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Л. Д. Проскуряков виділяв десятки прийомів, 
які спрощували вирішення проблеми. Вважав, що 
класифікувати ці прийоми ще передчасно і виділяв 
низку методів наших вітчизняних дослідників: метод 
М. С. Стрілецького, метод О. М. Новикова, метод 
О. М. Верещагіна, метод професора Фармаковського 
і ряд інших. Рамний голод тамувався дуже швидко і 
Л. Д. Проскуряков мав надію на основі власних розробок, 
підвести підсумки і дати класифікацію наукових 
здобутків попередників і сучасників. Але передчасна 
смерть ученого у 1926 р. не дозволила продовжити 
наукові розробки окресленої проблеми, що стала однією 
із стрижневих проблем для вихованців і послідовників 
його науково–технічної школи.
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Contribution of Professor L. D. Prokuryakov and his
scientific and technical school into the development
of construction mechanics

The paper attempts to outline the contribution of L. D. Proskuryakov and his 
scientific and technical school into the development of construction mechanics. It 
aims at reproducing the basic provisions of L. D. Proskuryakov in the development 
of the theory of structures. The general principles of objectivity and historicism are 
the methodological basis of the study. The conclusions of the work are to state the 
fact of the asymmetry of historiography of this topic.
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німецько–радянської війни (ч.1)
Ілюструється буденне життя студентів педагогічного закладу 

Полтави у часи німецько–радянської війни 1941–1945 року. Застосування 
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення студентами 
вишу свого місця в окупованому краї та у пост–окупаційний час; виявити 
мотивацію різних стратегій поведінки молоді в екстремальних умовах. 
Розвідка написана у межах науково–дослідної роботи кафедри культурології 
ПНПУ імені В. Г. Короленка «Регіональні виміри повсякденної культури 
України XVIII–XX століть».

Ключові слова: повсякдення, студенти, німецько–радянська війна, вища 
педагогічна школа, колабораціонізм, остарбайтери.

У повсякденний світ освітян України втрутилася 
війна. Небуденні речі стали рутиною. Студенти та 
викладачі були змушені змінити не лише простір 
діяльності, але й саму сферу занять. Німецько–радянська 
війна докотилася до Полтавщини у серпні 1941 року. З 
тієї осені і до 23 вересня 1943 р. Полтавщина перебувала 
під німецькою окупацією, допоки радянська влада не 
відновила свій контроль над цими землями. Питання 
життя українців на окупованих територіях було 
предметом численних наукових досліджень. Науковці 
вдавалися до аналізу побуту українців як окупованих 
територій України загалом (Т. Вронська [1]), так і різних 
регіонів республіки (Київщини (Т. Заболотна [3], О. Удод 
[2]) чи Полтавщини (В. Ревегук [4]). Увагу істориків 
привертали питання специфіки будення в залежності 
до соціального (Т. Нагайко [5]) та гендерного критеріїв 
(К. Кобченко) [6]. У даній розвідці ми вдамося до аналізу 
життя студентської молоді у час, коли їхній виш – 
Полтавський педагогічний інститут – був евакуйований 
до Тамбова, а, по суті, кинув більшість молодих людей 
напризволяще. Ми проаналізуємо, яка доля спіткала 
студентів та абітурієнтів як на окупованих землях, так 
і поза ними. Виявимо сферу занятості та рід занять 
молодих людей. Визначимо активність молоді у воєнних 
діях залежно від гендерної приналежності. Осібну увагу 
приділимо питанню долі студентів–остарбайтерів. 
Джерельну базу становлять 1028 підшивок під загальною 
назвою «особова справа студента» Полтавського 
педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, які 
вчилися у закладі з 1942 по 1953 роки.

У своїх автобіографіях молоді люди вказували рід 
занять під час перебування на окупованій території. 
Узагальнюючи, можемо об’єднати їх у групу з 12 видів 
діяльності. Найбільша кількість – 386 осіб (37,6%) – 
працювали на сільськогосподарських роботах. Інші 
173 молодих людини (16,8%) упродовж окупації 
були змушені заробляти на життя кваліфікованими 
працівниками на заводах. Велика кількість (141 людина 
– або ж 13,7% випускників) не працювали взагалі. З–
поміж студентів педагогічного інституту 83 (8,1%) все 
ж були евакуйовані з території України, хоча й не в 
одне місце з вишем. Число остарбайтерів, забраних на 
роботу до Третього Рейху, становило 6,7% від загальної 
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кількості випускників пост–окупаційного десятиліття 
(69 осіб). Майже така ж кількість молодих людей, які 
продовжили освіту після війни, були у лавах Червоної 
армії (64 людини – 6,2%). Окрема група з 57 студентів 
залишилася у сфері освіти, продовживши навчання у 
різних закладах регіону (5,5%). На 11 менше молодих 
людей визначили свій рід діяльності як «переховування» 
(4,6%). В окрему групу ми віднесли специфічну 
категорію переслідуваних судовими органами влади 
Третього Рейху. Їх, тим не менше, було відносно мало – 
четверо (0,4%). Найнижчі показники у груп студентів, які 
визначали свою діяльність як «лікування від поранення», 
участь у підпіллі (по 2 особи – по 0,2%) та співпрацю з 
німцями (1 особа – 0,1%).

Єдиним, хто визнав колабораціонізм із німцями, був 
випускник фізико–математичного факультету 1946 року 
Григорій Яцик. Тридцятивосьмирічний уродженець 
Миргорода у вересні 1941 р. утік із Полтави до села 
Лютенські Будища, де працював уповноваженим по 
збору пожертв серед населення села на утримання 
інвалідів [7, арк. 3].

Двоє осіб заявили про свою участь у діяльності 
анти–нацистського (анти–фашистського у радянському 
формулюванні) підпілля. Студентка російського відділу 
учительського інституту Марія Конець (на початок 
окупації чотирнадцятирічна випускниця семирічки) 
працювала зв’язковою підпільної організації [8, арк. 3]. 
Однак, якщо воєнне повсякдення застало дівчину на межі 
двох соціальних статусів – випускниці та абітурієнтки, 
її колега, Іван Янко, уже був студентом І курсу фізико–
математичного факультету педінституту, коли восени 
1941 року його разом із іншими забрали з пар рити окопи 
біля Дніпра. Згодом, 17 вересня, під час евакуації худоби, 
студент потрапив в оточення і залишився на окупованій 
території. Молодий чоловік долучився до створення 
підпільної партійної організації. Він розклеював 
листівки, в яких закликав шкодити німцям, агітував не 
їхати на роботу до Німеччини, спонукав псувати шляхи 
сполучення. Вісімнадцятирічний юнак називав декілька 
інших прізвищ молоді, з ким він різав електропроводи: 
Н. К. Пустяк, Г. К. Оксюта, Ф. І. Янко, Ф. А. Білько. У 
разі виявлення подібних свідчень серед автобіографій 
його однокурсників чи бодай випускників, можна було 
б значно розширити список учасників підпілля з лав 
студентів Полтавського педінституту. Проте, з–поміж 
1028 документів ми не знайшли жодного з подібним 
прізвищем чи схожими згадками в розповідях про своє 
життя в період окупації. Напевне, історія Івана Янка теж 
могла загубитися, якби він був убитий, а не потрапив у 
полон у січні 1944 року уже як солдат Червоної армії [9, 
арк. 2].

З іншого боку, обмеження кількості студентів–
підпільників лише 0,2% від загального числа молоді 
можна теж доволі умовно. Ми робили висновки на 
автобіографіях з особових справ, що залишилися у 
сховищі навчального закладу до ХХІ століття. Стан 
збереження, процедура зберігання фондів відверто 
жахливі. Тому не відомо, скільки інформації було 
втрачено, передано до інших інстанцій чи просто 
лежить в іншій папці, до якої не дійшли руки дослідника. 
Наступне «але» стосується факту присутності фатуму в 
долі студентів. Ми робили висновки лише по документах 
тих, хто після війни повернувся до Полтавського 

педінституту і залишив спогади про окупаційне будення 
в автобіографії. Був відсоток людей, котрі вступили до 
інших вишів, вийшли на робочі місця без продовження 
освіти та тих, хто загинув на війні. Прикладом може бути 
історія студентка фізико–математичного факультету 
Сергія Іллєвського, який був учасником підпільної 
організації «Нескорена Полтавчанка». Двадцятирічний 
полтавець з листопада 1941 по травень 1942 року 
приймав у себе на квартирі на Першотравневому 
проспекті, буд.5, комсомольців–підпільників. Уже згодом 
він був посмертно нагороджений медаллю «Партизану 
Великої Вітчизняної війни» І ступеня, після розстрілу 
за поширення у місті та районах листівок з інформацією 
про події на фронті [10, с. 48]. Таким чином, показник у 2 
учасники підпілля є доволі умовним через брак джерел.

Така ж кількість (0,2% від загального студентського 
складу) охарактеризувала свою діяльність як «лікування 
від поранення». Ми виділили це в окремий блок, хоч 
він дотичний до інформації про відсутність зайнятості. 
З іншого боку, у нас немає свідчень тих, чиє поранення 
могло бути спричинене участю у військових діях чи 
роботі підпілля. Ті ж двоє, хто вказав це, отримали його 
у буденних конфліктах з представниками військової 
адміністрації. Невизначеність джерел поранення змусила 
говорити про специфічний вид «активності», хоча до 
неї студенти були на інших роботах. Цими двом були 
студентка українського відділу учительського інституту 
Надія Володарець та її колежанка–філолог з педінституту 
Лариса Гавриш. Усі поранення дівчата отримали в ході 
спротиву німцям. Шістнадцятирічна Надія після окупації 
пішла працювати в колгосп села Новоселівка Зінківського 
району. Дівчина була поранена розривною кулею в ліву 
руку, коли почала тікати у ході вербування на роботу в 
Німеччину: «Так і спаслася від вивезення в невлою» [11, 
арк. 2]. Мовниця Лариса, опинившись за стінами вишу, 
працювала два роки на паровозоремонтному заводі. 
Природа її поранення невідома: двадцятиоднорічна 
дівчина лише зазначила, що отримала його під час 
звільнення міста 22 вересня 1943 року. Після чого і 
пролежала у лікарні сім місяців – до 16 квітня 1944 р. 
[12, арк. 2]. Отже, малий відсоток не впливає на загальну 
картину зайнятості студентської молоді в роки війни, 
тим паче, що усі хворі працювали в інших місцях до 
отримання травми, що суттєво не змінює статистики.

Неоднозначною є група з чотирьох осіб, які визначили 
себе як «переслідувані» (0,4%). Низький відсоток, 
вважаємо, так само не псує достовірності. Люди з цієї 
категорії цілком могли б бути віднесені до іншої – тих, хто 
характеризував рід своєї діяльності як «переховування». 
Однак, ми реагуємо саме на зміщення акценту в особистому 
сприйнятті свого статусу студентами. Інша відмінність 
полягає у тому, що лише четверо осіб вказали, що були 
засуджені німецькою окупаційною владою чи сиділи у 
в’язниці за нового режиму. Так, сімнадцятирічний Петро 
Чапівський після тривалого переховування у Диканьці 
був заарештований гестапо як ненадійний та помічений в 
агітації та підривній роботі. Після перебування у в’язниці, 
хлопця відправили працювати на примусові роботи, де 
він провів 5 місяців. Хоча, згодом знов утік і продовжив 
переховування аж до приходу на Полтавщину Червової 
армії у 1943 р. [13, арк. 2]. Представники цієї категорії 
також підраховувалися у складі інших груп, бо до проблем 
із законодавством, так само як й у період із звільнення до 
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кінця війни, часто були задіяні на різних роботах або ж 
були безробітними. Зауважимо знову, що низька відсоткова 
частка не впливає на загальну картину дослідження. 
Наприклад, тридцятидворічний Петро Каплун за станом 
здоров’я не пішов до Радянської армії, а з приходом військ 
Вермахту працював у колгоспі села Сари Гадяцького 
району. У березні 1942 р. жандармерія запідозрила його у 
партизанській діяльності та антинімецьких провокаціях. 
Як зауважував сам студент учительського інституту, у 
застінках йому «випадково пощастило вижити». Коли ж 
радянська влада відновила свій контроль на Полтавщині, 
майбутнього учителя–мовника звільнили і перевели 
працювати директором однієї з харківських семирічних 
шкіл [14, арк. 2]. До категорії переслідуваних відносили 
себе і ті, хто уникав трудової мобілізації. Так, студентка 
І курсу фізмату Олена Бігун у травні 1943 р. за втечу від 
вербувальників до Третього рейху була посаджена до 
Решетилівської тюрми [15, арк. 3].

Доволі непересічною у цьому переліку є історію 
студентки педінституту Любові Ляндзберг, на якій 
зупинимося детальніше. Звернемо увагу на емоційному 
сприйнятті дівчиною власної долі та питання окупації. 
Автобіографія місцями схожа не літературний твір, що 
межує зі сповіддю, часто нагадує самовиправдання. 
Так, радянська система освіти для неї (бодай на якомусь 
ідеологічно запрограмованому рівні) була ідеальною 
(орфографію збережено): «15 вересні німці заняли моє 
рідне село. З цього дня я втратила надію на учобу». 
Навчання ж у піднімецькій школі студентка пояснює 
як єдиний вихід зі скрути. «Була під час окупації 
безробітною. Безробтіним приходилося тяжко. Брали в 
Німеччину, як по вербовці, застваляли тяжко працювати. 
Щоб позбутися цього, я поступила в агрозоологічну 
школу Кобеляк на другий курс, але закінчити її не 
закінчила. Незабаром звільнили зі школи дівчат, а 
залишили тільки хлопців. Знову безробітня». У своїх 
спогадах майбутня філологиня навіть намагається 
визначити причини своїх негараздів та переслідування. 
Для дівчини вони лежали у палкому патріотизмові 
та відданості ідеалам: «Незабаром вийшов декрет 
про мобілізацію у Німеччину на каторжні роботи. 
Почали проводити перписку молоді. Переписали 
мене. Але, люблячи свою Батьківщину, рідний край, 
я вирішила будь–що не поїхати в Німеччину. Вмерти 
але залишитись». Напевне, багато хто з молоді, як і ця 
студентка педінституту, вдавалися до різних махінацій, 
аби уникнути примусових робіт. Однією з таких речей 
було виправлення дати народження у свідоцтві (Любов 
переправила 1924 р.н. на 1925, хоча хотіла мати 1926 
або й навіть 1927 р.н., однак, боялася, що односельці 
її здадуть). Знову, звернемо увагу, що такі свої дії наша 
дівчина пояснювала не стільки небажанням їхати в 
Рейх, скільки вірою у перемогу радянської зброї. Вона, 
начебто, зробила це, коли «одержала звістку, що наші 
війська б’ються недалеко від міста Харкова». І хоча 
під час мобілізації всі опитані підтвердили, що Любов 
Ляндзберг була не з 1924, а з 1925 року, її паспорт 
затримали, а голова району Тернавський передав справу 
гебітскомісару Герману. Далі ситуація була схожа з 
двома попередніми. Дівчину звинуватили у шпигунстві 
і як шкідливий для німецької влади елемент засудили 
до відправки у Рейх без медичного огляду з попереднім 
відбуванням 3 місяців тюремного ув’язнення. Із них 

дівчина у буцегарні провела 2,5 місяці, захворівши на 
плеврит [16, арк. 3].
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візія майбУтнього в контексті проблеми 
«національного централізмУ» м. драгоманова

Аналізуються погляди М. Драгоманова на проблему формування 
національного світогляду українців наприкінці ХІХ ст. та їх актуальність для 
сьогоднішнього етапу творення української державності.

Ключові слова: національна свідомість, релігія, централізм, московщина, 
державність, воля, національна справа.

У наукових бібліотеках України зберігається чимало 
громадсько–політичних видань, які є речовими свідками 
минулого. Однак,серед них й такі, до яких науковці 
й сьогодні звертаються з запитаннями, пробуючи 
розібратися в причинах тих політичних суперечностей, 
які тривалий час не дозволяли сформувати цілісний 
погляд на проблему творення модерної української 
держави.

Сто років тому партія українських соціалістів–
революціонерів перевидала книгу Михайла Драгоманова 
«Чудацькі думки про українську національну справу». 
Вперше цю працю надруковано в 1891 р. у журналі 
«Народ», виданні русько–української радикальної 
партії, заснованому 1 січня 1890 р. І. Франком та 
М. Павликом. Вдруге книга вийшла за ініціативи 
І. Франка у Львові в 1892 р. Наступні видання з’явилися 
у Києві в 1913 і 1915 рр. і з того часу практично не 
перевидавалися. «Висловлені в цій книзі погляди були 
нові для українського суспільства», – писав свого часу 
С. Петлюра. Такими вони залишилися і сьогодні,якщо 
дивитися на них з точки зору інтересів народу та його 
прагнень.

Актуальність Драгоманова та його «Думок» можна 
пояснити де актуалізованою візією майбутнього 
попри багатослівні роздуми політиків, журналістів, 
письменників та всіх інших «авторитетів», чия 
присутність у середовищі інтелектуалів уже вкотре 
підіймає питання стратегії державного поступу в умовах 
кризи розбалансованих інтересів. Одні, в екстатичному 
пориві, переконують, що тільки запозичений досвід 
західних країн може допомогти подолати труднощі 
держави. Інші – не менш заповзятливо доводять про 
активний пошук союзників, які допоможуть вийти 
із заплутаного лабіринту інтелектуальної вбогості. 
Драгоманов же писав, що «іноді найліпший спосіб 
мати рацію – не боятись пробути певний час не в моді» 
[1, с. 47]. Тобто казати правду навіть тоді, коли її не 
бажають слухати. Та для цього потрібно, щоб «рація» 
стала принципом, а не причиною. Тільки принцип 
здатний формувати політику, замінюючи собою 
правило, виведене із окремого інтересу будь–якого 
представника, будь–якої нації чи соціальної групи. Адже 
груповий інтерес розриває єдине поле відповідальності, 
вимагаючи свободи виключно для себе і на умовах, які 
його задовольняють. Ці умови досить часто суперечать 
меті, яку переслідує суспільство. Та це лише в тому 
випадку, коли воно її переслідує. Українське ж 
суспільство як сьогодні, так і в часи Драгоманова такої 
мети не мало, і всі заклики до національної свідомості, 
яку здійснювала частина інтелігенції, були лише 
наміром світу, який творився здебільшого з допомогою 
літературних фантазій, а не політичної волі. Тому 
Драгоманов писав: «Винуватити громаду росіян за 
систему обрусенія так, як можна винуватити французів 
або німців за францизацію або германізацію, тепер ще 
принаймні передовчасно, бо закони в Росії пишуться не 
парламентами, вибраними поголовним голосуванням, як 
у Франції та Германії. Пождімо, то тоді й судитимемо» 
[2, с. 52]. Тепер пишуть парламенти! Але їх навчилися 
контролювати. Ними маніпулюють, і вони аж ніяк не 
є вибраними волею народу, хоча із використанням 
«поголовного голосування». Що ж стосується 
європейського парламентаризму, то він є результатом 
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The Painter and the War: everyday life in occupied Kyiv
(1941–1943) in the watercolour paintings of the artist
and ethnographer Yuri Pavlovich

This paper, based on the analysis of archived documents as well as materials 
from the collection of the National Museum of History of Ukraine and published 
sources, investigates the lesser known sides of the life and work during the period of 
Nazi occupation of a representative of the Kyivan creative intelligentsia – the artist 
and ethnographer Yuri Pavlovich. It highlights Pavlovich’s activities in the cultural 
and educational institutions established by the German occupational government – 
the “Museum–Archive of the Transitional Period” and the Museum of Prehistory 
and Early History in Kyiv in 1942–1943. The paintings of the ethnographer artist 
that were created in the time of occupation are considered a valuable historic source 
that allows to recreate individual events of everyday life of Kyivans during the 
Second World War through the prism of the author’s artistic vision.

Keywords: Yuri Pavlovich, artist, scientist, creative intelligentsia, Kyiv, Nazi 
occupation, Second World War, everyday life.
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еГО–дОкументи прО життя студентів
пОлтавськОГО педінституту впрОдОвж

німецькО–радянськОї війни (ч.2)

Ілюструється буденне життя студентів педагогічного закладу 
Полтави у часи німецько–радянської війни 1941–1945 рр. Застосування 
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення студентами 
вишу свого місця в окупованому краї та у пост–окупаційний час; виявити 
мотивацію різних стратегій поведінки молоді в екстремальних умовах. 
Розвідка написана у межах науково–дослідної роботи кафедри культурології 
ПНПУ імені В. Г. Короленка «Регіональні виміри повсякденної культури 
України XVIII–XX століть».

Ключові слова: повсякдення, студенти, німецько–радянська війна, вища 
педагогічна школа, колабораціонізм, остарбайтери.

Специфічна категорія студентів – утікачі та перехо-
вуванні від примусової мобілізації. Вони так чи інакше 
працювали в колгоспах чи на інших роботах, або ж були 
безробітними до того, як почалися масові вивезення 
молоді в Німеччину. Проте, у своїх автобіографіях 
молоді люди приділяють найбільший обсяг простору 
спогадам про факт переховування: шукають причини, 
пояснюють мотиви, змальовують обставини. Напевне, 
це робилося з метою входження до соціального 
простору інституту, де ідеологічна стійкість була однією 
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з чеснот. Це видно бодай із того, що молоді люди навіть 
шукали документального підтвердження відсутності 
колаборації з німцями. Окремі з них, як студентка 
фізико–математичного факультету Галина Іваненко із 
села Степанівка Великобагачанського району, навіть 
привозили довідку із сільської ради, у якій стверджували, 
що весь час окупації переховувалися від вербовки аж до 
часу вступу в інститут [1, арк. 1].

Усі історії осіб, які обрали для себе стратегію 
уникнення (як класифікує цей варіант поведінки В. Лахно 
(Дмитренко) [2, с. 68]), не йдуть у розріз загальної 
картини мобілізації мешканці Полтавщини з травня 
1942 р, свого часу узагальнені В. Лахно, а навпаки лише 
доповнюють їх. Нами зафіксовано, що в основному до 
втеч вдавалася молодь 1925 року народження – ті, яким 
на час мобілізації 1942 р. виповнилося 16–17 років і які 
не вважалися дітьми. Фактів вербування 12–річних після 
рознарядок 1943 р. серед студентів педінституту Полтави 
не зафіксовано. Спогади освітян дозволяють провести 
певний кількісно–якісний аналіз фактів переховування. 
Так, об’єктивної причини вербовки себе до роботи у Рейх 
не називає ніхто, окрім Зої Тоценко, студенти мовно–
літературного відділу учительського інституту. Якщо 
всі її колеги просто констатували факт утечі, 22–річна 
дівчина пояснила свою участь робочими мотивами. З 
часів окупації вона пішла викладати українську мову та 
літературу в с. Василівка Кобеляцького району. Однак, у 
1942 р. за скороченням штатів вчителів була звільнена і 
направлена до Німеччини [3, арк. 2].

Молодь часто говорила про різну кількість утеч від 
хвиль мобілізації. В основному їм вдавалося уникати 
повторного вербування, однак траплялися й інші 
випадки. Так, майбутня філологиня Ніна Ткаченко 
тікала тричі. Причому географія її утечі була доволі 
широкою. Перші два рази дев’ятнадцятирічна українка 
знаходила змогу переховуватися у межах рідного села 
Руновщина Зачепилівського району Харківщини. 
Третій же раз їй довелося тікати уже під час стоянки 
потяга із завербованими з міста Ковель на Волині 
[4, арк. 4]). Рекордсменкою серед утікачів–студентів 
можна вважати студентку мовно–літературного відділу 
учительського інституту Феня Опришко, яка у свої 19 
років 9 разів тікала з міста Градизька на Полтавщині 
та його околиць від облав або ж уже з рядів тих, кого 
готували до відправки на Захід [5, арк. 2]. Різнився і 
час ховання від окупантів. Однак, з усіх автобіографій 
лише дві називають бодай приблизну тривалість, а не 
просто констатують факт переховування «до приходу 
наших військ», «до звільнення», «до поразки фашизму». 
Більшість же говорять нечітко, як Ганна Бідник: «під час 
відправки в Германію втекла з дороги і переховувалася 
довгий час» [6, арк. 2]. Перший приклад «точного часу» 
– уже згадувана вище Олена Бігун, яка після відсидки 
у тюрмі, ще 4 місяці, як згадувала, переховувалася 
від переслідування «німецької свори» [7, арк. 3]. Її 
колега з російського відділу мовно–літературного 
факультету Ганна Сорокова потрапила під мобілізацію 
дивним чином. За невідомих обставин дичина саме 
1942 р. повернулася з евакуації з Росії назад до рідного 
с. Андріївка Нехворощанського району Полтавщини. 
Приїхавши у час розпалу вербувальної кампанії, їй 
довелося уникати облав цілий рік. Вона навіть констатує 
власне сприйняття часу, проведеного у сховах: «і цей рік 

був для мене довший, ніж 20 років, прожитих мною до 
окупації» [8, арк. 4].

Автобіографії дозволяють відтворити стратегії 
ухиляння. Зазвичай молодь просто констатувала сам 
факт переховування. Наприклад, Явдоха Бороданська з 
мовно–літературного факультету констатувала просто, 
що після сепараторного пункту двічі вербувалася, але 
«залишалася вдома способом різних ухилянь» [9, арк. 3]. 
Частими були факти ухиляння за допомогою медичних 
працівників. Одні, як студентка українського відділу 
Ганна Бідник, говорили лаконічно: «спасалася шляхом 
самозащити та за допомогою медперсоналу» [10, арк. 2]. 
Інші проводили фіктивні операції. Наприклад, студентка 
природничого факультету Варвара Бойко тричі 
підпадала під мобілізацію. Однак, лікарі у с. Парасковії 
Нововодолазького району Харківщини всі три рази 
їй, абсолютно здоровій, давали довідки, що «робили 
операцію з гострого апендициту» [11, арк. 2].

Записи студентів частково окреслюють місця 
переховування. Звісно, більшість не деталізувала 
своєї локалізації у період уникання мобілізації. 
Однак, траплялися унікальні випадки. Наприклад, 
студентка природничого факультету Надія Худолій 
переховувалася на болоті у межах Кукобівської сільради 
Решетилівського району [12, арк. 3]. Інші вказували, що 
були у своєму рідному селі, як це робив Іван Плаксій 
(1919 р.н.) у с. Потічок Решетилівського району аж до 
1943 р., коли був призваний до радянської армії [13, арк. 
15]. Наступна група підкреслювала потребу блукання по 
чужих помешканнях, хоча й у межах власного населеного 
пункту. Наприклад, двадцятирічна філологиня Марія 
Білозерська констатувала: «вся моя робота в колгоспі 
скінчилася. А життя проходило по чужих квартирах, 
підвалах та горищах» [14, арк. 3]. Другі були змушені 
перебувати на околицях рідних місць. Так чинив 
першокурсник російського відділу Олександр Майоров. 
Двадцятисемирічний юнак переховувався в навколишніх 
населених пунктах села Орданівка Диканського 
району. Попри схови, юнака двічі арештовували, він 
тікав, міняючи локації, аж поки у липні 1942 р. не був 
відправлений «у фашистську неволю» [15, арк. 2]. 
Окремі навіть вказували точне місцеперебування. Так, 
двадцятирічна Любов Пилипенко називала адресу рідної 
тітки у селі Абрамівка Машівського району. Схожі 
на цю історії містять подвійну статистику, бо молодь 
розцінювала роботу в чужих населених пунктах, де 
ніхто не знав їхнього точного віку як переховування. 
Наприклад, згадувана нами третьокурсниця Пилипенко 
ходила з тіткою на роботу на поля, в зеленому 
садівництві копала ями, доглядала клумби. У категорію 
«схованок» вона навіть зарахувала своє навчання на 
місячних курсах машиністок та роботу офіціанткою 
у німецькій їдальні з листопада 1942 до її закриття. І 
навіть коли дівчину все ж вигнана до концентраційного 
табору, вона втекла дорогою і вже переховувалася у 
звичному нам розумінні у знайомої [16, арк. 8]. Окрім 
неї, змішували категорії роботи на навчання ще 5 осіб (3 
називали переховуванням свою роботу на Полтавському 
аеродромі, як інші 2 особи визначали сховами навчання 
на курсах машиністок). Унікальним випадком є історія 
студентки фізмату Марії Кізілової. Неординарність її 
полягає у тому, що вона стала частиною зовсім іншого 
педагогічного колективу саме через війну. Двадцятирічна 
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дівчина на початок війни була слухачкою педагогічних 
курсів при учительському інституті в м. Нижній Ломов 
Пензенської області РРФСР. Але коли у березні 1943 р. 
німці захопили її район, дівчину вигнали до Німеччини. 
Вона втекла з вагону уже в Україні, біля м. Миргород. 
Дівчина без жодних документів жила у зовсім чужих 
людей у Полтаві до її звільнення, працюючи із серпня 
до 10 вересня на м’ясокомбінаті. Через те, що усі її 
родичі загинули чи пропали без вісти, вона залишилася 
в Україні і стала студенткою педінституту [17, арк. 3]. 
Її історію могли повторити корінні полтавці, звісно, 
у зворотному варіанті – ми не можемо підрахувати, 
скільки молодих людей через ряд обставин були змушені 
змінити колектив.
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Ego–documents on life of students of Poltava pedagogical
institute during the German–Soviet war (P.2)

The article illustrates the everyday life of the students of the Poltava 
Pedagogical Institute during the German–Soviet war of 1941–1945. The 
application of the method of content analysis allowed illustrating the interpretation 
by students of the university of their place on the occupied territory and in post–
occupation time; to identify the motivation of various strategies for the behavior of 
young people in extreme conditions. The paper is written within the research work 
«Regional dimension of the everyday culture of Ukraine of XVIII–XX centuries» of 
the Department of Cultural Studies of PNPU.

Keywords: everyday life, students, German–Soviet war, higher pedagogical 
school, collaborationism, Ostarbeiters.
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Ukrainian sculpture in the post–war West Germany

The artistic level of the works of Ukrainian sculptors who worked in post–
war West Germany, the researchers define as very high. G. Kruk, S. Litvinenko, 
M. Mukhin, A. Pavlos continued, started in Ukraine, creative activity; in the 
emigration the talent of M. Chereshnevsky was revealed, and the works of 
M. Dzyandra and P. Kapshuchenkо showed the further development of Ukrainian 
sculpture. The intelligentsia took care of the formation of artists from the 
talented youth, as witnessed by the work of S. Litvinenko’s art school. Courses of 
woodcarvers, initiated by M. Kravchuk, M. Dzyndra and others, aimed to enable 
Ukrainians to obtain a profession and survive in difficult emigration conditions. 
Similar motives prompted sculptors to engage in arts and crafts, the most common 
among which was carving, as well as making dolls; іn addition, they worked as 
stage designers and book designers for books by Ukrainian writers.

Keywords: displaced Ukrainians, West Germany, sculpture, sculpture, portrait.
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его–документи Про життя студентів
Полтавського Педінституту вПродовж

німецько–радянської війни (ч.3)

Ілюструється буденне життя студентів педагогічного закладу 
Полтави у часи німецько–радянської війни 1941–1945 рр. Застосування 
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення студентами 
вишу свого місця в окупованому краї та у пост–окупаційний час; виявити 
мотивацію різних стратегій поведінки молоді в екстремальних умовах. 
Розвідка написана у межах науково–дослідної роботи кафедри культурології 
ПНПУ імені В. Г. Короленка «Регіональні виміри повсякденної культури 
України XVIII–XX століть».

Ключові слова: повсякдення, студенти, німецько–радянська війна, вища 
педагогічна школа, колабораціонізм, остарбайтери.

Автобіографічні – студентів виявляються щедрим 
джерелом вивчення вивченням побуту у кризові часи, 
коли неповсякденне ставало рутинним, а та й звичні 
щоденні практики набували іншого забарвлення. 
Війна нацистської Німеччини з більшовицьким 
Союзом стала і причиною та тлом таких змін у житті 
простих громадян у середині ХХ століття. В об’єктив 
нашого дослідження – вихованці педагогічного 
вишу Полтави, на основі его–документів яких ми 
намагаємося відтворити щодення освітян у перехідну 
добу. Ми уже вдавалися до аналізу різноманітності 
стратегій поведінки майбутніх педагогів у воєнний час, 
звернувши особливу увагу на відчуття переслідування 
та реальний стан речей, а також на політику ухиляння 
від роботи на німців та від вивезення у Третій Рейх [1]. 
Тут пропонуємо поглянути на життєвий активності 
тієї частини молодих освітян, котрі були змушені 
залишитися в України і шукали засобів виживання, 
як могли. Багато з них доповнюють дослідження Віти 
Лахно, яка однією з перших подала ґрунтовний аналіз 
повсякдення українців у Другу світову регіональному 
та антропологічному вимірах [2].

«Коли на Україну вступили німці, коли вільний 
український народ побачив на своїй рідній землі зелену 
нечисть фашистську, коли весь народ стогнав у ярмі 
німецького рабства, я разом із батьками працювала в 
полі» [3, арк. 2зв]. Саме такі формулювання найчастіше 
з’являлися в автобіографіях, коли студенти писали заяви 
до Полтавського педінституту, повертаючись до його 
стіни після де–окупації у 1943 р. У такий спосіб молоді 
люди і визнавали свою фактичну роботу на нацистів у 
підконтрольних ним структурах, і намагалися передати 
свій емоційний стан: приреченість, вимушеність та 
злиденність. Із 1028 опрацьованих нами особових 
справ випускників повоєнного десятиліття, 386 (37,6%) 
містили згадки про те, що студенти були задіяні на 
сільськогосподарських роботах у той час, поки йшла 
війна. Студенти по–різному визначали сферу роботи. 
Окрім найрозповсюдженішої назви «колгосп» [4, арк. 
2], що вже звично звучала для вуха, у документах 
знаходимо найменування, подані уже за німецьким 
зразком: громадський двір [5, арк. 2], спільний двір [6, 
арк. 3], десятки [7, арк. 3] чи польова бригада [8, арк. 2].

Master
Spot
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Студенти часто опинялися на сільськогосподарських 
роботах через неспроможність держави вчасно та 
продумано організувати евакуацію. Молодь не мала 
змоги виїхати з вишем до Тюмені у вересні 1941 р. Тому 
часто намагалася втекти від просування Третього Рейху 
самостійно. Однак, були розвернуті назад. Наприклад, 
така доля була у студентки І курсу фізмату Таїсії Піддячої, 
яку повернули до рідного села Степанівна Чутівського 
району на Полтавщині, де дівчина працювала до нового 
«вигнання» у 1943 р. Правда, тоді дівчину гнали до 
Німеччини під час загальної евакуації села. І, вже 
затримана радянськими військами, вона разом із матір’ю 
була … відправлена до с. Якимівка Хмелівського району 
Кіровоградської області, де була змушена працювати 
у колгоспі з 18 жовтня 1943 по 20 квітня 1944 рр. 
Тоталітарні режими діяли однаково [4, арк. 2].

Залучення широкої маси людей різної соціальної 
та професійної приналежності до роботи на землі у 
перші дні окупації стало знаковим для Полтавщини. 
Так, уже в першому ж числі окупаційної газети «Голос 
Полтавщини» за 26 жовтня 1941 р. нове командування 
наголосило, що економічні завдання в краї займали 
перше місце: «Сільське господарство зруйноване, багато 
хліба лежить в копах, навіть стоїть на полі. Багато його 
спалено більшовиками при відступі, худоба вигнана 
з радгоспів і колгоспів, причому значна її кількість 
загинула в дорозі, сільськогосподарські машини знищені. 
У селян залишилося дуже мало тяглової сили, потрібної 
для обробітку величезних просторів українських 
чорноземів». Саме тому окупаційна влада найперше 
кинула сили на питання збирання урожаю 1941 р. [9]. 
Згідно з вимогою німецького командування, місцева 
влада розпорядилася притягти працездатне населення 
Полтави до сільськогосподарських робіт з оплатою 
праці у чітко встановленому розмірі. Згідно з наказом, 
працездатні чоловіки та жінки віком від 18 до 50 років 
повинні були з’явитися до міської управи 30 жовтня 1941 
року о 8 ранку для відробітків. Особи, які працювали в 
установах або на підприємствах Полтави, від такої явки 
ввільнялися. Той же, хто не приходив за цим наказом, мав 
бути покараний відповідно до закону військового часу. 
Завербовані направлялися в села Полтавського району 
на збирання врожаю, скиртування хліба, обмолоту та 
кагатування продукції. Мета такої мобілізації полягала 
у швидкому десятиденному зборі і схороненні врожаю 
хліба та інших культур [10]. Зауважимо, що тут мова 
йшла про мешканців Полтави. Більшість же вихованців 
Полтавського педагогічного інституту були змушені 
повертатися до рідних сіл. Тому там питання про те, чи 
робити на землі, чи не робити, часто просто не стояло. 
Це було єдине заняття, яке дозволяло вижити.

Намагання ж чимось пояснити свою присутність 
на полях області в період війни було для студентів 
виправданням перед вишівською адміністрацією, а 
не простим фактом біографії. Молодь зазначала, що 
була змушена піти працювати у громадські двори, 
аби уникнути участі остарбайтерів. Так, студентка 
українського відділу Ганна Решітник у такий спосіб 
декілька разів рятувалися від вигону в Німеччину, 
кожного разу змінюючи місце роботи [11, арк. 1].

Проте найрозповсюдженішим пояснення були 
матеріальні труднощі. Прикметно, що абітурієнти ніколи 
прямо не говорили, що їхні проблеми були викликані 

тим, що радянська влада залишила їх напризволяще. 
Так, студентка фізмату Наталія Шевченко зауважила, 
що «була змушена працювати на громадському дворі 
через матеріальні умови у селі Ново–Григорівка 
Нехворощанського району», наостанок додавши: «хоча 
до того ніде не працювала» [13, арк. 1]. Натомість про 
це відверто заявила німецька пропагандистська преса 
Полтавщини уже восени 1941 р. Одна з мобілізаційних 
публікацій наголошувала: «Зубожіння народу та 
його постійне голодування були звичайними рисами 
радянського життя. Майже повна відсутність необхідних 
предметі споживання, породні крамниці, виснажені 
обличчя голодних людей – все це яскраво відбивало 
«брехливий ріст добробуту мас», про що брехливо 
щоденно твердила радянська преса. Склепи та крамниці 
спустошені, підприємства харчової промисловості 
зруйновані» [12].

Саме страх голоду часто штовхав до співпраці з 
німцями. Наприклад, першокурсниця Надія Ленчик 
лише місяць провчилася у педагогічному виші, а потім 
залишилася ні з чим, бо інститут евакуювався з усіма 
її документами. Не маючи можливості залишитись у 
місті, вона повернулася до родини в село. Але й там було 
скрутно. Як зауважує дівчина, «рятуючись від голодної 
смерті, родина пішки дійшла до Решетилівки». Там 
економічні біженці і були працевлаштовані [14, арк. 2]. 
Голод штовхав до роботи і містян. Залишившись у межах 
обласного центру, майбутня учителька української мови 
Олександра В’язун працевлаштувалася у польовій 
бригаді Науково–дослідного господарства Шведська 
могила [8, арк. 2]. Окупаційна влада відчувала «голодний 
мотив», тому навіть одна з постанов міської управи 
зобов’язувала частині міського населення, відправленій 
восени 1941 р. на збір врожаю картоплі по району, 
оплачувати роботу також і натурою [12].

Проте, не варто забувати, що німецький окупаційний 
режим додавав нових витрат до життя і так зубожілого 
населення. Наприклад, уведення плати за навчання 
у школах стимулювало молодь шукати підробітку, 
аби не бути здобувати освіту і не бути вигнаними у 
Рейх. Так учинила студентка українського відділу 
Варвара Василець, яка потім на основі німецької 
довідки про повну середню освіту наново вступала до 
учительського інституту Полтави [15, арк. 3]. Скрута 
штовхала до підробітків і підлітків. Наприклад, 
випускниці фізмату 1946 р. Насті Богдан було лише 14 
років, коли вона згодилась на роботу в колгоспі села 
Хорішки Лазірківського району Полтавщини. Дівчина 
просто потребувала грошей для родини – навіть не для 
навчання, бо закінчила дев’ять класів тільки після війни 
[16, арк. 3].

В умовах, коли майже 40% усіх молодих людей, 
кинувши студентську лаву, пішли на лани окупованої 
держави, доволі ницим виглядала вимога підтвердити 
свою роботу в окупованих колгоспах. Колабораціонізм 
на полях, напевне, мав меншу вагу ніж всі інші прояви 
співпраці з німцями. Але, як би це не розцінювалося, 
молодь часто докладала до своїх автобіографій довідки 
про діяльність у піднімецькій Україні. Скажімо, Раїсі 
Болюті довелося привезти лист із підписами декількох 
сусідів, що посвідчили: дівчина разом із батьками 
перебувала на хуторі Мірошники Гадяцького району на 
Полтавщині [17, арк. 6].



76

ГілеяВипуск 128 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Список використаних джерел

1. Лук’яненко О. В. Его–документи про життя студентів 
Полтавського педінституту впродовж німецько–радянської війни 
(ч.1) // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2017. 
– Вип.126. – С.74–77.

2. Лахно В. І. Українські остарбайтери в Третьому Рейху та 
Радянському Союзі (1941–1953 рр.): історико–антропологічний 
аналіз на матеріалах Полтавщини. Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 
– історія України; Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – 290 c.

3. Архів Полтавського національного педагогічного універси-
тету імені В. Г. Короленка (далі – АНПУ). – Ф. Особові справи 
студентів стаціонару. – Оп. Випуск 1949 р. Учительський дворічний 
інститут. Мовно–літературний факультет. Укр. відділ. стаціонар. – 
Спр. Герасименко Валентина Андріївна. – 14 арк.

4. Там само. – Оп. Випуск 1948 р. Учительський дворічний 
інститут. Фізико–математичний факультет. Стаціонар. – Спр. 
Піддяча Таїса Семенівна. – 10 арк.

5. Там само. – Оп. Випуск 1948 р. Учительський дворічний 
інститут. Стаціонар. Рос. відділ. – Спр. Бульбаха Ганна Дмитрівна. 
– 3 арк.

6. Там само. – Оп. Випуск 1947 р. Педагогічний чотирьохрічний 
інститут. Мовно–літературний факультет. Укр. відділ. Стаціонар 
№456–505. – Спр. Артеменко Надія Омельківна. – 3 арк.

7. Там само. – Оп. Випуск 1948 р. Педагогічний чотирьохрічний 
інститут. Мовно–літературний факультет. Укр. відділ. стаціонар №7. 
– Спр. Якименко Ганна Семенівна. – 5 арк.

8. Там само. – Оп. Випуск 1945 р. Учительський дворічний 
інститут. Мовно–літературний відділ. стаціонар Укр. відділ №122–
176. – Спр. В’язун Олександра Семенівна. – 3 арк.

9. На порозі нового життя // Голос Полтавщини. – 26 жовтня 
1941. – №1. – С.2.

10. Наказ ч.16 по м. Полтава від 29 жовтня 1941 р. міського 
голови міської управи Боровського // Голос Полтавщини. – 30 
жовтня 1941. – №2. – С.4.

11. АНПУ. – Ф. Особові справи студентів стаціонару. – Оп. 
Випуск 1945 р. Учительський дворічний інститут. Мовно–
літературний відділ. стаціонар Укр. відділ №122–176. – Спр. 
Решітник Ганна Назарівна. – 1 арк.

12. Там само. – Оп. Випуск 1948 р. Учительський дворічний 
інститут. Фізико–математичний факультет. Стаціонар. – Спр. 
Шевченко Наталія Іванівна. – 4 арк.

13. Там само. – Оп. Випуск 1946 р. Учительський дворічний 
інститут. Мовно–літературний факультет. Рос. відділ. стаціонар 
№398–418. – Спр. Ленчик Надія Павлівна. – 3 арк.

14. Гук. Заготівля овочів – невідкладне завдання // Голос 
Полтавщини. – 30 жовтня 1941. – №2. – С.4.

15. АНПУ. – Ф. Особові справи студентів стаціонару. – Оп. 
Випуск 1945 р. Учительський дворічний інститут. Мовно–
літературний відділ. стаціонар Укр. відділ №122–176. – Спр. 
Василець Варвара Степанівна. – 13 арк.

16. Там само. – Оп. Випуск 1946 р. Педагогічний чотирирічний 
інститут. Фізико–математичний факультет. Стаціонар №336–362. – 
Спр. Богдан Настя Степанівна. – 4 арк.

17. Там само. – Оп. Випуск 1948 р. Учительський дворічний 
інститут. Стаціонар. Рос. відділ. – Спр. Болюта Раїса Петрівна. – 
7 арк.

References

1. Luk’janenko O. V. Ego–dokumenty pro zhyttja studentiv 
Poltavs’kogo pedinstytutu vprodovzh nimec’ko–radjans’koi’ vijny 
(ch.1) // Gileja: naukovyj visnyk: Zbirnyk naukovyh prac’. – K., 2017. 
– Vyp.126. – S.74–77.

2. Lahno V. I. Ukrai’ns’ki ostarbajtery v Tret’omu Rejhu ta 
Radjans’komu Sojuzi (1941–1953 rr.): istoryko–antropologichnyj analiz 
na materialah Poltavshhyny. Dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.01 – istorija 
Ukrai’ny; Poltavs’kyj nacional’nyj pedagogichnyj universytet imeni 
V. G. Korolenka. – Poltava, 2012. – 290 s.

3. Arhiv Poltavs’kogo nacional’nogo pedagogichnogo universytetu 
imeni V. G. Korolenka (dali – ANPU). – F. Osobovi spravy studentiv 
stacionaru. – Op. Vypusk 1949 r. Uchytel’s’kyj dvorichnyj instytut. 
Movno–literaturnyj fakul’tet. Ukr. viddil. stacionar. – Spr. Gerasymenko 
Valentyna Andrii’vna. – 14 ark.

4. Tam samo. – Op. Vypusk 1948 r. Uchytel’s’kyj dvorichnyj instytut. 
Fizyko–matematychnyj fakul’tet. Stacionar. – Spr. Piddjacha Tai’sa 
Semenivna. – 10 ark.

5. Tam samo. – Op. Vypusk 1948 r. Uchytel’s’kyj dvorichnyj instytut. 
Stacionar. Ros. viddil. – Spr. Bul’baha Ganna Dmytrivna. – 3 ark.

6. Tam samo. – Op. Vypusk 1947 r. Pedagogichnyj chotyr’ohrichnyj 
instytut. Movno–literaturnyj fakul’tet. Ukr. viddil. Stacionar №456–505. 
– Spr. Artemenko Nadija Omel’kivna. – 3 ark.

7. Tam samo. – Op. Vypusk 1948 r. Pedagogichnyj chotyr’ohrichnyj 
instytut. Movno–literaturnyj fakul’tet. Ukr. viddil. stacionar №7. – Spr. 
Jakymenko Ganna Semenivna. – 5 ark.

8. Tam samo. – Op. Vypusk 1945 r. Uchytel’s’kyj dvorichnyj 
instytut. Movno–literaturnyj viddil. stacionar Ukr. viddil №122–176. – 
Spr. V’jazun Oleksandra Semenivna. – 3 ark.

9. Na porozi novogo zhyttja // Golos Poltavshhyny. – 26 zhovtnja 
1941. – №1. – S.2.

10. Nakaz ch.16 po m. Poltava vid 29 zhovtnja 1941 r. mis’kogo 
golovy mis’koi’ upravy Borovs’kogo // Golos Poltavshhyny. – 30 
zhovtnja 1941. – №2. – S.4.

11. ANPU. – F. Osobovi spravy studentiv stacionaru. – Op. Vypusk 
1945 r. Uchytel’s’kyj dvorichnyj instytut. Movno–literaturnyj viddil. 
stacionar Ukr. viddil №122–176. – Spr. Reshitnyk Ganna Nazarivna. – 1 ark.

12. Tam samo. – Op. Vypusk 1948 r. Uchytel’s’kyj dvorichnyj 
instytut. Fizyko–matematychnyj fakul’tet. Stacionar. – Spr. Shevchenko 
Natalija Ivanivna. – 4 ark.

13. Tam samo. – Op. Vypusk 1946 r. Uchytel’s’kyj dvorichnyj 
instytut. Movno–literaturnyj fakul’tet. Ros. viddil. stacionar №398–418. 
– Spr. Lenchyk Nadija Pavlivna. – 3 ark.

14. Guk. Zagotivlja ovochiv – nevidkladne zavdannja // Golos 
Poltavshhyny. – 30 zhovtnja 1941. – №2. – S.4.

15. ANPU. – F. Osobovi spravy studentiv stacionaru. – Op. Vypusk 
1945 r. Uchytel’s’kyj dvorichnyj instytut. Movno–literaturnyj viddil. 
stacionar Ukr. viddil №122–176. – Spr. Vasylec’ Varvara Stepanivna. – 
13 ark.

16. Tam samo. – Op. Vypusk 1946 r. Pedagogichnyj chotyryrichnyj 
instytut. Fizyko–matematychnyj fakul’tet. Stacionar №336–362. – Spr. 
Bogdan Nastja Stepanivna. – 4 ark.

17. Tam samo. – Op. Vypusk 1948 r. Uchytel’s’kyj dvorichnyj 
instytut. Stacionar. Ros. viddil. – Spr. Boljuta Rai’sa Petrivna. – 7 ark.

Lukyanenko О. V., Ph.D. in History, Senior lecturer in Poltava 
V. G. Korolenko National Pedagogical University
(Ukraine, Poltava), lukyanenko.ov@gmail.com

Ego–documents on life of students of Poltava Pedagogical
Institute during the German–Soviet war (P.3)

The article illustrates the everyday life of the students of the Poltava 
Pedagogical Institute during the German–Soviet war of 1941–1945. The 
application of the method of content analysis allowed illustrating the interpretation 
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раДянської війни (ч.4)

Ілюструється буденне життя студентів педагогічного закладу 
Полтави у часи німецько–радянської війни 1941–1945 року. Застосування 
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення студентами 
вишу свого місця в окупованому краї та у пост–окупаційний час; виявити 
мотивацію різних стратегій поведінки молоді в екстремальних умовах. 
Розвідка написана у межах науково–дослідної роботи кафедри культурології 
ПНПУ імені В. Г. Короленка «Регіональні виміри повсякденної культури 
України XVIII–XX століть».
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Залишені в окупованій Полтаві, колишні студенти 
мали робити вибір вектору подальшого існування. 
Як ми уже визначали, із 1028 молодих людей, які 
навчалися у виші упродовж 1943–1953 рр., багато хто 
виїхав із обласного центру назад до рідних сіл. Інші 
переховувалися від вербовки до Третього Рейху [1]. У 
цій частині розвідки пропонуємо поглянути на долі тих 
освітян, які пішли на виробництво, аби вижити в умовах 
війни. Німецьке командування просто на дало вибору 
колишнім освітянам відсиджуватися без роботи. Згідно 
з постановою Полтавської міської управи від 31 жовтня 
1941 р., непрацездатними визнали лише дітей до 16 р., 
жінок старше 55 р., чоловіки старше 60 р., інвалідів І та 
ІІ груп та калік [2]. Колишнє студентство у своїй масі 
було від 18 до 22 років за окремими виключеннями, ы 
тому підпадало під обов’язкову трудову мобілізацію [3]. 
Та й вибору особливо не залишалося. Німці встановили 
жорсткі умови: ухиляння від роботи мало наслідком 
те, що людини оголошували саботажником. А за це 
позбавляли права користуватися засобами для існування, 
які розподіляли населенню окупованого міста. А у 
фіналі – навіть піддавали військовому суду [4]. Під 
«життьовими засобами» окупаційна влада визначали 
хліб та харчування в їдальнях. Однак, визначала у духові 
тоталітарної держави, що їх отримуватиме лише той, хто 
самовіддано, чесно, сумлінно працюватиме на своєму 
посту: «Порушники цього повинні бути позбавлені 
всіх засобів і видів допомоги з боку місцевих органів. 
Непідкорення, свавільство, ледарство – це зброя ворогів 
проти відновлення життя української нації» [5].

Заради справедливості, зазначимо, що новий режим 
встановив чітку сітку оплати праці, прирівнявши валюту 
за курсом 10 радянських карбованців до 1 марки [6]. 
Головнокомандувач півдня встановив так звані «тверді 
ставки» для робітників та робітниць, які обслуговували 
німецьку армію. Пропонувалася не лише фахова, але й 
статева та вікова диференціація. Згідно з оголошенням 
Полтавської міської управи, фахівці та майстри з 
досвідом роботи мали отримувати 2,5 карб. за годину 
праці. Фахівці та майстри (чоловіки та жінки) віком 
старше 20 років – 1,7 карб., віком 18–20 років – 1,4 карб., 
16–18 років – 1,1 карб., менш 16 років – 80 копійок. Нас 
же цікавить інша графа, яка пропонувала оплату праці 

некваліфікованим робітникам, бо студенти педагогічного 
вишу вливалися саме у ці лави, опинившись у скруті. 
Так, помічник майстра старше 20 років отримував 
1 карб. за годину роботи, 18–20 років – 80 коп., 16–18 
років – 60 коп., а молодші за 16 років – 50 коп. Постанова 
визначала оплату праці жінок, які були придатні лише 
для легкої роботи: старші 20 років працювали за 80 коп. 
на годину, 18–20 років – за 70 коп., 16–18 років – 60 коп., 
молодші за 16 років – за 50 коп. Неоднозначним було 
прикінцеве положення, яке зауважувало, що збільшення 
ставок каралося законом, а ті, хто вимагав підвищення 
– розбавлялися волі, мали сплатити грошові штрафи, 
пройти через конфіскацію майна, а також звільнялися з 
виробництва із забороною подальшої роботи за фахом [7].

Багато першокурсників педінституту, провчившись 
лише два тижні, були мобілізовані на окопні роботи до 
с. Головач. Коли ж вони повернулися звідти 19 вересня, 
виш уже виїхав до Тюмені. А Полтава вже другий 
день як була окупована німцями. Молодь залишилася 
напризволяще. Наприклад, Ольга Носова в своїй 
автобіографії так і зазначила, що була змушена шукати 
роботу, бо «до останнього була на окопах в інституті» [8, 
арк. 2]. Уже поновлюючись у закладі після 1943 р., юнаки 
та дівчата були зобов’язані вказувати рід своїх занять в 
Райхскомісаріаті Україна. Серед 1028 автобіографій 
знаходимо свідчення, що 173 особи (16,8%) у роки 
німецько–радянської війни здебільшого підпадали під 
некваліфікованих категорію робітників різних установ. 
Хоча були й виключення.

Скажімо, за професією заробляли на життя лише 4% 
(7 осіб). Робили вони це уже не в обласному центрі, а 
роз’їхавшись по домівках, як студентка ІІІ курсу фізмату 
Тетяна Мартиненко із села Руновщина Зачепилівського 
району Харківської області [9, арк. 2]. Однак, робота 
у школі не була гарантією сталого заробітку. Скажімо, 
студентка мовноліту Марфа Шаповал пропрацювала у 
1–4 класах школи с. Водяна Балка Диканського району 
менше року. У вересні 1942 р. її звільнили через зв’язок 
із радянськими партизанами [10, арк. 2]. Проте, кинути 
омріяну роботу того року довелося не лише їй. Уже 
24 жовтня 1942 р. Рейхскомісар України Е. Кох видав 
розпорядження про закриття усіх шкіл та інститутів в 
Україні. Учні, старші 15 років, разом із викладачами мали 
бути відправлені на примусові роботи до Німеччини [11, 
арк. 59]. Тому не дивно, що студенти на кінець окупації 
уже працювали деінде. Так, філологиня Олександра 
Костянтинова починала вимушений трудовий шлях 
вчителькою, згодом – реєстратором учителів, а закінчила 
на будівництві шосейної дороги Крюків–Олександрія 
[12, арк. 3]. Любов Буцька після роботи біля дошки стала 
рахівником при станції залізниці у Козельщині [13, арк. 
1], а Катерина Борисенко з Писарівщанської неповної 
середньої школи, щойно «погнали до Німеччини», 
влаштувалася чороноробочою у лісгосп Нових Санжар 
[14, арк. 3].

Умовною роботою за фахом можна вважати досвід 
студенти філфаку Євдокії Касян. Хоча вісімнадцятирічна 
дівчина одразу по окупації вийшла працювати в колгоспі 
рідного с. Жуки Тахтаулівської сільради на Полтавщині. 
Однак, переховуючись від вербовки, уже в Полтаві стала 
перекладачем при Полтавській районній управі [15, арк. 
3]. Це був єдиний випадок, коли молодь повідомила, 
що офіційно була пов’язана з перекладацькою 
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роботою. Хоча, вважаємо, що серед студентів, які 
вивчали іноземну мову у виші, багато хто виконував ці 
функції. І вже після війни, можливо, волів не згадувати, 
розтлумачуючи це як колабораціонізм. Деякою мірою 
пощастило залишитись у стінах рідного вишу студентці 
природничого факультету Надії Кіріловій. Дівчина 
була прийнята на роботу працівником ботанічного саду 
закладу, який продовжив умовне функціонування після 
окупації [16, арк. 2].

Унікальним був досвід студентки українського 
відділу Ірини Кошолапової. Дівчина в роки війни 
працювала ланковою разом із батьком–шахтарем на 
шахті «Гігант» у Сталінській області (що це за шахта, 
нам встановити не вдалося. Єдина копальня «Гігант» 
у Сталінські області була у поселенні Лідіївка. Але її 
потужності з початком війни вивезли на Урал [17]). Тут 
зробимо відступ і зауважимо на іншу цікаву деталь – 
сприйняття студенткою свого визволення. Називаючи 
строки роботи на шахті в автобіографії, І. Кошолапова 
зауважує: «поки чоловік на фронті не забрав мене у 1943». 
Наголосимо, що для дівчини був важливий факт, що за 
нею повернувся коханий, а не непереможна радянська 
армія [18, арк. 2]. Одиничним також був випадок Ірини 
Тимошеніус, яка явно від безвиході працювала на пошті 
у Полтаві простою сортувальницею листів [19, арк. 2]. 
Як і робота чотирьох студенток офіціантками.

Логічним вибором видається працевлаштування 
студента природничого факультету Тимофія Коцюби 
фельдшером цивільної санітарної станції у Кременчуці. 
Принаймні, юнак був обізнаний в анатомії [20, арк. 
7]. Медицина годувала у війну й студентку філфаку 
Віру Бацагулу, яка влаштувалася медичною сестрою у 
госпіталі [21, арк. 1]. Ми знайшли лише два випадків 
роботи студентів педінституту у цій сфері. Вважаємо, 
що більшість могла приховувати таку роботу, маючи 
достатню підготовку, навіть кращу, ні першокурсниця 
В. Бацагула, яка не закінчувала жодних курсів польових 
медсестер, які були обов’язковими у виші у переддень 
війни. Ще двоє – стали працівниками аптек, помічниками 
фармацевтів.
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Ego–documents on life of students of Poltava pedagogical institute 
during the German–Soviet war (P.4)

The article illustrates the everyday life of the students of the Poltava 
Pedagogical Institute during the German–Soviet war of 1941–1945. The 
application of the method of content analysis allowed illustrating the interpretation 
by students of the university of their place on the occupied territory and in post–
occupation time; to identify the motivation of various strategies for the behavior of 
young people in extreme conditions. The paper is written within the research work 
«Regional dimension of the everyday culture of Ukraine of XVIII–XX centuries» of 
the Department of Cultural Studies of PNPU.

Keywords: everyday life, students, German–Soviet war, higher pedagogical 
school, collaborationism, Ostarbeiters.
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особливості оПоДаткування колгосПів
в урср у 1945–1953 рр.

Мета статті полягає у проведенні історичного аналізу процесу 
оподаткування колгоспів в УРСР у 1945–1953 рр., як чинника успішної 
фінансової політики радянської влади.

В процесі дослідження були використані загальнонаукові методи: 
аналіз і синтез, індукція та дедукція та спеціальний метод історичного 
дослідження – аналіз архівних документів. У роботі проаналізовані заходи 
радянської держави щодо відновлення та налагодження діяльності 

колективних сільських господарств в УРСР та особливості їх оподаткування 
у 1945–1953 рр.

Ключові слова: оподаткування, УРСР, державні доходи, податкова 
політика, колгосп, податкові органи, обласний фінансовий відділ, податковий 
інспектор, бюджет.

Проблема оподаткування колгоспів в УРСР у 
повоєнний період у вітчизняній науковій літературі 
висвітлена недостатньо. Окремі аспекти розглянуті 
у працях Д. Бурмістрова, П. Кучерявенка, Є. Талана, 
С. Кульчицького. Однак, на нашу думку, обрана тема 
дослідження потребує подальшого вивчення.

За роки Другої світової війни сільське господарство 
УРСР зазнало величезних втрат. Було зруйновано 
близько 28 тис. сіл, 30 тис. колгоспів, майже всі 
машино–тракторні станції. Багато земель опинилось у 
занедбаному стані, значно зменшилось поголів’я великої 
рогатої худоби. Через нестачу сільськогосподарської 
техніки селянам доводилось використовувати коней та 
корів, як тяглову силу. Не зважаючи на значні проблеми, 
фінансування сільського господарства УРСР у повоєнні 
роки здійснювалось за другорядним принципом. Так, 
протягом 1946–1950 pр. воно отримало лише 7% від 
загальних капіталовкладень у господарство республіки. 
Серйозним недоліком була висока ступінь централізації 
керівництва розвитком сільськогосподарської галузі, не 
кваліфікованість управлінських, насамперед партійних, 
кадрів. У 1948 році половина секретарів обкомів КП(б)
У не мали вищої освіти. Селу бракувало інженерів, 
агрономів, технологів. Негативними явищами стали 
громіздке планування, безгосподарність та зменшення 
чисельності колгоспного селянства в Україні у перші 
п’ять повоєнних років на 386 тис. осіб.

Не зважаючи на об’єктивні та суб’єктивні труднощі 
у відновленні економіки українського села, радянська 
влада, відмовившись від зовнішніх інвестицій для 
відбудови народного господарства, головну увагу 
зосередила на пошуках внутрішніх джерел фінансування 
потреб економіки, вагомим з яких стало сільське 
господарство. Метод перекачування коштів з села у 
місто був апробований ще в 1930–х роках. Тому для 
його успішного використання радянське керівництво 
заходилось швидкими темпами відновлювати 
функціонування колгоспів, які стали надійним 
інструментом мобілізації доходів українського селянства. 
Вже на кінець 1945 року в УРСР була налагоджена 
діяльність 27493 колгоспів та 784 радгоспів [1, с. 74]. 
Якщо для відновлення колективних господарств в УРСР 
на землях, що входили до її складу станом на 1939 рік, 
необхідні були лише організаційні та юридичні заходи, то 
в Західній Україні радянська держава використала метод 
примусової колективізації. У звіті ЦК КП(б)У на XVІІ 
з’їзді КП(б)У від 24 вересня 1952 р. підкреслювалось: 
«Великою перемогою нашої партійної організації є 
завершення колективізації сільського господарства в 
західних областях» [2].

Найбільші прибутки від колгоспів держава 
отримувала шляхом виконання ними планів хлібоздачі, 
які невпинно зростали, без урахування матеріально–
технічних ресурсів та людських можливостей 
господарств, природо–кліматичний умов, що врешті 
призвело до страшних наслідків голоду 1946–1947 рр. 
Окрім того, держава отримувала надприбутки за 
рахунок надання МТС послуг за монопольними цінами 
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