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УДК 344.2:344.13](477.73-25)„1946”

Досліджуються передумови, планування, організація та проведення органами 
НКВС, НКДБ і військової юстиції відкритого судового процесу над німецькими 
війсь ко вополоненими в Миколаєві (1946 р.) як складової частини загальної про-
грами кримінального переслідування нацистських військових злочинців в СРСР. 
Під крес люється вагоме політико-ідеологічне значення цієї акції для сталінського 
режиму. 

Ключові слова: Друга світова війна, військовополонені, військові злочинці, 
відкритий судовий процес.

Исследуются предпосылки, планирование, организация и проведение орга-
нами НКВД, НКДБ и военной юстиции открытого судебного процесса над 
немецкими военнопленными в Николаеве (1946 г.) как составной части общей 
программы криминального преследования нацистских военных преступников в 
СССР. Подчеркивается важное политико-идеологическое значение этой акции 
для сталинского режима.

Ключевые слова: Вторая мировая война, военнопленные, военные преступни-
ки, открытый судебный процесс.

It is studied the conditions, planning, organization and conducting of NKVD 
NKDB and bodie of military justice of open trial of the German prisoners in Mykolaiv 
(1946) as a part of an overall program of prosecution of Nazi war criminals in the USSR. 
It is emphasized the significant political and ideological significance of this action for 
the Stalinist regime.

Keywords: World War II, prisoners, war criminals, open trial.

На завершальному етапі Другої світової війни у Європі керівники 
країн антигітлерівської коаліції ухвалили важливе політичне 
рішення, що стосувалося невідворотності кримінального покаран-
ня військових злочинців із числа керівників Німеччини, винних у 
плануванні та здійсненні масових звірств і злодіянь на окупованих 
територіях у період війни. Виходячи з цього та керуючись власними 
міркуваннями політичного, ідеологічного і, звичайно ж, морального 
порядку, радянське керівництво прийняло рішення про проведення 
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Понад 70 років тому – у січні 1946 року – в Українській РСР один за 
одним відбулося два публічних судових процеси, на яких військові трибу-
нали слухали справи по звинуваченню німецьких військовополонених у 
вчиненні звірств і злодіянь на окупованій території СРСР. Незважаючи на 
широкомасштабне висвітлення таких акцій у радянській пресі, тиражуван-
ня документальної хроніки, цей аспект проблеми радянського військового 
полону часів Другої світової війни залишається малодослідженим. 
У доробку вітчизняних істориків є лише кілька праць присвячених 
найвідомішому серед подібних судових процесів – київському1. Практично 
одночасно з київським тривав і відкритий судовий процес над гру-
пою німецьких військовополонених у Миколаєві. Сучасна вітчизняна 
історіографія донині залишає без уваги цю безперечно істотну в контексті 
теми німецьких військовополонених Другої світової війни в Україні подію. 
На сьогодні єдиним оприлюдненим в Україні дослідженням, у якому хоча 
б побіжно згадується судовий процес 1946 року у Миколаєві, є історичний 
нарис A.C. Чайковського2. 2007 року у малотиражному російському нау-

кількох великих публічних судових процесів у справі викритих у зло-
чинах на окупованих територіях СРСР німецьких військовополонених 
і бранців союзних вермахту армій. 

Особливе місце в цих планах відводилось Українській РСР. На те 
було кілька причин. По-перше, саме Україна чи не найбільше постраж-
дала від дій нацистських злочинців, а отже й підстав для прове-
дення слідства й суду над винуватцями та учасниками військових 
злочинів було значно більше, ніж, наприклад, на території тих самих 
Прибалтійських республік. По-друге,  і це для існуючого режиму було 
особливо важливим, – внутрішня суспільно-політична ситуація в 
республіці залишалася вкрай напруженою. Велика частина населен-
ня України довгий час перебувала в окупації, а на території західних 
областей тривала безкомпромісна національно-визвольна боротьба 
Української повстанської армії (УПА) та Організації українських 
націоналістів (ОУН). Відтак, питання посилення політичного впли-
ву на українське суспільство залишалося важливим для політичного 
керівництва СРСР. 

Була ще одна, не менш істотна причина для проведення таких 
судів. Після того, як військову міць нацизму було остаточно зни-
щено, для Сталіна і його оточення стало надзвичайно важливою 
справою подолати гітлеризм і нацизм ідеологічно і політично. Більш 
вдалого вирішення, ніж проведення відкритих судових процесів над 
викритими у своїх діяннях нацистськими військовими злочинцями і 
їхніми пособниками, відшукати було важко. 
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ковому збірнику „История пенитенциарной системы России в ХХ веке” 
ми опублікували спеціальне дослідження про Миколаївський відкритий 
судовий процес 1946 року3. Ця малодоступна навіть для фахівців-істориків 
праця залишається поки що єдиною в контексті теми.

Наразі зрозумілою виглядає наша спроба заповнити наявну історіо-
графічну лакуну у вивченні питання судового переслідування німецьких 
військовополонених у його українському контексті. Визначена авторами 
мета дослідження полягає у комплексному аналізові цього аспекту про-
блеми, зокрема заходів, здійснених НКВС СРСР з планування, організації 
та проведення відкритого судового процесу в Миколаєві, як складової 
частини загальної програми кримінального переслідування нацистських 
військових злочинців в СРСР. Основу використаної нами джерельної 
бази склали досі недоступні більшості дослідників, і як наслідок – 
практично невивчені документи з фонду 5 („Управління у справах 
військовополонених та інтернованих НКВС (МВС) Української РСР”) 
Галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України.

Із самого початку весь комплекс заходів, пов’язаних зі здійсненням 
оперативно-розшукової і слідчої роботи у таборах військовополонених на 
території Української РСР, підготовкою та проведенням судових засідань 
було доручено органам НКВС (МВС), НКДБ (МДБ) УРСР, військової 
контррозвідки „СМЕРШ” і прокуратури відповідних військових округів. 

30 листопада 1945 року на адресу наркомів внутрішніх справ і 
державної безпеки УРСР В. Рясного і С. Савченка, а також начальни-
ка управління контррозвідки „СМЕРШ” Київського військового окру-
гу М. Осетрова з Москви було відправлено директивну вказівку їх 
безпосередніх начальників – С. Круглова, Б. Кобулова і В. Абакумова4. 
Із листа випливало, що, згідно з рішенням „директивних органів”, у 
містах Києві та Миколаєві „[...] будуть проведені відкриті судові процеси 
над групою викритих у звірствах проти радянських громадян колишніх 
військовослужбовців німецької армії і німецьких каральних органів [...]”5. 
Далі в листі визначалися конкретні терміни проведення слідства та суду, 
називалися затверджені „на горі” кандидатури голови суду й представника 
державного обвинувачення. Зокрема, слідство у „Миколаївській справі” 
мало закінчитися 5 січня 1946 року, а власне судовий процес розпочатися 
вже 10 січня. Головою суду на процесі в Миколаєві московські зверхники 
призначили голову Військового Трибуналу Одеського військового округу, 
полковника юстиції О. Зонова, а державним обвинувачем – прокурора 
військ НКВС Українського округу, полковника юстиції В. Семашка6. 

Із формулюванням – „для надання практичної допомоги”, а фактич-
но з особливими повноваженнями нагляду за діями своїх „українських” 
структур, із Москви до Києва та Миколаєва була направлена група опера-
тивних працівників НКВС і НКДБ СРСР, а також Головного управління 
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„СМЕРШ”. До її складу входило десять осіб під керівництвом начальника 
1 відділу Оперативного управління ГУПВІ НКВС СРСР, генерала-майора 
Дроздова7. У листі акцентувалася увага на „особливому політичному 
значенні” майбутнього судового процесу, висвітленні його ходу в місцевій 
і центральній пресі. У зв’язку з цим від організаторів було потрібно: „[...] 
Мобілізувати всі наявні можливості на забезпечення високого рівня 
слідчої підготовки і самого судового процесу”8. Далі, з властивим для 
апаратної стилістики формулюванням – „пропонуємо”, йшов доклад-
ний (із 10 пунктів) перелік заходів, які належало здійснити в процесі 
підготовки і проведення наміченого слідства й суду. Характерною детал-
лю, властивою стилю й методам роботи фактично підконтрольних лише 
Й. Сталіну силових структур режиму, є маленька приписка в кінці доку-
мента: „З цим листом ознайомте (виділення наше. – О.П., Н.М.) Першого 
секретаря ЦК КП (б) України”9. По суті, як мало залежало в Українській 
РСР від її політичного керівництва... 

Практично відразу після того, як згадану письмову вказівку 3 груд-
ня 1945 року було зареєстровано вхідним документом у Секретаріаті 
НКВС УРСР, почалося його практичне виконання. Фактично весь обсяг 
оперативно-слідчої та агентурної роботи, пов’язаної з підготовкою судо-
вого процесу в Миколаєві (як, втім, і в Києві), був покладений на 
Оперативний відділ УПВІ НКВС Української РСР, очолюваний тоді 
підполковником М. Тимошенком. У Миколаєві всю роботу з підготовки 
процесу координувало обласне Управління НКВС на чолі з полковником 
Хоруженком, а також відряджений з Москви генерал-майор Дроздов. 

Про хід виконання вказівок центру та підготовки до проведення 
відкритого судового процесу в Миколаєві деяке уявлення можемо скласти 
з телеграфного листування республіканського й союзного НКВС. Воно 
в ці дні велося особливо інтенсивно. Так, у телеграмі на ім’я начальника 
Оперативного управління ГУПВІ НКВС СРСР, відправленій з Києва 9 
грудня 1945 року і підписаній заступником наркома внутрішніх справ 
УРСР І. Лобуренком, повідомлялося: „[...] Для успішної організації 
проведення слідства та підготовки судового процесу в м. Миколаєві з 
різних областей України мобілізовані й направлені 10 перекладачів і 
8 опер[ативних] працівників, крім прибулих із Москви та виділених 
на місці. Всі заарештовані й свідки, які підлягають етапуванню до 
Миколаєва, прибули та розміщені у в’язниці, а свідки у таборі”10. Зокрема, 
п’ятеро звинувачених знаходилися у внутрішній в’язниці УНКВС, чет-
веро – у спеціальному корпусі Першої миколаївської в’язниці. Шість 
військовополонених-свідків „поселили” в табірному відділенні № 6 міс-
цевого табору НКВС СРСР для військовополонених № 126.

Хто ж вони, ті німецькі військовополонені, які постали перед судом 
Військового Трибуналу в Миколаєві? Спочатку відкритий судовий про-

http://nvimu.com.ua/альманах/



військово-історичний альманах60

цес планувалося організувати щодо десяти звинувачених, але все ж перед 
військовим трибуналом постали дев’ять підсудних. Серед них: Герман 
Вінклер – генерал-лейтенант, військовий комендант м. Миколаєва; Ганс 
Санднер – оберштурмфюрер СС, начальник управління поліції безпеки і СД 
Миколаєва; Макс Б’ютнер – майор, начальник управління жандармерії гене-
рального округу Миколаєва; Франц Вітцлеб – майор, начальник охоронної 
поліції м. Миколаєва; Генріх Шмале – капітан, заступник начальника, а 
згодом і начальник штабу охоронної поліції м. Миколаєва; Рудольф Міхель 
– начальник жандармського поста в селі Березнегувате Миколаївської 
області; Роберт Берг – оберєфрейтор, ортскомендант комендатури польової 
жандармерії; Франц Кандлер – начальник жандармерії м. Херсона; Йоган 
Хапп – рядовий 783-го охоронного батальйону, охоронець табору для 
військовополонених у Кіровограді11. Ще один початковий фігурант на 
процесі – Ріхард Бартмус, який служив з листопада 1941 року до листопада 
1942-го в охоронній поліції м. Миколаєва, в ході слідства був виведений з 
числа підсудних. Його місце на відомій лаві мав посісти інший чиновник 
Миколаївської жандармерії – Фотт. Ось що з цього приводу доповідав 
у ЦК КП (б) У нарком внутрішніх справ республіки, генерал-лейтенант 
В. Рясний: „[...] Замість наміченого раніше Бартмуса, до числа відданих під 
суд включений колишній чиновник Миколаївської жандармерії Фотт [...] 
Бартмус на відкритому судовому процесі буде використаний як свідок, а 
згодом буде відданий суду [...] у закритому судовому засіданні. Це виклика-
но тим, що стосовно Бартмуса є значно менше матеріалів про його злочинну 
діяльність [...]”12. Приклад із Бартмусом – яскраве підтвердження того, як 
режим своєрідно „піклувався” про „доказову базу” на фігурантів процесу. 
Підсудних, щодо яких необґрунтована суворість майбутнього вироку могла 
викликати сумнів у його справедливості, а також різні „небажані тлума-
чення”, негайно вилучали зі списку обвинувачених. Втім, затія НКВС із 
залученням до суду замість Бартмуса колишнього чиновника жандармерії 
м. Миколаєва Фотта теж не зовсім вдалася. Доказів, зібраних проти нього, 
мабуть все ж таки не вистачило для обвинувачення. Тим часом встановлені 
на „горі” терміни проведення слідства спливали. Оперативникам, на наш 
погляд, просто бракувало часу для підготовки іншого фігуранта. У цьому 
випадку через неминучий поспіх була б недопрацьована доказова база зви-
нувачення. Інакше як пояснити той факт, що в день відкриття судового про-
цесу – 10 січня 1946 року – на лаві підсудних опинилися не десятеро, як пла-
нувалося, а лише дев’ятеро звинувачених німецьких військовополонених?

Про те, як ішла підготовка судового процесу в Миколаєві, зокрема 
агентурно-слідча робота, можемо дізнатися з телеграфних повідомлень, 
що їх тоді практично щодня надсилали з Києва на адресу НКВС СРСР. 
Зокрема, 21 грудня 1945 року заступник наркома внутрішніх справ УРСР 
І. Лобуренко телеграфував тоді ще заступнику Л. Берії С. Круглову: 
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„[...] Оперативно-слідчі групи розгорнули роботу з допитів заарештованих, 
свідків і збирання документальних даних. Основні звинувачені Вінклер, 
Шмале, Кандлер, Міхель, Санднер – дали свідчення про вчинені ними 
злочини. Незалежно від цього їхня злочинна діяльність підтверджена 
свідками й документами [...] Станом на 20 грудня допитано понад 100 
свідків [...] Слідство буде закінчено до 1 січня 1946 р., а справи здані 
Прокуратурі своєчасно”13.

Особливу увагу було звернуто на свідків процесу. У цьому зв’язку, за 
погодженням із Миколаївським обкомом КП(б) У, з найбільш постражда-
лих під час окупації районів області добиралися й відповідно „готувалися” 
до процесу свідки з числа партійно-радянського активу та інтелігенції. 
Вони мусили свідчити „про всі звірства та злодіяння, скоєні окупантами 
[...] на території цих районів”14. 

Влада потурбувалася й про те, щоб судовий процес, що готувався, 
зовні видавався якомога публічнішим. Саме з цією метою для засідань 
військового трибуналу було обрано приміщення міського театру, здатне 
вмістити сотні людей. Контингент присутніх ретельно відбирало НКВС. 
Вже першого дня в залі суду, як випливає з доповіді НКВС УРСР на 
адресу вищого керівництва республіки, були присутні „понад 600 осіб 
трудящих міста й сільських районів, а також партійно-радянський актив 
і військовослужбовці”15. Забезпечувалося висвітлення ходу процесу на 
радіо, у місцевій, республіканській і центральній пресі. Працювала група 
з трьох кінооператорів, що знімали документальний фільм у залі суду16. 
Всі ці кроки НКВС свідчили про важливе ідеологічне і політичне зна чен -
ня, що його надавала Москва відкритому судового процесу в Миколаєві. 

Паралельно з проведенням оперативно-слідчих заходів радянські спец-
служби подбали й про забезпечення громадського порядку як на самому 
судовому засіданні, так і в місті. Охорону здійснювали бійці й офіцери, 
відібрані зі складу дислокованого на місці конвойного полку НКВС. Було 
підкріплено патрулювання вулиць Миколаєва, „вжито заходів щодо поси-
лення роботи міліції по боротьбі з кримінально-злочинним елементом”. 
Маючи намір не афішувати публічно свою більш ніж активну участь в 
судовому процесі, керівництво НКВС СРСР дало вказівку екіпірувати 
конвой і охорону в залі суду в червоноармійські однострої. Відібрані в 
Одесі адвокати підсудних військовополонених-німців також проходили 
ретельну перевірку в НКВС17.

Як і було сплановано в НКВС СРСР, відкритий судовий процес у 
справі групи німецьких військовополонених, звинувачених у злочи-
нах на окупованій території України, розпочав свої засідання 10 січня 
1946 року у відновленому після руйнувань приміщенні обласного театру. 
Доречно сказати, що вибір місця проведення судового процесу був доволі 
символічним. Один із підсудних нацистських злочинців – військовий 
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комендант Миколаєва Г. Вінклер – свого часу віддавав безпосередній 
наказ про знищення будівлі театру.

Судове засідання, що транслювалося міською радіомережею Миколає-
ва, відкрилося оголошенням обвинувального висновку. Потім проводи-
лося попереднє опитування підсудних і свідків Військовим Трибуналом. 
Характерно те, що під тиском незаперечних доказів, пред’явлених 
фігурантам під час попереднього слідства, всі вони, за винятком колиш-
нього начальника штабу охоронної поліції м. Миколаєва Г. Шмале, виз-
нали себе винними. Підсудні Г. Санднер і Р. Берг докладно розповідали 
суду про факти вчинених ними злочинів. І ще одна деталь. У звіті про 
перебіг першого дня відкритого судового засідання в Миколаєві заступ-
ник наркома внутрішніх справ УРСР І. Лобуренко писав: „Присутні в 
залі судового засідання громадяни висловлюють побажання про застосу-
вання до злочинців найсуворішого покарання”18. Ця, на перший погляд, 
непримітна приписка свідчить багато про що. Передусім про ту атмос-
феру щирого всенародного обурення й бажання справедливої помсти за 
злодіяння нацистських злочинців, що панувала в залі судового засідання. 
Водночас, це говорить і про значення, яке мала така реакція присутніх для 
організаторів процесу. Адже суворість майбутнього вироку мало у кого 
викликала сумніви. У зв’язку з цим, начальник УНКВС Миколаївської 
області, полковник Хоруженко в доповідній записці наркому внутрішніх 
справ УРСР В. Рясному, надісланій до Києва 16 січня 1946 року, писав: 
„Із нетерпінням трудящими міста Миколаєва очікується вирок Військового 
трибуналу над німецькими злочинцями: «Адже це найсправедливіша 
відплата карателям, іншого рішення суду ми не чекаємо [...]» – заявляли 
присутні на процесі з приводу промови державного обвинувача, який 
вимагав смертної кари через повішення”19. 

Судове засідання військового трибуналу 14 січня 1946 року стало одним 
із ключових на процесі. Цього дня відбувалося опитування основних звину-
вачених по конкретних фактах вчинених злочинів, а також були заслухані 
свідки. Серед останніх – очевидці, потерпілі й німецькі військо вополонені, 
які свого часу служили під командуванням підсудних.

На початку ранкового засідання члени Військового Трибуналу вислу-
хали аргументи колишнього військового коменданта м. Миколаєва Г. Він-
клера, який намагався довести свою непричетність до масового знищення 
радянських військовополонених. Зокрема, підсудний зробив заяву про те, 
що: „ [...] хоча він і знав про вкрай погане харчування військовополонених 
і епідемії, що лютували в таборі, однак для покращення становища нібито 
було потрібно провести особливе обстеження табору”20. Проте свідчення 
підсудних Г. Санднера, Й. Хаппа, а також свідків – радянських гро-
мадян, звели нанівець всі спроби Г. Вінклера виправдатися. Зокрема, 
підсудний оберштурмфюрер СС, начальник управління поліції безпеки і 

http://nvimu.com.ua/альманах/



63число 1, 2011

СД Миколаєва Г. Санднер заявив про те, що Г. Вінклеру було добре відомо 
про існування домовленості між керівництвом вермахту та СС „про участь 
армії у виявленні серед військовополонених політпрацівників і євреїв і 
передачу їх до СД чи СС для розстрілу”21. У цьому зв’язку для допиту був 
викликаний один із підсудних військовополонених – колишній рядовий 
783-го охоронного батальйону, охоронець табору для військовополонених 
у м. Кіровограді Й. Хапп. Ось фрагмент його свідчень, перефразований 
мовою доповідної записки:

„«[...] у Кіровоградському таборі розміщувалися в шести бараках 
і під відкритим небом близько 60 000 радянських військовополонених. 
Унаслідок зовсім недостатнього харчування, систематичного побиття 
ціпками й гумовими кийками у таборі щодня вмирало від 100 до 120 
осіб полонених, а всього за три місяці загинуло 11 000 осіб. Побиттям і 
знущанням над військовополоненими займався здебільшого обслуговую-
чий персонал табору, виділений німецькими військовими частинами». 
Продовжуючи давати свідчення Хапп заявив, що перебуваючи в команді 
охорони Кіровоградського табору, він читав наказ підсудного Вінклера, 
який накладав дисциплінарне стягнення на одного з солдатів табірної 
охорони, через те (так у документі. – О.П., Н.М.), він підсумовує, що 
табір у Кіровограді підпорядковувався підсудному Вінклеру”22.

Першим із числа свідків-очевидців і потерпілих у судовому засіданні 
14 січня 1946 року Військовий Трибунал заслухав мешканця хутора Буда 
(Кіровоградська область) О. Чижа. Він розповів про вражаючу своєю 
жорстокістю каральну операцію окупантів, здійснену 18 червня 1943 року. 
Її наслідком став розстріл понад сотні мирних жителів і спалення хутора23.

Свідчення про злодіяння німецької поліції та каральних органів 
окупантів дали безпосередні очевидці злочинів нацистів: Б. Гречановський, 
Т. Кротенко, Є. Вдовиченко та інші. Зокрема, житель с. Казанки 
Миколаївської області Б. Гречановський розповів суду про розстріл у 
жовтні 1942 року дванадцяти односельчан-євреїв, про показові страти 
звинувачених у саботажі мирних громадян, про те, як у червні 1942 польо-
ва жандармерія заарештувала і стратила сільського священика тільки за 
те, що він охрестив єврейську дівчину, подругу своєї доньки, бажаючи вря-
тувати її від розстрілу. Розповідаючи суду про звірячу розправу каральної 
групи СД над жителями села, свідок показав:

„У червні 1943 р. у село Казанку приїхала каральна група СД. 
У перший же день після її приїзду було заарештовано близько 150 мирних 
жителів. Частину з них відправили на автомобілях до Миколаєва і вони 
назад більше не повернулися. З приміщення в центрі села, де знаходилася 
каральна група, долинали дикі крики і стогін катованих […] Рідні стежи-
ли за долею затриманих і в один із днів на світанку побачили, як підійшла 
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вантажна машина, знівечених і змучених людей зі зв’язаними руками 
укладали в кузов машини, на перший ряд людей поклали другий, зверху 
сіла охорона і їх відвезли із села […] За цією машиною їхав чорний лімузин 
[…] Недалеко від місця, де сталася дика розправа, знаходився колгоспник 
який усе це бачив […] Людей знімали з машини і троє прибулих відразу ж 
їх розстрілювали […] За півгодини після цієї чорної справи стало відомо, 
що каральна група залишила село і поїхала по дорозі в Миколаїв […]”24

Свідок Є. Вдовиченко, мешканка хутора Вдовичен Кіровоградської 
області, упізнала серед обвинувачуваних на процесі начальника управління 
жан дармерії генеральної округи Миколаєва майора М. Бютнера, – безпо-
серед нього керівника каральної акції окупантів, здійсненої в її рідному селі 
19 жовтня 1943 року під приводом боротьби проти партизанів. Цього дня 
карателі спалили всі 240 хат хутора й убили десятки мирних жителів. Ось що 
про цей злочин розповіла свідок, яка сама лише дивом залишилася жива: 

„[…] Ми знову хапали за руки автоматників, що оточили нас, проси-
ли і говорили, що ми не партизани […] Один мене штовхнув, а на руках 
була чотирирічна дитина брата, я з нею упала […] Ми просили офіцера, 
щоб нас не вбивали, хапали за руки […] Параску офіцер ногою вдарив у 
груди і семимісячна дитина впала […] Тоді він її першу пристрілив […] 
Коли я побачила, що вона упала, я підбігла, але офіцер і мене вдарив, 
я упала і придушила дитину, що була у мене на руках […] Її піді мною 
пристрілили... Піднялася така стрілянина, що не можна розповісти 
[…] З автоматів убивали жінок, старих, дітей […] Я була поранена […] 
По мені ходили, штовхали ногами […] Отут у залі серед підсудних є 
той, який мене вдарив, розстріляв моїх дітей […]25

Подібні викривальні свідчення, цього разу вже проти іншого фігуранта 
на процесі – начальника жандармерії м. Херсона Ф. Кандлера, дав у судово-
му засіданні 14 січня 1946 року черговий свідок обвинувачення К. Матасов, 
який з серпня 1942 року безпосередньо підпорядковувався підсудному як 
начальник допоміжної поліції району. Однак беззастережно довести участь 
Ф. Кандлера у вбивствах мирного населення, спираючись на ці свідчення, 
суду так і не вдалося. Єдине, в чому був звинувачений підсудний, так це в 
організації арештів і примусовій депортації громадян до Німеччини26.

Слід зазначити, що цього дня Військовий Трибунал не раз повертав-
ся до справи Ф. Кандлера. На наш погляд, це було пов’язано з очевид-
ною недостатністю звинувачень, закинутих йому попередніми свідками. 
А цього для винесення на відкритому судовому процесі передбачуваного 
суворого вироку було явно недостатньо. Допитаний у справі Ф. Кандлера 
мешканець села Арнаутівка Білозерського району Херсонської області 
В. Гніздовський у своїх свідченнях так і не зміг навести неспростовні факти 
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особистої участі підсудного в розстрілах мирних громадян. Саме це дало 
змогу Кандлеру заперечувати обвинувачення свідка як необґрунтовані27.

На ранковому засіданні 15 січня 1946 року члени Військового 
Трибуналу знову продовжили опитувати свідків у справі Ф. Кандлера. 
Єдиним очевидцем, який упізнав колишнього начальника Херсонської 
жандармерії як присутнього під час страти трьох громадян у райцентрі 
Снігурівка в серпні 1943 року, був мешканець с. Галаганівки цього само-
го району І. Ковальчук. Всі інші свідчення, у яких йшлося про вражаючі 
своєю жорстокістю злодіяння окупантів на Херсонщині, коли справа дохо-
дила до їхніх конкретних винуватців, обмежувалися досить обтічними й 
далекими від конкретності формулюваннями „німецька жандармерія”, 
„німці” і т. ін.28 Стає цілком зрозумілим, що з урахуванням відкритого 
характеру судового процесу довести особливу вину Ф. Канцлера, спи-
раючись на такі свідчення, було складно. До того ж у них йшлося про 
події, які відбувалися на території, що адміністративно не належала до 
відання керованої Ф. Кандлером херсонської жандармерії. З огляду на 
сувору субординацію усередині окупаційних каральних органів і властиву 
німцям виконавську дисципліну, цілком імовірно, що Ф. Кандлер не мав 
безпосереднього стосунку до злочинів, про які говорили свідки.

Зовсім інший перебіг мало слухання справи Г. Санднера. На додаток 
до раніше відомих суду фактів злочинної діяльності цього нацистського 
ката, свідок обвинувачення В. Косоурова розповіла про арешт і розстріл 
у СД її двох доньок – Лізи і Тамари. Єдиною „провиною” дітей було їхнє 
єврейське походження29. Про вражаючий своєю жорстокістю злочин, 
відповідальність за який цілком лягає на Г. Санднера, – знищення близько 
1000 пацієнтів херсонської психіатричної лікарні, розповів суду фельдшер 
цієї установи Д. Шрамко30.

Судове слідство продовжилось слуханням інформації експерта 
Надзвичайної державної комісії В. Коваленка. Він навів суду конкретні 
факти руйнувань підприємств, установ, культурно-освітніх закладів, а 
також житлового фонду Миколаєва, здебільшого вчинені окупантами 
у період свого відступу. Зокрема, були повністю знищені промислові 
підприємства міста, кораблебудівний і педагогічний інститути, фінансовий 
і залізничний технікуми, будинок обласного театру, приміщення багатьох 
шкіл, гуртожитків, кращі житлові споруди31.

Доповіддю експерта судове слідство завершилося, й суд розпочав заслу-
ховування сторін. Першим виступив державний обвинувач на процесі, 
полковник юстиції В. Семашко. Він виклав суду встановлені в ході поперед-
нього судового слухання факти злочинної діяльності підсудних німецьких 
військовополонених і звинуватив їх у „[…] масовому винищуванні мирних 
радянських громадян і військовополонених Червоної армії, вигнанні в рабство 
до Німеччини радянських громадян, жахливих злочинах проти людяності, 
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руйнуваннях міст, сіл і величезних матеріальних збитках, завданих внаслідок 
господарювання німецько-фашистських окупантів”. Конкретно окресливши 
Військовому Трибуналу суть висунутих проти кожного із підсудних зви-
нувачень, прокурор поставив вимогу про застосування до усіх без винятку 
військових злочинців смертної кари через повішення. Як видно з доповідної 
записки про хід судового процесу: „Ця вимога державного обвинувача була 
зустрінута одностайними й довго нестихаючими оплесками трудящих міста 
Миколаєва, які переповнили залу судового засідання”32.

Після виступу сторони звинувачення, суд заслухав промови захисників 
підсудних. Чи варто говорити про те, в якому складному становищі вия-
вилися призначені судом адвокати. З одного боку, вони були зобов’язані 
виконати свої безпосередні функції – захищати підсудних перед лицем 
обвинувачення. З іншого, – вага інкримінованого й вражаюча своєю 
жорстокістю реальність учиненого не залишали практично ніяких шансів 
підсудним. Треба думати, це добре розуміли й присутні на процесі громадя-
ни. Принаймні, повідомлення таємної агентури НКВС дають змогу говорити 
про те, що подібні настрої були. „ […] У зв’язку з майбутніми промовами 
захисників, – доповідав один з інформаторів спецслужб, – мали місце такі 
висловлювання: « […] А що ж скажуть захисники, невже вони будуть захища-
ти підсудних. […] Лише в Радянському Союзі існує така справедливість […]» 
«[…] Вони не захищати повинні, а звинувачувати кліку військових злочинців. 
Не почесна місія у них […]»”33 Одеські адвокати, які виступили на процесі 
– Беклешев, Биков, Білостоцький і Шеришевский, виконуючи свій служ-
бовий обов’язок, просили членів Військового Трибуналу пом’якшити вирок 
своїм підзахисним. Підсудний Р. Берг відмовився від послуг наданого йому 
адвоката та особисто виступив на свій захист34.

Наприкінці судового засідання 15 січня 1946 року головуючий надав 
останнє слово підсудним. Першим виступав головний обвинувачуваний, 
генерал-лейтенант, військовий комендант м. Миколаєва Г. Вінклер. Це була 
промова людини надломленої, що цілком усвідомлювала свій неминучий 
близький кінець, старого солдата, який волею долі став частиною злочинно-
го нацистського молоха. Засуджуючи свої діяння, німецький генерал просив 
прощення та, вже практично ні на що не розраховуючи, все ще сподівався 
уникнути страти. „[…] Я взяв на себе всю провину, навіть у тих питаннях, 
де мали вважати винними генерального комісара і керівника СС, – говорив 
у своєму останньому слові Г. Вінклер. – Злочини, скоєні за моїми наказа-
ми, відбиті у наказах вищого керівництва і не є результатом усвідомленої 
злочинної ініціативи […] Я, як старий солдат, відчуваю сором за все те, що 
зроблено нами. Ми – німці, бачили росіян тільки в такому світлі, в якому їх 
подавала німецька пропаганда. Мотивом цієї пропаганди була нікчемність і 
незначність російської людини […] Я висловлюю свій глибокий жаль за всі 
ті прикрості, що були завдані вашій країні в результаті дій, вчинених нами 
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[…] Я, засуджуючи свої діяння, прошу в радянського народу прощення за 
ті дії, що їх здійснила осліплена людина […] Я вважаю, що необхідно, щоб, 
якщо у мене буде ця можливість, остання отрута фашизму була видалена 
із тіла німецького народу […]”35 Важко судити про те, наскільки щирими 
були ці останні слова Г. Вінклера. Так чи інакше, подібними проханнями 
пом’якшити вирок незмінно закінчували свої виступи й інші підсудні.

Судове засідання 17 січня 1946 року стало останнім на процесі. Того 
дня о 13-й годині у переповненій людьми залі обласного театру Миколаєва 
голова суду О. Зонов оголосив вирок Військового Трибуналу. Семеро із 
дев’яти підсудних були засуджені до вищої міри покарання – смертної 
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кари через повішення. Серед них: Г. Вінклер, Г. Санднер, М. Бютнер, 
Ф. Вітцлеб, Г. Шмале, Р. Міхель і Р. Берг. Двоє фігурантів процесу – 
Ф. Кандлер і Й. Хапп, щодо яких слідство й суд не добули безперечних 
доказів їх усвідомленої і самостійної злочинної діяльності, були засуджені 
до 20 років каторжних робіт кожен36. 

Страту семи засуджених вчинено привселюдно усього за кілька годин 
потому – о 17.00 17 січня 1946 року. Місце страти – міську Базарну площу – 
вибрано не випадково, адже саме тут можна було розмістити величезні маси 
людей. Як свідчить офіційна інформація УНКВС Миколаївської області, за 
виконанням вироку Військового Трибуналу спостерігало до 70 000 грома-
дян37. Показовим, на наш погляд, був і той факт, що трупи злочинців зали-
шалися висіти на площі наступні два дні – 18 і 19 січня, і були зняті лише 
вночі проти 20 січня 1946 року. Здається, що самим фактом цієї демонстрації 
режим хотів підкреслити інший беззаперечний факт – нацизм переможе-
ний, а злочинці цілком заслужено й справедливо покарані. З іншого боку, 
захололі на шибеницях трупи були своєрідним попередженням, таким собі 
чинником залякування для сотень тисяч інших німецьких, румунських, 
угорських військовополонених, кожен із яких розглядався тоталітарним 
радянським режимом як потенційний військовий злочинець. 

* * *
Наше дослідження про миколаївський відкритий судовий процес 

1946 року виглядатиме неповним, якщо не звернутися до аналізу істотної 
сторони таких публічних акцій влади, а саме суспільного резонансу навколо 
них. За ходом, скажімо, того самого миколаївського процесу спостерігали 
не тільки присутні в залі судового засідання, а й уся Україна. Природно, у 
людей складалася власна думка про те, що відбувається. Причому, як видно з 
документів, вона далеко не завжди збігалася з офіційною позицією влади.

Базарна площа 
м. Мико лаєва. 
Вико нання вироку 
Військового трибуна-
лу над засудженими 
до смертної кари 
німецько-фа  шис т-
ськими злочинцями. 
17 січня 1946 р.
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У службовому листуванні НКВС усі подібні „реагування”, отримані 
переважно агентурним шляхом, були розділені на дві групи – „позитивні” 
й „негативні". До першої, тобто позитивних з погляду режиму відгуків, 
оперативні працівники НКВС залічували усі висловлювання, реакції й 
зауваження, в яких люди виявляли відверту ворожість, неприхований гнів, 
ненависть і презирство на адресу не лише підсудних військовополонених, 
але й взагалі – усіх німців. Другу групу реагувань склала інформація про 
тих громадян, які в особистому спілкуванні мали необережність виявити 
співчуття підсудним військовополоненим, чи в якомусь іншому, крім як 
негативному, контексті, говорили про Німеччину і німців.

В усіх без винятку спецповідомленнях НКВС про хід відкритого 
судового процесу в Миколаєві, з якими вдалося ознайомитися авторам, 
мовилося про „переважно позитивне ставлення” аудиторії до подій, 
що відбувалися. Якою була ця конкретна „позитивна” реакція, видно 
з доповідної записки, датованої 16 січня 1946 року. У ній ішлося про 
події, що відбувалися в залі суду напередодні: „[…] Обурення робітників, 
службовців та інтелігенції стосовно підсудних усе більше зростає. Спроби 
підсудних уникнути справедливої відплати радянського правосуддя вик-
ликають обурення у присутніх на процесі радянських громадян. «Як вони 
не тікали від переслідування Червоної армії, – сказав М[…]й М.С. джерелу 
«Новикову», – усе-таки сіли на лаву підсудних […] Добре б усіх повісити, 
нехай німецьке покоління запам’ятає, як воювати з росіянами […]» 
Про обурення трудящих діями німецько-фашистських загарбників 
свідчить і агентурне повідомлення джерела «Іванченка», який розмовляв 
із співробітником поліклініки партактиву Л[…]М. «[…] Щодо тих, хто 
сидить на лаві підсудних, я б уніс пропозицію тут же на суді поставити 
дві лебідки, одну ногу прив’язати до однієї лебідки, другу до іншої і рвати 
звіроподібних на шматки […] Іншої кари фашистській сволоті, вандалам за 
їхні знущання й руйнування не придумати […]»”38.

А ось фрагменти з доповідної записки, відправленої до Києва вже після 
виконання смертного вироку, 18 січня 1946 року: „[…] Так, ряд громадян, 
родичі і близькі яких постраждали від німецьких окупантів, наполегли-
во просили допустити їх до участі в повішенні засуджених Військовим 
Трибуналом […] Зафіксовані численні репліки, що свідчать про нена-
висть і презирство до німецько-фашистських загарбників: «Я нітрохи не 
шкодую про долю цих варварів, вони повісили мого чоловіка, на фронті 
загинуло два моїх сини […]» «[…] Їх треба повісити не за шию, а за ноги, 
– нехай помучаться […]» «[…] Погано, що вішають тільки сімох німців, 
адже їх було дев’ятеро, треба було усіх повісити […]» «[…] Фріци вмерли 
й не покаялися, тому що їх не мучили, треба було б іншу страту їм приду  -
мати […]» «[…] Пустіть мене ближче, я більше ніж хто інший маю право 
дивитися – вони повісили мого батька та брата […]»”39.
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Розмірковуючи про причини такого щиро ворожого, реваншистсь-
кого ставлення переважної більшості присутніх на процесі громадян до 
підсудних німецьких військовополонених, на нашу думку, варто визнати, 
що головним чинником тут виступив режим терору й насильства, вста-
новлений нацистами на українській землі. Іншим вагомим каталізатором 
антинімецьких суспільних настроїв була тотальна радянська пропаганда.

Поруч із „позитивними” у спеціальних повідомленнях НКВС 
рівноцінне за обсягом місце посідають і так звані негативні відгуки 
громадян. Так кваліфікувалися висловлювання, в яких звучали мотиви 
співчуття підсудним, невіри в інкриміновану судом ступінь їхньої про-
вини, поваги до німецької нації взагалі тощо. Ось лише кілька фрагментів 
із службового листування, де йдеться саме про такі прояви: „[…] Поряд із 
цим відзначені й негативні реагування з боку ворожих елементів: юрист 
Першої юридичної консультації К[…]а Аполлінарія Володимирівна у бесіді 
з джерелом «Лебєдєвим» стосовно процесу сказала: «[…] Навіщо улашту-
вали цей процес, маса через це хвилюється. Німці вішали й розстрілювали 
і наші роблять те ж саме […] На процесі малюють німців звірами, що вони 
нібито вішали, вбивали, робили обшуки і т.д., однак насправді цього не 
було. А взагалі вони тільки п’яними переслідували радянських громадян, 
а коли були тверезими, нікого не чіпали […]» Камша мешкала на тимча-
сово окупованій німцями території у Миколаєві і працювала адвокатом у 
німецькій поліції. […] За повідомленням джерела «Соколова», робітник 
заводу № 444 К[…]н Павло Іванович, який працював у період окупації 
німцями м. Миколаєва майстром заводу, щодо процесу, сказав: «[…] Ті, 
котрі сидять на лаві підсудних, невинні, вони тільки виконували волю 
вищого начальства. Судити їх немає за що…»”40 „За повідомленням дже-
рела «Невського», механік склозаводу Т[…]й Лука Андрійович, який пра-
цював у період окупації м. Миколаєва інженером масложируправління, в 
бесіді з ним, заявив: «[…] У період тимчасової окупації […] я жодного разу 
не бачив і не чув про те, щоб німці вішали й розстрілювали радянських 
людей. На мій погляд, цього не було […]» Джерело «Ванда», відвідавши на 
квартирі акторку лялькового театру С[…]т Марію Никифорівну, запитала: 
чи була остання присутньою на площі під час виконання вироку. На це 
С[…]т відповіла: «[…] Не ходила і не піду, я мала бажання подивитися їх 
живими, але на мертвих дивитися не хочу. Бідні люди. […] Хіба їх можна 
порівняти з нашими, усі німецькі начальники в період окупації були такі 
добрі й чуйні. Я сама особисто зверталася до них по допомогу й завжди 
отримувала задоволення […]» Присутня під час цієї розмови сестра – С[…]т 
Віра, котра нещодавно повернулася як репатріантка з Німеччини і в 
даний час працює в друкарні, будучи солідарною з висловлюванням своєї 
сестри, заявила: «[…] Наші можуть голосувати тільки за Батьківщину й за 
Сталіна і кликати на виборчі дільниці, та щороку обирати жирних кабанів, 

http://nvimu.com.ua/альманах/



71число 1, 2011

які нічого не можуть зробити для того, щоб полегшити життя […]» Того 
ж вечора джерело «Ванда» разом із С[…]т відвідали їхню знайому П[…]
у Мар’яну Степанівну, що їй С[…]т висловила жаль із приводу засуджених 
німців. На це П[…]а відповіла: «Я бачила, як виконували вирок, і усі вони, 
повішені, молодці, тримали себе з достоїнством, а найголовніший з них 
Санднер, сам голову просмикнув у петлю, не чекав, щоб йому вдягали. 
[…] Що ж до наших, то в них навіть мотузки не вистачило для петлі, адже, 
один із повішених був низького зросту, не діставав до петлі, і він повинен 
був сам у неї втягуватися […]»”41

Що ж вплинуло на формування у певної частини українців співчутли-
вого ставлення до німців і Німеччини взагалі. На наш погляд, помітну 
роль у цьому відіграла пропаганда нацистів і той ідеологічний пресинг, 
що існував на окупованих територіях. Зауважимо, що свої криваві злочи-
ни окупанти намагалися якнайкраще приховати від основної маси насе-
лення України. Другим важливим чинником виявилися десятиліттями 
сформовані переконання цілих поколінь українців (як, утім, і росіян) 
у раціоналізмі, справедливості і пунктуальності німців, зрештою, у 
„європейськості” та цивілізованості цієї нації.

Читаючи інформаційні повідомлення спецслужб про випадки 
співчутливої реакції громадян стосовно німецьких військовополонених, 
упадає в око одна дуже важлива деталь. Абсолютна більшість їх фігурантів, 
таких різних за соціальним походженням, становищем і фахом, поєднувало 
одне – вони пережили окупацію в Україні. Звідси „компетентні органи” 
режиму робили, як їм здавалося, цілком логічний висновок – такі погляди 
є результатом умілої нацистської пропаганди.

Проте, на нашу думку, ситуація виглядала куди складнішою. Далеко 
не всі німці, які в обозах вермахту прийшли на територію України, були 
нацистами за переконаннями. У німецьких цивільних окупаційних органах, 
навіть у поліції та жандармерії, також було чимало осіб, які не сприйняли 
людиноненависницьку ідеологію гітлеризму і за будь-яких обставин зали-
шалися людьми. Імовірно, саме вони, а не кліка нацистських злочинців, 
уособлювали для певної частини українців справжню Німеччину і її народ.

Насамкінець потрібно підбити деякі підсумки і сформулювати попередні, 
поза сумнівом ще далекі від остаточних, висновки. Аналіз опрацьованої 
документальної бази дає змогу з певністю твердити, що у мотивації влади 
стосовно проведення публічного судового процесу в Миколаєві, як і інших 
подібних йому, юридичні підстави не були провідними. Натомість виразно 
переважали політичні мотиви й чинники.

Миколаївський процес був підготовлений НКВС СРСР і проведе-
ний під повним контролем цього відомства органами військової юстиції. 
Поза сумнівом, він став частиною єдиної спланованої та здійснюваної 
у повоєнний період програми судового переслідування осіб із числа 
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військовополонених Німеччини та її союзників, звинувачуваних у злочи-
нах, учинених на окупованих територіях.

Вагоме політичне значення, що його надавала влада таким відкритим 
судовим процесам, на наш погляд, свідчить про певну „вищу мету”, 
переслідувану керівними колами СРСР. Ця мета полягала не лише в тому, 
щоб засудити і знищити нацизм політично. Обрамлені сталінською про-
пагандою в ореол справедливої помсти нацистським військовим злочин-
цям миколаївський та інші подібні до нього судові процеси повною мірою 
були використані режимом для зміцнення свого ідеологічного впливу 
на повоєнне українське суспільство. Відпрацьований у деталях і режи-
сований НКВС судовий процес, попри вагомі і беззаперечні юридичні 
підстави його проведення, мав суттєві ознаки суду політичного – суду 
однієї тоталітарної ідеології над іншою.
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