
Н. Гуцул 76 

УДК 02(477):930.25(430)«1939/1945» 
Назарій Гуцул  

(Гіссен, Німеччина) 
 

ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ РАЙХСЛЯЙТЕРА 
РОЗЕНБЕРГА: ІДЕОЛОГІЧНА БОРОТЬБА  

ЧИ ПОГРАБУВАННЯ ДУХОВНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ 
НАДБАНЬ В УКРАЇНІ (1941–1944) 

 
«Своїми брудними руками більшовизм спаплюжив 

 життя на сході Європи. Особливо постраждали  
бібліотеки, які отримали більшовицький вигляд»1 

(Hans Müller) 
 
У статті розглядаються деякі моменти діяльності «Оперативного 

штабу Розенберга» на території України. Дискутується питання щодо 
«ідеологічної» та «грабіжницької» діяльності Штабу. Розкривається 
частково роль підлеглих Розенберга в охоронні культурної спадщини 
окупованих народів у перші місяці на Україні.  
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Більшовизм, поряд із єврейством, вважався одним з найголовніших 

ворогів для націонал-соціалістичної Німеччини. Як писав Альфред Розен-
берг: «Більшовизм — це останній вагомий та всесвітньо політичний 
винахід євреїв, для зміни культурного та політичного життя європейських 
країн»2. Тому для боротьби з культурними та політичними «відхилен-
нями», а також для контролю і перевірки культурних інституцій на 
наявний матеріал, що мав єврейське та більшовицьке походження, був 
створений так званий «Оперативний штаб службових відомств райхс-
ляйтера Розенберга для окупованих західних територій та Нідерландів»3 
для оперативної роботи на території Західної Європи. Пізніше цю струк-
туру перейменували в «Оперативний штаб райхсляйтера Розенберга» 
(ОРР)4 і розширили її повноваження на Райхскомісаріати «Україна» та 
«Остланд», на Югославію та Грецію, частково на Італію, на території, що 
підлягали адміністрації Вермахту. 

Одним з головних завдань ОРР була організація збору та контролю 
релігійного, політичного, культурного, наукового та публіцистичного 
матеріалу, який містив хоч найменшу долю ідеологічного забарвлення, 
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що прив’язувало б його до більшовизму, марксизму, комунізму чи 
єврейства. Саме ці початкові завдання привели до того, що «Оперативний 
штаб» став одним з найбільших націонал-соціалістичних грабіжницьких 
механізмів, що будь-коли існував на території Європи. 

Незважаючи на значну кількість публікацій, які висвітлюють різні 
аспекти діяльності ОРР, ряд питань залишаються ще до сьогодні не 
висвітленими: 

– Як був побудований «Оперативний штаб»? Яка була його структура? 
– Яка була вертикаль влади в ОРР? Як Розенберг впливав на діяльність 

свого штабу? Хто був відповідальним за порятунок і збереження, а піз-
ніше, за масовий вивіз культурних та мистецьких цінностей з України?  

– Які практичні та теоретичні цілі були поставленні перед ОРР? Яка 
проходила межа між «охороною», «контролем», «порятунком», «перемі-
щенням» та «вивезенням», «пограбуванням» та «конфіскацією» культур-
них надбань на окупованих територіях як Західної так і східної Європи? 

– Хто ж був відповідальним за конфіскацію і пізніше вивезення 
зібраних цінностей? Яку роль у цьому відгравали німецькі науковці 
(бібліотекарі, історики, археологи тощо) та місцеві співробітники музеїв, 
бібліотек та архівів? На скільки була мотивованою колишня радянська 
інтелігенція (не)допомагати німецькій владі у вивезенні архівний, бібліо-
течних та музейних колекцій?  

– Чи міг «Оперативний штаб» з відносно невеликою кількістю спів-
робітників та з обмеженим транспортом перевезти таку кількість мате-
ріалу з окупованої території до Райху? Хто був з інших керівників Райху 
при цьому задіяний? Чи були конкуренти в ОРР? Які були цілі у 
конкурентів та на скільки було глибоким протистояння між різними 
групами та організаціями, що займалися пограбуванням («рятуванням») 
зацікавлених об’єктів? 

Ряд цих та інших питань були вже частково опрацьовані та висвітлені 
як німецькими, так і українськими дослідниками. Зокрема, була показана 
роль ОРР у розбудові «Центральної бібліотеки Вищої школи НСДАП», 
«Східної бібліотеки» та «Інституту дослідження єврейського питання»5. 
Деякі дослідження презентують порівняльний аналіз між культурною 
політикою націонал-соціалістів у Німеччині, Франції, Польщі та на тери-
торіях Радянського Союзу6. Ряд дослідників вивчали антисемітську та 
ідеологічну складову в діяльності «Оперативного штабу».  

Оперативний штаб Розенберга був заснований у Франції влітку 
1940 року. Його діяльність в Києві розпочинається не одразу після взяття 
міста німцями у вересні 1941 р., а тільки з жовтня того ж року. Причому 
першим містом, де були взяті під охорону бібліотеки місцевих училищ та 
колишня книгозбірня при монастирі, став Бердичів. З приходом до Києва 



Н. Гуцул 78 

ОРР розпочав свою діяльність не з пограбування та вивезення бібліо-
течних фондів, архівних та музейних колекцій, а із взяття культурних, 
наукових та навчальних об’єктів під свою охорону. Окрім того, з 1942 р. 
починається створення своєрідної централізованої системи українських 
бібліотек, які б доповнювали німецьку7. Ці заходи мали дві мети:  

– використання літератури у військових цілях, у відбудові індустрії та 
аналізі різних довоєнних статистичних даних;  

– для наукових цілей, а саме — для дослідження «єврейства», 
«масонства» та «більшовизму», як ворожих політичних, культурних та 
духовних течій.  

Свої завдання Штаб виконував згідно директиви «Про конфіскацію 
культурних та ідеологічних цінностей» від 3 жовтня 1941 (за деякими 
даними від 20 серпня 1941)8, райхсміністра окупованих східних областей 
Розенберга до райхскомісара України Коха. Зокрема, там зазначалося, що 
культурні та інші матеріали може вилучати та контролювати їхнє пере-
міщення лише «Оперативний штаб» на чолі з райхсгауптштеллєнляй-
тером Герхардом Утікалем. Відповідно до цього документу було створено 
спеціальний відділ Штабу для роботи в Україні — «Головна робоча група 
Україна» (надалі ГРГУ). Діяльність цієї групи поширювалася на тери-
торію центральної, східної та південної України, а також на території 
південних областей Росії. ГРГУ розподіляла свою роботу серед різних 
«робочих груп» та «особливих підрозділів і штабів» (Див. Таблицю): 

 
Головна робоча група «Україна», ГРГУ (Hauptarbeitsgruppe Ukraine) 

Робочі групи, РГ 
(Arbeitsgruppen) 

Закордонні установи 
(Außenstelle) 

Спеціальні команди 
(Sonderkommando) 

1941–1942: 
РГ Східна Україна  
(AG Ostukraine) 
РГ Західна Україна  
(AG Westukraine) 
РГ Південна Україна  
(AG Südukraine) 
 
1942–1943: 
РГ Київ 
РГ Крим 
РГ Херсон 
РГ Харків 
РГ Дніпропетровськ 
РГ Кривий Ріг 
РГ Сімферополь 

Краків 
 

Одеса 
Мелітополь 
Миколаїв 
Чернігів 
Маріуполь-Таганрог 
Кавказ 
Сталінград 
Курськ 
Ростов 
Група тилового 
забезпечення 
(Nachhutkommando) Київ 
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У жовтні–листопаді 1941 р. існували такі робочі групи, як «Західно-
українська», «Східноукраїнська» та «Південноукраїнська». Розпоряд-
женням від 8 грудня 42 робочі групи були перейменовані і отримали 
назви міст відповідно до їхньої дислокації. Так «Західноукраїнська» група 
стала називатися — «Київською»; «Східноукраїнська» розділилася на  
3 групи — «Харківську», «Дніпропетровську» та «Криворізьку»; «Півден-
ноукраїнська» на 2 групи — «Кримську» (пізніше «Сімферопольську») та 
«Херсонську»9. До весни 1943 р. «робочі групи» виконували орга-
нізаційну та сортувальну роботи. А з літа 1943 р. співробітники цих груп 
самі приймали рішення щодо вивезення культурних цінностей, спрямо-
вуючи вагони спочатку до Києва, а звідти до Ратіборгу та Плесу, частково 
до Танценбергу та Фрауенбергу. При Штабі поряд з «робочими групами» 
діяли і так звані «зондерштаби»: «Художнього мистецтва», «Прадавньої 
історії», «Архівів», «Генеалогії», «Зондерштаб доктора Абба», «Науки», 
«Музики», «Центральної бібліотеки Вищої школи» та інші10. «Зондер-
штаби» були своєрідними науковими центрами, які визначали та обирали 
предмети (книги, картини, музичні інструменти, архівні акти тощо) для 
вивезення до Райху. Співробітниками «зондерштабів» були відомі ні-
мецькі історики, бібліотекарі, теологи, архівісти та археологи. Більшість з 
них використовували свій «шанс» для розбудови або побудови (як Йоган-
нес Поль11) своєї професійно-наукової кар’єри. З іншого боку, такі нау-
ковці, як Вінтер, Моммзен, Райнгрд, Штампфус, брати Серафіми, Ґроте та 
інші, вже займали значні посади у провідних інститутах, університетах, 
бібліотеках та архівних установах Третього Райху. Їхню діяльність при 
«Оперативному штабі» можна пояснити хіба-що: 1) підтримкою ідеоло-
гічних поглядів Розенберга та його бачення розвитку майбутніх освітніх 
закладів у «Новій Європі»; 2) конкуренцією з науковцями з «Аненербе», 
Міністерства освіти та Міністерства пропаганди. Конкурували, скоріш за 
все, за доступ до архівних, музейних та бібліотечних колекцій, що 
знаходилися на окупованих територіях. Кожна з груп намагалася «по-
своєму» проінтерпретувати германські, готичні, арійські, німецькі та інші 
впливи на культуру, життя, побут, історію, звичаї та традиції, архітектуру 
народів, що жили чи живуть на окупованих територіях. Ці впливи мали б 
бути представленими у місцевих краєзнавчих музеях, на територіях від-
будованих (реставрованих) готських та варязьких фортець та міст, на 
спеціалізованих виставках у бібліотеках та архівах. Вже на осінь 1942 р. 
планувалися ідеологічні «поїздки-вишколи» для ґауляйтерів та їхніх за-
ступників12. Один з таких маршрутів був запланований на 30 вересня — 
11 жовтня 1942. В рамках цього «візиту» передбачалося відвідати 
м. Ковель. Звідти, у супроводі керівника ГРГУ, проїхатися до Києва, де у 
колишньому музеї Леніна мали бути прочитані лекції: «Робота ОРР», 
«Культурна політика більшовиків», «Стародавня історія України» та інші. 
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У Києві планувалися також екскурсії до Собору св. Софії, Андріївської 
церкви та на місце «старої варязької фортеці». Наступний день присвя-
чувався Харкову, де проф. Томсон із «зондерштабу Центральна біб-
ліотека», мав відчитати лекції по «Соціальних проблемах в Радянському 
Союзі», а також провести екскурсію по тракторному заводу. З 4 по 
7 жовтня вишкіл мав проходити в Криму. Тут планувалися відвідини 
німецьких сіл, м. Сімферополя, Севастополя, Ялти, Нікіти, Ґурзуфу, 
Алушти, Масандри, Ескі-Кермену та Доросу, місця археологічних 
розкопок в давніх готських містах та в Херсонесі. Вечорами мали про-
ходити спільні «вечори дружби» з офіцерами Вермахту та СС. В Криму 
мали також показувати зразки радянських фільмів, як приклад більшо-
вицької пропаганди і впливу на людей. У Сімферополі для підлеглих 
Розенберга мали виступати українські та кримські театральні колективи. 
На 9 та 10 жовтня планувалися відвідини Запоріжжя, зокрема Дніпрогесу 
та о. Хортиці, і Дніпропетровська (завод ім. Петровського, робітничі та 
індустріальні квартали). Вже 11 жовтня всі учасники «вишколу» мали 
бути знову у Києві, де вони мали відвідати «німецький цвинтар героїв», 
Києво-Печерську лавру (прилеглі будівлі та печери), будинки колишніх 
комуністичних партійних органів, царські палаци, Поділ та єврейський 
цвинтар. В останній день «гості з Німеччини» могли б пройтися по 
магазинам, купити антикваріат, покататися на човні по Дніпру, відвідати 
музеї. Для зручного пересування по Україні був замовлений «спеціальний 
потяг». Фінансування поїздки займалося «Імперське фінансове управ-
ління НСДАП»13. «Ідеологічна подорож» до Україні так і не відбулася, у 
вересні 1942 її перенесли на березень 1943, а потім і взагалі забули. Але 
саме вона демонструє один з важливих моментів роботи «Оперативного 
штабу» в Україні, а саме — організацію ідеологічно-виховної роботи на 
основі взятих під його охорону культурних та історичних об’єктів. А де ж 
тоді «грабіжницька» діяльність ОРР?  

Не зважаючи на численні праці дослідників, досі залишається спірним 
питання, що ж було основним завданням «Оперативного штабу»: 
«Sicherstellung» (взяття під охорону) чи «Beschlagnahmen» (конфіску-
вання; вилучення). Вже після завершення війни дослідники діяльності 
Штабу почали застосовувати слово «Raub» (пограбування), яке б харак-
теризувало роботу цієї організації14. У працях цих істориків фігурують 
поняття як «Kunst- und Kulturraub» (пограбування мистецтва та культури), 
так і «Kulturgutraub» (пограбування культурного майна). Чи заслуговує 
така термінологія на існування? І взагалі, як можна три поняття: «взяття 
під охорону»–«конфіскування»–«пограбування», розташувати в одній 
логічній послідовності? Якщо подивитися на цю проблему хронологічно 
(на прикладі України), то це виглядає приблизно так15: 
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− жовтень 1941 — квітень 1942 — «взяття під охорону»: у цей час 
більшість культурних, учбових, наукових, духовних та історичних при-
міщень (напр.: бібліотеки, архіви, музеї, навчальні заклади, монастирі, 
церкви, виставкові зали, партійні будівлі тощо) беруться під посилену 
охорону як «Оперативного штабу», так і ряду інших організацій та 
силових структур Третього Райху (СС, СД, Вермахту). Саме цей етап 
діяльності ОРР врятував більшість залишених музейних, бібліотечних та 
архівних колекцій Києва, Харкова, Дніпропетровська та інших міст від 
розпорошень та розграбувань з боку місцевого населення та солдатів 
тилових частин. Зокрема, ОРР були вивезенні колекції музеїв з території 
Київської Лаври, коли стало відомо, що вона замінована і може бути 
підірваною16; 

− травень 1942 — травень 1943 — «конфіскування; вилучення»: поча-
ток вилучення з бібліотечних та архівних зібрань матеріалів, що не 
відповідали основним засадам націонал-соціалізму — більшовицька літе-
ратура, вступи до підручників та посібників з видимою комуністичною 
заанґажованістю, «ідеологічно невідповідні» тексти тощо. Ці «матеріали» 
спочатку мали відправити на «наукові дослідження» до Райху, а вже 
потім вирішувати їхню долю: знищувати чи зберігати у спеціалізованих 
книгозбірнях («Східна Бібліотека Розенберга», «Бібліотека з лібера-
лізму», «Більшовицька бібліотека»)17. Окремо слід згадати про єврейську 
та гебрейську літературу, яку відбирали та у відсортованому вигляді від-
правляли до Франкфурта на Майні до «Інституту дослідження єврей-
ського питання»18. З квітня 1942 р. починає свою роботу так зване 
«Центральне відділення по обліку та збереженню культурного майна на 
окупованих східних областях»19, керівником якого було призначено 
Ґергарда Утікаля, керівника «Оперативного штабу», і який підпоряд-
ковувався керівнику «Головного відділу І «політика» при «Східному 
міністерстві Розенберга»20. Практично працівники Штабу перейшли на 
службу до «Східного міністерства». Фактично всі співробітники ОРР про-
довжували свою діяльність на попередніх місцях, тільки вже як офіційні 
співробітники цивільного апарату Розенберга. З того часу почалося також 
і виконання деяких розпоряджень райхскомісара Коха, як, наприклад, 
конфіскація та вивезення творів живопису для його приватного зібрання у 
Східній Пруссії. У будь-якому випадку, більшість вилучених «матеріалів» 
з колишніх закладів культури та науки залишалися на своїх місцях, або ж 
доповнювали новостворені бібліотеки, архіви чи музеї на території 
України; 

− травень 1943 — січень 1944 — «пограбування»: хоча у німецьких 
документах того часу слово «пограбування» практично не фігурує, хіба-
що по відношенню до конфіскованих більшовиками церковних та мис-
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тецьких цінностей у 30-х роках. Частіше за все вживається слово «ева-
куація». Всі здобуті культурні, матеріальні та інші цінності, що їх націо-
нал-соціалісти захопили на території колишнього Радянського Союзу, 
вважалися власністю Третього Райху. Так як більшість таких об’єктів 
знаходилися під контролем «Оперативного штабу», то саме він був 
зобов’язаним організувати вивезення їх до «більш безпечних» місць 
зберігання у глибині Райху. Саме «евакуація» мала зберегти архівні, 
бібліотечні та музейні фонди від їх знищення під час боїв з Червоною 
армією21. Стихійне перевезення культурного надбання з території Укра-
їни до глибинних територій Німеччини, отримало термін «пограбування» 
чи «культурного та мистецького пограбування» («Raub», «Kunst- und 
Kulturraub»). Ці акції почалися з літа 1943 р. і тривали до січня 1944 р., 
поки останні вагони з «майном» з України дісталися Білостоку22, де 
робочі групи «Оперативного штабу» були переформовані та відправлені 
до Сілезії: м. Ратібору та Плесу23. Цей передостанній етап діяльності 
Штабу характеризується, як найбільш інтенсивний та ганебний. Виво-
зилося практично все, що мало хоча б якусь цінність, або ж могло бути 
використаним у німецькій пропаганді проти Радянського Союзу. Але і на 
цьому етапі Штаб намагався виконувати свої ідеологічно-політичні за-
вдання: у вагонах опинялися картини західноєвропейських та радянських 
майстрів, старі рукописи та ідеологічні праці по боротьбі з капіталізмом, 
фашизмом та буржуазним націоналізмом, археологічні експонати та 
комуністично-ідеологічна пропаганда і т.д. Все це планувалося роз-
сортувати вже після завершення «евакуації». Підлеглі Розенберга все ще 
вірили у перемогу Третього Райху, тому вони намагалися внести свою 
частину у перемогу на більшовизмом. 

Діяльність «Оперативного штабу Розенберга» на території України 
можна вважати злочинною лише частково: 

− по-перше, свою частку в перші роки окупаційного режиму на тери-
торії України щодо збереження культурного майна було внесено і завдяки 
співробітникам Штабу та місцевій інтелігенції. Їм вдалося, принаймні, 
захистити ті матеріали, що могли бути розкраденими або ж знищеними 
через погодні стихії; 

− по-друге, ОРР змагався за контроль над бібліотечними та архівними 
фондами з іншими націонал-соціалістичними організаціями, зокрема із 
загонами «Особливої команди Кюнсберга», які з перших днів своєї діяль-
ності вивозили свої «трофеї» до Райху. У цьому плані виняток становили 
тільки єврейські бібліотеки, що передавалися у підпорядкування біб-
ліотеки «Інституту по дослідженню єврейського питання»; 

− по-третє, «евакуація» чи «пограбування» проходили у такому ж 
руслі, якщо це можливо порівняти, як це проводив уряд Радянського 
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Союзу — евакуйовувалися ті матеріали, що були важливими для подаль-
шого ведення бойових дій або придатними для ідеологічного впливу на 
населення24;  

− по-четверте, наскільки є злочинним знищення ідеологічної та про-
пагандистської літератури, чи взяття її під суворий контроль, залишається 
досить риторичним запитанням. Вилучення та знищення націонал-соці-
алістичної літератури після 1945 р. у Німеччині або «чистки» українських 
бібліотек від радянської ідеологічної «макулатури» після 1991 р. ще ніхто 
не прирівняв до злочинів. 

Хотілося б підкреслити, що діяльність «Оперативного штабу» упро-
довж усієї його діяльності носила суто ідеологічний характер, що був 
замаскований під ширмою «збереження, охорони та перевезення» куль-
турного майна з окупованих територій. 
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(Федеральний архів Німеччини, Берлін), повідомлення про доставку «матеріалів» зі 
східних територій.  

24 Вивезення науково-дослідних інститутів з території України до центральних 
регіонів СРСР можна теж потрактувати, як своєрідний проступок, спричинений умовами 
того часу. З іншого боку, якщо трактувати УРСР, як колонію Москви, то стає 
зрозумілим, чому вивозилися у першу чергу інтелектуально-інженерні розробки, а не 
пам’ятки культури.  
 
Рассматриваются некоторые моменты с деятельности «Оператив-

ного штаба Розенберга» на территории Украины. К дискуссии пред-
лагается вопрос о «идеологической» и «злодейской» деятельности 
Штаба. Раскрывается частична роль подчиненных Розенберга по охране 
культурного наследия оккупированных народов в первые месяцы в 
Украине.  

Ключевые слова: «Оперативный штаб Розенберга», большевизм, куль-
турные ценности, идеология национал-социализма, пропаганда  

 
The article considers some aspects of the work of Einsatzstab Reichsleiter 

Rosenberg on the territory of Ukraine. The question of the ideological and 
plundering activities of Einsatzstab is discussed. There is an attempt to explain 
the role of the Rosenberg’s subordinates in the protection of cultural heritage 
of the occupied peoples during the first months in Ukraine.  

Keywords: Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, bolshevism, cultural 
valuables, ideology of national-socialism, propaganda. 




