиції, 
виготовленої з залізобетону, бійця з дівчинкою. Скульптура воїна в 
плащ накидці з каскою в правій руці, лівою рукою пригортає до себе 
дівчинку. Висота воїна – 2,5 м, дівчинки – 1,6 м. Постамент з бетону 
(розмір: 0,6х2,2х2,3 м). З правого боку розміщена меморіальна стіна з 
бетону (розмір: 8,8х3 м), у верхній частині якої фриз з сценами боїв, 
нижче 11 меморіальних плит з іменами 170 загиблих. Ще на одній 
таблиці меморіальний напис (укр.): «Вічна слава воїнам, загинувшим 
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», над ним зображено орден 
Вітчизняної війни. У 2018 році планується демонтаж меморіальної 
стіни з плитами та їх заміну. Автор проекту – скульптор Сухіна І.М. [2, 
с. 272; 16-19] 

с. Дмитрашківка  
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1967 р., іст.) (в 

центрі села).  
17 березня 1944 року село Дмитрашківка було звільнено від 

окупантів. Під час Другої світової війни на фронт було мобілізовано 
518 осіб. Повернулося – 284. Загинули та пропали безвісти – 234.  

У 1967 р. споруджено меморіал на честь 234 загиблих земляків в 
роки Другої світової війни. Скульптурна композиція воїна з каскою в 
правій руці (висота – 2,7 м) та дівчинки, виготовлена з залізобетону. 
Постамент камінний. Розміри: 0,6 х 3,0х8,5 м. Позаду скульптури 
чотирьохгранний обеліск із залізобетону (розмір: 6,0х2,0х0,7 м), 
увінчаний зіркою. На обеліску напис: «Ніхто не забутий ніщо не 
забуто». У верхній частині стіни (розмір: 6,5 х 3,4 х 0,7 м) рельєфні 
зображення орденів Перемоги, Червоного прапора, Вітчизняної війни 
та Слави і сцен бою, в нижній встановлені 6 гранітних меморіальних 
плит з прізвищами загиблих та по центру плита з написом «Вічна 
пам'ять героям». Автор проекту – скульптор Фітов Л.Л. (м. 
Кишинів) [2, с.272; 20]. 

с. Кукули 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1967 р., іст.) (у 

центрі села, біля будинку культури).  
17 березня1944 р. с. Кукули було визволене. У 1967 р. у центрі 

села споруджено меморіал на честь 216 загиблих земляків. Раніше 
скульптурна композиція складалася з постаменту з каменю (розмір: 
2,8х2,3х2,3 м) та двох скульптур, виготовлених з залізобетону: воїна з 
каскою в правій руці (висота – 3м), лівою рукою тримав прапор і 
коліноуклінної жінки з лавровим вінком у руках з правої сторони від 
воїна та двох стін з меморіальними дошками. Автором даного 
проекту був скульптор Гриншпун (м. Кишинів). 
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 Після проведених реставраційних робіт на початку 2000-х рр. 
комплекс змінив свій вигляд і являє собою конусоподібний 
пірамідальний металевий обеліск, пофарбований в сірий колір, 
увінчаний металевою зіркою, висотою 2,5 м, на постаменті з каменю 
(розмір: 2,8х2,3х2,3 м). Попереду обеліску встановлено металевий 
хрест висотою 0,4 м. На постаменті міститься зображення ордена 
Вітчизняної війни і напис: «1941-1945». По обидві сторони від 
постаменту з обеліском розташовані бетонні стіни, з прикріпленими 
до них 8 металопластиковими меморіальними дошками темносірого 
кольору (розмір:1,0х0,9 м), з викарбуваними прізвищами загиблих та 
двома із меморіальними написами (укр.): зліва: «Ніхто не забутий, 
ніщо не забуто», справа: «Вічна пам'ять і слава героям полеглим в 
боях». Площа комплексу 20х18 м [2, с. 273; 21] 

с. Рибки 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1995 р., іст.) (у 

центрі села, біля будинку культури).  
18 березня 1944 р. було звільнене село Рибки. У 1995 р. 

встановлено пам’ятник на честь 57 загиблих земляків у роки Другої 
світової війни. Пам’ятник з граніту складається з двох частин. На 
вертикальній гранітній стелі (розмір: 1,51х0,59 м) зображено падаючі 
додолу дубові листки, палаючу свічку і лампадку та викарбуваний 
напис «Ніхто не забутий ніщо не забуто». На горизонтальній частині 
(розмір: 1,51х0,67 м) – вибито хрест та прізвища загиблих земляків. 
Автори – місцеві майстри. Пам’ятник обгороджений металевими 
стовпчиками, пофарбованими в чорний колір, з’єднаними по 
периметру ланцюгом. Займає територію розміром 4х4 м, алея, яка 
веде до пам’ятника довжиною 10 м. [2, с. 273; 43] 

с. Рудницьке 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1968 р., іст.) (у 

центрі села, біля будинку культури). 
21 липня 1941 р. с. Рудницьке було захоплено німецькими та 

румунськими окупантами, визволене 16 березня 1944 р. На різних 
фронтах Другої світової війни воювали 198 жителів села Рудницьке, 
повернулись живими – 191. 

6 листопада 1968 р. було відкрито пам’ятник на честь загиблих 
земляків у роки Другої світової війни. Складався з двох скульптур та 
стіни. Скульптура коліно-уклінної жінки з лівої сторони, з правої-
скульптура воїна з каскою в лівій руці та дівчинки. Виготовлені з 
залізобетону. Висота скульптури жінки: 1,7 м; дівчинки: 1,1 м; воїна: 
2,6 м. Постамент бетонний (розміри:0,2х1,7х1,0 м). Стіна теж була 
бетонна (розмір: 3,2х9,5 м). На стіні були встановлені 5 меморіальних 
плит з іменами загиблих. Вище-фриз з сценами війни. Меморіальний 
комплекс встановлений на ступінчастому постаменті. Виготовлений з 
каменю (розміри: 9,5х0,4х1,2 м). Меморіальні були плити 
виготовленні з граніту (розміри: 0,6х0,8 м.). Автор проекту – Сухіна 
І.М.  
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З часом була проведена реконструкція пам’ятника. Доповнення: 
замість стіни збудований ступінчастий обеліск із бетону, висота – 
6,8 м. В верхній частині обеліску барельєфне зображення зірки і 
ордену Великої Вітчизняної війни. В центральній частині обеліску 
надпис «Вічним синам Вітчизни від вдячних односельців 
с. Рудницького. 1941-1945 рр.» В нижній частині обеліску списки 
загиблих воїнів-односельчан. [2, с. 273; 22-25] 

смт. Рудниця 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1974 р., іст.).  
У центрі селища. 
16 березня 1944 р. було звільнено смт. Рудницю. У 1974 р. було 

споруджено меморіал на честь 62 загиблих на різних фронтах ІІ 
світової війни земляків с. Рудниці. Автор проекту Кронгауз Г.Л. (м. 
Львів). Меморіальний комплекс розташований на площі розміром 
8.0х6.0 м.  

Пам’ятник являє собою скульптури, виготовлені з залізобетону, 
бійця з піднятою лівою рукою вперед та дівчинки правого боку. 
Висота бійця – 3,5 м, дівчинки – 1,25 м. Постамент виготовлений з 
вапнякового каменю (розмір: 2,90х2,60х0,60 м). За постаментом 
розміщена стіна з вапнякового каменю (розмір: 5,50х0,40х1,70 м). На 
стіні напис (укр.): «Вічна слава воїнам-переможцям. 1941-1945» і три 
меморіальних дошки (розмір 1,0х1,0 м), виготовлені з бетону, на двох 
викарбувані прізвища загиблих в роки Другої світової війни земляків, 
третя – без написів. [2, с.273; 26-29] 

 с. Ставки 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1973 р., іст.) (вул. 

Миру)  
17 березня 1944 р. було визволено с. Ставки. 120 жителів села 

Ставки загинули у роки Другої світової війни 
У 1973 р. на старому кладовищі було відкрито пам’ятник, 

зведений у скульптурній композиції – воїна і дівчини, виготовлених із 
залізобетону (висота – 2,0 м). Скульптури встановлені на постаменті 
з вапнякового каменю (розмір: 3,0x1,5x0,4 м) на якому міститься 
напис (рос.): «Они отдали жизнь во имя жизни. 1941-1945». Позаду 
постаменту стіна (розмір: 4,52х1,9х0,74 м) з 4 бетонними 
меморіальними дошками (розміри: 1,40x0,70 м) з прізвищами 120 
загиблих земляків. Автор проекту - скульптор Нарудецький 
(м.Одеса) [2, с. 272; 30-32] 

с. Студена 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1990 р., іст.) (на 

кладовищі). 
16 березня 1944 р. було визволене с. Студене. Меморіал Слави 

на кладовищі був спроектований учителем за фахом, пенсіонером, 
завідувачем музеєм села Токаном С.А. Долучився, разом з іншими 
жителями с. Студена, до справи і голова сільської ради Півторак П. 
М. Відкриття пам’ятника відбулось 9 травня 1990 р.  
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483 пам’ятники з бетону (висота – 1,22 м) із зображенням вічного 
вогню і ордена Великої Вітчизняної війни та прикріпленою до них 
табличкою з нержавіючої сталі з прізвищами, іменами, по-батькові 
загиблих односельців в роки Другої світової війни, а також роками їх 
життя, розміщені так, що меморіальний комплекс має форму 
п’ятикутної зірки. У центрі комплексу встановлено п’ятикутну зірку, 
пофарбовану в червоний колір, по центру якої встановлено шпиль з 
металу, висотою 3,5 м. На зірці розміщено металеву табличку, 
пофарбовано в синій колір з написом (рос.): «Пусть вечно живут в 
памяти народной имена тех, кто отдал жизнь за Родину». Загальна 
площа меморіального комплексу 0,4 га. [2, с.272; 33-34] 

с. Студена 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1968 р., іст.) (у 

центрі села, біля будинку культури).  
16 березня 1944 р. було визволене с. Студена. На різних 

фронтах Другої світової війни загинуло 480 бійці-односельчан с. 
Студена. На їх честь в центрі села 9 травня 1968 р. було відкрито 
пам’ятник, виготовлений в майстернях київського художнього 
закладу. Меморіальний комплекс складався з трьох обелісків та 
трьох скульптур. Висота скульптур, виготовлених з залізобетону: 
воїна 2,2 м., скорботної матері 2,0 м., дівчини з лавровою гілкою в 
руках – 1,8 м. Обеліски теж були залізобетонні. Розмір – 
5,2x1,4x1,4 м. На обелісках сріблянкою були написані прізвища 
загиблих воїнів. З часом написи на обелісках потемніли, чорний колір 
став сірим і у 1993 р. попередні складові меморіалу були силами 
місцевих майстрів замінені залізобетонною ступінчастою стелою 
(висота –5 м), встановленою на ступінчастому постаменті (висота – 
1,5 м). У нижній частині стели викарбувано напис (укр.): «Хай вічно 
живуть в пам’яті народній імена 480 односельчан, що віддали життя 
за Батьківщину 1941-1945». Вище зображено хрест і лаврову гілку. [2, 
с.273; 33; 35-36] 

с. Трибусівка 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1971 р., іст.) (у 

центрі селища, біля будинку культури).  
17 березня 1944 р. було звільнено село Трибусівка. У 1971 р. у 

центрі села було споруджено меморіал на честь 226 загиблих 
земляків в роки Другої світової війни. Меморіал займає територію 
розміром 36,0x10,0 м. Скульптура воїна в плащ-накидці з автоматом 
на правому плечі (висота – 3,0 м) виготовлена з бронзи. За 
скульптурою воїна вимурувана кам’яна стіна (розмір: 33,0 x 3,70 м), 
на якій зазначено роки 1941-1945. Цоколь (постамент) цегляний 
(розмір: 22,0х1,0х0,70 м). На цоколі 10 плит (розмір: 0,80 х0,60 м) з 
прізвищами загиблих односельчан.  

Біля підніжжя пам’ятника встановлено металопластикову дошку 
коричневого кольору (розмір: 1,0х0,75 м) з написом (укр.): «Вічна 
пам'ять героям, захищавшим свободу і незалежність нашій 
Батьківщини в роки Великої вітчизняної війни 1941-1945». З 
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аналогічного матеріалу виготовлені і 10 дошок (розмір: 1,0х0,70 м), 
що прикріплені до стіни за скульптурою воїна, з перерахованими на 
них 320 прізвищами тих бійців-земляків, що повернулися живими з 
різних фронтів Другої світової війни. Автор проекту – скульптор 
М. Костянтинова (Київ). [1; 2, с.273; 37-38] 

с. Чорномин 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1975 р., іст.) (у 

центрі села, біля будинку культури) 
17 березня 1944 р. було визволене село Чорномин. У роки Другої 

світової війни на різних фронтах загинуло 306 бійців, уродженців с. 
Чорномин. У 1975 р. було споруджено меморіальний комплекс, який 
займає територію розміром 40х18 м. Пам’ятник являє собою 
скульптуру бійця (висота – 4,0 м), виготовлену з залізобетону.  

Постамент складається із двох залізобетонних плит, 
облицьованих плиткою: нижня плита – 2,70х2,70х0,38 м., верхня 
плита – 2,0х2,0х0,42 м. На цоколі розміром 15,0х2,0х0,45 м. 
розміщуються 12 плит, на 11 з них – викарбувані прізвища загиблих 
бійців. На одній з плит напис (укр.): «Вічна слава героям-
односельчанам, які загинули в боях за свободу і незалежність 
радянської Батьківщини». Постамент кам’яний (висота – 2,2 м). Плити 
(розмір: 2,0х0,75 м) виготовлені з лабрадориту. Скульптор Ленділ 
А.В. (м. Івано- Франківськ) [2, с.273; 39-40] 

с. Яворівка 
МЕМОРІАЛ НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ЗЕМЛЯКІВ (1968 р., іст.) (у 

центрі села, біля сільської ради).  
У 1968 р. споруджено меморіал на честь 219 загиблих земляків у 

Другій світовій війні. Меморіальний комплекс складався зі скульптур 
воїна з залізобетону (висота – 2,8 м) без головного убору з каскою в 
лівій руці, дівчини (висота 1,4 м) з мармуру та чотиригранного 
пірамідального обеліску, увінчаного зіркою з залізобетону (висота – 
3,8 м, основа – 0,8х0,8 м). На обеліску був викарбуваний напис: 
«Вечная слава павшим героям в бою за независимость нашей 
Родины. 1941-1945 г.». Обидві скульптури та обеліск були 
встановлені на кам’яному постаменті (розміри: 1,2х6,0х0,9м). В 
центральній частині постаменту розміщувались чотири меморіальні 
дошки з іменами загиблих, виготовлені з граніту. Авторами проекту 
були скульптори Фітов Л.Л., Воропай І.М.  

Щодо подальшої долі однієї з скульптур меморіального 
комплексу відомо, що відомий скульптор І.М. Воропай (1924-1977 рр.) 
висік з мармуру портрет заслуженої артистки України Харківського 
академічного драматичного театру ім. Т. Шевченка Людмили Попової 
(1931-2008 рр.) в образі Офелії з «Гамлета», роль якої вона зіграла 
за сценарієм режисера Бенедикта Норда в ІІ пол.50-х рр. ХХ ст. Про 
долю скульптури Л. Попова дізналась лише в кінці 1970-х рр., коли 
вдова скульптора, звернулась до неї, розшукуючи зниклу «Офелію». 
Так, І. Воропай на свою ювілейну виставку в Москву перевозив за 
свій рахунок скульптуру, але запізнився до її відкриття. Скульптура 
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довгий час зберігалась в господарській будівлі 
геологорозвідувального інституту, а потім зникла. Її виявили як 
частину меморіального комплексу в с. Яворівка. Виявилось, що ще з 
60-х рр. ХХ ст. вона встановлена тут як «Скорботна мати». Вдові 
І. Воропая вдалось добитися перенесення скульптури в музейний 
фонд, де зберігаються роботи цього скульптора.  

Скульптуру воїна було демонтовано і переміщено на кладовище, 
а наприкінці 80-х рр. ХХ ст. було встановлено новий пам’ятник 
загиблим землякам у роки Другої світової війни, що являє собою 
бронзовий круг діаметром 3,5 м, на якому зображено воїна на колінах 
з пістолетом-кулеметом ППШ в правій руці, лівою рукою він 
торкається колосків пшениці. Круг встановлений на залізобетонному 
постаменті (4,78х1,15х0,76 м), облицьованому плитами з червоного 
мармуру. По обидві сторони від меморіалу розміщені металеві 
меморіальні плити (розмір: 1,0х 0,69 м), по шість з кожної сторони з 
прізвищами загиблих земляків. Загальна площа меморіального 
комплексу 30х18м. [41;42] 

 Враховуючи зміст законів про декомунізацію та про вшанування 
пам’яті учасників Другої світової війни, усі ці пам’ятники будуть 
залишатися на своїх місцях, а ті, що свідчать про злочини 
комуністичного тоталітарного режиму в Україні повинні бути 
демонтовані. 
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Володимир Колесник 
 

МУЖНІСТЬ І ЗВИТЯГА ПОДОЛЯНИНА 
 

У статті проаналізовано життєвий шлях Андрія Сухолітко. 
Ключові слова: герой, ІІ Світова війна, Андрія Сухолітка. 
 
«Герой – це людина, яка у вирішальний момент робить те, що 

потрібно робити в інтересах людського суспільства» - писав Юліус 
Фучик. Мабуть тому, що в країні знівечено авторитет людини праці і 
панує кругом культ грошей, від чого добра не буде нікому, у нас 
останнім часом соромляться присвоювати звання Героя України 
робітникам чи селянам, хоча кожен з нас цих безіменних героїв 
бачить поряд. Про одного з них, не відзначеного навіть медаллю на 
80-річчя, моя розповідь, яка є щирою даниною вдячної людської 
пам’яті і доказом того, що і на рідній Україні не всі соромляться 
відзначати День Перемоги, а більшість справжніх патріотів добре 
пам’ятають: «Ніхто не забутий і ніщо не забуто». 

Андрій Сергійович Сухолітко народився 18 вересня 1925 року у 
мальовничому селі Садківцях, що розкинулось на лівому березі 
Дністра у Могилів-Подільському районі. Його родовід розпочався тут 
мужнім прадідом Ільком Сухолітом, який, захистивши від зазіхань 
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панича свою кохану дівчину, втік з нею сюди, в глухе тоді село на 
березі ріки. 

 Шістнадцятирічним юнаком Андрій Сухолітко зустрів Велику 
Вітчизняну війну, а вже в 1943 році, приписавши собі один рік, пішов 
на фронт. Воював артилеристом, командиром взводу, а в двадцять 
років «чудом», по його словах, вийшов з її горнила переможцем з 
багатьма бойовими нагородами, але зраненим і скаліченим. Він 
нагороджений двома орденами «За мужність», орденом Червоної 
Зірки та Вітчизняної війни 1-го ступеня, двома медалями «За 
відвагу».  

Тричі фашисти убивали солдата та доля берегла його всім 
смертям на зло. Перший раз куля вдарила під серце і залишилась 
там на все життя, бо хірурги не наважились оперувати, адже це 
могло нашкодити його здоров’ю. Підлікувавшись в госпіталі, він 
повернувся в стрій. Другого разу куля пробила каску і пропорола 
голову. Знепритомнілого солдата винесли тоді з поля бою. На третій 
раз розривною кулею молодшому лейтенанту Сухолітку відірвало 
ліву руку, але сержант Петро Данілін знайшов свого командира 
взводу, зупинив кровотечу, перев’язав і цим самим врятував йому 
життя. 

В післявоєнні роки працював Андрій Сергійович військовим 
керівником у семирічних школах в селі Бронниці та рідних Садківцях і 
заочно навчався у вузі. Після закінчення Чернівецького педінституту 
його призначили директором Садківецької семирічної школи. 

Семирічка в селі на той час знаходилась в старому попівському 
будиночку, де було три тісних класних кімнати і дві – в земській школі. 
Молодий директор постійно ходив до районного начальства, 
добивався будівництва нової школи. Щоб позбутися настирного 
прохача, його перевели директором середньої школи №6 
м.Могилева-Подільського. Кілька років працював у місті, але серце 
боліло за рідною школою. Мріяв повернутися назад в село і, коли 
несподівано захворіла матуся, трапилась така нагода. 

А в село Садківці, саме в той час, начальство привезло 
«сватати», вже якогось п’ятнадцятого, голову колгоспу. Сільська 
громада його категорично не прийняла. Тоді керівництво району 
звернулось до Сухолітка: хочеш мати школу, ми тебе оберемо 
головою, будуй. За свого фронтовика люди проголосували дружно. І 
головував Андрій Сергійович більше двадцяти років, хоча нелегко 
йому приходилось на цій ниві, бо, крім основної напруженої роботи, 
інвалід ще успішно навчався на заочному відділенні Київського 
державного університету.  

Від ран, від кулі, що носив під серцем, двічі відкривались у нього 
внутрішні кровотечі. Спасибі місцевим лікарям, виходили, але 
сказали: «Закінчиш університет – закінчиш життя. Вибирай, що 
дорожче». Він вибрав життя і мусів залишити навчання, хоча був вже 
на четвертому курсі. За час головування Сухолітка в селі побудували 
не тільки простору школу, але й дитсадок, ферми, майстерні, будинки 
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тваринника і механізатора, сільські магазини. Збирали тоді високі 
врожаї і колгосп імені Чкалова за його керівництва в 1960-1980 роках 
заслужено вважався одним з кращих в районі. Одержима праця 
хлібороба була відзначена орденом «Знак Пошани». 

А голова жив повнокровним творчим життям. Разом з дружиною 
Олександрою, яка працювала в колгоспі агрономом, виховали трьох 
доньок. Старша Зоя після закінчення Тернопільського медінституту 
працює лікарем-кардіологом. Середульша Наталя закінчила 
Ровенський педагогічний інститут, працювала завідуючою дитячим 
садком у м. Волочиськ, нині проживає в Італії. Наймолодша Лариса 
після закінчення Вінницького медучилища трудиться лаборантом-
рентгенологом на Камчатці.  

Андрій Сергійович, починаючи з шкільних років, все своє нелегке 
життя писав. В школі його прозивали «Тесленком», на фронті його 
бойовими листками захоплювались бійці, а одного разу їх читав і 
хвалив навіть прославлений полководець – командуючий фронтом 
І.Д.Черняховський. Цікаві нариси та оповідання Сухолітко 
продовжував писати, працюючи вчителем, директором школи та 
головою колгоспу. Своїй любові до художнього слова не зрадив 
навіть тоді, коли після смерті дружини, на нього, інваліда з однією 
рукою, звалилось все домашнє господарство. Його нариси й 
оповідання друкувались не тільки в районній та обласній пресі, але й 
в центральній газеті «Сільські вісті» протягом 1978 року. 

Вже вийшовши на пенсію, Андрій Сергійович зумів власним 
коштом та з допомогою спонсорів надрукувати три книжки світлої, 
щирої, вистражданої прози, в тому числі повісті «Батьки і діти», «В 
небі над Дністром» та «Хліб солдата», які й дали назви його книгам. 
Оповідання А.Сухолітка «Таємниця Федора Трояна» вражає своїм 
трагізмом більше ніж класичний «Російський характер» Олексія 
Толстого. Адже у класика обпалений до невпізнанності танкіст 
Дронов все-таки повертається до своєї коханої, тоді як знівечений 
війною, без рук і ніг Федір Троян так і не повернувся до рідних, бо не 
захотів стати для них тягарем до кінця свого життя. Його оповідання 
«Отець Інокентій» написане такими вагомими мазками майстра, що 
хочеться вірити: колись воно дочекається уваги кіномитців і по ньому 
знімуть прекрасний короткометражний фільм. Всі, хто прочитають 
одне з кращих, написане з великою щирістю та любов’ю, оповідання 
Сухолітка «Академік сільського ремесла» і розумом, і серцем 
відчують: саме на таких скромних трудівниках, як його Яків 
Федорович трималась, тримається і житиме вічно наша Україна. 

Навряд чи знайдеться в країні письменник або журналіст, який 
написав би нарис чи оповідання про кожного свого фронтовика-
односельчанина. А Сухолітко написав. На жаль, деякі з них ще 
лежать неопубліковані разом з його фронтовими спогадами під 
назвою «Подвиг» та повістю про Камчатку. 

«Садківецьким Маресьєвим» назвав Сухолітка ветеран місцевої 
журналістики Олексій Вікторович Гринчук, бо дійсно дуже схожі долі 
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цих мужніх людей. Як, зібравши волю в кулак, без обох ніг льотчик 
Маресьєв знову сів за штурвал літака, так без руки і з кулею під 
серцем Андрій Сухолітко не впав у відчай, наловчився самостійно 
копати присадибну ділянку, рубати дрова, косити, водити автомобіль, 
вміло керувати колективним господарством і свою любов до людей 
увічнити в художніх творах. 

В своїй передмові до книги «Хліб солдата» Андрій Сергійович 
писав: «Я не жалкую, що працював більше двадцяти років у 
сільському господарстві. Ця праця – це сам на сам з природою і 
людьми – з п’яти ранку до опівночі. Сіно скиртували цілими ночами. 
Ранкова зоря і вечірня зірка! Скільки краси в цих явищах природи! А 
ранкові роси і вечірня прохолода? В цьому ранковому аквамарині 
треба бачити неповторність кожної рослинки, її ніжність і красу. 
Бачити й читати книжку природи – це велике щастя людини. А ще 
більше щастя – вміти це робити». 

Мені випала нагода відвідати Андрія Сергійовича у рідних 
Садківцях перед його ювілеєм. На жаль, своє 80-річчя він зустрічав в 
інвалідному візку, бо після інсульту відказували ноги, але треба було 
бачити молоді очі ветерана, коли ми розмовляли про його книги. 

Помер Андрій Сергійович на 82-у році життя 5 січня 2007 року. 
Для мене і для багатьох людей, які його знали, він був і залишається 
великим українцем, який умів по-справжньому любити людей, свою 
Батьківщину, зумів мужньо, наперекір всім труднощам проявити свій 
талант і прикрасити добрими справами рідну землю. 

В давньогрецького мислителя Аристотеля є вислів ніби сказаний 
про нашого ветерана: «Мужність – це доброчинність, в силу якої 
люди в небезпеці вершать прекрасні справи». Андрій Сергійович 
Сухолітко для багатьох нащадків був і залишається справжнім 
героєм, мужнім подолянином, світлим взірцем того, з кого варто 
робити й своє життя. 
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СПОГАДИ ЖУКА МИРОНА ЗАХАРОВИЧА, 1908 Р.Н., ПРО 

ВІННИЦЮ У РОКИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1941-1945) 
 

У статті проаналізовано спогади Мирона Жука про Вінницю в 
роки Німецько-радянської війни. 

Ключові слова: спогади, Друга світова війна, Німецько-
радянська війна. 

 
Друга світова війна, а особливо її частина – радянсько-німецька 

війна, зачепила усіх тогочасних мешканців України. Тому спогади про 
неї, не дивлячись на велику відстань, завжди залишаються 
актуальними, особливо коли згадують очевидці та учасники тих подій. 

В контексті історії тих подій подаємо у цій статті спогади 
колишнього викладача історії Жука Мирона Захаровича (1908-2015), 
який працював у Вінницькому педінституті з 1938 по 1949 р. Про 
найстарішого освітянина Вінниччини писала краєзнавець Л. 
Семенко [1, с. 345-349]. Про роки роботи на історичному факультеті 
педінституту Жука М. З. знаходимо відомості в книгах «Вінницький 
державний педагогічний інститут: історичний нарис 1912-1997» та 
«Інститут історії, етнології і права Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: від витоків 
до сьогодення» [2, с. 19; 3, с. 31-48]. А особова справа колишнього 
викладача і до сьогодні зберігається в архіві педуніверситету [4].  

Нам двічі вдалось зустрітись з Мироном Захаровичем. Перша 
зустріч відбулась 18 червня 1998 р. На зустрічі був Косаківський В. А. 
разом з Соломоновою (Кароєвою) Т.Р. На той час вони були 
співробітниками Вінницького обласного краєзнавчого музею. Друга 
зустріч відбулась 1 квітня 2010 р., коли Мирону Захаровичу йшов 102 
рік. За сприяння Шевчука А.А (племінника Жука М. З.), Косаківському 
В. А. та Рудю В. С. (на той час студенту інституту історії, етнології і 
права ВДПУ ім. М. Коцюбинського) вдалось зустрітись з Мироном 
Захаровичем і взяти у нього інтерв’ю, яке було записане на відео. 
Частина розшифрованих спогадів, які стосуються подій часів Першої 
світової і років Української національної революції в рідному селі 
респондента була опублікована у «Матеріалах всеукраїнської 
наукової конференції «Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.», 
яка відбулася у Вінниці 3-4 квітня 2015 р. [5, с. 292-295]. Ще одна 
частина розповіді про важливі моменти з історії освіти на Поділлі в 
першій половині ХХ ст., де значне місце займають спогади про 
Вінницький педінститут, опублікована у «Наукових записках ВДПУ. 
Серія: Історія» у 2016 р.[6, с. 211-222.].  

Мирон Захарович Жук народився 20 серпня 1908 р. в с. 
Комарівка, колишньої Теплицької волості Гайсинського повіту 
Подільської губернії, нині с. Комарівка Теплицького району Вінницької 
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області. Закінчив Комарівську церковно-приходську школу, Уманську 
агропрофшколу, Уманський педтехнікум, Ленінградський педінститут, 
а з 1938 по 1949 рр., за виключенням років війни, працював у 
Вінницькому педінституті. Згодом і до виходу на пенсію – інспектор 
шкіл Вінницького району. Помер у віці 108 р., похований у Вінниці. 

Нижче подаємо частину спогадів Жука М. З., які стосуються років 
радянсько-німецької війни 1941-1945 рр. Події подані у спогадах 
відбувалися переважно у м. Вінниці та Вінницькій області: 

Як війна почалася? 41-й рік. У Вінниці шо робили? 
«… Не питайти, бо це, як почалась … Я в інституті. Заступник 

дикана був. А як війна почалась то я вже був диканом. Бо дикана 
мого – Марченка забрали три-чотири місяці забрали в армію. 
Поетому я остався. І получилось так, шо остався я їго заступником. 
Ніхто... Літвінова тожи забрали, як будьто. Ніхто й не оформив, шо я 
заступник [махнув лівою рукою]. Війна почалась. Літвінова нима. Нє. 
Літвінов був вже директором. Літвінов прийшов в інститут. Да. 
Літвінов був. Рубін. Да. Рубін. 

До війни був Рубін? Ше викладав? 
Рубін викладав тоже «За... Загальну історію, Древню історію, 

Історію Єгіпта». Да. Рубін збираєця завтра їхати в Москву оформляти 
свій, якись кандидатський мінімум. Він думав там здавати. Ми їму 
кажимо: «Куди ти їдиш?». Отак їм кажим: «Михайло Борисович! Куди 
ти їдиш?». А Михайло Борисович був заступником Літвінова тожи. В 
общим він був в адміністрації інституту. Кажи: «Їду в Москву». «Ни 
їдь, бо завтра війна». «Ніякої війни нима. Читайти опроверженіє 
ТАСС». Ми кажим: «Читали. Це якесь п’яне опроверженіє ТАСС». 
Війна розпочалась дваціть второго. А тижднь до цього. Рівно 
тиждень, в ниділю, в неділю було опроверженіє ТАСС: «О том, что на 
Западє распространяютца провокаціонниє слухі, что Ґєрманія 
собіраєтца напасть на Совєтскій Союз». Ви слишітє! Так било почті 
дословно опроверженіє ТАСС. «ТАСС сообщаєт, что всьо ето 
провокація. Ґерманія добросовєстно виполняєт свой доґовор с 
Совєтскім Союзом». Ето опроверженіє ТАСС. І все це було 
надруковано в газетах. А тут ходят слухи між людьми. Ходят слухи, 
шо, шо десь на кордонах, на кордонах Німеч..., німці стягуют войска. 
Просто людські слухи йдут. А опроверженіє ТАСС вот такоє! Такоє 
реакціонноє. Можна сказать антісовєцкоє опроверженіє ТАСС. І ми 
цього ж Рубіна уговаруєм. І він їде в Москву. Їде все таки. Кажи: «Я 
віру всьо таке ТАСС, ТАСС. Ти Жук, провокацією не займайся. В 
Москвє знают, что дєлают. В Москвє знают, что дєлают, что 
дєлаєтца». Поїхав він. То він половину їхав дороги, а половину почті 
вже рачки ліз з тої ... 

... по городу і нам підвозили в гуртожиток хліб. С під себи цей, шо 
возит, витягує [показує в правиці ніби документ]: «Твоя фамілія Жук? 
Жук?». Ну, на. Вже за два місяці, за три, хліб ми получали тільки по 
торбушці. Кожен дав свою торбушку і розвозили нам. Така була, 
режим такий [підносить обидві руки і стискає кулаки]. Нас 
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заставили, шоб ми з студентів зняли стіпєндії. І я знімав з Марчинком, 
з диканом факультєта, знімав студентам стіпєндії. Студенти плачут, а 
ми знімаєм стіпєндії. Вот. 

І тут війна всьо показала. Насколько било наше правітєльство 
тьомноє, як ті баби, шо говорили: «Не радійте, шо це свобода!!!». Оні 
билі умнєє Сталіна. Оні билі дальновіднєє чем ето... А вже через 
день, після цього, як почали бомбити Вінницю, сігнали… Уже через 
день Немирів бомбят, уже. Німці точку кожну знают де треба 
бомбити. Вже їхні солдати переодіті в нашу форму. А тут ше через 
Вінницький вокзал, ше йдут поїзда с хлібом в Германію і начальнік 
вокзала звертаєця в обком: «Шо робити? Поїзда йдуть на Германію. 
Як робити? Чи пропускати поїзда?». Обком тоже нічого не знає шо 
казати. Вот насколько било наше... Наскільки була наша развєдка, 
була, вибачайте, сволочі. Вони знали, як в мужика півинь лишній є і 
цей мужик куркуль, кулак. «Виселити їго!». А німці під боком готовили 
війну і наша [розвідка] не знала. Вже на другий день німці розгромили 
Нєміров і тут, вот, ше ідут поїзда. Мало того. Ми посилаєм студентів 
на вокзал шоб розганяли очірідь. Бо частина, маса народа, хлинула 
до поїздів тікати. То обком партії звертаєця, звертаєця обком тоже, 
шо «враґ нє пройдьот, враґ нє пройдьот. Работайтє. Кто паніку 
поднімаєт будєт судім по воєнним, по воєнному врємені. Сідітє й 
работайтє».  

Всьо. Ми сидимо. Сидимо. Які це вже екзамени. Частина 
викладачів уже були у відпустці. То вдалось їм на поїзд [піднімає 
правицю із ніби затиснутим у ній квитком] і о, вони виїхали. А потом 
вони приїхали: «О! А Ви були тут! Да! Ми Вам ни завідуєм! А ми за 
цей час дисертацію захистили! Ми Вам ни завідуємо?». 

… Виїхали в евакуацію? 
Виїхали сразу же, тільки ето [почалась війна] на поїзда. То нас 

посилали шоб ето, розганяти, бо там почали давити, перевертати 
вагони. Страшноє діло. Вот так маса хлинула. Але виїхало вінницьке 
начальство. Виїхало тоже [показує лівою рукою помахуючи як воно 
виїжджало] совсєм і геть із собою піаніно везли. Тоже виїхали. А 
населення нима. От і ми тоже сиділи і проводили екзамени. Які то 
вже були екзамени? То вже була чепуха. 

Якого числа були екзамени?… 
Дваціть второго... Екзамени вже йшли. Дваціть второго була 

неділя. То в цей день не було. Але на слєдующий день, по 
росписанію, шлі екзамени. Вот. Потому шо це ж літня сесія. Вот. І ми 
волєй-не-волєй, треба продовжувати. Вот. То вже, значіть, ми 
продовжуєм. Але воєнкомат требує того студента німєдлєнно, такого 
то студента німєдлєнно. Вот. То ми цим студентам пиридаєм. А ці 
студенти на учо... на учоті в районних воєнкоматах. Так звідти йшли: 
«Давайти нам, наших людей». То вже частина наших студентів 
побігли на район в свої воєнкомати, а частина тут. Вот такая била, 
такая паніка, нєразберіха. Вот. Паніка била нєбивалая. Вот. А це зара 
про це, а потом, через кілька днів, організовано ми евакуювались. Я 



 - 256 - 

то організовано? Вже німці за городами, то ми на возі. Один віз був в 
інстітуті. Вот. На возі. Дітей посадили на возі, старих жінок на віз. А 
ми до послєднєй минути сиділи. Вот. И-и-и. То ми с цим... Ми вже 
возами ідемо до Липовецької дороги, в сторону. Кажут, бо вже сюди 
нима. Тут вже перервано віздє. То сказали нам, шо туди можна 
пириїхати, ше через Липовець. Ми все цим возом ідем. Хто шось на 
плечах нисе [показує руками як хтось, щось несе на плечах]. Ми 
ідем пішки з дружиною. Мама наша стара, сємдісят лєт, іде пішки з 
нами. Вот. Да. Дійшли ми, и-и-и, до Липовецької дороги. Частина йде 
туди. А де ж нам маму діти? А мама з нами. З Вороновиці прийшла і 
тут це захватило її. Ми ідемо до Вороновиці, ці їдут на Липівці. 
Договаріваїмся, шо ми там здибаємся по дорозі. Пішли на 
Вороновицю. Ше так, одні евакуююця, другі ше нічого. Нічого не 
поймеш. Ну, а потім звідти я вертаюсь вже назад в воєнкомат. Вже не 
можна назад з Вороновиць виїхати. Там уже перервано віздє дороги. 
Вот. Вертаюсь сюди. Вот. Тут уже й воєнкомата нима. Воєнкомат в 
са..., садку, коло церкви. Тамо малесинька є церква, там воєнкомат 
сидит. Я їм говору: «Я... Шо ж робити? Я ж воєннооб’язаний. В мени, 
в мени бронь, но я воєннооб’язаний». «А ми, - говорит, - і самі ни 
знаєм, шо дєлать? Ми самі ни знаєм куда іти? Ідіт в інстітут 
робити» [сміється]. Прамо зараз сміх, а тоді ето била страшная 
картіна. Вот. І тоді, після цього, я назад їду, іду пішки. Біжу у 
Вороновицю. Це 24 кілометри. Ни так легко. Звідти нам удалось ше 
доїхати до Зятківець і дальше всьо. Віздє дорога пирирізана. Скрізь 
німецькі..., вєздє нємци. Дают сігнали, скрізь бомбят і радом ходят в 
формі наші солдати. Вот как работало наше КГБе. А воно дивилося, 
чи нима часом лишнього півня в куркуля. А тут всьо прозівали. Про 
це ж пишеться. Ондо маршал Жуков пише тоже, як по всій, и-и-и, 
границі радянсько-німецькій, радянсько... цего. Вот. Німці підтягнули 
войська, а наші... А нам... Це довга історія. А потім я працював тут.  

Ну, то Ви лишилися і вже з Вінниці не виїхали? … 
Канєшно, я був на окупованій. Працював вот в дєцком домє 

«Кіндергаймє». Вот здєсь [киває головою в сторону де був дитячий 
будинок]. Вот. Я ж так... Мині підвезло. Одним словом мині підвезло. 
Мині так в житті вєзло. Я Вам прамо скажу шо вже так везло, шо вже 
ну, ну, ну тільки спусти, а я над ямою стою. І мині везло. Мині тут 
тоже повезло. Вот. І мині тут вдалось. Я працював тут, в цьому 
«Кіндергаймі». І вдалось спасти і багато дітей: єврейских, руських. 
Одним [словом] всяких. Я получив за ето званіє «Праведника 
України». Вот я получаю і льготи і всьо такоє прочеє. Да. І-і радом 
німці єщо і снабжалі нас. Так же може бути. Радом німці. Вот. І 
приходіт в наш дєтдом [сміється], а в дєддомі, значіт, діти такі й такі. 
А їх інтєрисує погулять з нашими медсестрами. Вот. От такіє 
совпадєнія. 

А скільки дітей було? 
Було 60 дітей, приблизно. Бо тєкучість була. Текучість. Було 60 і 

100 було, але то уходят... Це Савостьянов здєлав етот дєтдом. І 
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удалось. И-и-и, тут получилось так, шо як евакуювались то маса 
дітей попадала по дорозі під вогонь. І нємци, и-и-и, значіть, 
поставили вопрос: «Убрать етіх дєтєй. Шо ето за дєті?». То 
Савостянов зробив дєддом. 

А він мером був? … 
Дай Боже таких мерів! Можете бить спокойни. Благороднєйшій 

чєловек бил. Вот. І він зробив цей дєтдом, і взяі їго на, и-и-и … на 
утримання, на баланс. І цей дєтдом був зданий, коли прийшла 
радянська влада, здало в облоно, здали. Але я в цьому дєтдомі 
працював виховатилєм. Яке там виховання? Там виховання було 
таке: пережили один день, слава Богу. Вот тобі все виховання. Але 
були це... Це на старому городі дєтдом. Да. Ну вот. 

А де приміщення інституту до війни і після війни? … 
Боже! Яке там приміщення? Зараз Ви на небі. Яке там 

приміщення. Це той будинок... Там зараз з заді, де музей. Горіло. 
Згоріло це. У підвалі було. А той будинок ми будували. 

Який? 
А той, де зараз педінститут. 
С колонами? 
Тож у нас залізниця забрала отой будинок. 
Після війни? 
Тож будинок. И-и-и. Там будували педінститут. Але коли 

створилась Юго-Западная, Вінніцкая жєлєзная дорога. То Вінницька 
залізниця забрала в нас цей будинок і закінчила їго. А нас, шо ми 
посилали студентів шоб цей будинок будували. Це ж ми будували 
цей будинок. 

… В яких роках? 
А це в роках були... Я ни-ни можу сказати. Но я прийшов уже в 

38-му, то ше..., уже залізниця у Вінниці була і ше требували деколи 
від нас шоб прислати студентів, там шось замести, те-се. Вже був 
побудований, залізниця його вже побудувала, закінчила. А 
починалася вона, ше далеко до мого приїзду починалася. А ми 
посилали туди своїх студентів. Вот. На всякі там уборки, те-се. Да. А 
після війни то це вже якось удалося інституту цей будинок відібрати. 
А їго кошти тратило міністерство освіти, давало як почали будувати. 
Да. 

Ну, а це приміщення, де у війну був інститут, яке горіло? Це 
шо горіло приміщення? І чого воно горіло? 

Я був у Вінниці як горіло приміщення, але я там ни був. Там був 
Белінский, викладач загальної... От я бачиш згадав. Белінський – 
викладач загальної літєратури. Він знав, він працював разом з 
Кочуром. То цей Бєлінский жив в педінституті. І був він врємєнний, 
був дірєктор інс... Почалась війна, почали заочники з’їжджатись і 
Бєлінский остався. Він сам лише евакуювався до Вороновиці. А потім 
тоже він з Вороновиці ни зумів виїхати. Я, мині вдалося таке виїхати, 
а їму не вдалося. То він залишився в Вороновиці і вернувся назад 
сюди і поновив інстітут. Поновив. Інстітут набирав ше заочників і 
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Бєлінский ше був, ну, діректором. Чи як там? Як тоді, я ни знаю, цього 
інстітута і жив в приміщенні. І при ньому почався пожар. 

І де дівся Бєлінский невідомо. Я писав в Міністерство освіти. Я 
писав багато: «Де Белінский?». Він після війни... Чи він згорів разом із 
жінкою? Бо я до нього приїжжав один раз. То я в нього ночував в 
інституті, вже при німцях ночував. Вот. … 

Я заходив в інстітут, почув шо пожар тут. Приходиш. Боже мій! 
Бібліотека плаває в воді. По городу бігают, ходят діти і на, ізвінітє, на 
задніце написано Пушкін, Маркс, Енгельс [сміється]. Я питаю: «А це 
звідки?». «А я пошила». «А де? А де ж Ви взяли?». «А я, - кажи, - там 
набрала цих в бібліотеці, в педінстітуті набрала, и-и-и, цих, и-и-и, 
обоїв, обвйорток книг. І я, - каже, - на базар біжіт. Там продают кожен 
день ткань із цих книг. І ми, - каже, - шиємо і продаєм ці...». І да, я 
потом поцікавився, на тому продают отакий [показує руками розмір], 
метрами продают обложку із книг цих. Вот. И-и-и, плавала бібліотєка 
в воді і здирают цю ткань і шили. І так в городі можна було побачити, 
я сам побачив. Вот. Я сам прихожу, сам бачу, порпаюця люди і 
набирают ці, обирают цю, ці книги з цієї води. Бо нікому, тобі не 
потрібен цей Пушкін, цей Лєрмонтов. Це всьо в воді талапаєця. 
Кожен думає «Як би прожити?». Вот. Оттакоє дєло. Бібліотєка така, 
ціннєйша бібліотека пропала. 

Хто підпалив? … 
В всяком случаї німці... Там в них було якесь кіно, якісь ті..., якась 

апаратура і всьо такоє. Говорат, шо ето случайно, а інші говорат, шо 
ето умишлєнно било здєлано. Но вот такоє. Пропало …» [7].  

Про життя і роботу у роки окупації в «Автобіографії» написано 
небагато: «В июле 1941 года вместе с сотрудниками ин-та был 
эвакуирован из г. Винницы, но эвакуация была неудачной для меня и 
пришлось жить на оккупированной территории с августа 1941 г. по 14 
марта 1944 г. 

С августа 1941 г. по 10 февраля 1943 г. жил безработным в с. 
Комаровка, Теплицкого р-на, Винницкой обл. 10 февраля 1943 г. 
вместе с женой бежал оттуда в Винницу, благополучно избегнув 
участи, которая постигла близких родственников и друзей села, было 
расстреляно Гайсинским гестапо 27 человек, среди которых 
большинство было уже раньше, в июле 42 года, арестовано вместе 
со мной. Потеряв почти все в селе, даже усадьбу отобрали, главное 
потеряв друзей, связь с партизанами Удичского сахзавода, спасаясь 
от расправы я с февраля 1943 года и по 14-е марта 1944 года живу 
практически то в Вороновице, то в Виннице, то в с. Янкове. 

С июня 1943 г. и по 14 марта 1944 года работал воспитателем 
Винницкого Детдома №1, коллекторского типа. 

По сложившимся обстоятельствам Детдома трудно было 
говорить о серьезном коммунист. воспитании, правда силами 
сотрудников удалось спасти около 20 евр. детей …» [4, арк. 89 зв.]. 
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Після визволення Вінниці, вже 25 березня Мирон Захарович 
написав заяву на ім’я Директора Вінницького педінституту і був 
зарахований на посаду викладача історії СРСР [4, арк. 85 ]. 

Отже, спогади Жука М. З. (1908-2015) є надзвичайно цінним 
джерелом, яке проливає додаткове світло на події часів радянсько-
німецької війни (1941-1945 рр.).  
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94(477.44)(092) 
Анатолій Трембіцький 

 
ВІРА КОЗАК-ГРУЩЕНКО – ЛІКАРКА ІЗ ТАВРОМ  

«ВОРОГА НАРОДУ» 
 

У статті на підставі споминів відомої письменниці та 
мисткині, подолянки Євгенії Туркало-Розгін (*1895 – †1980), 
розкрито страдницький життєвий шлях і діяльність свідомої 
українки-подолянки, лікарки Віри Козак (дів. Грущенко; *1903, с. 
Карабелівка, Вінниччина – †1948, Бохолт, Німеччина), родина якої 
переслідувалася органами тоталітарного режиму. 

Ключові слова: українка-подолянка, лікарка, Віра Козак-
Грущенко, Євгенія Туркало-Розгін, Поділля, еміграція. 

 
Україна неймовірно багата своїми талантами, але, на жаль, 

розпорошені вони по усьому світу. Повертати забуті імена знаних 
особистостей української землі – свята справа української історико-
культурної спільноти. Вітчизняні історики і краєзнавці, збираючи 
докупи по крихтах відомості про славетних співвітчизників-подолян, 
сприяють відродженню національної пам’яті.  

До таких постатей відноситься подолянка, лікарка Віра Козак-
Грущенко, яка ще й досі є маловідомою на теренах України, адже її 
страдницький життєвий шлях і професійна діяльність й досі у 
виданнях незалежної України не висвітлювалися. Лише відома у 
середовищі української діаспори США і Канади письменниця та 
художниця, подолянка Євгенія Туркало-Розгін [1], авторка численних 
ілюстрацій для наукових і популярних видань, низки поліграфічних 
праць (альбомів, плакатів) і понад 75 мистецьких книжкових 
обкладинок, у біографічному нарисі «Д-р Віра Грущенко» (Нью-Йорк, 
1960) [3; 4], зобразила нелегке життя своєї подружки та розкрила її 
діяльність у тривожну добу Української революції 1917–1921 рр. та у 
пореволюційний трагічний період, «без прикрас, в екзистенційному 
полі постійної тривоги за життя, за майбутнє, бо не знати які 
сюрпризи завтра принесе доля» [2].  
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Віра Козак-Грущенко [3, с. 3] 

 
Віра Грущенко народилася 1 серпня 1903 р. у с. Карабелівці (нині 

– Теплицького р-ну Вінницької обл.) у багатодітній родині (три брати 
і сестра), яка походила зі старої родини священиків: батько був 
службовцем, а мати – вчителькою. Початкову освіту Віра здобула у 
рідному селі, а середню – у гімназії Святої Ольги в Києві. Зважаючи 
на важкі умови життя у селі, родина з п’ятьма дітьми з початком 
Першої світової війни перебралася до Києва. Щоб мати змогу дати 
добру освіту дітям, батько і мати важко працювали. Усі члени родини 
були свідомими українцями, і ще до Української революції 1917–
1921 рр., а також під час неї, приймали участь в українському 
державно-творчому житті. Революція й окупація України 
більшовиками стали на перешкоді нормальному вихованню і 
навчанню Віри. На початку 1918 р., коли Муравйов із своїми бандами 
захопив Київ, озброєні чекісти вночі вломились до їхнього будинку зі 
списком у руках і забрали двох її братів (третій випадково не був 
присутній) і в ту ж ніч розстріляли, разом із великою кількістю 
української молоді. П’ятнадцятирічна Віра, яка не встигла закінчити 
гімназії, хоча залишалося ще не багато, «дуже глибоко пережила 
втрату братів, особливо молодшого Івана, що дуже її любив». Після 
цієї події вона завжди говорила, що все життя буде шукати 
можливостей відплати лютому ворогові, але, на жаль, це «їй так і не 
вдалося здійснити цього наміру, навпаки, ворог все життя гнітив її». 
Не витримавши більшовицької окупації і червоного терору, що 
насунулися на Україну, а також – голоду і холоду, батьки Віри виїхали 
зі старшою донькою на село, щоб там пережити непевні часи. Віра 
залишилася у Києві, щоб все ж таки завершити середню освіту і 
вступити до університету [3, с. 3]. 

Так, розпочався для неї новий період самостійного життя, 
повного боротьби, небезпек, невдач, перемоги, поразок та успіхів. 
Щоб забезпечити себе відповідними матеріальними умовами 
існування, Віра, завдяки підтримці добрих людей влаштувалася 
кур’єром (посильною) у Всеукраїнський історичний музей ім. Т. 
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Шевченка. Проте вже весною 1919 р. її заарештували за зв’язок з 
Київським повстанським комітетом і тримали у в’язниці 9 місяців. 
Звільнили її завдяки низці щасливих обставин і спеціальним заходам 
впливових українців. «Безперечно, то було велике щастя, бо в ті часи 
в Києві убивали за яку-будь провину, або навіть без усякої провини, 
лиш за приналежність до української національності». Після 
звільнення, Віра повернулася в музей і, невдовзі, за сприяння 
українського археолога, етнографа і мистецтвознавця, Миколи 
Біляшівського, стала наглядачкою музею [3, с.3], а згодом – 
бібліотекаркою і співробітницею фондів музею [2, с. 102].  

Працюючи в музеї, Віра готувалася до вступу на літературний 
факультет Київського університету (1922), але в 1923 р. перейшла у 
новостворений медичний інститут, що виокремився з університету. 
Віра весь час поєднувала навчання з працею у музеї, щоб не бути 
залежною від «Студентських стипендіальних комісій», чи інших 
партійно-професійних організацій інституту. У 1927 р., будучи вже 
студенткою останнього курсу медінституту, Віра вийшла заміж за 
Григорія Козака, студента Київського інституту народного 
господарства [3, с. 3]. 

Закінчивши в 1928 р. медінститут, Віра для спеціалізації на 
лікаря-педіатра, вступила на річні курси удосконалення лікарів і 
успішно їх закінчила у 1929 р. Отримавши диплом лікаря-педіатра, 
цього ж року стала завідувачкою дитячої консультації у м. 
Звенигородка (Київщина). Але вже через рік, із-за сімейних обставин 
повернулася у Київ, оскільки її чоловік Григорій Козак, відпрацювавши 
обов’язковий річний стаж після закінчення інституту, 1 жовтня 1930 р. 
отримав у столиці постійну роботу з «доброю платнею». Так почали 
збуватися мрії Віри, яка вже сподівалася першої дитини, про спокійне 
родинне життя у місті, з яким вона зріднилася. Начебто все 
складалося на добре, але «в підсовєтській дійсності нічого немає 
сталого, а тим більш певного для українців». Більшовицький режим 
дбав про «світову революцію» і «волю для поневолених народів», 
але не про спокій і добробут своїх громадян [3, с. 3]. Голод, терор і 
спричинені більшовиками непевність і страх, стали невід’ємними 
атрибутами «диктатури пролетаріату». Не залишили поза «опікою» 
окупанти і родину Віри. У ніч на 16 жовтня 1930 р. заарештували її 
чоловіка – Григорія Козака і після нелюдських знущань і мордувань у 
ДПУ, у січні 1931 р. засудили й вислали на 5 років в Архангельськ, де 
він потрапив спочатку на тартак, а згодом на торфорозробки. 
Почалися переслідування і для Віри. Народний комісаріат здоров’я 
відмовив їй у призначенні на будь-яку лікарську посаду та натякнув 
про можливе позбавлення права голосу. Добрі люди «почали 
оглядати» її будинок у Києві, щоб відібрати його. Віра, намагаючись 
уникнути долі дружини «ворога народу» або примусового заслання, 
прийняла рішення їхати з малою дитиною на Північ, щоб там 
розділити гірку долю чоловіка, оскільки вважала, що це єдиний 
вільний шлях для неї. 27 липня 1931 p. вона приїхала на 
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«добровільне заслання» до чоловіка, оскільки думала, що працюючи 
вільним лікарем, матеріально допоможе і духовно підтримає його [3, 
с. 4]. 

Але прибувши в Архангельськ, Віра Козак-Грущенко пережила 
велику трагедію. Її восьмимісячна дитина захворіла і за декілька днів 
померла. На цьому ланцюг трагічний подій для батьків, які втратили 
єдину дитину не перервався. На їхнє слізне прохання доглядач 
місцевого кладовища відвів «найкраще місце» для могилки, а коли 
батьки принесли маленьку труну з тілом дитини, то виявилось, що 
могилка викопана на передодні у «найкращому місці», повна води. 
Труну положили на воду і притиснули тичками, а зверху засипали 
землею, фактично болотом. Трішки відійшовши від такого удару долі, 
Віра почала працювати завідувачкою дитячого кабінету в місцевій 
поліклініці. Важка праця лікаря в тоталітарній державі, але ще 
стократ важча для жінки, що носить тавро дружини «ворога народу», 
намагаючись уникнути якого, Віра вибрала добровільне заслання. 
Але органи не залишали її й тут, у царстві «висланців» [3, с. 4]. 

Весною 1932 р. під час «чергової посівної кампанії» її послали в 
сільський район неподалік Вологди для організації дитячих ясел при 
колгоспі, що колись славився молочним тваринництвом. Всі жінки 
працювали в колгоспі, а їхні діти залишалися у нашвидку 
зорганізованих яслах, де було жахливе харчування, лише «одна 
ріденька зупа, без товщу і м’яса». Віра, як лікар, організатор і 
завідувачка ясел, звернулася до голови колгоспу з вимогою видавати 
для дітей хоча б молока, як що не цільного, то хоча б 
відсепарованого (перегону). Проте голова колгоспу відповів: «Ми не 
виконуємо молокоздачі, нам не хватає знятого молока для телят, і я 
не хочу йти до в’язниці, якщо загине хоч одне теля». Тобто, за теля 
голові колгоспу загрожувала в’язниця, а за стан здоров’я дітей, навіть 
за їх смерть – влада нікого не карала. Невдовзі трапилася ще одна 
варта уваги пригода. Місцеві селянки запросити Віру в село, до тяжко 
хворого священика, що лежав у темній і холодній комірчині із 
запаленням легенів. Для порятунку його треба було помістити у 
тепле приміщення та надати медичну допомогу, але ніхто з місцевих 
не бажав «взяти хворого до своєї хати, бо кожний боявся ризикувати 
сам, своєю родиною і навіть хатою». Віра вдруге відвідала хворого, 
принесла потрібні ліки і навчила сусідку як доглядати його, але 
парторганізаторка почала кричати на неї і докоряти їй всякими 
словами, як вона сміла відвідувати хворого священика. Не помогли 
пояснення Віри, що в ім’я людяності лікар повинен кожному 
допомагати. Селяни дуже обурилися поведінкою комуністки і 
вирішило її разом із лікаркою замордувати, оскільки надвечір хворий 
помер. «Хоробра» комуністка перелякалася і негайно зібралася й 
вирушила пішки до району, забравши із собою і Віру, бо боялася 
сама мандрувати [3, с.4]. 

У вересні 1936 р. Віра з родиною, на засланні в неї народилося 
дві дівчинки, повернулась у Дніпропетровськ, оскільки Григорію 
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Козакові було заборонено жити в Києві. Віра влаштувалася 
завідувачкою дитячого кабінету поліклініки водного транспорту, а 
згодом стала завідувачкою дитячого відділу психіатричної лікарні в 
містечку (нині – місто) Ігрень, біля Дніпропетровська. Тяжкі умови 
праці на Півночі дуже вплинуло на її здоров’я, вона була нервово і 
фізично вкрай виснажена. Але ще важчими були для неї стан і умови 
праці, оскільки то були тяжкі часи, коли кожна людина навіть своєї тіні 
боялася, коли в більшості було винищено майже всю українську 
інтелігенцію. Постійне шпигунство, доноси, безконечні обліки та 
заповнення довжелезних анкет, доводили її до розпуки. У тих умовах 
не все можна було писати про себе, бо того навіть не хотіла сама 
дирекція, щоб не мати неприємності, тримаючи «неблагонадійного 
співробітника». Кожна анкета заповнена в таких умовах була 
справжнім витвором «своєрідного мистецтва», мистецтва писати так, 
щоб одночасно у відповідях була якась доля правди, щоб 
застрахувати себе на випадок викриття чогось із минулого, і разом із 
тим, не говорити щирої правди, оскільки її боялись, не лише автор 
анкети, але й дирекція лікарні. За справді жертвенну працю в 
психіатричній лікарні, її влітку 1938 р., як завідувачку дитячого 
відділу, послали на курси підвищення кваліфікації у Москву, де вона 
виявила великі здібності, і їй запропонували переключитися на 
наукову роботу – вступити в аспірантуру. Але місцевий партійний і 
профспілковий комітети відмовились надали відрядження і відповідну 
характеристику, а після «відповідної проробки цієї справи» у різних 
спецвідділах, її навіть зняли з військового обліку. В умовах 
більшовицької дійсності, це означало, що її визнали 
неблагонадійною, тобто вона стала кандидатом на ув’язнення або 
заслання. Ця подія дуже її приголомшила і вона вирішила піти з 
життя і залишившись у кабінеті сама перерізала собі кровоносні 
судини на обох руках. Її врятували сусіди-лікарі, що їх покликала 
доглядачка дітей. Одужавши Віра продовжувала працю в лікарні, аж 
до початку Другої світової війни і окупації України. В роки війни вона 
також мала декілька трагічних пригод, що негативно відбилися на її 
психічному стані: по-перше, вона була свідком майже тотального 
винищення німцями психічнохворих у лікарні, де вона працювала; по-
друге, підчас воєнних подій була контужена вибухом гарматного 
набою. Німецький окупаційний режим, для неї і її родини нічим не 
відрізнявся від комуністичного: страхіття голоду, терору, холод і 
непевність завтрашнього дня – були такими ж як і при більшовиках. 
При відступі німців Віра Козак-Грущенко подалася з родиною на 
Захід, і з великими труднощами дісталася в грудні 1943 р. до Кілю 
(Німеччина), де спочатку працювала як звичайний робітник, а пізніше 
– лаборанткою у медичній лабораторії [4, с. 5].  

Після капітуляції Німеччини перейшла з родиною до українського 
табору «Ді-Пі» в Корінген біля Кілю, де працювала лікарем до лютого 
1948 р. Тут вона, як член таборової ради та член різних комітетів і 
комісій, брала участь у громадській роботі. Примусова репатріація 
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колишніх підрадянських громадян, що відбувалась у цей період, мала 
дуже драматичний і навіть трагічний вплив на стан її здоров’я. Віра 
вимушено покинула працю і під керівництвом добрих невропатологів 
почала лікувати свою нервову систему. Вже за декілька місяців, вона 
почала почувати себе зовсім добре і мала наміри приступати до 
праці у таборі. Але доля готувала для неї черговий удар. Керівництво 
табору послало її до Вестфалії виконувати обов’язки лікаря в таборі 
«Ді-Пі» у Бохолті, що розташовувався на самому кордоні з 
Нідерландами. 19 липня 1948 р. вона виїхала до нового місця роботи 
сама, оскільки для переїзду всієї родини необхідний був час на збори 
і відповідне оформлення документів. Колишній табір 
військовополонених, що був у повному розумінні інтернаціональним, 
бо складався із семи національних груп, навіть із-зовні робив 
страшне враження, оскільки був не лише увесь обведений дротом, 
але навіть окремі будинки, зокрема й лікарня. У цей час у таборі 
лютувала дизентерія і, в той самий день, чи в наступний померло 
кілька дітей, адже попередню лікарку латишку намагалися 
замордувати і вона деякий час вимушено переховувалась поза 
табором. У таборі встановили гострий карантин, нікого з табору не 
випускали і не впускали. Матері хворих і померлих дітей підняли 
бешкет, що позбавило медичних працівників можливості налагодити 
працю. Віра Козак-Грущенко, яка дуже нервово зреагувала на 
неспокійного і малокомпетентного керівника табору, на чуже, навіть 
вороже до неї середовище, відразу перейнялася всіма тими 
ненормальними обставинами і в ніч на 24 липня 1948 р. відібрала 
собі життя. Так закінчила свій страдницький шлях одна з багатьох 
жінок-українок. Її було всього 45 років і вона мала 20 років трудового 
лікарського стажу. Їй би тільки жити та працювати для себе, своєї 
родини і свого народу! Але доля судила їй не скористатися всім цим, 
а закінчити своє страдницьке життя трагічно, самотньо, далеко від 
Києва, своєї родини і свого народу [4, с. 6]. 

Віра Козак-Грущенко не залишила після себе наукових праць чи 
великих громадських заслуг, оскільки умови її життя були такі важкі, 
всі свої життєві сили змушена була витрачати на постійне долання 
перешкод. За свого життя навіть не змогла виявити всіх своїх 
здібностей бо це не було в інтересах окупаційних режимів, проте 
залишила теплий спомин у всіх, хто її знав, з нею зустрічався, 
співпрацював у професійній і громадській сфері. Її щирість, 
працьовитість, прихильність до всіх, хворих і немічних, її відданість 
українській визвольній справі, завжди нагадуватимуть усім, хто її знав 
чи не знав, що вона була, жила, працювала, і не перенісши тягар 
життя – дочасно відійшла від нас [4, с. 6]. Вона відійшла у вічність 
напередодні еміграції на стале переселення до вільних країн. Чоловік 
покійної, Григорій Козак, разом із двома дочками, переселився до 
Австралії [3, с. 4]. 

Її ім’я у радянській Україні «великі патріоти» намагалися повністю 
викреслити з народної пам’яті, з української історії, але маємо добру 
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надію, що Віра Козак-Грущенко, як і вся її родина, дочекаються свого 
дослідника.  
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міст. 
 

Щороку 9 травня мій батько, Черевко Андрій 
Михійович, одягнувши святковий костюм, до 
жакета якого я заздалегідь прикріплював його 
бойові нагороди, сідав за стіл, і в невимушеній 
атмосфері розповідав про бойових друзів, про 
європейські країни, які прийшлося звільняти від 
фашистських окупантів, про цікаві зустрічі і 
фронтову бувальщину. 

Та жодного разу в тих розповідях він уникав 
кривавих картин війни і людських трагедій. Це 
були історії з позитивним змістом і хорошим 
закінченням. Так було вдома, і так було в стінах 
моєї школи, коли батька запрошували на зустрічі з учнями, 
напередодні свята великої Перемоги.. Мені до болі хотілося, щоб він 
розказував про якісь свої подвиги, можливо не існуючі: про те, як він 
ходив в розвідку, брав «язика», знищував десятками фашистів, 
пускав під укіс поїзди, та він скромно, ніби соромлячись, говорив 
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більше про геройство своїх бойових товаришів, ніж про себе, і це 
мене, по дитячому, розчаровувало…  

 
 

 
З роками, аналізуючи те, що відбувалося, я усвідомив, як ніжно 

він оберігав мою дитячу психіку! На жаль батька мого давно вже 
нема, та пам'ять про нього назавжди зберігатиметься в нашій сім’ї, і 
буде передаватися майбутнім поколінням. А в День Перемоги я 
щоразу виставляю батькові нагороди, і в колі дітей і онуків з гордістю 
розказую про їхнього легендарного дідуся. 

…У вересні 1940 року батько був призваний до лав РСЧА. Всю 
зиму служба проходила на кордоні з Фінляндією. А в червні 1941- 
почалася війна: кровопролитна, жахлива, вижити в якій судилося не 
всім. Шістдесят країн було втягнуто в цю людську м’ясорубку. Україна 
втратила від п’яти до семи мільйонів загиблими, що становило 40-
44% від загальних втрат СРСР. Кожен п’ятий українець загинув у цій 
війні. Та батьку пощастило повернутися живим додому. Материнська 
молитва відвела руку смерті від єдиного сина, за що наша сім`я має 
бути вдячна нашій бабусі Килині! 

…З боями, і величезними втратами живої сили і техніки 
відступав 52 окремий танковий полк, в якому ніс службу мій батько. 
Переможна битва за Сталінград, і капітуляція угрупування під 
командуванням Паулюса стала початком великого переломного 
наступу на ворога, який завершився славною Перемогою над 
фашистською Німеччиною в травні 1945 року… 

Запрошення на зустрічі однополчан з міста Дніпродзержинська 
надходили щорічно, та батько з сумом їх відхиляв. Після важкої 
контузії в серпні 1941 року під Овручем, що на Житомирщині, батько 
тимчасово втратив зір, який в госпіталі, відновився., але рівно через 
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вісімнадцять років, в серпні 1959 року зір раптово почав зникати, і в 
результаті – атрофія зорового нерву. Батько назавжди залишився без 
зору… Не хотілося солдату відчувати на собі співчутливі погляди 
однополчан, тому наша мама відписувала листи вдячності в 
організаційний комітет , відхиляючи запрошення. 

Спогади про звільнення міста Дніпродзержинськ, форсування 
річки Дніпро під прицільним обстрілом фашистів, важкі бої за вузлову 
станцію Воскобойня військовими частинами 46-ї армії, третього 
Українського фронту, мужність і героїзм солдат 52 отп. завершився 
вранці 25 жовтня 1943 року. А події розверталися саме таким чином: 
полк під командуванням підполковника Івана Миколайовича Шкадова 
в ніч з 20 на 21 жовтня форсувавши Дніпро, зосередив свої сили 
південніше села Сошинівки, в 16-ти кілометрах на захід від міста. 22 
жовтня було проведено перегрупування військ по взаємодії полку з 
1147 сп дивізією на предмет наступу на висоту 164,2. 23 жовтня 
точились важкі бої по знищенню вогневих точок ворога. Під ранок 24. 
10. 1943 танки з ввімкненими фарами прорвали оборону ворога в 
районі висоти 164,2 і потужним ударом відкинули ворога, який 
відчайдушно, при підтримці юнкерсів(33 літаки), чинив опір, 
безперервно контратакуючи. Відбивши вісім контратак ворога і 
продовжуючи наступ, дивізія вийшла на рубіж, просунувшись всього 
на 4 кілометри. В цей же день 52-й отп. отримав завдання знищити 
вогневу систему ворога на висотах 174,1 і 172,9 (в п’яти кілометрах 
південніше ст.. Воскобойня). До кінця дня завдання було виконано. 
Полк відрізав німцям шлях до відступу, забезпечивши цим звільнення 
міста. В числі п’яти військових частин і з`єднань, які особливо 
відзначилися при звільненні міста наказом Верховного 
Головнокомандуючого, 52-му отп. було присвоєно почесне 
наіменування Дніпродзерджинського! Після закінчення війни 
легендарна тридцятьчетвірка була встановлена на лівому березі 
міста. Бойова машина нагадує жителям про героїзм і мужність воїнів 
танкового полку. А прапор військової частини назавжди залишився в 
музеї міста. 

Тисячі кілометрів пройшов 52-й окремий танковий полк до 
переможного Травня, і завершив війну на території Австрії (м. Грац). 

Окремою історією було врятування прапору полку, за яке батько 
був нагороджений однією з трьох медалей « За відвагу». Під час 
повітряного нальоту 15 травня 1944 року загорівся штабний автобус, 
в якому зберігався прапор і документація військової частини. Водій, 
сержант Горобець Терентій Якович; автоматник, рядовий Зотов 
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Василь Григорович і мій батько, проявивши мужність і відвагу, не 
дивлячись на шквальний обстріл і бомбардування, винесли з 
палаючої машини бойовий прапор, чим зберегли військову частину, а 
саме танковий полк від розформування . 

Уже в мирний час, у 80-х роках батька провідав його 
однополчан, полковник у відставці, Кисельов Йосип Володимирович, 
який в роки війни займав посаду старшого уповноваженого ОКР « 
СМЕРШ» полка. В невимушеній атмосфері згадували війну, 
пом`янули тих, хто не повернувся з полів битв, підняли келихи за 
велику перемогу. 

- Андрей, сколько у тебя орденов? 
- На жаль, жодного. 
- Как? А спасение полкового знамени, а выполнение боевого 

задания в районе города Бендеры, а боевая операция по овладению 
городом Печ(Венгрия)? 

- Дорогий Йосипе Володимировичу, сама велика винагорода, 
що ми повернулися живими з війни!  

- Да, но только за спасение знамени наш командир полка 
получил орден Ленина, я – орден Боевого Красного знамени, а ты – 
медаль «За отвагу»?!? Не справедливо… 
Великою удачею в житті солдата була подія, коли під час 
перегрупування військ в районі м. Тирасполь(Молдавія) батько зумів 
провідати своїх батьків, які проживали в селі Шиманівка, що в 
Теплицькому районі. За один день розбитими фронтовими дорогами 
він зумів: попутками, пішком, товарняком, з Тирасполя дістатися на 
залізничну станцію Веселий Кут, потім на Котовськ, Слободку, 
Гайворон, Красносілку і станцію Дукля села Соболівки, що 
знаходилося за десять кілометрів від рідної Шиманівки. А це не 
багато, не мало – кілометрів 250. Дід Михій Кононович 
Черевко(батько мого батька) був родом з с. Соболівка. Отож, по 
дорозі мій батько відвідав родичів, зайшов до діда Трохима, і бігом до 
рідного села. На рідній вулиці зустрів Власа Івановича Попенка, свого 
далекого родича. Не зумів відмовити. Зайшов. Зі слів батька: випили 
літр горілки! Розпитав про сільські новини, зрадів, що батьки живі, 
здорові. Заговорилися… На вулиці вже стемніло. Пішов дощ. По 
дорозі зайшов до сусіда, діда Павла Вдовиченка. 

- Прийміть солдата переночувати. 
- Ой, солдатику, нема де тебе покласти. Може до сусідів тебе 

відвести, у них син на фронті. 
А хата дійсно була маленька, в одній кімнаті - дід з бабою 

Наталкою та ще й донька Маріка з дитинкою…Не впізнали в 
солдатові свого сусіда. 

Прийшли добатьківської хати. 
- Прийміть солдата нАніч. Батько незадоволено буркаючи щось 

під ніс почав вдивлятися в прибульця. А мати лежачи на печі, серцем 
відчула рідну кровиночку, і тихо, крізь сльози промовила: Та це ж 
Андрюша!! 
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Чотири дні мій батько пробув в рідному домі. Тривожно і боляче 
було на серці матері відпускати єдиного сина в пекло страшної війни, 
та вона розуміла,що солдатський обовязок захищати Батьківщину і 
священна присяга на вірність народу були над усе…Тому солдат 
відбув в район дислокації полку, де ще цілий рік провоював, 
звільняючи Європу від фашизму… 

 
 
94:82-94(477.44)``1939/1945`` 

Ярослав Мороз 
 

СПОГАДИ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ  
МОРОЗА ОЛЕКСІЯ ФЕОДОСІЙОВИЧА 

 
У статті описано спогади про Другу світову війну учасника 

бойових дій Олексія Мороза.. 
Ключові слова: спогади, окупація, війна. 

 
З кожним роком учасників бойових дій Другої світової війни, які зі 

зброєю в руках захищали країну, залишається все менше і менше. 
Тому кожне свідчення та особисті спогади солдатів які пройшли 
стежками тієї страшної і надзвичайно кровопролитної війни мають 
надзвичайну цінність. Немало лиха у ті далекі та важкі роки довелось 
пережити стадничанину світлій і добрій людині у всіх відношеннях, 
вчителю з великої літери моєму Батькові – Олексію Феодосійовичу 
Морозу. 

Олексій Феодосійович родився 1 вересня 1925 року в селянській 
сім’ї. Це символічно, бо саме 1 вересня є той день коли 
розпочинається навчальний рік, і це, мабуть якимось чином, 
вплинуло на все його подальше життя. Починаючи з 1945 року він 
навчав і виховував молоде покоління. Пройшов шлях від старшого 
сержанта до директора школи. Навіть після виходу на пенсію, в 1988 
році, продовжував працювати з молоддю, брав участь у виховних 
заходах: розповідав про війну, та післявоєнну відбудову. 

Взагалі пережив два голодомори 1933 та 1947 років. Визволяв 
наші міста і села від фашистської окупації, зокрема таке старовинне 
місто, як Львів, де бої були особливо жорстокі. Німецько-фашистські 
загарбники чіплялись, буквально, за кожен будинок. Йому довелось, 
також звільняти міста і села європейських країн. Зокрема Польші, де 
в складі 177 стрілецького полку, був в обслузі гармати 45-го калібру. 
При звільнені міста Жешув, був поранений в праву ногу з 
роздробленням гомілкової кістки. Після госпіталю знову став у стрій. 
Закінчення війни зустрів у Австрії. А службу в Збройних силах – у 
1950 році. 

Його батько, а мій дідусь, Мороз Феодосій Павлович займався 
землеробством. Після революції 1917 року працював на 
лісопереробному заводі у Вінниці. Пізніше був обраний головою 
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Комітету бідноти у Стадниці, а на початку Другої світової війни його 
обирають головою сільської ради цього ж населеного пункту. 

Радянські війська відступали на схід. Його і всю сім’ю 
евакуювали. Але шляхи відступу були відрізані німецькими військами 
і всі залишилась на тимчасово окупованій території. Дідусь 
переховувався, хоча через старість і стан здоров’я це було непросто. 

Мама (мені бабуся) Мороз (Гонта) Наталія Петрівна займалася 
землеробством і домашнім господарством. 

В сім’ї Феодосія Павловича було дві дочки старша Анастасія, 
менша Феодосія, та три сини Роман Петро та найменший Олексій – 
мій батько. 

Роман Феодосійович в 1939 році пішов добровольцем в лижний 
батальйон РККА. В бою з фінами загинув. 

Петро Феодосійович після закінчення Військово-танкового 
училища був направлений на фронт і в боротьбі з німецько-
фашистськими загарбниками загинув під Ленінградом в 1942 році. 

Мій батько Олексій Феодосійович ріс і виховувався за місцем 
народження. В 1934 році пішов навчатись в Стадницьку НСШ, яку 
закінчив у1941 році. 

Коли розпочалась війна – виконував різні доручення 
сільвиконкому. Потім разом із сім’єю був евакуйований. Коли шляхи 
відступу були відрізані німецькими військами, то залишився на 
тимчасово окупованій території. 

Під час насильного вигнання молоді в Німеччину він пішов 
працювати на залізницю, потім помічником тракториста на ставку 
«Вервольф». Потім втік і переховувався. 

Після звільнення нашої території 1.07.1944 року був призваний в 
ряди Радянської Армії. 

Про ці та подальші події добре розповідається в інтерв’ю мого 
батька опубліковане в 29-му номері Подільській зорі за 16 липня 2020 
року. 

Інтерв'ю ветерана (З ненадрукованого) 
Я (кореспондент газети)* (* примітка автора), поцікавився життям 

інваліда Великої Вітчизняної війни першої групи – Мороза Олексія 
Феодосійовича, який у 1944 році в боях за польське місто Жешув був 
поранений. Запитав про його дитинство. Він мені коротко розповів. 

– Народився в 1925 році в селі Стадниця в багатодітній сім'ї 
Мороза Феодосія Павловича. Тут і пройшли мої дитячі роки. 
Виховувався в дитячому садку, який був там же, де і сучасний. Тільки 
тоді він знаходився в хаті господаря Гудзя Георгія, який був 
розкуркулений і висланий за межі України. 

– Що Вам найбільше запам’яталося в той період? 
– В цей час в селі створювався колгосп, наступав голод. Ми з 

дитсадка тікали до цих хлопців, що доглядали коней, яких приводили 
селяни. Вони нам давали потрохи баланди, що нею їх годували. 
Потім бігли назад в дитсадок, де давали по ложці манної каші. Вдома 
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з відходів картоплі пекли млинці. А як вже появилось на деревах 
листя, то ми живились ним. 

– А як Вас застала війна? 
= Біля сільського клубу в районі теперішньої сільської ради 

проводився мітинг, на якому виступав наш односельчанин Яків 
Хижук. Він був курсант військового училища. Всіх дорослих чоловіків 
забирали в армію, а потім і нас. 

– А як перебували в окупації? 
– Це нелегкий період. Німці розпочали будівництво військового 

об'єкта в Михайлівському лісі (теперішній Вервольф). Нас забрали 
туди на будівництво (Чиж Григорій, Романенко Петро, Чорноморець 
Іван, Гнидюк Василь і багатьох інших). Возили нас туди – підводами. 
В селі в колишньому дитсадку було організовано районну агрошколу. 
Там була молодь, яка мала зв’язки з партизанами. Ми вночі ходили 
до них. Одного разу німці з собаками оточили нас і забрали в 
Стрижавку, а на другий день – у Вінницьку тюрму. Стадничани 
організовано прийшли до тюрми визволяти нас . І знову на 
Михайлівку. Тепер я вже біля трактора – причіплювач. А тракторист 
Андрій Ілик. Пам'ятаю: ми орали з південної сторони лісу одним 
корпусом на глибину 60 см. Коли не стало пального – ми стояли. А 
начальник цього будівництва (так ми думали) ішов від літака з цілою 
групою охоронців і підійшов до нас. Через перекладача запитав, чого 
ми стоїмо. Не дочекавшись відповіді начальник кілька разів ударив 
мене по обличчю шкіряними пальчатами. Потім витягнули з-під 
трактора Андрія і страшно били його. А мені дали каністр і послали за 
пальним. Я пішов на Михайлівку до Десенки, викинув каністр в річку а 
сам – пішов у ліс. 

– Після звільнення Вас зразу забрали в армію? 
– 1944 рік, кінець березня. Ми наймолодші призовники – на той 

час були призвані в запасний полк і зразу в маршову роту – на фронт. 
І перший порох – ми понюхали у вуличних боях за місто Львів. 

А, вже, 1-го серпня 1944 року, в боях за польське місто Жешув 
був поранений в праву ногу. Трапилось так: я був в артилерії. В 
складі обслуги 45-ти міліметрової гармати, або як її називали на 
фронті «Прощай, Родина!». Це тому, що ми наступали разом з 
піхотою в перших рядах. Був запеклий бій. Вся наша бойова обслуга 
гармати вийшла із ладу. Я залишився один, і то – поранений. Не було 
снарядів. І тут, підповз до мене командир батареї. Солдати з піхоти 
доставили снаряди. Командир з першої ж наводки влучив у вогневу 
точку. Ворожий кулемет замовк, а ми відповзли в тил. 

– А як проходило лікування і подальша служба? 
– Тоді, вже, госпіталі (Львів, Проскурів, Вінниця і знову Львів). 

Після виходу з госпіталю – діюча армія (Західна Україна, Польща, 
Німеччина, Чехословаччина, Австрія, Угорщина, Румунія. А потім 
Донбас – Артемівськ). І, вже, в 1950 році, в квітні місяці – 
демобілізований. 

– А як Ви здобували вищу освіту після демобілізації? 
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– Працював у Стадницькій семирічній школі і заочно навчався в 
Тульчинському (а потім Уманському) педучилищі. Після закінчення 
педучилища поступив у Вінницький педінститут на філологічний 
факультет, який закінчив у 1966 р. році. 

В 1960 році був направлений в Безименську середню школу 
тодішнього Комсомольського району, працював учителем української 
мови та літератури, а з 1973по 1988р. - директором цієї ж школи . 

- А які Ви маєте нагороди? 
- До бойових нагород( орден Вітчизняної війни, орден «За 

мужність», 13 медалей) додались трудові: орден «Трудового 
Червоного Прапора», значок «Відмінник народної освіти». Крім того 
нагороджений 16 Похвальними грамотами( Міністерства оборони – 
підписана Маршалом Радянського Союзу Конєвим, Міністерства 
освіти УРСР – З шт., 12 грамот від інших державних установ). 

- А яке у Вас військове звання? 
- .Я воював і проходив подальшу службу і рядовим , і сержантом, 

і старшиною. В даний час я лейтенант запасу. 
- Коли Ви писали свою книгу? 
- В 1988 році я пішов на пенсію і почав писати вірші. А в 1999 році 

видав збірку « Деякі теми на перебудови і проблеми» (Гумор , сатира, 
щирі вітання та добрі побажання). В цій збірці 5 розділів 

«І так почалась нова в нас перебудова» 
«Жменька сміху друзям на втіху» 
«Кішка думок в жанрі байок» 
«Про біду незрівнянну, про війну Вітчизняну» 
«Щирі вітання і добрі побажання» 
- Чим ви займаєтесь зараз? 
- Зараз я лікую фронтові рани і загальний стан здоров'я. Місяць в 

районній лікарні, місяць в обласному госпіталі для інвалідів війни, 
більше місяця в гіпсі з ногою... Нема коли скучати. 

В 1960 році був направлений в Безименську середню школу 
тодішнього Комсомольського району, працював учителем української 
мови та літератури, а з 1973 по 1988 р. – директором цієї ж школи. 

 
Олександр Фещук, с. Стадниця 2008 р. 
 
P. S. 18 березня 2014 року – ветеран пішов у вічність. Останній 

стадничанин – учасник бойових дій Другої світової війни. 1-го вересня 
2020 р. – Йому виповнилося б 95 років. 
 Події тих буремних років він висвітлив у своїй творчості. Збірка 
віршів видана в 1999 році «Деякі теми на перебудовчі проблеми», 
зокрема у вірші:  
 

«Пам'ять про земляка – односельчанина» 
Вже третій рік і дні і ночі 
Палахкотів пожар війни. 
Тиснули ворога на Захід, 
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Звільняли землі від чуми. 
 
Наша частина вже у Польщі 
За місто Жешув вела бій. 
Ми з ходу річку форсували. 
Схрестились з німцями на ній. 
 
Ворог тут міцно закріпився. 
Засаду добру він зробив. 
Нашу ходу швидку, безпечну 
Вогнем пекельним зупинив. 
 
Піхота наша в рів змістилась, 
Що недалечко тут він був. 
А наш «расчёт» сорокап’ятку 
На полі бою розвернув. 
 
Фашистам зразу ми послали 
«Гостинців» декілька підряд. 
Та вони також не дрімали: 
Ворожий в нас влучив снаряд. 
 
З обох сторін все клекотало, 
Стрільба, вогонь, їдучий дим… 
В цьому бою біля гармати 
Лишився я лише один. 
 
За ногу наче щось вкусило, 
І потекла ще тепла кров. 
Я вигукнув що було сили –  
Послав на ворога прокльон. 
 
Пробила куля праву ногу, 
Бурлила кров живим струмком. 
В цю мить приповз до мене Гриша 
Зв’язав він рану рукавом.  
 
Так я одержав допомогу 
Із добрих, вмілих, дужих рук. 
То був мій друг, мій однокласник 
Тодотів Гриша Ковальчук. 
 
Нас разом в армію призвали, 
На фронт пішли ми разом з ним. 
В бою він був солдат безстрашний, 
У дружбі – справжній побратим. 
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Сміливий, чуйний, добрий, щирий, 
Як справді праведний козак, 
Стрункий, міцний, високий, сильний –  
Такий був Гриша, мій земляк. 
 
Не можу я його забути, 
Неначе бачу і тепер… 
Він як герой в бою загинув, 
Та він для мене не помер. 
 
У його образі я бачу 
Всіх тих, хто смерть в бою зустрів, 
Вшануймо пам’яттю загиблих, 
Наших синів, батьків, братів!.. 
 
Олексій Мороз, 1997 рік. 
 

Пам’ятаймо про них, всіх тих, хто став на захист Рідного краю 
від німецько-фашистських окупантів, на той час таких юних хлопців і 
дівчат, які ціною своєї крові та не шкодуючи життям очистили Європу 
і весь Світ від фашизму – «коричневої чуми» XX – століття. 
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ПРОФЕСОРА СЕРГІЯ ГАЛЬЧАКА: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД 
 

У статті аналізуються особливості висвітлення подій періоду 
Другої світової війни на теренах Вінниччини у наукових 
дослідженнях професора Сергія Гальчака та представлено його 
погляд на маловідомі й дискусійні питання проблеми. 

Ключові слова: Сергій Гальчак, Друга світова війна, боротьба з 
нацизмом, Вінниччина, нацистська окупація. 

 
Друга світова війна, яку розв’язали у вересні 1939 року 

нацистська Німеччина і комуністичний Радянський Союз, є найбільш 
трагічною сторінкою в історії українського народу, який зі зброєю у 
руках захищав рідну землю. Війна не обминула Вінниччину, яка у 
липні 1941 р. була загарбана нацистськими військами й зазнала 
розорення, а її мешканці пройшли усі труднощі й жахіття ворожої 
окупації. 

Друга світова війна та події на теренах Подільського краю в 
період німецько-радянського протистояння стали предметом 
дослідження доктора історичних наук, професора Гальчака Сергія 
Дмитровича* [1, 43, 479], наукові статті, монографії, збірники 
документів якого містять значний документальний матеріал тієї 
трагічної воєнної доби.  

Серед праць науковця виділяється монографічне дослідження 
«Поділля в роки Другої світової війни (1939 – 1945)», яке свідчить про 
сталий інтерес автора до вивчення подій війни. У роботі науковець 
вдається до перегляду цілих тематичних пластів на основі нових 
методологічних підходів, фокусується на питаннях, які раніше 
досліджувалися поверхово чи упереджено й дає сучасну оцінку 
подіям періоду війни [2]. Автор, використовуючи документи 
Центрального державного архіву громадських об’єднань України, 
Центрального державного архіву вищих органів влади і управління 
України, державних архівів Вінницької й Хмельницької областей, 
Федерального архіву Німеччини (м. Коблєнц), Федерального 
військового архіву Німеччини (м. Фрайбург), а також матеріали газет 
окупаційного періоду: «Вінницькі вісті» (Вінниця), «Відродження» 
(Калинівка), «Гайсинська газета» (Гайсин), «За вільну Україну» 

 
* Гальчак Сергій Дмитрович (09.02.1949, с. Сосни Літинського району Вінницької області) – історик, 
журналіст, краєзнавець, архівіст, педагог, член-кореспондент Української академії історичних наук, 
заслужений працівник культури України, Почесний краєзнавець України, член Національної спілки 
журналістів України, член президії Національної спілки краєзнавців України, голова правління Вінницької 
обласної організації Національної спілки краєзнавців України, голова Вінницького осередку наукового  
товариства ім. Т. Г. Шевченка.  



 - 277 - 

(Плисків) та ін., подає грунтовну інформацію про військові операції на 
теренах краю та окупацію Вінниччини нацистськими військами, 
встановлення німецької та румунської окупаційної влади, досліджує 
життя населення на загарбаній території та розповідає про відважних 
подолян, які воювали із завойовниками зі зброєю в руках.  

Значний фактичний матеріал репрезентує діяльність на Поділлі 
партизанів і підпільників. Уже на кінець першого року війни, зазначає 
автор, в містах і селах Вінниччини діяли 102 підпільні організації і 
групи, а за весь час окупації їх було 211 [2, 302].  

В роботі відзначено, що окрім радянських партизанів і 
підпільників боротьбу з німецькими окупантами вела Організація 
Українських Націоналістів (ОУН), підпілля якої діяло по всій Україні й 
на Вінниччині, та Українська Повстанська Армія (УПА). Досліджуючи 
діяльність ОУН УПА, автор підводить до думки, що це була 
українська національна сила, яка здійснювала двофронтову 
боротьбу, борючись як проти нацистських окупантів, так і більшовиків 
за створення Української держави. 

Важливо, що дослідник у своїй праці звертається до питання 
повсякденного життя цивільного населення краю в умовах 
нацистського режиму, яке в історіографії про Другу світову війну 
висвітлюється фрагментарно та потребує подальшого спеціального 
дослідження. Також автор наводить численні факти економічного 
пограбування мешканців краю та спробу нацистів налагодити 
економіку окупованих регіонів для задоволення потреб Райху й 
німецьких військ. 

У монографії йдеться про політику окупаційної влади щодо 
релігійного життя населення та задоволення його релігійних потреб. 
У книзі представлено фактичний матеріал про відновлення діяльності 
на окупованій території закритих радянською владою релігійних 
громад, повернення до храмів ікон та інших культових речей. За 
даними автора, в період окупації на Вінниччині діяло 839 церковних 
общин, 4 жіночі монастирі, в яких несли службу 405 служителів 
культу. Дослідник розкриває пропагандистську мету запровадження 
окупантами відносної релігійної свободи, але й зазначає, що ця 
шпаринка релігійної свободи допомагала населенню витримати 
суворі випробування окупаційної доби. 

Сергій Гальчак у своїх працях розглядає питання про 
розгортання нацистами «вербувальних кампаній» й здійснення 
насильницької мобілізації людських ресурсів, масової депортації 
населення на примусові роботи у військовій промисловості й 
сільському господарстві Райху. За даними автора, з Поділля до 
Німеччини примусово було вивезено 195880 осіб [3]. Автор також 
описує умови життя й важку працю остарбайтерів, долю мешканців 
краю примусово вивезених до Німеччини [4].  

Не залишилися поза увагою науковця питання становища 
колишніх «східних робітників» на завершальному етапі війни, їх 
репатріації на батьківщину та адаптації у повоєнному радянському 
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суспільстві. Дослідник аналізує фактори перетворення вчорашніх 
остарбайтерів у забутий соціум в умовах радянського тоталітаризму. 
У роботах містяться дані про кількість тих, хто повернувся на 
Батьківщину, та тих, хто залишився за її межами. Ці проблеми Сергій 
Гальчак грунтовно розглядає у докторському дослідженні 
«Становище цивільних примусових робітників Райху в Україні (1945 – 
2010 рр.): історичні, соціально-побутові та правові аспекти» [5] та 
низці монографічних праць і наукових статей [6]. 

Важливим напрямком роботи науковця є пошук і публікація 
документальних матеріалів періоду Другої світової війни. Варто 
відзначити його співавторство у підготовці збірників документів 
«Жизнь в окупации. Виницкая область. 1941-1944 гг.» [7] та «У 
лещатах «нового порядку»: населення Вінниччини під нацистським 
окупаційним режимом» [8]. Опубліковані матеріали демонструють 
особливості функціонування окупаційних режимів на Вінниччині, 
зумовлені розташуванням в регіоні польової ставки Гітлера 
«Вервольф» і входженням частини районів області у так звану 
румунську «Трансністрію». У них містяться матеріали про життя та 
настрої цивільного населення в період німецької і румунської 
окупації, які доводять, що обидва агресори були зацікавлені лише в 
нещадному пограбуванні українських земель. 

Привертає увагу видання Сергія Гальчака «Крізь призму 
істини» [9], в якому зібрані його передмови, вступні статті, післямови 
до історико-меморіальних та бібліографічних видань та книг інших 
авторів про боротьбу українського народу з нацизмом. У статті до 
видання «Книга Скорботи України. Вінницька область: Історико-
меморіальне видання (Т. 1. Вінниця. 2001; Т. 2. Вінниця. 2002; Т. 3. 
Вінниця. 2002) [9, 3-22], як і у передмові «Вінниччина в період 
нацистського геноциду та визволення її від гітлерівських загарбників» 
до книги «Роки ідуть – пам’ять живе. Вінниччина у Другій світовій війні 
1941–1945 рр.: бібліогр. покажч.» (Вінниця. 2019), автор подає 
широкий фактичний матеріал про встановлення нацистського 
окупаційного режиму на Вінниччині й доводить на численних фактах, 
що найпершою жертвою терору і насильства нової влади було 
цивільне населення краю. У передмові до видання «Книга Пам’яті 
України. Вінницька область. Переможці» (Вінниця. 2007) йдеться про 
внесок вінничан у перемогу над ворогом, які боролись у лавах діючої 
армії, партизанських формуваннях і підпільних організаціях, а також 
самовіддано працювали в тилу для забезпечення фронту зброєю, 
боєприпасами, продуктами харчування [9, 25-51].  

Сергій Гальчак досліджує історію визволення краю від 
нацистських поневолювачів. У книзі «Визволення Вінниччини від 
нацистських загарбників» йдеться про події у період з 20 грудня 1943 
р. по 28 березня 1944 р., коли відбувались основні визвольні бої на 
теренах регіону, відзначено внесок вінничан у перемогу над ворогом 
та описано подвиги окремих героїв-визволителів. На сторінках 
видання читач знайде прізвища вінничан, які мужньо боролися з 
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ворогом та перелік військових частин і з’єднань, яким за відвагу у 
боях за визволення Вінниччини присвоєно почесне найменування 
«Вінницьких», «Жмеринських», «Вапнярських», «Дністровських» [10].  

Героїчним сторінкам минулого Вінниччини присвячені науково-
краєзнавчі дослідження «Ратна слава Вінниччини: Час. Події. 
Особистості», «Жіноче обличчя війни: вінничанки на захисті 
Вітчизни», «Словом і багнетом: журналісти Вінниччини у Другій 
світовій війні» [11], в яких йдеться про мужність, нескореність, героїзм 
вінничан, їх боротьбу на полях битв, антифашистському підпіллі, в 
партизанських лавах, національних формуваннях, самовіддану 
працю задля перемоги. У книгах «Ступені мужності: розповіді про 
вінничан – повних кавалерів ордена Слави» [12] та «Герої 
Вінниччини» [13] автор подає повідомлення про уродженців 
Вінницької області, що відважно боронили українську землю, 
вінничан-сміливців, які стали національними героями інших країн, 
долю яскравих особистостей, причетних до важливих сторінок історії 
краю.  

Аналізуючи ситуацію в роки Другої світової війни, автор 
приходить до висновку, що українська земля стала наче 
випробувальним полігоном унікального за людиноненависницьким 
задумом загарбників експерименту, який тільки на Вінниччині 
повністю або частково знищив 168 сіл та забрав життя біля 205 тис. 
мирних жителів [2. 391]. 

Отже, праці професора Сергія Гальчака висвітлюють широке 
коло питань одного з найбільш драматичних періодів історії 
українського народу і є чи не першими грунтовними роботами з історії 
Вінниччини у роки Другої світової війни. Видання відзначаються 
значною джерельною базою та тим, що значна частина фактичного 
матеріалу вводиться до наукового обігу вперше.  
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УСНІ СПОГАДИ ПОДОЛЯН ПРО ЖИТТЯ В ОКУПАЦІЇ 

 
У статті на основі аналізу спогадів вінничан-сучасників подій 

Другої світової війни проаналізовано особливості життя у окупації: 
способи виживання, опору, переживання, настрої. 

Ключові слова: війна, окупація, режим. 
 
Історія окупації в роки Другої світової війни відноситься до 

пріоритетних у вітчизняній історіографії на сучасному етапі не лише 
через актуалізацію пам’яті ювілейними роковинами німецько-
радянської війни. Цей інтерес обумовлений демократичними змінами 
в історіографії, передусім, людино-центричним підходом до 
прочитання воєнного лихоліття не тільки як подієвої історії (операцій, 
битв, наступів, оточень, атак, проривів, відступів, перемог, поразок 
тощо), а історії людського життя в умовах війни, способів виживання і 
опору, переживань і настроїв, трагедій і втрат як країни в цілому, так і 
звичайної пересічної людини зокрема.  

Війна поставила перед людиною в окупації дуже просте, на 
перший погляд, питання: як жити за цих умов. Воно, в свою чергу, 
породжувало інші більш складні для розв’язання щоденні питання: 
яким буде життя під новою владою, які її вимоги і правила, які норми 
буття будуть змінені, а які збережуться, як і де працювати, як 
здобувати хліб насущний, … За всіма цими простими питаннями 
відтепер практично завжди стояло питання персонального вибору: як 
себе вести. Відтак рамки звичної повсякденності були порушені, 
збиті. Буденне життя набуло рис ненормальності, небезпеки і 
неясності, екстремальної мінливості і повсякчасної загрози звідусіль. 
Зрозуміле довоєнне життя нехай у суворих, але стабільних рамках, 
примусово щойно нав’язаних і так важко засвоюваних, було нагло 
перерване. Населення в прямому сенсі було кинуте напризволяще – 
ні захисту, ні підтримки, ні роз’яснень від радянських органів влади і 
червоної армії, ні розуміння строків покинутості, ні найменшої уяви 
про нову владу, її засади і наміри.  

 Світ втратив свою прозорість і перестав бути зрозумілим. Люди 
мали не тільки виробити свою тактику поведінки стосовно до 
окупаційної влади, вони мимоволі остерігались «своїх»: кому з них 
можна вірити, кого слід уникати, з ким порадитись, кому допомагати, 
до кого пристати і т. ін. Війна насправді вийняла з людських глибин 
якості і риси, до цього не оприявнені, а почасти неочікувані й для 
самої людини. Назовні виходив характер, воля, цілісність, або ж 
навпаки – слабкодухість, жорстокість, мстивість, дрібнота. Сучасна 
історіографія війни вимагає зовсім іншого осмислення історії.  

Вивчення історії окупації через усно-історичні свідчення – метод 
вже добре апробований і визнаний як в науково-академічному колі, 
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так і в навчально-пізнавальному процесі. Про це свідчать не тільки 
загальноукраїнські напрацювання Української асоціації усної історії 
(УАУІ), а й регіональний досвід. Так, колектив Вінницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва ініціював 
проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції за 
матеріалами усно-історичних студій. Викладачі ВДПУ 
ім. М. Коцюбинського (проф. Коляструк О.А., проф. Романюк І.М., 
проф. Гальчак С.Д., доц. Кароєва Т.Р., доц. Жмуд Н.В., ст.в. Батирєва 
І.М., ст.в. Гребеньова В.О., ст.в. Косаківський В.А. та ін.) спочатку 
були їх активними учасниками і консультантами, а з 2013 р. кафедра 
філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології (з 2016 р. – 
кафедра історії та культури України) стала постійним 
співорганізатором цих Міжнародних конференцій на базі ВОУНБ 
ім. К.А. Тімірязєва за спеціальними проблемами: 2014 р. – «Усна 
історія як важлива складова краєзнавчої діяльності» (ІV); 2016 р. – 
«Усно-історичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та 
перспективи» (V); 2018 р. – «Усна історія: теорія, метод, джерело» 
(VІ); 2020 р. – «Усна історія: теорія і практика досліджень на 
сучасному етапі» (VІІ), щоразу залучаючи до роботи в них студентів 
бакалаврату і магістратури та аспірантів. В т.ч. на цих наукових 
майданчиках викладачі та студенти мали можливість представити 
результати колективної та індивідуальної роботи з усно-історичних 
досліджень про Другу світову війну.  

Відповідно, на факультеті історії, етнології і права (нині – 
факультет історії, права і публічного управління) викладачами-
етнологами щоліта здійснюються програмні усно-історичні 
дослідження зі студентами-істориками під час польових практик за 
спеціальними темами: «Війна у пам’яті покоління «дітей війни» (2013, 
2014), «Життя в окупації» (2015), «Друга світова війна у візуальній 
культурі області (монументи і меморіальні практики)» (2017), локальні 
експедиції мікрогрупами «Доля військовополонених та 
психічнохворих в у роки Другої світової війни» (2018), «Життя жінок в 
окупації» (2019), «Пам’ять про Голокост в роки Другої світової війни» 
(2020) тощо. Зібрані матеріали поповнюють Рукописний фонд 
навчально-наукової лабораторії з історії та етнології Східного 
Поділля (РФ ННЛІЕСхП) ВДПУ ім. М. Коцюбинського. З їх залученням 
виконано десятки курсових і дипломних робіт, написані наукові і 
науково-популярні статті тощо.  

За останні півтора-два десятка років особливо активно збирали 
свідчення про Голокост в Україні в роки Другої світової війни, робота 
розгорталась як за керівництва спеціальних фондів і організацій, 
інститутів і центрів, так і з індивідуальних ініціатив, аматорськими 
пошуковими групами.  

Вінниччина у роки Другої світової війни була повністю захоплена 
нацистськими військами та їх союзниками, окупаційний режим тут був 
організований у двох зонах – піднімецькому Райхскомісаріаті 
«Україна» та підрумунській Трансністрії. Забезпечення порядку в 
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обох окупованих зонах диктувалося вимогами військового стану, 
відтак становище окупованого населення було вкрай важким, суворо 
підпорядкованим окупаційним нормам, й рівень жорстокості і 
жорсткості місцевої влади залежав як від загального ходу війни, 
успішності реалізації планів агресора, так і опірності місцевого 
населення, його здатності вижити.  

Отримані під час польових досліджень матеріали дозволяють: 
встановити специфіку усних розповідей про війну, і насамперед про 
Голокост, зіставити їх із офіційною історією, яка побутувала в СРСР, 
яка відома в Європі; простежити, як різноманітні аспекти Голокосту 
знайшли відображення у народній пам’яті українського населення; 
увиразнити образ окупантів та їхніх жертв, долаючи усталені 
стереотипи; виявити різні моделі поведінки під час Катастрофи, 
проаналізувати проблему колабораціонізму (хто, як і чому ставав 
поліцейським або старостою, чи завжди це були добровольці, або які 
обставини змушували приймати таке рішення, як вони ставилися до 
місцевого населення, чи брали участь у знищенні єврейського 
населення); розкрити образи тих, хто з ризиком для власного життя 
рятував євреїв. 

Останнім часом особлива увага звернута не стільки на саму 
трагедію знищення євреїв, а на умови і способи їх виживання і життя 
в екстремальних умовах, на історії про рятівників і про байдужих, про 
вбивць і їхніх поплічників, про ненависть і взаємодопомогу, про 
підлість і всепрощення, про добро і зло, про ницість і героїзм, злочин і 
покарання, про розчарування і віру, про страждання і рішучість 
вижити всупереч усьому. Історик Борис Забарко, голова 
Всеукраїнської асоціації євреїв-колишніх в'язнів гетто і нацистських 
концтаборів, який був в’язнем Шаргородського гетто на Вінниччині, 
говорить: «Треба пам’ятати тих, хто був невинно вбитий. Тих, хто 
рятував їх. Тих, хто звільнював їх. Тих, хто вбивав їх, і тих, хто 
допомагав убивцям. Ми маємо це пам'ятати, щоб це більше ніколи не 
повторилося»[1].  

Опрацьовування людських усних спогадів про життя в окупації на 
Поділлі залишається у центрі уваги істориків, краєзнавців, 
музейників. Прикметним є сполучення їхніх зусиль з потужною 
роботою євреїв, які врятувалися[2]. Можна наголосити, що на 
сучасному етапі все більше уваги приділяється дослідженню не лише 
історії власне сторінок / епізодів воєнної історії, в т.ч. приватної, 
побутової й повсякденної, а все більше акцентується на пам’яті про 
війну, на фіксуванні воєнної травми у пам’яті і долі пересічної 
людини. Як це закарбувалося у пам’яті Юлії Пензюр-Векслер (1936 
р.н.), дитинство якої після розстрілу всієї її сім’ї пройшло в 
маленькому с. Тирлівка Вінницької області, «… на горищах, в ярах, в 
ямах, в покинутій каплиці за селом, серед чагарників і могил 
сільського цвинтаря»: «Минуле застигло в мені. Я з ним не 
розлучаюся. Тому що у мене є свій Бабин Яр. Він був в моєму 
дитинстві, він залишиться зі мною до кінця моїх днів. Своїм дітям я 
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заповідаю, щоб пам’ятали ... Все, що я можу зробити для збереження 
пам’яті про своїх загиблих рідних - це розповісти про них, повторити 
їх імена в своїх дітях і онуках. Моя сім’я, мої рідні - це біографія 
всього єврейського народу. Все це дуже трагічно, тому що пройшло 
через війну, геноцид і антисемітизм. Про це треба пам’ятати» [3]. 

Ще однією тенденцією, по суті, спеціальним напрямком усно-
історичних документацій є робота з поколіннєвою пам’яттю, йдеться 
про збір свідчень вже не від безпосередніх свідків чи учасників подій, 
яких стає дедалі все менше, а від їхніх нащадків першого і наступного 
покоління. Важливо, що про війну знають молодші покоління не з 
підручників, не з художньої літератури чи кінофільмів, навіть не зі 
спеціальних документів, а від своїх близьких і рідних, оскільки це 
канал безпосереднього занурення в минуле через небайдуже, 
нестороннє співпереживання. При збиранні таких відомостей 
дослідник з’ясовує, як передавалася пам’ять в родині, про що 
батьки /дідусі-бабусі розповідали своїм дітям / онукам, як 
розповідали, на чому наголошували, про що мовчали, які теми 
взагалі табуювалися.  

Такі усно-історичні спостереження важливі для вивчення 
феномену комунікативної пам’яті, без якої формуванні історичної і 
культурної пам’яті неможливе. Але не тільки для цього. Такі 
свідчення надаються і для простеження наслідків пережитої 
травматичної історії. З іншого боку, оскільки індивідуальна пам’ять 
неминуче соціалізована, то в ній відбивається вплив суспільної 
свідомості, пропаганди, міфології тощо. У випадку з радянським 
спадком про війну це є вкрай важливим. По-друге, сучасні усно-
історичні дослідження спрямовані також і на постаті 
меморіалізаторів [4], тобто на тих людей, які спеціально займаються 
збереженням чи відновленням пам’яті про війну.  
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94(477.44)``1939/1945`` 
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СЕЛО БІЛЯНИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ: 

МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ 
 

У статті на основі аналізу архівних документів висвітлено 
життя мешканців с.Біляни Чернівецького району в період окупації. 

Ключові слова: окупація, режим, німецько-радянська війна. 
 
Як свідчить архівна довідка, видана 10 липня 1945 року Біляно-

Шаргородським сільським виконавчим комітетом Чернівецькому РВК, 
село було окуповане німецько-румунськими загарбниками 22 липня 
1941 року, а звільнене частинами Червоної армії 20 березня 1944 
року (Документ 1). 972 дні населений пункт перебував під окупацією. 
Відповідно домовленостей між Німеччиною та Румунією, на півдні 
України була створена румунська зона окупації – Трансністрія (румун. 
«Transnistria» – «Задністров’я»). Вона включала землі, розташовані 
поміж Дністром і Південним Бугом. Адміністративним центром 
спочатку був Тирасполь, а з жовтня 1941 р. – Одеса [1, с. 137]. 
Трансністрія була поділена на 13 повітів, якими управляли повітові 
префектури на чолі з префектами. Вони поділялися на 64 райони, які 
очолювалися районними претурами на чолі з преторами. Райони, в 
свою чергу, поділялися на комуни, які складалися із сіл чи кількох 
невеликих присілків. Комуною управляла сільська управа – примарія, 
якою керував примар (староста) [1, с. 137]. Чернівецький район, у 
складі якого до окупації перебувало село Біляни-Шаргородські, був 
збережений у довоєнних межах і входив до складу повіту Жугастру 
(Джугастру) (з центром у Ямполі). 

У Державному архіві Вінницької області зберігається досить 
велика колекція документів періоду нацистської окупації (1941-1944 
рр.), серед яких – документи районних та сільських управ (претур та 
примарій). У фондах цих установ, а саме «Біляно-Шаргородська 
сільська управа» (ф. 1491) та «Чернівецька районна управа» 
(ф.1495), відклалися документи, що стосуються різних аспектів життя 
села Біляни в період окупації. 

Залишені напризволяще відступаючими частинами Радянської 
армії, жителі Білян, як і тисяч інших окупованих сіл України, змушені 
були пристосовуватися до нових умовов. Життя продовжувалося. 
Станом на 1 липня 1942 року в селі проживало 3538 мешканців: 1455 
чоловіків та 2083 жінок. Переважна більшість – 3531 осіб – були 
українцями. Проживало також 5 росіян, 1 румун і 1 молдован. 
Народилося (очевидно, у червні 1942 року) 12 дітей – 8 хлопчиків та 
4 дівчинки (Документ 2). 

Зважаючи на клопотання громади села про відкриття базару, 29 
листопада 1941 року районна управа видала постанову про дозвіл 
проводити щотижня в п’ятницю базар. Сільська управа та районний 
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фінансовий відділ повинні були організувати відповідний грошовий 
збір та розташувати базар у місці, зручному для покупців (Документ 
3). 

В серпні 1942 року Чернівецькою районною управою було видано 
наказ про видачу жителям села Біляни-Шаргородські посвідчень, 
писаних українською та румунською мовами. Жителів, у яких не буде 
таких посвідчень, передбачалося заарештовувати (Документ 4). 
Також вимагалося написи на дорожніх знаках дублювати румунською 
мовою (Документ 5). 

Жителям села ставилося в обов’язок періодично постачати 
продукти харчування для районної управи. Так, кожного понеділка та 
п’ятниці староста села повинен був передавати до їдальні претури 
2 кілограми свіжої риби (Документ 6). 

Документи свідчать, що окупаційна влада, на відміну від 
більшовицької, прихильно ставилася до релігії. Так, старостам села 
дозволялося використовувати для будівництва чи ремонту церков 
матеріали, які знаходилися у колгоспах та не використовувалися 
ними, а також ті, які були відібрані у церковної громади в попередній 
період (Документ 7). Також спеціальним документом представникам 
адміністративної влади сіл заборонялося без належної поваги 
ставитися до церкви та її представників (Документ 8). 

Протягом окупаційного режиму у селі діяла школа. 9 червня 1942 
року директором було призначено Котенка (Документ 9). Видавалися 
документи, які регламентували шкільне життя. Так, для проведення 
шкільних свят був потрібен дозвіл повітового шкільного інспектора 
Думінте, комендатури жандармерії та претора (Документ 10). 
Урочистості з нагоди закінчення навчання у 1942 році, були 
присвячені 60-річчю Іона Антонеску – керівника Румунської держави. 
Один із вчителів повинен був говорити про особистість Маршала і 
про його роль у справі звільнення Трансністрії (Документ 11). Після 
закінчення навчального року учні і вчителі повинні були залишатися у 
школі і допомагати у сільськогосподарських роботах, займатися 
збором липового цвіту (Документ 12). 

Цікавим є документ, що стосується розірвання шлюбу та 
розподілу майна між жителями села Бойком У. І. та Куйбідою М. М. 
Важливим є те, що у ньому перераховується майно, яким володіло 
подружжя, його грошова оцінка та дається морально-правова оцінка 
діям одного із подружжя (Документ 13). 

Таким чином, віднайдені документи дають змогу пролити світло 
на деякі аспекти життя в період окупації у селі Біляни Чернівецького 
району. 
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ДОКУМЕНТИ 
Документ 1 

ДОВІДКА 
Видана 10 липня 1945 року Біляно-Шаргородським 

сільським виконавчим комітетом Чернівецькому райвиконкому 
депутатів трудящих. 

Населений пункт с. Біляни-Шаргородські був окупований 
німецько-румунськими загарбниками у понеділок 22 липня 1941 року. 
Звільнений частинами Червоної армії у неділю 20 березня 1944 року. 
Рух партизанських загонів по с. Білянах проходив з 11 лютого 1944 
року до дня звільнення Червоною армією. Героїчних подвигів 
партизанськими загонами здійснено не було, звірства німецько-
румунські окупанти по с. Біляни-Шаргородські не чинили. 
 
 Голова с/ради [підпис] 
 Секретар [підпис] 
 

Джерело: ДАВіО, ф. Р-4422, оп. 1, спр. 40, арк. 63. Оригінал. 
Рукопис. 

Документ 2 
До Статистичного відділу Черневецької районної Управи. 

Відомість 
Про рух населення по с. Білянах-Шаргор. станом на 1-ше липня 1942 

року. 
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 Сільськ. староста 
 Секретар Управи (підпис) 

Джерело: ДАВіО, ф. Р-1491, оп. 1, спр. 1, арк. 44. Рукопис. 

Копія. 

Документ 3 

П О С Т А Н О В А 

Чернівецької Районної Управи 
від 29 листопада 1941 року. 

Зважаючи на клопотання громади села Білян-Шаргородських 
про відкриття базару в селі Білянах, в зв’язку з тим, що околишні села 
навколо Білян, а також і самі Біляни знаходяться від районового 
центру, де існує базар, в 15-ти кілометрах, 
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Районова Управа виходячи з вищенаведеного ПОСТАНОВЛЯ: 

 
1. Дозволити відкриття базару в селі Білянах-Шаргородських щотижня в 

п’ятницю. 
2. Запропонувати сільській управі та Райфінвідділу організувати 

відповідний грошовий збір за місця торгівлі, а також відповідне 
розташування базару в селі в такий спосіб, щоби забезпечити вимоги 
та вдобства покупців. 
 
Голова Районової Управи 

 Претор /ЦУРКАН/ 

Секретар-Адміністратор 

 Райуправи /ВІТКОВСЬКИЙ/  
 
Джерело:  ДАВіО, ф. Р-1491, оп. 1, спр. 1, арк. 24. 
 

Документ 4 
 ЧЕРНІВЕЦЬКА  Старості села Біляни 
РАЙОННА УПРАВА п. Боднарчуку 
 8 серпня 42 р.  
 №1267  
 м. Чернівці  

Чернівецька Районова управа зобов’язує Вас видати населенню 
В/села посвідчення, писані українською і румунською мовами. 

Ці посвідчення повинні бути завізовані в Жандармських постах. 
Одноразово з цим сповістіть населення, що всі жителі затримані 

в селі, в полі, на дорогах без документів, будуть арештовані.  
  
 ПРЕТОР (підпис) / М.ЦУРКАН /. 
 СЕКРЕТАР РАЙОННОЇ УПРАВИ (підпис) / Л.ВІТКОВСЬКИЙ /. 
 
Джерело:  ДАВіО, ф. Р-1491, оп. 1, спр. 1, арк. 49. Машинопис. 
Оригінал. 
 

Документ 5  
 ЧЕРНІВЕЦЬКА  Старості села Біляни 
РАЙОННА УПРАВА п. Боднарчуку 
 9 липня 1942 р.  
 №231  
 м. Чернівці  

Негайно перевірити всі доски, які показують напрям їзди і які 
знаходяться при вході та виході з села – і там, де вони є лише на 
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українській мові, негайно добавити назви по румунськи; там де їх 
нема – виготовити нові. 

Про виконання рапортуйте.  
  
 ПРЕТОР (підпис) /М.ЦУРКАН/. 
 СЕКРЕТАР РАЙУПРАВИ (підпис) /В.ПАНЦИРУ/. 
 
Джерело:  ДАВіО, ф. Р-1491, оп. 1, спр. 1, арк. 45. Машинопис. 
Оригінал. 
 

Документ 6  
Старості с. Білян – Шар. 

 
Черневецька районна Управа зобов’язує вас посилати 

нарочним кождий понеділок і кожну п’ятницю до 9-ти годин ранку по 
два кілограми свіжої риби для столовки служащих претури. 

17/ІХ 42 р. 
 Претор Цуркан 
[На документі є резолюція: «Прийнято до виконання»]  
Джерело:  ДАВіО, ф. Р-1491, оп, спр. 1, арк. 52. Рукопис. Оригінал. 
 

Документ 7 
ЧЕРНІВЕЦЬКА  
Районна управа Старості села . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 1/VІІ – 1942 р.  
 №_______ 
 м. Чернівці 

На підставі наказу Префектури за №1513 від 20-го червня 1942 
року там де є потреба в ремонті або, постройки церкви 
використовувати матеріал, коли він знаходиться в достатній кількості 
і непотрібний колгоспам, та якщо цей матеріал належав коли-небудь 
церкві. 
 
 
 ПРЕТОР /М.ЦУРКАН/. 
СЕКРЕТАР РАЙУПРАВИ (підпис) /В.ПАНЦИРУ/. 
 
Джерело:  ДАВіО, ф. Р-1495. оп. 6, спр. 3, арк. 65. 
 
 

Документ 8 
 ЧЕРНІВЕЦЬКА  Старості села ..................................... 
РАЙОННА УПРАВА  
 8 червня 1942 р.  
 №_______  
 м. Чернівці  
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При вимозі церковних общин зобов’язуємо Вас представляти 
допомогу робочою силою, а також і матеріалами для приведення в 
належний вигляд церков і церковних будинків в районі. 

До нас доходять відомості, що окремі представники 
адміністративної влади, як-то: старости сіл, секретарі, управителі 
колгоспів, міліціонери, агрономи і інші дозволяють собі до церкви і її 
представників відноситись без належної поваги, висміюючи і 
критикуючи їх діяльність. 

Ставимо всіх до відома, що такі випадки будуть розслідуватись 
прискореним порядком і справи направлятися у військово-полевий 
суд з вимогою максімума кари. 

Глумління і насмішки над релігією, церквами і їх 
представниками ми ні в якому випадку не допустимо. 
  
 ПРЕТОР /М.ЦУРКАН/. 
 СЕКРЕТАР РАЙУПРАВИ (підпис) /В.ПАНЦИРУ/. 
 
Джерело:  ДАВіО, ф. Р-1495, оп. 6, спр. 3, арк. 55. Машинопис. 
 

 Документ 9 
 ЧЕРНЕВЕЦКАЯ  
РАЙОННАЯ УПРАВА Инспектору школ района 
 9 червня 1942 г.  
 №_______ Г-ну БУГЕРЕ. 
 м. Черневцы 
 

На Ваш рапорт зарегистрированный в Префектуре за 
№4638/942 г., Префектура приказом №4659 от 3 июня 1942 г. 
утверждает назначение г-на СОКОЛОВСКОГО, бывшего инспектора 
методиста, в должности директора Хреновской школы на место г-на 
КОТЕНКО, который назначается тем же числом (1 июня 1942 года) 
директором НСШ Беляны-Шаргород. 

Доведите до их сведения.  
 
 ПРЕТОР СЕКРЕТАРЬ РАЙУПРАВЫ 
 (подпись)  
Джерело:  ДАВіО, ф. Р-1495, оп. 6, спр. 3, арк. 59. Машинопис.  
 

Документ 10 
 Чернівецька Райінспектору шкіл 
Районна управа п. БУГЕРІ 
 17/ІV – 1942 р.  
 м. Чернівці 
 №809  
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Префектура наказом №2793 від 29/ІІІ-42 року виставляє такі 
вимоги для проведення шкільних свят: 

1. Школа, яка бажає організувати свята, повинна мати дозвіл 
Повітового шкільного інспектора п. Думінте. 

2. Дозвіл комендатури Жандармерії. 
3. Маючи всі розпорядження, п. Претор дозволяє провести свято. 
4. На святі присутні обов’язково Представник Претора. 

Доведіть до відома Ваші школи про вищеуказані умови. 
 
 
 ПРЕТОР (печать) (підпис) / М.ЦУРКАН /. 
СЕКРЕТАР РАЙУПРАВИ / ПАНЦИРУ /. 
 
Джерело:  ДАВіО, ф. Р-1495, оп. 6, спр. 3, арк. 14. 
 

Документ 11 
 ЧЕРНЕВЕЦКАЯ   Г-ну БУГЕРЕ 
РАЙОННАЯ УПРАВА Инспектору школ  
 5 июня 1942 г.  
 №_______  
 м-ко Черневцы 
  
 На основании приказа Губернаторства №28431 доведите до 
сведения всех школ, что празднества устраиваемые 7 июня с.г. по 
случаю окончания учебного года будут произведены по следующей 
программе: 

1. Школьное празднество которое будет являтся синтезом 
пройденого школьного материала. 

2. Празднование исполнения 60 лет Маршалу Иону АНТОНЕСКУ 
Руководителю Государства – один из учителей будет говорить о 
личности Маршала и его достижениях и о громаднейшей роли 
сыгранной ним в деле освобождения Транснистрии. 

 Будут по мере возможности организованы хоры, которые исполнят 
патриотические песни, а также и декламации героических 
стихотворений. 
 Учителя и учительницы остаются при школе и работают по 
составлению отчетностей, помагая и в посевной кампании. 
  
 ПРЕТОР /М.ЦУРКАН/.  
СЕКРЕТАРЬ РАЙУПРАВЫ /В.ПАНЦИРУ/. 
 
Джерело:  ДАВіО, ф. Р-1495, оп. 6, спр. 3, арк. 57. Машинопис. 
 

Документ 12 
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 Чернивецкая    
Районная Претура ИСПЕКТОРУ ШКОЛ РАЙОНА 
 9/VІІ – 1942 года  
 №. . . . . . 
 м. Черневцы 

 
На основании приказа префектуры №5222 от 24/VІ – 1942 года 

отдайте распоряжение директорам школ о сборе липового цвета при 
участии школьных учителей и учеников. 

Липовый цвет высушивается в тени. 
Сообщите количество собранного до сих пор. 

 
 ПРЕТОР /М.ЦУРКАН/. 
 СЕКРЕТАР /В.ПАНЦЫРУ/. 
 
Джерело:  ДАВіО, ф. Р-1495, оп. 6, спр. 3, арк. 71. Машинопис. 

 
Документ 13 

АКТ 

про розподіл майна 
1943 року Жовтня місяця 23 дня. 

Ми нищепідписані гр-ни с. Білян-Шаргородських: примар села 
Боднарчук О.С., секретар примарії Куйбіда С.Гр. та поліцай Кусняк 
М.І. цього числа прозвели розподіл майна між розлученим 
подружжям Бойко Ульяном Івановичем та його бувшою дружиною 
Куйбіда Марією Миколаївною, яке складається из слідуючих 
предметів. 
№ 
п/п Назва предмету Кількість Вартість 

1. Хата из двох половин під 
соломою 1 10000 м 

2. Сарай дерев’яний під 
соломою 1 1500  

3. Погреб кам. з надстройкою 1 2000  

4. Садиба кругом обсаж. 
вербами 0,60 г 2000  

5. Стирта сіна 1 500 м 

6. Картопля  300 п. 3000  

7. Бурак кормовий 200 п. 1000  

8. Капуста квашена 1 боч 200  

9. Огирки квашені 1 боч. 200  

10. Сало свиняче 3 пуд. 1500  
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11. Мясо свиняче 1 боч. 1000  

12. Муки пшеничної 1 цен 300  

13. __,,___ житної 1 ц. 120  

14. ___,,___ ячнева 1 ц 120  

15. Пшениця  10 ц-р 1500 

16. Жита  10 центр 1000 

17. Ячменю  5 ц 500 

18. Фасоля в снопах 50 сн. 100 

19. Корова з телям 1 1500 

20. Порося білої масти 1 1000 

21. Курей  30 ш 300 

22. Кожухів дублених нових 4 3000 

23. Пінжаків суконних нових 4 2000 

24. Костюмів чоловічих нових 3 3200 

25. Костюмів жіночих різних 8 3000 

26. Чобіт юхтових нових 2 п. 1000 

27. ___,,___ хромових 2 пр. 1500 

26. Тюфлів чолов. 2 п. 400 

27. ___,,___ жіночих 2 п. 500 

28. Шапок каракулевих 2 шт. 600 

29. Хусток здорової руки 3 шт. 1200 

30. __,,__ малої руки 7 ш 1500 

31. Сорочок жіночих 10 1000 

32. Шмаття чоловічого 10 п 1500 

33. Швейна машина 1 1500 

Итого на суму 51240 марок 

 
Поскільки семя складається з чотирох душ, то до розподілу 

належало би по 12810 марок, але приймаючи до уваги й свідченнями 
установлено що Бойко придбав собі хату, садибу, свеню та все хатнє 
майно на Терасполщені. Якого до опису майна не показав. Крім того, 
по доказам бувшої дружини Куйбіда Марії встановлено, що у Бойко 
залишилося ще готівкою грошей 2000 марок, яких він тоже до 
розподілу майна не показав, а тому комісія ухвалила: 
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Вилучити з описаного майна в користь Бойко О.І. один дублев. 
кожух, один суконний піджак, одну пару юхтових чобіт, одну пару 
туфлів, один костюм, одну шапку та п’ять пар шмаття всього на суму 
4000 марок, а решту майна залишається в користуванні Куйбіди Марії 
та її двох дітей, які залишаються при ній, на що Бойко погодився и з 
свого боку додає, що по силі можливости буде допомагати своїм 
дітям до самої смерти. Про що і склали цего акта. 
 
 Сторони 1. [підпис] [Бойко] 
 2. [підпис] [Куйбіда] 
 Поліцай [підпис] [Кусняк] 
 Староста с. Білян [підпис] [Боднарчук] 
 Секретар [підпис] [Куйбіда] 
 
Джерело:  ДАВіО, ф. Р-1491, оп. 1, спр. 1, арк. 121-121 зв. 
 
 
061.1ЄС:355.099(=161.2) 

Віктор Прокопчук 
 

УКРАЇНЦІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РУСІ ОПОРУ 
(Рец. на кн.: На полях битв Другої світової війни: вихідці з 

України в європейському Русі Опору: наук.-док. вид. / упорядк. і 
вступ. ст.: А. Г. Філінюк, Ю. А. Клімчук. Хмельницький: Мельник 

А. А., 2019. 296 с.: іл.) 
 

Хто б міг подумати, що після 70 років з часу закінчення Другої 
світової війни доведеться доводити росіянам, передовсім президенту 
Російської Федерації, що Україна і українці в тій війні взяли на свої 
плечі левову долю зусиль, що 40 відсотків матеріальних збитків 
Радянського Союзу – це втрати України, а ще – 8 – 10 млн. людських 
жертв, що серед більш ніж 12 тис. Героїв Радянського Союзу – 
учасників тієї війни, українців – 2319, друге місце після росіян, 
українець І. М. Кожедуб удостоєний цього звання тричі, партизанські 
командири О. Ф. Федоров і С. А. Ковпак – двічі, що саме за внесок 
українців у перемогу над нацизмом Українська РСР стала 
співзасновником і членом Організації Об’єднаних Націй. Тому поява 
науково-документального дослідження про участь українців в 
європейському Русі Опору впродовж 1939 – 1945 рр., то вагомий 
аргумент у справі утвердження історичної правди про події Другої 
світової війни. 

Є ще один аспект на користь твердження про актуальність книги. 
Відомо, що полонені та примусово вивезені німцями на роботу до 
Німеччини, країн – сателітів та окупованих нацистами держав, ні 
повагою, ні турботою держави не користувалися. Навіть – учасники 
Руху Опору. Всі вони проходили принизливу фільтрацію, більшості не 
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повертали офіцерські звання, нагороди, багатьох чекали штафбати, 
табори, відбудова зруйнованих війною об’єктів. 

Пам’ятаю Олексія Карловича Садовського з Маліївців на 
Дунаєвеччині, який разом з тисячами солдатів, офіцерів і, навіть, 
генералів 6-ї та 12-ої армій, потрапив в оточення і полон на 
Кіровоградщині, прекрасного учителя і директора школи. Не раз 
бачив, як незручно й ущербно почував він себе в середовищі 
педагогів-фронтовиків, бо сталінська формула «У нас полонених не 
має, це – зрадники» незримо діяла навіть після смерті «вождя всіх 
народів», точніше – заляканих репресіями народів. 

Довгий час з тієї ж причини ми на Дунаєвеччині нічого не знали 
про легендарного у Франції Івана Солодовського з Гірчичної – 
керівника підпілля в таборі військовополонених, який організував 
втечу групи полонених, створив і очолив у Франції цілий 
партизанський батальйон, брав участь у визволенні Лілля, Рубе і 
загинув під час штурму Форту-де-Монсе. 

Лише через 25 років після його загибелі у коротенькій 
восьмиабзацній довідці «Історії міст і сіл Української РСР. 
Хмельницька область» про с. Гірчична з’явилося речення: «Житель 
села І. М. Солодовський у роки Великої Вітчизняної війни командував 
партизанським загоном у Франції і загинув у фортеці Форт-де-
Монсе». 

І – більш нічого. Шок репресій і самоцензура не покидали 
дослідників десь до середини 1980-х. А коли кинулись, вже померла 
мати, брат Борис з дружиною Надією виїхали в Молдавію, дітей не 
мали, і там померли. А хату знесли і на тому місці з’явився 
двоповерховий житловий будинок, де свого часу був навіть дитячий 
садок. Щось добавити, знайти хоча б якісь дані про повоєнне життя, 
не виявляється можливим. Зате автори рецензованого видання 
доповнили скромну інформацію хмельницького тому ще кількома 
епізодами ратного подвигу нашого земляка. 

І не тільки нашого. Вони віднайшли документи і матеріали про 
багатьох інших героїв європейського театру боротьби проти нацизму, 
чимало опублікованих вперше, таким чином повідали нинішньому 
поколінню невідому для них сторінку боротьби наших земляків проти 
гітлерівського фашизму далеко за межами рідної України, піддавши 
багатьох конкретних героїв науковій і моральній реабілітації. 

Дослідження здійснене грунтовно, за всіма правилами науки. 
Автори використали доступну їм джерельну базу. У першу чергу – 
архівні матеріали, зокрема фільтраційні справи колишніх 
військовополонених та остарбайтерів, оцифровані фонди Архіву 
міністерства оборони РФ, що в м. Подольську, розміщені на сайтах 
«Мемориал», «Подвиг народа», «Пам'ять народа», та ін. Долучені 
матеріали періодичних видань – з нагоди 25-річчя Перемоги і після 
того в радянських газетах і журналах почали з’являтися розповіді про 
учасників Руху Опору, їх спогади, а також спогади рідних про своїх 
загиблих або померлих синів, чоловіків і батьків. 
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Наприклад, 1965 року газета «Сельская новь» (№ 46) 
опублікувала спогади Петра Корнєва, який втік з полону, приєднався 
до італійських партизанів, став свідком страти «італійського фашиста 
№1» дуче Беніто Муссоліні, його коханки Клари Петаччі та ще 13 
генералів-утікачів з Італії, схоплених 27 квітня 1945 року на дорозі 
Комо – Мілан поблизу містечка Донго. Юрій Аркадійович Клімчук 
побував у багатьох музеях та школах України, де зумів віднайти низку 
документів, матеріалів та фотографій учасників Руху Опору. Він 
зустрівся з ще живимии героями, зокрема у селі Затурці на Волині – з 
Іваном Морозом, що воював у партизанському загоні в Італії, у Білій 
Церкві – з Іваном Чайкою, учасником підпільно-партизанської 
боротьби у Бельгії, родичами загиблих і померлих, взяв інтерв’ю, 
записав спогади. Немало документів, матеріалів і фотографій зібрав 
він, побувавши в науковому відрядженні в Італії. Опрацювали автори 
вітчизняні та зарубіжні видання, що стосуються предмета їх 
дослідження, не обійшли увагою інтернет-ресурси. 

На основі цих джерел було зроблене дослідження й підготовлене 
науково-документальне видання обсягом 17,8 обл.-вид. аркушів, яке 
скадається з чотирьох розділів, вступної статті, додатків та 
розширеної анотації англійською мовою. Окремим четвертим 
розділом автори уклали 92 фотодокументи: фотографії героїв 
європейського Руху Опору, фотокопії їх особистих та нагородних 
документів, світлини із зображенням пам’ятників та пам’ятних місць 
тощо. Важливим додатком є алфавітний та іменний покажчики, які 
відсилають читача на конкретну сторінку, де йдеться про одного із 48 
героїв видання та згаданих у книзі людей. 

Важливим елементом книги є вступна стаття. Написана вона 
кваліфіковано і на основі глибокого аналізу та узагальнення зібраного 
матеріалу, дає відповіді на чимало питань, пов’язаних з порушеною 
проблемою, полегшує сприйняття читачем мозаїки вміщеної у 
виданні інформації. 

У книзі читач знайде відповіді на низку питань. Скажімо, про 
джерело поповнення європейського Руху Опору українцями. Це, 
насамперед – військовополонені, що утримувалися в таборах у 
Німеччині, країнах-сателітах та державах, окупованих нацистами. 
Автори оприлюднюють відомі цифри: на кінець 1941 року радянських 
військовополонених налічувалося 3 млн. 350 тис., а в лютому 1945 
року – 5 734 528 осіб. Ряди борців з гітлерівським фашизмом 
поповнювали також «остарбайтери». Воювали в рядах партизанів і 
колишні емігранти з України. 

Виразно проглядає географія Руху Опору, в якому брали участь 
герої книги. Це – підпільні організації, партизанські загони в складі 
національних партизанських з’єднань, бригад, Французького 
іноземного легіону, окремі роти і батальйони радянських патріотів на 
території Німеччини, Польщі, Чехословаччини, Норвегії, Бельгії, 
Франції, Греції, Італії, Югославії та Болгарії. Не важко прослідкувати й 
хронологію подій: її відкриває участь наших співвітчизників 1936 року 
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в боротьбі з фашистами Франко в Іспанії, 1939 року в складі 
польської армії – проти німецької навали в Польщі і – до повної 
перемоги над нацизмом 1945 року. Окремий невеликий розділ 
присвятили автори підпільній боротьбі українців у німецьких 
концентраційних таборах, зокрема – повстанню в’язнів табору смерті 
Маутхаузен, розташованого в Австрії, де був закатований генерал-
лейтенант Д. М. Карбишев. 

Низка документів і матеріалів надруковані вперше. Особливо 
вразив мене щоденник дружини льотчика капітана Вікторова Григорія 
Петровича, уродженця с. Смолянка на Чернігівщині. Він був збитий 
під Смоленськом, потрапив у полон, утримувався в таборах на 
островах Джерсі і Олдерні у протоці Ла-Манш, разом з В. С. Бойком 
здійснив втечу і протягом 1943 – 1944 років очолював партизанську 
роту в складі 1-ої Альпійської дивізії макі. Загинув у бою біля с. 
Варкуаран. Так було. А дружині в грудні 1941 року надійшло 
повідомлення, що її чоловік, командир ескадрильї 32-го 
винищувального полку, загинув 4 листопада. І з цим вона жила 39 
років, поки не просочилася інформація про життя її чоловіка після 4 
листопада 1941 року. Настирливий пошук, зустріч з Володимиром 
Самойловичем Бойком, пошук могили чоловіка через Червоний 
Хрест, поїздка у Францію і, нарешті, зустріч з тим, вірність котрому 
пронесла через усе життя, не може залишити спокійним читача. 
Заберу у вас зайву хвилинку, процитую епізод тієї зустрічі: «Всі ми 
поїхали в місто Віллербан на військове кладовище… Нам ще в 
Москві був вручений документ з чітким маршрутом, куди їхати, в 
який сектор на кладовищі йти… Я ішла першою, побачила напис на 
камені «Капітан Петров-Вікторов Григорій». Я побігла до нього, 
моє серце билося все частіше. Біля каменя опустилася на коліна, 
міцно обняла його і довго невтішно ридала. Бо ж стільки років я 
шукала цей клаптик землі. Крізь ридання я говорила: «Сонечко моє, 
я стільки років йшла до тебе і нарешті прийшла». Скільки я 
плакала, не знаю, але мене ніхто не потривожив, всі стояли 
мовчки, поки я сама не піднялась. Так, я 40 років йшла до цього 
місця, щоб поклонитися праху рідної людини, яка залишилася 
молодою, яка віддала своє життя за всіх живих на землі…». 

З хвилюванням читаючи ці рядки, я подумав, що не тільки 
людське єство має біоенергетику, а й, мабуть, – слово мовлене і, 
навіть, писане, бо викликає хвилювання, співчуття, співпереживання. 
А може то тільки моє таке сприйняття, бо пережив аналогічну 
ситуацію, у 28-річному віці вперше побувавши на могилі батька в 
Польщі, де він загинув 31 січня 1945 року у віці 28 років, свої почуття 
перелив у нарис «Зустріч з батьком», який і сьогодні викликає щиру 
сльозу. 

Взагалі вся майже трьохсотсторінкова книга читається з великим 
інтересом, адже в кожному сюжеті відображена трагічна і, водночас, 
героїчна доля співвітчизника. Особливо – «своїх», територіально 
ближчих, з Хмельниччини, Поділля. А таких розповідей чимало. І про 
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хірурга І. М. Лизуна з Великої Пісочини тоді Смотрицького району, 
який у різних концтаборах врятував життя сотням полонених, вже 
згадуваного Івана Миколайовича Солодковського з Гірчичної, 
емігранта Сергія Івановича Космача з нігинським корінням, Георгія 
Діонисовича Липницького з Теофіпольщини, що вижив і після війни 
учителював у м. Городку, Валентина Леонідовича Бобка, Івана 
Савовича Мороза, Бориса Григоровича Шангіна з Вінниччини. 

Червоною ниткою через увесь сюжет про Рух Опору у Франції 
проходить постать та внесок уродженця с. Соломірка (тепер с. Порик) 
Хмільницького району Вінниччини Василя Васильовича Порика. 
Напередодні війни із званням лейтенанта він закінчив Харківське 
піхотне училище, воював у складі 6-ї армії, був поранений, потрапив у 
полон і опинився у Франції в таборі примусової праці Бомон у м. 
Артуа, що в департаменті Па-де-Кале. Там створив підпільну 
організацію та 11 диверсійних груп, які не тільки саботували роботу 
на шахтах, а й руйнували залізницю, пошкоджували зв’язок, 
знищували німецьких вояків, пускали під укіс німецькі ешелони. 
Налагодивши зв’язок з французьким підпіллям, Василь Порик 15 
березня 1944 року з групою співтабірників здійснив втечу. 
Двадцятивосьмирічний українець очолив партизанський загін, став 
членом штабу Руху Опору на півночі Франції, здійснив немало 
бойових операцій. 22 липня 1944 року потрапив у засідку, був 
схоплений і розстріляний. 1964 року йому посмертно присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу. 

Читаючи цю книгу, кожного разу чекав вечірньої зустрічі з 
героями книги, з вдячністю згадуючи й авторів. А вони, Анатолій 
Григорович Філінюк, відомий український історик, доктор історичних 
наук, професор, завідувач кафедри історії України Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, та Юрій 
Аркадійович Клімчук, вихованець історичного факультету цього ж 
університету, нині учитель історії Кульчіївської ЗОШ І – ІІІ ст., 
науковий керівник і здобувач наукового ступеня кандидата історичних 
наук, заслуговують великої вдячності. Насамперед, за вибір 
дослідницької проблеми, на перший погляд ніби й простої, а 
насправді такої, що потребує важкого й тривалого прошуку і 
неабиякого хисту аналітика й узагальнювача. А ще подякувати за те, 
що зробили цей перший пробний крок, оприлюднивши невідомі або 
маловідомі біографії, документи і матеріали та грунтовну 
узагальнюючу статтю. Цим, ніби сталкери, застовпивши свою нішу в 
дослідженні недостатньо розкритої сторінки історії Другої світової 
війни – участі наших співвітчизників у боротьбі з нацизмом у 
здавалося безнадійній ситуації за межами своєї країни, водночас 
запропонувавши проміжні напрацювання на апробацію. 

Варто погодитися з думкою авторів про те, що інколи їм не 
вистачало інформації, деякі сюжети саме із-за цього не 
відзначаються глибиною розкриття, зокрема й розділ «Про участь 
представників України в боротьбі з гітлерівськими окупантами в 
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концентраційних таборах у країнах Східної Європи». К книзі є окремі 
граматичні помилки, схоже, технічного характеру, скажімо – 
«покаЗчик» замість «покаЖчик». Нинішнім видавцям, взявши на себе 
таку важливу і відповідальну місію оприлюднення праць науковців, 
письменників, треба дбати не тільки про кількість виданих книг, а 
отже – дохід, а й про лінгвістичний бік, утримувати добре 
оплачуваного і підготовленого до своєї праці коректора. 

Думаю, що рецензована книга є першою, але не останньою. 
Після захисту дисертації побачить світ монографія, а згодом – ще не 
одне видання з обраної проблеми. Побажаємо авторам нових 
наукових здобутків, а Юрію Аркадійовичу – успішного захисту. 
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РЕЦЕНЗІЯ. РОКИ ІДУТЬ-ПАМ'ЯТЬ ЖИВЕ. ВІННИЧЧИНА У 
ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 1939-1945 РР.: бібл. покажч. /Упр. 
культури і мистецтв Вінниці. облдержадмін. Вінниц. ОУНБ 
ім.К.А.Тімірязєва уклад.: Г.М.Авраменко, О.Ю.Антонюк, 
О.М.Зелена; ред. С.В.Лавренюк; відп. за вип. Л.Б.Сеник. Вінниця, 
2019. 456с. 

 
Відрадно, що палітра краєзнавчих досліджень Вінниччини – 

унікального регіону на історичній карті України, з кожним роком стає 
дедалі різноманітнішою, розширюються її жанрова – тематичні і 
хронологічні межі. Значну увагу дослідників історії рідного краю – 
науковців, краєзнавців і аматорів, привертає невичерпна тема Другої 
світової війни 1939-1945 рр., яка зловісним буревієм прокотилася 
багатостраждальною українською землею, залишивши на ній руїни і 
згарища, кров і сльози наших співвітчизників. 

Нині особливо гострим є усвідомлення, що усім нам, а особливо 
молоді як ніколи раніше, потрібна правда і пам'ять про Другу світову 
війну, а особливо у світлі сьогодення, коли Україна відстоює свою 
незалежність і свій суверенітет. Про покоління тих людей, які чесно і 
до кінця виконали свій громадянський обов’язок, захищаючи рідну 
землю від загарбників, винесли на своїх плечах увесь тягар 
повоєнної відбудови, виростили дітей і внуків – громадян незалежної 
Української держави. 

Попри різні, нерідко полярні оцінки витоків війни, перебігу і 
значення її основних подій, незаперечним історичним фактом є те, 
що це була війна, в якій український народ відстоював своє право на 
існування. 

Після останнього виходу у світ бібліографічного покажчика у 
1984р. з’явились ґрунтовні дослідження маловідомих питань, 
отримали нову інтерпретацію ряд важливих тем завдяки відкриттю 
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нових архівних документів. У світлі вище окреслених обставин 
виникла необхідність створити нових фундаментальний збірник. 

Вихід у світ бібліографічного покажчика «Роки ідуть – пам'ять 
живе. Вінниччина у Другій світовій війні 1939-1945рр.», 
підготовленого Вінницькою обласною універсальною науковою 
бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва є надзвичайно назрілою злободенною 
подією й має велике значення, перш за все для подальшого 
дослідження воєнного лихоліття на Вінниччинні у 1939 – 1945рр. 
Бібліографічний покажчик присвячений 75-й річниці звільнення 
Вінниччини від окупантів. Його укладачами стали Г.М. Авраменко, 
О.Ю. Антонюк, О.М. Зелена. Відповідальна за випуск Лариса 
Борисівна Сеник, директор Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. 

Хочеться зазначити, що відділ краєзнавства ВОУНБ ім. К.А. 
Тімірязєва, який очолює молода, але водночас і досвідчений 
спеціаліст, член Національної спілки краєзнавців України Оксана 
Юріївна Антонюк багато робить у справі збереження, популяризації 
краєзнавчих досліджень, а також наповнені відповідних фондів 
бібліотеки.  

Варто зазначити, що видання готувалося до 70-ї річниці 
звільнення області, але за об’єктивних причин не вийшло у 2014 році. 

Проект був реалізований впродовж 2014-2019 рр. та містить 
більше 3.5 тис. записів книг, публікацій республіканської та 
регіональної періодик, статей, матеріалів з мережі Інтернет, що 
здебільшого були оприлюднені за останні 35 років. Також тут 
вибірково подано матеріали з бібліографічного покажчика 
підготовленого працівниками бібліотеки у 1984 році. 

При підготовці видання використовувалися державні літописи 
книг, газетних і журнальних статей, краєзнавчих довідково – 
бібліографічний апарат, електронні бази даних бібліотеки. Разом з 
тим слід зазначити, що видання не претендує на вичерпну повноту.  

На нашу думку вдалою і раціональною є структура покажчика. 
Відкриває видання вступна стаття відомого дослідника історії 
Вінниччини періоду Другої світової війни, професора ВДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського, голови правління Вінницької обласної 
організації Національної спілки краєзнавців України, почесного 
краєзнавця України С.Д. Гальчака. 

Матеріали бібліографічних частин покажчика систематизовано за 
розділами, підрозділами та тематичними рубриками. Записи 
розміщено в комплексній послідовності: хронологічно-алфавітній, 
алфавітній, логічній.  

Посібник складається із 10 деталізованих розділів, які в свою 
чергу поділяються на підрозділи, що значно покращує користування 
та допомагає зорієнтуватися у великій кількості різножанрового 
матеріалу всім, хто цікавиться та досліджує події Другої світової 
війни. 
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Вихід у світ покажчика є надзвичайно назрілою подією й має 
велике науково-освітнє значення, перш за все для подальшого 
дослідження воєнного лихоліття.  

Позитивним моментом є те, що під час підготовки було прийнято 
рішення доповнити покажчик матеріалами за червень 2014 – січень 
2019 р., які в збірнику подані окремою частиною зі збереженням 
суцільної нумерації записів. Це дало змогу представити їх в 
об’єднаних допоміжних покажчиках іменному та географічному.  

Видання бібліографічного покажчика стало явищем в історичній 
науці та бібліографії. Він служитиме подальшому глибокому 
дослідженню актуальної теми Другої світової війни, вивченню 
«минулого заради майбутнього». Покажчик корисний науковцям, 
краєзнавцям, студентам, учителям, широкому загалу читачів. 
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ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОКАЖЧИКАХ  

ВІННИЦЬКОЇ ОУНБ ІМ. К.А. ТІМІРЯЗЄВА 
 
У статті на основі аналізу бібліографічних покажчиків 

Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва проаналізовано військові дії та 
особливості окупаційного режиму на Вінниччині у часи Другої 
світової війни. 

Ключові слова: Друга світова війна, бібліографічний покажчик, 
Вінницька ОУНБ ім.К.Тімірязєва. 

 
Одним із головних завдань бібліографічної діяльності бібліотеки 

є створення системи бібліографічних посібників, що є складовими 
краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату. При складанні 
краєзнавчої бібліографії актуальною залишалася тема Другої світової 
війни в різні часові періоди.  

Як унікальні й ексклюзивні документи краєзнавчі посібники дають 
змогу регіональним бібліотекам пропонувати на інформаційному 
ринку затребувану продукцію, яка має історико-культурне значення та 
доповнює джерельну базу. Значний внесок у розроблення цієї 
проблеми зробили В. Кисельова, Н. Кушнаренко, І. Корнєйчик, О. 
Мамонтов, В. Петрикова, М. Щерба, В. Ярошик та ін. В історико-
краєзнавчих дослідженнях вінницьких науковців виокремлено та 
акцентовано увагу на краєзнавчій бібліографії. Відтак у 
монографічному дослідженні доктора історичних наук Сергія 
Гальчака описано та розкрито бібліографічні покажчики Вінницької 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва різних періодів. На переконання науковця, 
саме тематичні бібліографічні покажчики, зокрема, «Вінниччина у 
Великій Вітчизняній війні» (1984), є «надійною підмогою у творчій 
діяльності краєзнавців, науковців» [1, с. 74; 2, с. 78]. У записках із 
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щоденника про діяльність Вінницької обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України вміщена замітка про 
презентацію бібліографічного покажчика «Роки ідуть – пам’ять живе. 
Вінниччина у Другій світовій війні 1939–1945 рр.» (2019), під час якої 
відзначено вартісність видання для науковців та краєзнавців, його 
змістовне наповнення [3, с. 39]. 

Вплив Другої світової війни на розвиток України в подальші 
десятиліття є предметом наукових досліджень багатьох поколінь 
істориків, краєзнавців, бібліографознавців та інших. Проте й надалі 
ця проблема зберігає актуальність, продовжує викликати інтерес у 
дослідників, що відкривають все нові сторінки цієї великомасштабної 
трагедії, аналізують та переосмислюють її досвід у контексті 
сучасності. 

Метою даної наукової розвідки є історико-бібліографічне 
узагальнення та визначення ролі й місця тематичних покажчиків, 
присвячених подіям Другої світової війни, як важливої джерельної 
бази українознавчих досліджень. Для досягнення цієї мети вперше 
системно досліджено друковані бібліографічні покажчики, які 
відображають широкий спектр матеріалів, що виходили українською 
та російською мовами на території України, зокрема Вінниччини, 
упродовж 1957–2019 рр. Окреслено бібліографічну продукцію 
Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 1966, 1984, 2019 рр. 

Методологія дослідження. Під час написання статті було 
застосовано принципи всебічності й об’єктивності, бібліографічний 
метод пізнання наукового об’єкта, а також використано методи 
дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння. 

Об’єктом дослідження стали бібліографічні джерела, які 
зберігаються у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва та 
надаються до послуг користувачів. 

У різні періоди функціонування Бібліотеки важливим напрямом 
роботи була її науково-бібліографічна та видавнича діяльність. 
Особливо цьому сприяло здобуття статусу наукової бібліотеки. 
Готуючись до 20-річчя Перемоги в Другій світовій війні, у 1966 р. 
творча група фахівців підготувала перший цінний бібліографічний 
покажчик літератури, присвячений тим подіям, – «Вінниччина і 
вінничани у Великій Вітчизняній війні (1941–1945)» [5]. У його 
створенні взяли участь наукові працівники Вінницького педагогічного 
інституту, зокрема кандидат історичних наук І. П. Пшук, фахівці 
бібліотеки М. М. Бех, Н. В. Мельник, а також Л. О. Сахневич, 
дослідник-краєзнавець, підполковник у відставці. Дане видання 
складається із передмови та таких розділів: «КПРС – натхненник і 
організатор перемоги Радянського народу у Великій Вітчизняній 
війні», «Вінничани – Герої Радянського Союзу», «Подвиги вінничан на 
фронтах Великої Вітчизняної війни», «Підпілля і партизанський рух на 
Вінниччині», «Вінниччина періоду Великої Вітчизняної війни в 
художній літературі», «Вінниччина в післявоєнний період». Варто 
зазначити, що до кожного розділу подано змістовний коментар. До 



 - 303 - 

видання вміщено матеріали за 1956–1966 рр. Бібліографічні записи в 
покажчику подано з анотаціями. 

У 80-ті рр. продовжувалося співробітництво Бібліотеки з 
науковими установами, громадськими організаціями Вінниці щодо 
підготовки та видання бібліографічних посібників. Так, у співпраці з 
науковцями Вінницького педагогічного інституту ім. М. Островського 
та Вінницькою обласною організацією Товариства охорони пам’яток 
історії і культури у 1984 р. вийшов друком бібліографічний покажчик 
«Вінниччина у Великій Вітчизняній війні (1941–1945)», створений 
Григорієм Смаглом, Галиною Авраменко, Поліною Цимбалюк, Іваном 
Пшуком, Ярославом Браньком [6]. Даний посібник відображає книги, 
збірники, найбільш важливі статті із продовжуваних видань, де 
розкрито подвиги вінничан на фронтах війни, участь братніх народів у 
визволенні Вінниччини, описано боротьбу партизан та підпільників, 
участь вінничан в європейському антифашистському русі Опору. 
Матеріал систематизовано в семи розділах, представлено 881 
позицію. На початку кожного розділу винесено офіційні матеріали та 
документи, інша література розміщена в абетці авторів та назв 
видань чи публікацій. Науково-допоміжний апарат містить іменний та 
географічний покажчики.  

Однак варто наголосити, що переважна частина представленого 
матеріалу має партійну, ідеологічну та пропагандистську 
спрямованість. Як зазначають київські науковці В. Шевчук, І. Фурман, 
Р. Пилявець у своєму дослідженні, «…переважна більшість з масиву 
створених за радянських часів історичних праць були спрямовані не 
на відтворення дійсної картини минулого, а на утвердження 
вироблених радянськими ідеологами історичних міфів, які формували 
уяву про великий всенародний подвиг і нерозривну єдність 
радянських народів… чим цементували тогочасну тоталітарну 
систему влади» [7]. 

Із прийняттям незалежності України у 1991 р. посилився інтерес 
суспільства до своєї історії, культури, недосліджених джерел, раніше 
замовчуваних тем. Були переглянуті напрями й проблематика 
наукових досліджень, переосмислені завдання, практики 
бібліографічної науки, методологічні основи бібліографознавства 
позбулись ідеологічних догм, партійного диктату. Нові горизонти 
розкрилися перед бібліографами. Розпочався новий етап розвитку 
історико-бібліографічних досліджень, науково-бібліографічних 
досліджень у бібліотеках, заповнення «білих плям», «незручних» тем.  

Після останнього виходу у світ бібліографічного покажчика 
з’явилися ґрунтовні дослідження багатьох маловідомих питань, низка 
важливих тем отримала нову інтерпретацію завдяки відкриттю нових 
архівних документів. У світлі вищеописаних обставин виникла 
потреба та з’явилася можливість створити новий фундаментальний 
бібліографічний покажчик «Роки ідуть – пам’ять живе. Вінниччина у 
Другій світовій війні 1939–1945 рр.» (упорядники: Г. М. Авраменко, О. 
Ю. Антонюк, О. М. Зелена) [8]. Проєкт був реалізований упродовж 
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2014–2019 рр. Книга містить 3548 бібліографічних записів. Вибірково 
подано матеріали з бібліографічного покажчика «Вінниччина у 
Великій Вітчизняній війні (1941–1945)» (Вінниця, 1984). Значний 
масив зібраних документів (колективні праці, монографічні видання, 
публікації з всеукраїнської та регіональної періодики, часописів, 
матеріали з мережі «Інтернет») показує наповнення наукових та 
інформаційних видань загальнонаціонального й регіонального рівнів, 
розкриває фонд та інтегровані електронні ресурси Бібліотеки як на 
комплексному рівні, так і на рівні бібліографії окремих журналів, 
часописів, газет, які здебільшого були оприлюднені за останні 35 
років. 

Зміст цього видання надзвичайно насичений, багатогранний. 
Воно розпочинається із розгорнутої вступної статті доктора 
історичних наук, професора Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського Сергія Дмитровича 
Гальчака «Вінниччина в період нацистського геноциду та визволення 
її від гітлерівських загарбників», де акцентовано увагу на 
окупаційному періоді Вінниччини та її визволенні, на основі архівних 
документів наведено відомості про розправи та звірства над мирним 
населенням, зокрема розправи над євреями, створення гетто на 
території Вінниччини, спалення сіл, насильницьку депортацію 
цивільного населення на каторжні роботи в Німеччину. Особливий 
наголос подано на цифрові показники: кількість депортованих людей 
у Німеччину, загиблих у гетто та ін. 

Під час підготовки було ухвалено рішення доповнити посібник 
матеріалами за червень 2014 р. – січень 2019 р., які в покажчику 
подано окремою частиною зі збереженням суцільної нумерації 
записів. Це дало змогу представити їх в об’єднаних допоміжних 
покажчиках – іменному та географічному. Посібник складається із 
десяти деталізованих розділів, які в свою чергу поділяються на 
підрозділи, що значно покращує користування та допомагає 
зорієнтуватися у великій кількості різножанрового та тематично 
різноманітного матеріалу всім, хто цікавиться та досліджує події 
вказаної теми. Така акумуляція різнопланової, багатоаспектної 
інформації про участь Вінниччини та вінничан у Другій світовій війні 
буде корисною широкому колу користувачів. 

Ця бібліографічна праця, що побачила світ на теренах 
Вінниччини, є, безперечно, прикладом копіткої, вдумливої та 
ретельної підготовки бібліографічного покажчика, тому заслуговує 
високої оцінки. 

З часу виходу першого видання, присвяченого подіям Другої 
світової війни, відзначається суттєве поліпшення поліграфічної якості 
та художнього оформлення бібліографічних покажчиків Вінницької 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: від одностороннього друку на ротапринті – 
до якісного поліграфічного виконання у друкарні м. Вінниця. Обсяги 
видань також значно зросли: якщо перший бібліографічний покажчик 
(1966 р.) містить 205 позицій (авторські підрахунки), другий покажчик 
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(1984 р.) – 881 позицію, то останній (2019 р.) – 3548 позицій. Це 
пов’язано як зі збільшенням обсягів наукових досліджень, 
докладнішою систематизацією матеріалу в них, так і з ретельнішим 
підходом до укладання бібліографічних покажчиків. Однак варто 
звернути увагу і на кількісну зміну тиражу: якщо у 1966 р. 
надруковано 200 примірників, 1984 – 1000, то у 2019 р. лише 100. 

Отже, підготовлені та випущені у світ у різні часові періоди 
бібліографічні покажчики Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва є 
значущим внеском у дослідження історії популяризації періоду Другої 
світової війни, зокрема її бібліографічного сегменту. 
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ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ НА ВІННИЧЧИНІ У ЧАСИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 

ВІЙНИ (ЗА УСНОІСТОРИЧНИМИ СТУДІЯМИ) 
 

У статті увагу зосереджено на тому, як та які спогади дітей 
війни про партизанський рух збереглися, які були забуті, наскільки 
вони були трансформовані тоталітарним радянським режимом. 
Увага зосереджена була на партизанських угрупуваннях тому, що у 
радянському тоталітарному суспільстві була сформована єдина – 
уніфікована офіційна пам’ять з чітко визначеними оцінками 
партизанства, що потребує аналізу з розглядом не лише 
матеріалів та документів, але й з використанням у даному процесі 
усних свідчень очевидців подій війни. 

Ключові слова: діти Другої світової війни, партизани, спогади. 
 
Говорячи про події минулого необхідно вказати та підкреслити, 

як ставлення сучасників, трактування певних подій, історичних фактів 
впливає на самоідентифікацію та світогляд цілого соціуму. 

У роки незалежності України у дослідженні радянського 
партизанського та підпільного руху сформувався значний перекіс, 
оскільки більшість дисертаційних проектів були присвячені степовій 
Україні, де цей рух був менш активним, ніж у заліснених північних 
областях, тому а останні 5 років не було значних та вагомих 
досліджень історії партизанського руху на території Поділля. 

Про партизан більшою мірою українці дізнаються вперше на 
уроках історії. Певні підручники та програми приділяють цьому значну 
увагу, сформовуючи цілий параграф, але більшість ставить, як один 
із підпунктів теми про Другу світову війну. За основу обрано 
дослідження усних спогадів та знань кількох вікових категорій 
подолян: 1929-1946 р.н.( дітей війни), 1946 -1975 р.н. (середнє 
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покоління), 1976 -2002 р.н. (молоде покоління). Географія опитаних – 
територія Поділля  

Базою дослідження є зібрані автором матеріали, структуровані 
та напівструктуровані інтерв’ю з блоками запитань про знання про 
партизанський рух та його оцінку . 

Вже на перше запитання про початок Другої війни відповіді 
суперечливі: «Це яка Втора мірова, Отєчєствінна?» [12, арк. 3]. 
Дана відповідь є характерною для багатьох людей старшого віку, 
батьки яких були учасниками або дітьми під час подій війни. Або, зі 
слів чоловіка, 55 років: «Раньше такі паради були, празновання 
побєди, а зараз….Почалося все у 41-му, кончилося, коли Гітлєр 
здох» [3, арк.1 ]. 

Як бачимо, конструкти «Велика Вітчизняна війна», «Велика 
Перемога» міцно закріпилися і продовжують існувати у пам’яті людей. 
Вважаємо, що героїзація війни, святкування ґрунтуються не лише на 
радянському минулому. Адже і в пострадянській Україні урочисті 
святкування на честь перемоги свядчать про те, що цей потужний 
ідеологічний інструмент тривалий час не ліквідовувався. 

Молоде покоління, особи 18 – 45 років, однозначної відповіді на 
питання початку Другої світової війни теж не мали. Частина взагалі не 
знала і вказувала на погане орієнтування в історичних подіях: «Ой, 
чесно не знаю, я історією не цікавилася в школі та і зараз часу 
нема» (жінка, 20 років) [4, арк.2 ]. Інші називали 1941рік: «Началом 
війни був 1941, коли фашисти напали на союз». Лише не значна 
кількість - 1939 [5, арк.4]. Взагалі меншість – студенти українських 
вузів вказують на 1939 рік навіть з певним описом: «Якщо точна 
відповідь, то 15 березня 1939 року. Розчленування Чехословаччини 
за Мюнхенською угодою, в ході цього розчленування на Закарпатті 
була проголошена Карпатська Україна…» (зі слів чоловіка 20 
років) [6, арк. 6]. 

Такі розлогі відповіді зустрічаються надзвичайно рідко. Загальна 
тенденція незакікавлення своїм минулим, що у висновку формує 
політичну несвідомість – це наслідок прогалин, зокрема, у викладанні 
шкільної історії. Хоча причинами цього загальний рівень 
зацікввленості суспільства у своїй історії.  

Від кого (звідки) вперше опитані дізналися про існування 
партизан, про їх діяльність. Насправді дане питання сформульовано 
в умовах акцентування на мінімізований аспект першого та живого 
враження від знайомства чи то спільних дій: «Взнала од батька, він з 
ними горілку пив» (жителька села Будків, Хмільницького району, 
Вінницької області, 1955 року народження) [2, арк.5]. Зазвичай, саме 
батьки у людей старшого віку є основними інформатори про 
партизанський рух. Особливість передавання інформації тут полягає 
у тому, що батько чи мати почули, але не побачили, те і в 
суб’єктивній формі, відповідно власних поглядів, передається дитині. 
Нема особливої різниці, від кого саме з членів родини була передана 
інформація, але частіше всього вона виступає, як певна неписана 
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істина, навіть якщо людині надавати приклад, чіткий факт, аргумент: 
«Взнав, коли в школі проводили свято партизанської слави» 
(чоловік, 1991 року народження, місто Вінниця) [7, арк.4 ]. Акцент на 
тому, що яскраві події, свята є чимось особливим для людини. Так, 
якщо певні події, котрі несуть за собою трагізм, особа прагне забути, 
то святкування залишаються у памяті на довгий час. Це теж один із 
інструментів тоталітарної машини, проникнення у всі сфери життя. 
Створення веселкової картинки, за якою насправді дуже не зручні 
сторінки історії. 

Свято у своїй основі може мати об’єднавчий характер, у даному 
випадку об’єднання навколо міту про героїчну відданість партизан. 
Слід зауважити, що за мету поставлено не нівелювання того, що 
серед партизан, справді були відважні люди, з високими моральними 
чеснотами, а розкриття бачення, розуміння людини певної історичної 
групи, крізь отриманий досвід та вплив політичного апарату, ідеології 
держави, у якій проживала чи проживає людина. 

Жінка, 1970 року народження:« Дізналась з тєліка» [8, арк.7]. 
Телевізор у СРСР був головним джерело інформації, мав певний 
титул сакральності, основи інформування. Дана відповідь не 
поодинока.  

«Особисто я вперше дізналася про діяльність партизан у 
другій світовій війні у школі, коли ми досліджували біографію мого 
односельчанина…» (жінка, 19 років) [9, арк. 9]. Цитата є прикладом 
того, як через розгляд біографічних даних може відбуватися пізнання 
історії, частково навіть формування певних образів.  

В усних спогадає існує гендерний стереотип про партизана, як 
виключно представника чоловічої статі. Дуже рідко у своїх відповідях 
на запитання згадують жінок партизанок: «Про партізан взнала в 
школі….Вчителька в школі розповідала, шо серед партізан були не 
тіки чоловіки, но і жінки теж, я взагалі до того думала, шо жінки не 
воювали, лиш дітей воспитували, коли война була» (жінка, 18 років 
село Будків, Хмільницького району, Вінницької області) [10, арк.6]. 
Але спектр інформації про жінок партизан надзвичайно вузький. Ще 
одним із завдань історії, яке увиразнила робота із усними історіями, є 
демонстрація не просто лінійного розвитку суспільства за 
позитивізьким напрямком, а варіанти трактування, різні кути подій та 
постатей, «олюднення» фактів. 

Знання про дані угрупування інформанти частково отримали із 
телевізора, радіо газет, журналів, художніх творів (кінофільмів, 
літературних творів, картин). 

Чоловік, 1960 року народження: «Фільм… «Проверка на 
дорогах», взагалі люблю совєтське кіно, шось таки знали» [ 
11, арк. 26]. Даний фільм був знятий у 1971 році, але показаний на 
широких екранах лише у 1985. Коли планувався перший його вихід у 
кінотеатри, чиновники із Держкіно вирішили заборонити до показу із 
обґрунтування, що дана стрічка дегероїзує народний рух супротиву. 
Практика зняття стрічок з прокату, адже вони суперечать вже 
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сформованими штучно у суспільстві нормам та знанням про ту чи 
іншу подію, дуже часта щодо урегулювання політверхівкою життя 
громадян.  

Однією із гострих граней партизанства є самопожертва – 
підривання себе гранатою, ходіння наодинці проти цілого війська, 
розуміючи свою загибель є однією з наскрізних рис у фільмах про 
партизан та й взагалі радянських фільмів про події війни. Це 
робилося свідомо для наслідування, формування певного прикладу. 

Українські партизани-націоналісти та радянські партизани. Суть 
відповідей здебільшого на чіткому розмежуванні. Багато протиріч. Це 
питання можна назвати проблемним. Варто виділити наступні 
аспекти: « Ну ті, оце западенці були, воювали за запод, може і за 
фашистів, а совєтський він і є совєтський, тоїсть наш» (чоловік 
1970 року народження, с. Божиківці Хмельницької області) [12, арк.3]. 
Чіткий поділ на «свого» та «чужого» є наслідком чітко продуманої 
пропаганди радянської влади, що сформувало у людей певною мірою 
негативне ставлення до українського підпілля: «Считаю, що і ті, і ті, 
були за мир, а за який, то не так важно» (жінка, 42 роки, с.Уланів, 
Хмільницького району, Вінницької області) [8,арк.11]. Як бачимо, 
невизначеність та заплутаність теж є одними з маркерів 
характеристики груп підпілля внаслідок малої обізнаності. 

Зі слів жінки 19 років: «Основною, на мою думку, відмінністю 
українських партизанів-націоналістів від радянських партизанів, 
було те, що українські націоналісти боролися як проти 
нацистських загарбників, так і проти радянського 
керівництва» [12, арк.6]. На перший, погляд цитата є досить 
показовою, здавалося би розуміння дії підпільників з різних таборів, 
але у жодного опитаного не викикло сумніву, а чи радянські 
партизани займалися лише злодіяннями, чи були їх дії лише 
шкідницькими і наскільки образ українського націоналіста–підпільника 
є абсолютно позитивним.  

Ще одним дуже проблемним питанням, у відповідях на яке 
відобразилися стереотипи і патерни конструювання «свого»/ 
«чужого», стало питання про сучасний партизанський рух на теренах 
Донецької та Луганської областей та проти кого він спрямований.  

Загальні особливості відповідей: 
« Пфф…Канєшно, сєпари воюють , навіть не сєпари, а рускі, 

ничкуються по лісам протів українців, проти наших солдат» 
(чоловік, 18 років, м.Вінниця) [9, арк.6 ]. Однією з рис є чітке 
визначення партизанства на нинішніх територія Сходу України, де 
ведуться (велися) бойові дії, як суто російського прояву. Основними 
джерелами тут є логіка та інтуіція, отримана інформація зі ЗМІ, адже 
широкого інформування про партизан росіян насправді нема. Можна 
лише припускати, але регулярні російські війська не є доцільним 
називати партизанами. 

«Оце люди, котрі там жили, можуть бути партізанами, якшо 
не йдуть до війська, а воюють за нас, за українців, а не за тих, хто 
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там мешкає» (жінка, 55 років) [30, арк. 6] . Важливою фразою є « за 
нас..а не тих, хто там мешкає». Образ «свій – чужий» та 
несприйняття громадян нашої країни, котрі мешкають на Сході, певна 
категоричність. Це створено не без інформаційної політики, котру 
проводить наша держава. Звичайно, виключати те, що на окупованих 
територіях проживає значна кількість людей, котрі не називають себе 
членами українського соціуму, а мають чіткі проросійські настрої.  

Цитата: «Надоїла ця война, я шо знаю, хто там є?» [31, арк.6] 
теж є цілком показовою щодо інфантильності та амбівалентності 
сучасного українського суспільства.  

Переходячи до подій сучасності, інформанти дотримуються у 
відповідях про образ, але вже партизана–сучасника, героїзації цієї 
особи. Контрастності між уявою минулого та теперішнього обліку та 
мети цієї людини насправді не спостерігається. 

«Партизани сьогодні – сміливі та відважні люди, які боронять 
територію своєї країни від окупантів та «зелених чоловічків». Вони 
– нове покоління українців, які прагнуть зберегти таку 
довгоочікувану незалежність» (чоловік, 19 років місто 
Хмельницький) [ 32,арк. 5]. Але навіть у цій цитаті є певний прояв 
проукраїнськості, а це не мало важливо у сучасних реаліях. 

Одним із вагомих завдань дослідників підпільного руху є 
демітологізація та очищення історії. Усне опитування є вагомим 
тестом на виявлення проблем, котрі існують у суспільстві, про які 
люди бояться говорити публічно, а можуть сказати в індивідуальних 
розмовах. І саме з виявлення наявних проблемних точок починається 
дія, що спрямована на викриття реальних фактів, що не заангажовані 
та не політкореговані. 

Основними маркерами знання осіб різної вікової категорії про 
партизанський рух, зокрема на теренах Поділля є: перш за все, мала 
обізнаність (див. додаток Д), не просто не знати, а ще додається не 
бажати отримати знання, стереотипність мислення, конформізм – 
відсутність критичного мислення та аналізу, часто непохитний 
біполярний конструкт образу «свій–чужий».  
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