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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ: 

СПРОТИВ ЗЛУ ТА НАСИЛЛЮ



Андрій Боляновсъкий

МІЖ ХРИСТИЯНСЬКОЮ МОРАЛЛЮ  
І НЕЛЮДСЬКИМ злом

(реакція Митрополита Андрея Шептицького на окупаційну 
політику націонал-соціалістичної Німеччини в Галичині 

у 1941-1944 рр.: від формальної лояльності 
до критики і протестів)

Постать Великого Митрополита Греко-католицької Церк
ви (ГКЦ) Андрея Шептицького віддавна привертала увагу як 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, так і тих, хто позитив
но оцінювали його діяльність або позиціонували себе як його 
критики й не приховували цього. Чи не найконтроверсійнішою 
сторінкою долі Митрополита для усіх без винятку біографів 
Владики Андрея було його ставлення до окупаційної політики 
націонал-соціалістичної Німеччини у Галичині. Автори присвяче
них цій проблемі публікацій часто вдавалися до маніпулювання 
фактами, замовчування одних сторінок з його біографії й нато
мість надмірного акцентування на інших (часто або лише позитив
них, або лише негативних), що не давало змоги скласти належне 
об’єктивне уявлення про нього та його сприймання гітлерівського 
«нового порядку» в Галичині.

Головними критиками діяльності А. Шептицького були ко
муністи і співробітники Комітету державної безпеки Союзу Ра
дянських Соціалістичних Республік (КДБ СРСР) або люди, які 
співпрацювали з цією організацією й принципово замовчува-
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ли ті факти, що давали підстави позитивно характеризувати 
діяльність Митрополита ГКЦ. Виконуючи політичне замовлення 
свого керівництва, «з позицій антиуніатства і атеїзму» «піонером 
очорнення» А. Шептицького виступив відомий комуністичний 
памфлетист періоду сталінського режиму Ярослав Галан. Його 
послідовниками в спотворенні дійсних мотивів діяльності М ит
рополита ГКЦ були Володимир Добричев (мабуть, це був псевдо
нім) й Владімір Беляев, нагороджений премією КДБ СРСР. На 
початку 1970-х рр. дві книги, спрямовані проти А. Шептицько
го, видав полковник КДБ Української Радянської Соціалістичної 
Республіки (УРСР) Сергій Карін під псевдонімом «Даниленко», 
який у 1944-1945 рр. брав участь у підготовці арештів вищого 
духовенства, священиків, монахів та монахинь ГКЦ1. Особли
вий внесок у справу компрометації А. Шептицького зробив 
інший полковник КДБ УРСР -  Клименты Гальський, відомий 
публіцистично-пропагандистськими творами під псевдонімом 
«Клим Дмитрук»2. Близькими за тональністю були твори одно
думця комуністів і співробітників КДБ СРСР Едварда Пруса, який 
ще у 1944 р. служив у винищувальному батальйоні Народного 
комісаріату внутрішніх справ (НКВС) СРСР, і поява книги яко
го про А. Шептицького була інспірована, очевидно, керівництвом 
КДБ СРСР й підтримана його «колегами» у прокомуністичній 
Польській Народній Республіці у 1985 р.3

Відсутність навіть критичних публікацій російських авторів 
про А. Шептицького до розпаду Радянського Союзу стала проя
вом цілеспрямованої політичної кампанії, метою якої було по
казати, що його діяльність критикують самі ж українці, хоча 
насправді починаючи від осені 1939 р. -  червня 1941 р. і згодом 
від літа 1944 р. критика Владики Андрея була невід’ємним ком
понентом дюлітики, інспірованої з Кремля. Однак і після 1991 р. у 
Російській Федерації побачили світ подібні за змістом до згаданих 
творів С. Каріна і К. Гальського статті окремих авторів з середо
вища Російської Православної Церкви, які солідаризувалися зі 
своїми попередниками у критиці діяльності Митрополита А. Шеп
тицького у роки німецько-радянської війни4. Чи не найбільше 
фальсифікованою на їх сторінках була діяльність Митрополита
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ГКЦ щодо порятунку євреїв, а його ставлення до окупаційної вла
ди Райху часто було проаналізовано однобічно й без урахування 
важких обставин діяльності ГКЦ в умовах гітлерівського режиму.

У західній історіографії історики переважно оминали ува
гою діяльність Митрополита ГКЦ у роки нацистської окупації. 
Рідкісними винятками були написані на підставі ґрунтовного 
опрацювання зарубіжних джерел публікації німецького історика 
Ганса-Якоба Штеле, польського професора Ришарда Тожецького 
й канадських дослідників українського походження Андрія Крав
чука та Івана-Павла Химки5 або поодинокі публікації в електрон
них ресурсах6. Відомі також кілька публікацій з теми українських 
авторів7. Найкращий аналіз діяльності А. Шептицького щодо 
порятунку євреїв у контексті функціонування ГКЦ в умовах 
гітлерівського «нового порядку» в Галичині зробила у своїй 
монографії Жанна Ковба8.

Ознайомлення з невідомими досі дослідникам документами 
й споминами дає змогу зруйнувати поширювані офіцерами КДБ 
СРСР міфи про діяльність А. Шептицького в замовного характе
ру публіцистичних роботах, що побачили світ у 1970-1980-хх рр. 
XX століття.

Головна мета цієї статті:
-  проаналізувати мотивацію вчинків і дій Владики Андрея 

протягом нацистської окупації;
-  з’ясувати його реакцію на перші тижні німецької окупації;
-  висвітлити діяльність А. Шептицького як почесного голо

ви Української Національної Ради і реакцію на неї німецької 
окупаційної влади;

-  дослідити, як сприймали Митрополита ГКЦ керівники оку
паційних органів влади нацистської Німеччини у Галичині;

-  охарактеризувати головні проблеми у взаєминах між 
окупаційною адміністрацією Райху на галицьких землях України і 
ГКЦ, зокрема особисто Владикою Андреем;

-  охарактеризувати основні форми критики Митрополитом 
гітлерівського режиму й простежити спроби нацистських органів 
безпеки контролювати його діяльність;
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-  звернути увагу на те, як змінювалися погляди А. Шептиць- 
кого на різних етапах окупації України Третім Райхом під впли
вом інформації про нацистські воєнні злочини, зокрема, як він 
реагував на масове знищення карателями СС і німецької поліції 
євреїв і людей інших національностей і як він намагався цьому 
протидіяти;

-  з’ясувати ставлення Шептицького до творення дивізії 
Ваффен-СС «Галичина».

До Другої світової війни і під час цієї війни у Галичині українці 
послуговувалися щодо євреїв терміном «жиди», що не мав тоді 
жодного негативного відтінку й образливого значення для тих, 
до кого він був адресований. Виключно цей термін вживав і сам 
А. Шептицький. У тексті його використано тільки у разі циту
вання україномовних архівних або мемуарних джерел того часу, 
тоді як під час перекладу російськомовних документів і спогадів 
німецькою чи польською мовами використано його сучасний 
український відповідник «євреї».

Митрополит Греко-католицької Церкви у перші дні 
німецько-радянської війни

Початок німецько-радянської війни викликав неоднозначне 
сприйняття у Галичині. Якщо представники старшого покоління 
не з чужих розповідей знали, що несе з собою війна, чимало моло
дих людей, котрі пізнали на собі життя за умов постійного стра
ху арештів співробітниками НКВС й усі інші негативні прояви 
сталінського Радянського Союзу, вірили, що тогочасна Німеччина 
допоможе звільнитися з-під більшовицького режиму й сприятиме 
відновленню Української держави. У подібний спосіб тоді думали 
й багато діячів ГКЦ, котрі ще навіть не уявляли, яким насправді 
є гітлерівський режим. Священик ГКЦ Гавриїл Костельник так 
пізніше згадував про сприймання у Галичині політики Радянсько
го Союзу у вересні 1939 р. -  червні 1941 р.: «Коли ми вже пізнали 
ту систему, справжню большевицьку дійсність, то увесь народ 
щодня зітхав: “Боже, або нас визволь з того пекла, або нехай під
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нами земля западеться!”.. Це чортівський млин, що меле людей. 
Як же нам було не бажати, щоб цей чортівський млин розпався 
вкінці на наших очах!»9

Подібним чином сприймав більшовицький режим і А. Шеп- 
тицький, який послідовно позиціонував себе як прибічник ідеї 
державної незалежності України. ЗО червня 1941 р., першого ж 
дня німецької окупації Львова, після зустрічі з членами Прово
ду ОУН під керівництвом Степана Бандери (ОУН-Б), він пого
дився у своєму пастирському листі підтримати Акт відновлення 
Української держави й благословити діяльність новопроголоше- 
ного Краевого Правління Західноукраїнських Земель (переймено
ваного згодом в Українське Державне Правління -  УДП) на чолі 
з Ярославом Стецьком10. На початку липня в українській пресі 
Галичини було опубліковано датований 1 липня 1941 р. перший 
пастирський лист Митрополита А. Шептицького з визнанням 
владою самопроголошеного уряду. В оприлюдненому варіанті 
листа містилася ремарка: «Побідоносну німецьку армію вітаємо, 
як освободительку від ворога»11. Повний текст цього пасторсь
кого листа, за твердженням самого Шептицького, з ним не було 
погоджено12.

Опоненти й критики діяльності Митрополита ГКЦ постійно 
робили акцент на тому, що у перші дні німецької окупації 5 лип
ня 1941 р. був виданий другий його пастирський лист «До Духо
венства і вірних Архідієцезії» з особистим підписом, у якому 
містилися побажання «многоліття побідоносній німецькій армії 
та українському народові» й вітання Вермахтові: «Побідоносну 
німецьку армію, що заняла вже майже цілий край, витаємо з 
радістю і вдячністю за освободження від ворога»13.

Однак ці слова були вирвані із загального контексту листів, 
у яких містилося визнання законною владою новопроголошено- 
го уряду Я. Отецька, який проголосив в Акті ЗО червня 1941 р. 
Вермахт офіційним союзником відновленої Української держави. 
Звернення голови ГКЦ як духовної особи мали радше суто курту
азну форму й були написані, щоб спонукати нову окупаційну вла
ду не втручатися у справи очолюваної ним Церкви та її прихожан.
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Крім того, А. Шептицький ані у той час, ані у всі подальші роки 
нацистської окупації ніколи не схвалював ні офіційно, ні у при
ватних розмовах гітлерівський окупаційний режим й політику 
нацистської Німеччини в Україні, про що буде сказано далі.

Не варто також забувати, що багато галичан у перші дні 
окупації Вермахтом Львова сприймали німецькі війська пози
тивно, оскільки ці дні вкарбувалися у память львів’ян звістками 
про відкриття львівських тюрем й виявлення масових поховань 
жертв НКВС СРСР. Незабаром стало відомо про тисячі замуче
них і розстріляних людей в більшовицьких тюрмах інших міст Га
личини, регіонів України і країн Східної Європи, що викликало 
шок серед місцевих жителів, щ і події надовго вкарбувалися у їх 
пам’ять14. Не був винятком і Митрополит ГКЦ Андрей Шептиць
кий, який різко засуджував більшовицький режим і його злочи
ни у всі наступні місяці нацистської окупації. Аналіз документів 
різного походження дає підстави стверджувати, що ставлення 
Шептицького до Третього Райху на початку німецько-радянської 
війни було обумовлено його негативною реакцією і обуренням 
щодо злочинів більшовицького Радянського Союзу в Галичині. У 
листі кардиналові Зженові-Габріелеві-Жерве-Лоранові Тіссерану 
від 17 серпня 1941 р., описуючи «Апостольській столиці те, що 
ми пережили» під «першими совітами», він серед іншого ствер
джував, що «ми втратили у цей час приблизно 100 священиків»15. 
29 листопада 1941 р. у листі князеві Петру Волконському він пи
сав, що «більшовицький режим» перетворив Галичину в суцільну 
руїну й загалом, згідно зі зробленими у підпорядкованих йому 
єпархіях підрахунками, наслідком політики більшовиків були 
«200 000 жертв убитими, заарештованими або депортованими 
[200 000 victimes tuees, arretees ou deportees]»16.

Певнцм чином стримано-позитивне ставлення А. Шеп
тицького до Вермахту в перші дні окупації було зумовлене по
зитивними спогадами його особисто (як, до речі, і багатьох не 
лише українських, а й інших східноєвропейських релігійних, 
політичних, військових і суспільних діячів) про політику Німеч
чини у період правління кайзера Вільгельма II (коли ця країна 
підтримала український визвольний рух і на початку 1918 р.
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визнала незалежність Української Народної Республіки й зго
дом Української держави гетьмана Павла Скоропадського). 
Підстави до певних ілюзій щодо можливої підтримки націонал- 
соціалістичною Німеччиною державницьких аспірацій українців 
давала надана тоді можливість для національно-культурного 
життя українців у створеній нацистами на окупованій території 
Польщі Генеральної губернії окупованих польських областей (ГГ) 
й зовні сприятливий -  або, принаймні, не атеїстично-антирелі
гійний, як у СРСР, -  політичний курс підтримки діяльності 
українських церковних конфесій у межах цього окупаційного 
адміністративно-територіального утворення17.

Перші протести Андрея Шептицького проти планів 
Адольфа Гітлера щодо України

Певним чином підтримка проголошення відновлення Україн
ської держави була першим проявом спротиву М итрополита ГКЦ 
колоніальним намірам щодо України А. Гітлера, у воєнних планах 
якого не було місця для створення Української держави. Наступ
ним викликом нацистському режимові була готовність Владики 
Андрея ініціювати перебрання влади підлеглими йому священи
ками, метою чого було випередити призначення пронімецьких 
чиновників, готових беззастережно й слухняно виконувати роз
порядження окупаційних установ усупереч інтересам місцевих 
жителів. Після звістки про припинення німецькими органами 
безпеки діяльності УДП 10 липня 1941 р. із метою не допустити 
«вакууму влади» й анархії Митрополит ГКЦ видав «Послання 
до духовенства про організацію парохії й громади». У ньому він 
наказав священикам у парафіях у разі безвладдя тимчасово пе
ребрати на себе усю повноту місцевої влади й вирішення питань 
господарського життя, а у селах, де ще не було створено управ 
й органів порядку, організувати вибори громадських рад і голів 
(війтів)18.

Значно виразніші протести Митрополита ГКЦ проти окупа
ційної політики Третього Райху почали лунати після того, коли 
6 липня 1941 р. у Львові на зборах громадян для захисту інтересів
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українських мешканців було створено Раду Сеньйорів (перей
меновану невдовзі в Українську Національну Раду), яку очо
лив Кость Левицький як голова й Митрополит А. Шептиць- 
кий як почесний голова. Незабаром після цього, ЗО серпня 
1941 р., у Львові проголосив про поновлення своєї діяльності 
організований під протекцією Шептицького Український Черво
ний Хрест (УЧХ), який опікувався долями ув’язнених українців 
та військовополонених бійців Червоної армії української націо
нальності. Утім, найповніше несприймання Митрополитом ГКЦ 
політики нацистської Німеччини щодо Галичини у найближчі 
місяці пролунало від нього саме як почесного очільника Україн
ської Національної Ради.

Рішучий протест Митрополита ГКЦ викликала звістка про 
заплановане А. Гітлером приєднання Галичини до Генеральної 
губернії (ГГ) окупованих польських областей. Наслідком цього 
було написання кількох листів, адресованих новопризначено- 
му райхсміністрові окупованих східних областей Альфредові 
Розенберґу та міністрові закордонних справ Німеччини Йоахімові 
фон Ріббентропу. У першому перекладеному німецькою мовою 
колективному протесті керівництву Райху членів Ради Сеньйорів 
й особисто її почесного очільника А. Шептицького від 22 липня 
1941 р. у відповідь на чутки про приєднання Галичини до ГГ було 
сказано: «Українська Рада Сеньйорів у Львові як найвищий пред
ставницький орган усієї західноукраїнської народної спільноти 
[Volksgemeinschaft] є вкрай схвильована поширенням чуток про 
те, що західноукраїнська область Галичини [Halytsch-Gebiet], ко
лишня Східна Галичина, повинна бути приєднана до Генеральної 
губернії. У разі, якби ці чутки здійснилися, це був би жахливий 
удар для української нації, що завдав би також шкоди для німець
кої нації»* У зверненні констатувалося, що «єдиним правильним 
шляхом, який може відповідати прагненням українського наро
ду», є «проголошення самостійної соборної української держа
ви [die Proklamierung des selbstständigen vereinten ukrainischen 
Staates]»19.

Відомий ще один, датований тим самим 22 липня 1941 р., 
німецькомовний лист-копія без імені адресата, який мав підпи
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сати лише особисто А. Шептицький. У ньому було висловлено 
аналогічний до попереднього протест: «На чутки про заплано
ване приєднання області із західноукраїнською народністю до 
Генеральної губернії я відчуваю себе зобов’язаним вказати Вашій 
Ексцеленції на небажані наслідки цього наміру. ...Я прошу Вашу 
Ексцеленцію не допустити до такого рішення в українському дер
жавному питанні». У листі було сказано, що українська нація від 
1918 р. криваво бореться «за її ідеал, об’єднану вільну Україну, 
що є цілком природно і само собою зрозуміло», й «анулювання 
її державного ідеалу підірве її щирі симпатії й повну довіру до 
німецького уряду»20.

Листи А. Шептицького вищим керівним діячам Німецького 
Райху погодився переслати до Берліна провідник створеного у 
Генеральній губернії харитативно-представницького Українсь
кого Центрального Комітету (УЦК) Володимир Кубійович, який 
був поінформований про плани приєднання Галичини до ГГ й 
повідомив про це Митрополита ГКЦ. «Телеграми з протеста
ми від Митрополита і Ради Сеньйорів до міністрів Ріббентропа 
і Розенберґа вислані були за посередництвом УЦК», -  згадував 
В. Кубійович у споминах21.

Однак протести А. Шептицького й інших громадських, а та
кож політичних українських діячів проти нацистських планів 
приєднання галицьких земель України до Генеральної губернії не 
дали очікуваного ефекту. 1 серпня ці території було включено до 
складу ГГ як її п’яту адміністративно-територіальну одиницю -  
Дистрикт «Галичина» -  ДГ (Distrikt Galizien). Проте й докона
ний факт цього приєднання викликав протести А. Шептицького 
як почесного голови УНРади й інших її членів. У меморандумі 
УНРади «Німецькому Урядові» від 14 серпня 1941 р. було на
писано: «Українська Національна Рада, очолена Президентом 
Митрополитом графом Шептицьким, є під теперішню хвилю 
політичним заступником українського народу в Галичині». «Наша 
Галицька Земля, -  було стверджено далі, -  отеє відвічно суто 
українська земля, найбільш державно зріла і, з уваги на культурне 
та політичне вироблення -  одна з найцінніших частин України. 
...Непроглядними тисячами жертв українського громадянства і,
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зокрема, зорганізованого українського активу під проводом ОУН 
припечатало воно своє прямування до волі і соборності України. 
Отеє змагання українського народу Галицької землі добути 
свою державність було підтверджене відновленням української 
державносте у Львові і маніфестаціями українського народу в 
цілому краю негайно по розгромі більшовицької армії під Льво
вом. ...А  проте не можемо промовчати, що проклямація Генерал- 
Губернатора з 1 серпня 1941 р. про прилучення Галицької країни 
до Іенерал-ґубернаторства в Кракові, наче до Польщі, викликала 
серед українського народу тяжке розчарування і пригноблен
ня». У листі було висловлено сподівання, що «тільки переходові 
воєнно-політичні моменти .спричинили цей акт з 1 серпня 
1941 р.»22.

14 січня 1942 р. А. Шептицький як почесний голова УНРади 
підписав листа до А. Гітлера з проханням змінити курс окупаційної 
політики Німецького Райху в Україні23. Це Митрополит зробив 
на прохання провідника мельниківської ОУН (ОУН-М), Андрія 
Мельника, котрого він добре знав з часів Першої світової війни; 
також лист, крім А. Шептицького та А. Мальника, підписали 
голова УНРади у Києві -  Микола Величківський і генерал-хо- 
рунжий колишньої Дієвої Армії УНР -  Михайло Омелянович 
Павленко. Проте наслідком усіх згаданих листів була не зміна 
політики Німецького Райху, а розформування УНРади. Після по
яви цих документів нацисти не довіряли Митрополитові, а після 
отримання у Берліні листа А. Гітлеру з підписом Шептицького за 
ним встановлено постійний нагляд нацистської служби безпе
ки -  СД (Sicherheitsdienst -  SD)24. Більше того, згідно з пізнішою 
інформацією сталінських спецслужб, після появи згаданого ли
ста А. Шептицький опинився фактично під «домашнім арештом» 
без права залишати свою резиденцію -  Собор Св. Юра. 29 серп
ня 1944 р. підполковник НКДБ УРСР С. Карін прокоментував 
цю ситуацію так: «Відомо, наприклад, що наприкінці 1941 року 
Шептицький підписав меморандум... на ім’я Гітлера в числі таких 
“державних мужів”, як колишній глава УНР Андрій Левицький, 
голова “Проводу” ОУН Андрій Мельник, голова т.зв. Української
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Національної Ради у м. Києві професор Величківський і генерал 
Омелянович-Павленко. Разом із цим, в умовах німецької окупації, 
Шептицький намагався поширити вплив уніатської церкви на 
східні українські землі. Однак, німецькі окупанти на меморан
дум українських “державних мужів” відповіли репресіями, а 
діяльність з поширення впливу уніатської церкви на окупованих 
ними східних українських землях -  заборонили. У зв’язку з цим, 
за даними, які вимагають перевірки, Шептицький деякий час пе
ребував під домашнім арештом...»25.

Стримування органами безпеки націонал-соціалістичної 
Німеччини ініціатив Андрея Шептицького щодо об'єднання 

українських церков

Оскільки А. Гітлер не планував творення навіть у перспективі 
нових незалежних держав у Східній Європі, окупаційні владні 
структури Третього Райху ніколи не підтримували духовне 
об’єднання українців й тому гальмували екуменічну діяльність 
Греко-католицької Церкви, ініційовану й скеровувану її М итро
политом. 16 серпня 1941 р. шеф поліції безпеки і служби безпеки 
(СД) Райнгард Гайдріх розіслав відомим своїми воєнними зло
чинами спецзагонам цих органів безпеки й керівникові поліції 
безпеки і СД Генеральної губернії у Кракові директиви з чітко 
окресленими головними напрямами і принципами політики 
нацистської Німеччини щодо церковних конфесій у щойно оку
пованих тоді східних областях, приєднаних до ГГ (очевидно, що 
мова йшла теж про Галичину). У них були заборонені будь-які 
спроби забезпечити єднання ГКЦ із православними церквами 
під зверхністю Ватикану. Директиви, зокрема, визначали: «Като
лицька церква (зміст документа свідчить, що Р. Гайдріх у цих 
інструкціях мав на увазі також ГКЦ. -  А. Б.), використовуючи всі 
засоби, намагатиметься здобути вплив серед населення зайнятої 
території Совєтської Росії -  відсунути вірних від православної 
церкви, здобути їх для Риму за допомогою унії. Цим спробам 
треба категорично протиставитись. У цих місцевостях, де діє ще
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католицький або уніатський священик, треба подбати про дале
косяжне обмеження його діяльності. Всіх тих католицьких та 
уніатських духовних [осіб], які, незважаючи на заборону виїзди
ти їм на совєтські терени, проникнули туди, треба чимскоріше 
депортувати у край їхнього походження»26.

Співробітники поліції безпеки і СД на окупованих східних 
територіях послідовно дотримувалися згаданих вказівок Р. Гайд- 
ріха. Усупереч сподіванням А. Шептицького на те, що окупація 
Вермахтом усієї території України створить сприятливі умови для 
діяльності греко-католицького духовенства на усіх українських 
землях, нацистські органи безпеки обмежили діяльність ГКЦ 
територією Галичини так само, як до осені 1939 р. це робила 
польська адміністрація й від осені 1939 р. до червня 1941 р. -  
функціонери більшовицького режиму. Характеризуючи негативні 
наслідки практичного впровадження такої політики, греко-като- 
лицький єпископ Григорій Хомишин згодом писав М итрополи
тові ГКЦ А. Шептицькому: «Границі між Україною (Райхскоміса- 
ріатом “Україна”. -  А. Б.) і Галичиною є обсаджені військом, котре 
нікого не пускає, ані дає перепустки. Священики, щоб дістатися 
поза Збруч, мусять хіба нелегально перейти границю, а тим самим 
наразитися на тюрму, а навіть розстріл». Підтверджуючи слова 
Хомишина про німецьку окупаційну політику щодо українських 
церков, ректор Львівської Богословської Академії й Екзарх ГКЦ 
Йосиф Сліпий 10 червня 1942 р. повідомив під час ІИ-го Собору 
Екзархів: «Німецька влада взагалі противна тому, щоб наше свя
щенство йшло на Україну і ширило там з’єдинення»27.

Про тогочасну недовіру нацистських спецслужб до А. Шеп
тицького виразно свідчить інцидент, пов’язаний з його спробою 
виголосити радіопроповідь до українців з місцевої радіостанції у 
Львові. Пцбоюючись, що Митрополит може сказати щось таке, що 
суперечитиме «генеральній лінії нацистської партії», керівники 
різних окупаційних установ гітлерівської Німеччини суворо від- 
стежували усі дії Митрополита, щоб не допустити поширення 
його заяв з демонстрацією його державницьких аспірацій і 
екуменічних прагнень. Відомо, що текст радіопромови М итропо
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лита отримали для вивчення й видання дозволу на її трансляцію 
відразу три владні структури окупаційної адміністрації нацист
ської Німеччини у Генеральній губернії -  відділ пропаганди ДГ, 
Головний відділ пропаганди уряду ГГ у Кракові й керівник СД 
у ДГ. 20 грудня 1941 р. тогочасний керівник відділу пропаганди 
ДГ, доктор Райш (Reisch), у записці про проведені консультації з 
цього приводу констатував, що після його особистої розмови з 
офіцером СД Людеманном й розмови Людеманна з керівником 
3-го управління команди безпеки і СД у ДГ (тобто служби безпе
ки Райху (СД) у Галичині), гауптштурмфюрером СС Вальтером 
Шенком, у них «не виникло заперечень проти трансляції Різдвя
ної проповіді Митрополита греко-католицької церкви з Львівсь
кої радіостанції». Однак у записці містилося суттєве застере
ження: «Передумовою є те, що промова спочатку повинна бути 
подана німецькою і українською мовами, а сама промова буде 
транслюватися із запису на грамплатівку. Протягом одночасної 
розмови з керівником Львівської радіостанції партійним това
ришем Штурмом з’ясовано, що у Львові немає монтувальної 
апаратури, необхідної для реалізації цієї мети. Необхідно доста
вити монтувальну апаратуру з Кракова, щоб уможливити транс
ляцію з Львівської радіостанції бездоганної [einwandfrei] про
повіді»28.

Коментуючи у мемуарах причини суворого цензурування 
нацистами звернень А. Шептицького до духовенства і віруючих 
ГКЦ, К. Паньківський пізніше згадував: «Митрополит, так як 
ми всі, непокоївся пагубними впливами нацизму на наше жит
тя. У критичних хвилинах завжди лунало відважне слово Влади
ки. Вже перше велике Пастирське Послання, написане в грудні 
1941 року з нагоди Різдва й Нового Року, що мало появитися в 
“Архієпархіяльному Віснику”, підпало конфіскаті німецької вла
ди. Німецька влада не допускала обговорення проблеми “Рідної 
Хати”, ані критики поведінки тих, хто при владі, тим більше при- 
гадки про християнську мораль. Окупант не міг погодитися 
зі змістом Послання, починаючи з його перших слів: “Ідеалом 
нашого національного життя є наша рідна всенаціональна Хата- 
Батьківщина...”»29.
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Характерно, що німецькі цензори викреслили з тексту згада
ного послання слова побажань Митрополита «усім українським 
землям по Дніпро і поза Дніпром, як далеко мешкають наші зем
ляки». Однак у своїй промові він усе ж зумів висловити побажан
ня, щоб Бог сприяв соборності та незалежності українців й «про
зоро натякнув» на прагнення українців жити вільним життям у 
єдиній Україні: «Хай [Бог] стереже наш нарід від усіх роздорів, 
партийностей. Нехай дасть йому таку важливу і конечну для нас 
єдність, яка не є чим іншим, тільки братньою любов’ю, любов’ю 
[до] Батьківщини, жертвою свого упередження для загального 
добра. .. .Нехай дасть суспільні і державні установи, оперті на му
дрих і справедливих законах. ...Нехай дасть нашому народові ту 
свободу, без якої праця життя не приносить тривких овочів, але й 
ту мудрість, без якої свобода так легко вироджується у сваволю»30.

Коментуючи обставини усе ж здійсненої трансляції запи
су проповіді Владики Андрея по радіо, 6 січня 1942 р. керівник 
відділу пропаганди ДГ, доктор Райш, поінформував очільника Го
ловного відділу пропаганди уряду ГГ у Кракові Отто Оленбуша 
(Ohlenbusch): «Сьогодні я прибув на радіостанцію, де я з паном 
полковником Бізанцем слухав запис на платівці для запланова
ного на сьогодні після обіду виступу. Переклад промови був пе
ресланий Вам вчора через кур’єра. Я дуже шкодую, що Ви ще не 
отримали проповідь. Я хочу відзначити, що проповідь вчора слу
хали пан адвокат, доктор Бауер, як представник губернатора і шеф 
правління і полковник Бізанц у моїй присутності й не було вис
ловлено жодних застережень. Під час прослуховування там само 
платівки було встановлено, що Митрополит не дослівно дотри
мувався рукопису [der Metropolit nicht wörtlich an das Manuskript 
gehalten hat]»31.

З часрм зміст, навіть політично доволі стриманої проповіді 
А. Шептицького на Різдво 1942 р. викликав у вищих посадових 
чиновників ГГ сумніви щодо доцільності санкціонування його 
подальших радіопроповідей. Також і лист до А. Гітлера у січні 
1942 р. не дав очікуваних результатів і викликав зворотний ефект. 
Після того, як керівникам органів безпеки Райху в окупованій
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Польщі стало відомо про надходження до райхсканцелярії для 
А. Гітлера листа політичного змісту з підписом А. Шептицького, 
вищі посадові особи ГГ збагнули свою помилку в тому, що до
зволили Митрополитові ГКЦ виголошувати звернення до вірних. 
По-перше, нацисти побоювалися прихованого змісту його пропо
відей, і, по-друге, не хотіли сприяти подальшій популяризації і 
без того найавторитетнішого діяча українців Галичини. Керівни
ки центральної радіостанції ГГ у Кракові заборонили до невиз- 
наченого часу виголошувати Шептицькому промови по радіо. 
28 січня 1942 р. у телефонограмі керівництву відділу пропаган
ди ДГ керівник бюро радіокоманди (Rundfunkkommandostelle) 
уряду ГГ у Кракові Зальцманн (Salzmann) відписав, що «після 
перевірки ходу згаданої справи», попри зовні «дружнє ставлен
ня до німців Митрополита графа Шептицького», його «промо
ва з метою пропагандистського впливу поки що небажана [ist 
zunächst eine Ansprache zwecks propagandistischer Auswertung nicht 
erwuenscht]»32.

Треба відзначити, що під час згаданого інциденту з різдвя
ним радіовиступом Владики Андрея нацистська цензура звер
нула увагу не стільки на саму проповідь А. Шептицького, скільки 
на його лаконічне звернення до Бога з проханням милості для 
українців. Однак вже навіть цей короткий епізод допомагає 
зрозуміти, у яких справді важких умовах контролю з боку оку
паційних служб нацистської Німеччини доводилося жити і ви
конувати свої релігійно-церковні обов’язки А. Шептицькому. 
Згаданий інцидент також дає змогу збагнути усю складність 
тих обставин, у яких функціонувала ГКЦ, й зрозуміти, у якій 
неоднозначній ситуації опинився її духовний лідер. Зі слів су
часника тогочасних подій Івана Кедрина, «це були ненормальні, 
страшні часи і працювати тоді було невимовно трудно»33.

Важливою віхою у життєдіяльності Великого Митрополи
та Греко-католицької Церкви стала поява 3 березня 1942 р. його 
листа до православних ієрархів із закликом до єднання і визнан
ня зверхності Ватикану й декларуванням готовності до відмови 
від претензій очолювати єдину українську церкву з огляду на
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похилий вік і поганий стан здоров я (параліч). А. Шептицький 
звернув особливу увагу на те, що забезпечення духовної єдності 
буде важливою запорукою досягнення національної єдності в 
Україні34.

Потрібно відзначити, що лист Митрополита ГКЦ до пра
вославних ієрархів був інспірований не бажанням поширити 
вплив Папи Римського Пія XII на Схід, а зумовлений прагненням 
А. Шептицького шляхом духовного об’єднання усіх українців 
підготувати ґрунт для державної соборності України. 23 квітня 
1942 р. посол Речі Посполитої у Ватикані К. Попец (Рорёс), 
відповідаючи на запит свого зверхника щодо причетності Риму до 
появи листа, поінформував МЗС Польщі у Лондоні: «Текст цього 
листа, отриманий [мною] від Василіан, не був відомий у Ватикані 
і його потрібно приписати особистій ініціативі Львівського М и
трополита. З боку Ватикану, зокрема Східної Конґреґації, його 
зустрічають радше із зацікавленням, аніж із підтримкою»35.

Характерно, що окупаційні силові структури нацистської 
Німеччини не лише гальмували практичну екуменічну діяльність 
А. Шептицького, а й намагалися не допустити популяризації в 
українській пресі його спроб об’єднати Українську Автокефаль
ну Православну Церкву (УАПЦ), Українську Автономну Право
славну Церкву (УАвПЦ) і ГКЦ в єдину християнську церковну 
конфесію. Пропагування цих ідей, зокрема, було заборонено в 
україномовній пресі, яку видавали під нацистською окупацією. 
28 квітня 1942 р. референт преси уряду ГГ Ерлер (Ehrler) пере
слав редакторові найпоширенішої щоденної україномовної 
газети в Генеральній губернії «Краківські вісті» Михайлові 
Хом’яку директиву, якою поставив до відома, що «за вказівкою 
шефа преси уряду Генеральної губернії заборонено будь-яке 
висвітлення подій щодо об’єднання греко-католицької і право
славної Церков»36.

Нацистські органи безпеки також усіляко обмежували діяль
ність ГКЦ. 23 травня 1942 р., наприклад, за дорученням коман
дира поліції безпеки і СД у ДГ Й. Танцманна, шеф СД В. Шенк у 
листі А. Шептицькому вказав на необхідність доручити священи
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кам ГКЦ «обмежити усі процесії церковною територією (додани
ми садами, цвинтарями тощо)» (формально мотивуючи цю вимо
гу нібито необхідністю безперешкодного дорожного руху з метою 
своєчасного перевезення людей і машин в інтересах воєнної 
економіки Райху)37.

Характерно, що органи безпеки Райху на підставі донесень 
своїх співробітників зі Львова трактували екуменічну й гро
мадську діяльність А. Шептицького як націоналістичну. Отець 
Іван Чорняк, якого під час перебування у столиці Німеччини 
викликали на розмову до поліції безпеки, 29 травня 1942 р. писав 
щодо цього А. Шептицькому з Берліна: «Тутешна ґестапо доклад
но знає про діяльність Ексцеленції, головно на полі церковного 
з’єднання. Була про це тут розмова. Вони називають цю працю 
націоналістичною. їм не подобаються останні Пастирські Листи 
Вашої Ексцеленції до Православної Ерархії і Інтелігенції»38.

Незабаром після цього органи безпеки націонал-соціаліс- 
тичної Німеччини у черговий раз заборонили вільне переміщення 
українських священиків, а саме не дозволили повернення до 
Галичини греко-католицьких священиків й в інші регіони Украї
ни -  українських православних священиків, які опинилися й ви
конували релігійні обряди на території Райху. 24 лютого 1943 р. 
керівник 1-го відділу (загальне державне управління) Головно
го відділу внутрішнього управління уряду ГГ Вільден наказав: 
«Запит щодо здійснення поїздки до Генеральної губернії для пра
вославного або греко-католицького священика може бути здійс
нений на підставі особливого дозволу в поодиноких випадках»39.

Осуд нацистських злочинів у листах до Ватикану

Позицію переходу від критики до осуду А. Шептицьким 
окупаційної політики нацистської Німеччини у Галичині чи не 
найвиразніше демонструють його листи до вищих ієрархів Римо- 
католицької Церкви у Ватикан. 28 березня 1942 р. Митрополит 
підготував для Папи Римського Пія XII один із таких листів 
про політичну ситуацію в Україні. Він позиціонував себе як
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соборник, постійно вживаючи термін «Велика Україна» щодо 
українських земель за межами Західної України, однак у листі 
зосередив основну увагу переважно на подіях у Галичині. Шеп- 
тицький писав, що майже десять місяців проживання під «гітле
рівським режимом [1е regime Hitler]» не допомогли відчути 
полегшення від того стану, який був у регіоні до початку німець
ко-радянської війни. Шептицький зазначав, що втома від ста
лінського СРСР викликала певні надії на позитивні зміни після 
вступу Вермахту на територію Галичини: «Перемогу німецької 
армії і відступ з нашої країни Червоної армії ми відчули як вели
ке полегшення; нарешті священикам дозволено опікуватися шко
лами і давати там уроки катехизму». Владика Андрей констатував, 
що на початку війни Німеччини проти СРСР німці спочатку на
зивали українців «друзі і союзники», але «після декількох тижнів» 
ситуація змінилася. Його обурення викликала політика нових 
окупантів. Він характеризував нову владу як тиранію, невід’ємною 
складовою якої була система корупції: «Серед керівників трапля
ються навіть добрі католики з найкращими намірами; але чинов
ники, яких до нас присилають і через яких центральна влада, без
перечно, має намір усе регламентувати і прибрати до своїх рук, 
є переважно людьми без віри й закону і більш ніж посередніми 
адміністраторами. Через це дефективна у силі деталей система 
внизу, в провінції, стає нестерпною тиранією і, гірше того, систе
мою корупції [Systeme de corruption], про яку нелегко скласти собі 
уявлення».

Окрему увагу А. Шептицький приділив осудові нацистської 
політики переслідування і масових вбивств євреїв. З цього при
воду у листі, зокрема, було сказано: «В міру просування на Схід 
німці стали безоглядні у вияві національного егоїзму, який не 
знає жодних меж. Вони вважають усіх євреїв воєнними ворога
ми і влаштовують побоїща євреїв, в яких гинуть тисячі з них з 
їхніми жінками і дітьми. У більших містах України винищили 
усіх євреїв, які не змогли втекти -  у Києві майже 130 000 за опи
сами, які видаються достовірними [En mesure de leur avancement 
vers l’Est les Allemands deviennent de plus en plus volontaires et sans
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aucun egard dans lapplication d u n  egoisme national tout ä fait sans 
bornes. Ils considerent tous les juifs comme des ennemies de guerre et 
organisent des massacres dans lesquelles des milliers des juifs perissent 
avec leurs femmes et enfants p[ar] efxemple] dans toutes les grandes 
villes de Гикгаіпе ils ont extermine tous les juifs qui navaient pas fui 
devant leur armee -  presque 130,000 ä Kief dapres des relations qui 
semblent authentiques; des nombres analogues dans les autres villes]”.

Владика Андрей також виступив проти фактів фотографуван
ня участі службовців місцевих допоміжних структур німецької 
поліції в організованих нею антиєврейських акціях, що мало 
перекинути на місцевих жителів й зняти з СС і поліції та інших 
окупаційних установ Райху відповідальність за політику Геноциду 
супроти євреїв; такі фотографії мали стати офіційними доказами 
участі в антиєврейській політиці українців, яких допускали до 
вбивств євреїв, організованих німецькою поліцією і СС:

«Спочатку у нашій країні вони ще не наважилися влашто
вувати подібні видовища перед населенням; хотіли, мабуть, зва
лити на нього відповідальність за ті вбивства; вони часто нака
зували місцевій міліції брати участь у стратах без суду сотень 
євреїв і фотографували страти. У Львові в такий спосіб, згідно 
з даними Ізраелітської Громади, було страчено 15 000 євреїв, а 
службовців тієї Громади змушували давати [німецьким] орга
нам влади офіційні свідчення про те, що вбивства євреїв скоїли 
українці [Au commencement dans notre pays ils netaient pas encore 
assez entraines pour donner un spectacle pareil ä la population ; ils 
semblaient vouloir rejeter sur cette derniere la responsabilite de ces 
meurtres ; ils ordonnaient souvent aux miliciens de lendroit dexecuter 
ces centaines de juifs condamnes sans jugement -  et photographiaient 
ces executions. A Leopol on a execute de cette maniere jusqua 15000 
d apres la statistique de la Commune Israelite -  en formant les employes 
de cette Commune de donner aux autorites un temoignage officiel, que 
cetaient les Ukrainiens qui avaient massacre les juifs]».

А. Шептицький згадав, що раніше позиціонував себе як кри
тик Гіммлера і намагався зупинити інспірований і популяризо
ваний нацистами антисемітизм у пастирському листі з осудом
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злочину людиновбивства: «Вже від самого початку війни юрби 
молоді записувалися до місцевої міліції, і видається незапереч
ним [фактом] [іі semble certain], що цю міліцію використовували 
для таких кривавих справ. У листі до Гіммлера я, як і треба було 
зробити, висловив протест проти цього -  та, здається, нічого не 
добився. У єдино можливий на той час спосіб я опублікував па
стирський лист про злочин людиновбивства і спробував через 
духовенство попередити молодих, щоб вони не записувалися до 
міліції чи інших організацій, де їхні душі могли б наражатися на 
небезпеку».

Після осуду нацистського Геноциду щодо євреїв Владика 
Андрей піддав різкій критиці політичну лінію Райху щодо решти 
населення Галичини: «Євреї були не єдиними, кого арештовува
ли і страчували -  без суду загинуло сотні, а може, й тисячі лю
дей з інтелігенції тільки за те, що їх вважали ворогами. Українців 
називали друзями, ба навіть інколи союзниками, та вже через 
кілька тижнів ми зрозуміли, що то були лише слова -  не більше, 
бо сотні разів мали змогу переконатися, що нас безсовісно 
дурили -  того вимагала система. <...> Проте цілком у дусі мис
тецтва роз’єднувати -  грали на найкращих намірах різних осіб 
чи організацій з єдиною ціллю -  внести хоч якийсь розбрат, з 
якого й користали. Система вимагала прийняти як доконані 
факти усі експропріації, які називали “націоналізацією” приват
ного майна; його завжди обіцяли повернути власникам, про
те не повернули й досі. Добре відомо, що державна поліція 
втручається в усе й усе бере в свої руки і що зникають усі ті, 
хто їй здається противником, усі, про кого можна довідатися, 
що вони стали в’язнями. Сподіваємося найгіршого, і в багатьох 
краях цей режим дуже нагадує правдивий терор. Повіт, у якому 
староста т католик, протестант або ж просто порядний чоловік, 
живе майже в мирі і попри доволі великі контрибуції, можна не 
скаржитися на злигодні затяжної війни. Та коли повітовий ста
роста чи начальник поліції повіту чоловік жорстокий, скупий 
або просто злий, а так є в більшості повітів, народу доводиться 
важко страждати».
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Наприкінці листа А. Шептицький зробив узагальнюючу кри
тичну ремарку щодо політики націонал-соціалістичної Німеч
чини у Галичині: «Становище народу утруднює ще й те, що дрібні 
підлеглі чиновники й службовці поліції часто б’ють і бичують 
людей без жодної на то причини, просто задля самого задоволен
ня бити і жорстоко поводитися. Зазвичай ті підлеглі -  то люди, 
нітрохи не ліпші від випущених на волю каторжників»40.

Протягом 29-31 серпня 1942 р. Митрополит Андрей Шеп
тицький написав нового листа до Папи Пія XII, в якому повторив 
сказане ним у попередньому листі і значно детальніше сформулю
вав негативне ставлення й критичні оцінки окупаційної політики 
Третього Райху в Галичині щодо християнського населення і 
євреїв (згідно з його словами, «ніколи ще, так як зараз, вони не 
стояли перед лицем найправдоподібнішої смерті»): «Після визво
лення німецькою армією з-під більшовицького ярма ми відчули 
з цього приводу певне полегшення, що, однак, тривало не дов
ше, ніж місяць чи два. Поступово уряд запровадив направду 
незрозумілий режим терору й корупції, котрий з дня на день стає 
дедалі важчим і нестерпнішим. Сьогодні уся країна одностайна у 
тому, що німецька влада погана, справді диявольська, і, напевне, 
ще більшою мірою, аніж більшовицька влада. Уже принаймні рік 
немає дня, якого б не чинилися найогидніші злочини, убивства, 
крадіжки і грабунки, конфіскації та примуси. Першими жертва
ми є євреї. Кількість євреїв, убитих у нашому невеликому краї, з 
певністю уже перевищила двісті тисяч. У міру просування армії 
на схід кількість жертв зростає. У Києві упродовж кількох днів 
убито близько ста тридцятьох тисяч чоловіків, жінок і дітей. Усі 
невеликі містечка України були свідками подібних побоїщ, а три
вають вони уже понад рік. Спочатку влада соромилася таких не
справедливостей і намагалася забезпечити собі документи, котрі 
могли б засвідчити, що винуватцями цих убивств є масове насе
лення чи члени міліції. З часом євреїв почали убивати на вулицях, 
на очах усього населення і без крихти сорому. Вочевидь, значна 
кількість християн, не тільки охрещених євреїв, але й “арійців”, як 
вони кажуть, впали жертвою безпідставних убивств.
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Сотні тисяч заарештовані, найчастіше несправедливо, юрби 
молодих людей розстрілюють без жодної сенсовної причини; для 
сільського населення запроваджено систему невільництва, а поза 
тим сільська молодь зазнає ув’язнень і її змушують виїжджати до 
Німеччини на роботу на заводах чи на ріллі; у селян забирають 
майже все, що вони виробили, й починають також вимагати под
воювати це виробництво. Оголошено кару смерті за продаж чи 
купівлю будь-чого безпосередньо від виробника. Багаторазово 
обіцяно повернення приватної власності, але ці обіцянки ніколи 
не здійснюються. Навпаки, влада необмежено користується усіма 
конфіскованими більшовиками маєтками та проголошує, що 
уся земля є власністю держави. Нерідко нишком повторюють, 
що майно окремих осіб є військовою здобиччю. Німці і далі за
стосовують, поширюють і поглиблюють більшовицьку систему. 
Зрозуміло, що серед керівництва трапляються також порядні 
люди. Іноді навіть можна зустріти добрих католиків, але переваж
но більшість усіх присланих до нас урядовців -  це люди без честі 
і віри, котрі дозволяють собі просто неймовірні зловживання. 
До селян вони ставляться, як до негрів у колоніях. їх без жодно
го приводу б’ють і знущаються над ними, конфіскують їм усякі 
харчі, які вони несуть, скажімо, дітям до міста; а усе це чиниться 
із таким браком людського почуття, що просто важко повірити в 
існування таких людей».

А. Шептицький особливо згадав про брутальну поведінку 
й жорстоке поводження з людьми представників окупаційної 
адміністрації Райху й німецької поліції і СС: «Виглядає це так, ніби 
банда шаленців чи скажених вовків накинулася на наш нещасний 
народ. І то не лише прості селяни чи простий люд наражені на ля
паси і приниження. Найнижчий урядник, якщо тільки він німець, 
має у два-три рази вищі повноваження від високого урядника 
ненімця і дозволяє собі давати ляпаси, наприклад, уповноваже
ним (прокурентам). Поліцейські б’ють гумовими палицями людей 
на залізничних вокзалах, навіть на вулицях. Трапляється, що вони 
спускають на людей поліцейських собак». Митрополит ГКЦ спро
стував зафіксований після війни співробітниками НКДБ СРСР
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у протоколі допиту К. Нойгауза міф про нібито прихильне став
лення до нього керівництва органів безпеки Райху, що проявило
ся у дозволі на видання «Львівських архієпархіяльних вістей», і 
описав, як нацистські цензори гальмували втілення у життя цьо
го дозволу: «Мені дозволяють щомісяця друкувати офіційний 
дієцезіальний орган, а отже, й публікувати пастирські листи та 
інструкції. Однак їх конфіскують під найменшим приводом».

Далі А. Шептицький пояснив причини такого ставлення до 
нього чиновників окупаційної влади Райху в Галичині змістом 
його пасторських листів із осудом здійснюваних щоденно наци
стами у регіоні вбивств й листом із протестами проти цього осо
бисто до райхсфюрера СС і шефа німецької поліції Г. Гіммлера: 
«У пастирських листах, зазвичай конфіскованих, я протестував 
проти людиновбивства; однак їх зуміли чотири чи п ять  разів пе
речитати зборам духовенства. Я оголосив, що убивство людини 
підлягає відлученню від Церкви, застережному для Ординарія. Я 
також протестував у листі до Гіммлера і намагався застерегти мо
лодь від запису до міліції, де можна низько впасти».

Після цього Митрополит ГКЦ висловив сумний прогноз 
можливого ще гіршого розвитку подій: «Ми усі передбачаємо, що 
система терору розростатиметься і обернеться у значно більших 
масштабах проти українських та польських християн. Негідники, 
призвичаєні до убивства гебреїв, тисяч невинних людей, звика
ють до вигляду крові і спраглі крові. Зваживши, що уже зараз 
німцям усе дозволено, треба передбачати, що більшість з них не 
буде стримуватися і жодна сила не здатна буде накинути їм будь- 
яку дисципліну. Отож ми передбачаємо, що уся країна буде зато
плена ріками невинної крові, хіба якийсь надзвичайний випадок 
загальмує хід речей».

А. Шептицький змушений був визнати безсилля й нездатність 
духовенства змінити нацистську політику: «Як болісно бачи
ти цих нещасних інакодумців, котрі помирають з голоду чи ги
нуть у концентраційних таборах, а ми нічого не можемо для них 
зробити. Бо, по суті справи, те, що ми можемо для них зроби
ти, -  ніщо. Зазвичай нам не дозволяють обслуговувати шпиталі
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військовополонених, ані концентраційні табори, у яких щодня 
помирають сотні, а упродовж кількох останніх місяців -  переваж
на більшість в’язнів. Я маю гнітючу і страхітливу статистику та 
списки». Далі автор листа піддав критиці гальмування нацистами 
спроб поширення діяльності ГКЦ на територію українських зе
мель за межами Галичини: «Нашим священикам не дозволено об
слуговувати наших віруючих, дуже численних у Великій Україні. 
Справа об’єднання Церков викликає у них побоювання. Будь-яке 
порозуміння викликає страх, оскільки якщо вже якась система 
користується широко і ретельно засадою “Divide [et impera]”, то 
з певністю це та система, жертвою якої ми є». Наприкінці листа 
Митрополит піддав різкій крцтиці гітлерівський «новий порядок» 
у Галичині: «Це система брехні, ошуканства, несправедливості, 
грабіжництва, що є карикатурою усіх понять про цивілізацію і лад. 
Це система егоїзму, доведеного до абсурду, цілковито божевільного 
національного шовінізму, ненависті до всього, що порядне і гарне, 
вона є чимось таким незвичним, що певно перше враження, яке 
насувається при вигляді цієї потвори, -  остовпіння»41.

28 грудня 1942 р. А. Шептицький продовжив критику 
нацистської політики у листі кардиналові Е. Тіссерану: «Я вже 
писав до Вашої Ексцеленції з тих причин, які були, але тепер 
вони минули. Наш бідний народ страждає більше, ніж будь-коли 
раніше [plus que jamais]». Зі слів Шептицького, народ страждав від 
деморалізації, викликаної політикою гітлерівського режиму (у на
писаному від руки тексті було перекреслено «деморалізації» й до
писано «корупції»). Шептицький констатував: «...терор зростає 
[la terror augmente]. За останні два місяці лише у Львові було 
масово знищено більше ніж 40 тисяч євреїв. Були проведені об
шуки в соборі, у моїй резиденції, Капітулі та в монастирі. ...Два 
ієромонахи були ув’язнені, можливо, будуть спроби сфабрикува
ти якийсь cause celebre (гучний судовий процес (іспан.). -  А. £.), 
заснований на брехні [basee sous les mensonges]. Продовжую
ться арешти [Les arrestations continuent]. Це режим шаленіючих 
божевільних»42.
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Практична допомога щодо порятунку євреїв

Однією з багатьох гідних відзначення сторінок у біографії 
Владики Андрея була допомога порятунку євреїв від організо
ваного нацистами Геноциду. Крім суто загальнолюдських гу
манних міркувань й норм християнської моралі одним із його 
визначальних спонукань при тому було його виключно добре 
ставлення до євреїв й до ідеї створення ними власної держави. 
Ще у 1939 р., напередодні Другої світової війни, у розмові з пред
ставником сіоністської організації (можливо, співробітником га
зети «Хвиля») А. Шептицький заявив про своє прихильне став
лення до сіонізму й ідеї створення національної держави євреїв: 
«Завжди був прихильником ідеї відродження жидівського народу 
і відновлення жидівської держави в Палестині. Сіонізм вважаю за 
народний рух -  натуральний і здоровий. <...> Сіонізм вважаю 
за втілення месіянських ідей жидівства. Тяжкі є ваші визвольні 
змагання і багато перешкод є на вашому шляху. Будьте витри
валі й вірте у перемогу ваших ідеалів. Народ, який стільки дав 
людській культурі, освітить світ прекрасним видовищем воскре
сения з руїн своєї Батьківщини й вступ до сім’ї вільних народів. 
Моя симпатія є по вашій стороні. <...> Вірю, що всі ваші спроби 
будуть увінчані повною перемогою»43.

Перші дні нацистської окупації Львова супроводжували
ся відкриттям міських тюрем, виявленням жертв НКВС СРСР 
й поширенням нацистськими органами безпеки інформації про 
відповідальність за ці злочини євреїв з метою спровокувати 
антисемітські погроми, виправдати масові розстріли і підготува
ти ґрунт для створення Гетто. За таких обставин 1 липня 1941 р. 
для розмови до Митрополита ГКЦ прибув добре знайомий йому 
головний рабин єврейської релігійної громади Львова Йехескель 
Левін. Він звернувся до А. Шептицького з проханням його авто
ритетним словом не допустити до погромів, але відмовився від 
притулку, запропонованого йому в Соборі Св. Юра, мотивуючи 
це тим, що мусить бути зі своїм народом і в радісні, і у найважчі
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його хвилини. Як згадував сучасник тих подій Альфред Монастер, 
Й. Левін, який виходив із Митрополичих палат після розмови, за
явив: «Якщо буде погром, то нехай я стану першою його жерт
вою»44.

Значно детальніше зустріч Й. Левіна з А. Шептицьким опи
сав у своїх споминах інший учасник тих подій Давид Кагане: 
«Ребе Левін вирішив звернутися до українського Митрополита, 
архієпископа Андрея Шептицького, який мав репутацію друга 
євреїв і який ніколи не приховував свого позитивного ставлен
ня до юдаїзму. Вранці 2 липня, у супроводі двох представників 
єврейської громади, ребе Левін рушив до Гори Юра. Митрополит 
відразу ж його прийняв і пообіцяв написати послання із закли
ком до українців не брати участі у вбивствах і пограбуваннях. Але 
при цьому він визнав, що ніяк не може вплинути на те, що чи
нять німці. Коли вони відходили, архієпископ запропонував ребе 
Левіну залишитися на деякий час у нього в резиденції, бо він чув, 
що на вулицях небезпечно. У резиденції Митрополита тоді був 
ще один єврей, ребе Лілієнфельд з Підгайців, старий друг роди
ни Шептицьких. Ребе Левін подякував архієпископу, проте його 
пропозиції не прийняв. Біля брами на нього чекав священик, щоб 
супроводжувати до квартири, що знаходилася на вул. Коллон- 
тая, 3. Коли вони минули кафе “Варшава”, ребе Левін відмовився 
від подальшого супроводу і розлучився з панотцем»45.

Інша учасниця тих подій, уродженка Жовкви й двоюрідна 
сестра Й. Левіна, Фредерика Райслер (Fryderyka Reisler), згадую
чи у своїх споминах, що на початку німецької окупації «доктор 
Левін пішов до львівського єпископа Шептицького», підтвердила 
інформацію Д. Кагане: «Єпископ хотів рятувати мого кузена і 
пропонував йому, щоб він залишився у його помешканні, щоб не 
повертався додому, але мій кузен не хотів, мовлячи, що “з Богом 
прийшов і з Богом піду”». А ось як вона описала обставини смерті 
Й. Левіна: «Забрано його до в’язниці. У в’язниці розправляли
ся з в’язнями в такий спосіб, що кожного десятого розстріляно. 
Д-р Йехескель Леві був десятим. Застрілено його у присутності 
його сина, якого оминула та доля, бо був п’ятим. Той син -  Курт 
Леві, залишився живим завдяки єпископові Шептицькому, який
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переховував його разом із молодшим його братом в одному з 
монастирів у Раві-Руській (старший син є в Америці, молодший 
в Англії)»46.

А ось як характеризував у споминах реакцію Митрополита 
ГКЦ на прохання головного львівського рабина син Й. Левіна 
Курт: «Митрополит прийняв його негайно. Батько згадав про 
те, що Митрополит багато разів виявляв приязнь до єврейської 
громади. Батько наголосив, що у час смертельної загрози він в 
ім’я Господа просить допомоги. Митрополит... пообіцяв одра
зу звернутися до німецьких властей, а також послати на вулиці 
священиків та монахів, щоб зупинити погром. Він запропо
нував батькові залишитися в його резиденції, поки в місті все 
заспокоїться. Батько відповів, що його місце разом із громадою 
і що він повертається». Зі слів К. Левіна, Митрополит ГКЦ дав 
доручення священикам і монахам стримати місцевих жителів від 
інспірованих нацистськими органами безпеки погромів євреїв, 
і це дало бажаний результат: «Потім під впливом священиків і 
монахів, присланих Митрополитом Шептицьким, натовп угаму
вався»47.

Й. Левін був не єдиним євреєм, який звернувся тоді до Мит
рополита ГКЦ з проханням про допомогу. Відомо, наприклад, що 
14 липня 1941 р. до Владики Андрея звернувся львівський ад
вокат Бернард Майблюм з проханням дізнатися про долю його 
19-річного сина Генрика, якого разом з іншими євреями забра
ли для викопування розстріляних в’язнів у сумнозвісній тюрмі 
Управління НКВС у Львівській області на вул. Лонцького: «Про
хаю тому дуже ввічливо Вашу Ексцеленцію як Князя Церкви і 
Першого громадянина нашого міста, щоби ласкаво на підставі 
свого великого впливу спричинив вивідування, де моя дити
на знаходиться та чи він ще живе. ... Оскільки би однак -  в що 
ще вірити не можу -  син мій знаходився між убитими, то прошу 
дуже ввічливо Вашу Ексцеленцію спричинити, щоби мені видали 
його тіло, яке хочу, згідно з Божим Законом, похоронити»48.

Однак представники керівництва силових окупаційних 
установ Райху (очевидно, це були керівники поліції безпеки або 
СС і поліції у Галичині) заборонили А. Шептицькому не лише
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висловлювати протести проти розстрілів місцевих жителів, 
здійснюваних співробітниками окупаційних поліційних струк
тур нацистської Німеччини, а й цікавитися справами євреїв. 
Львівський єврей Ґолд, якому стало згодом відомо про це, запи
сав у споминах: «Рабина Левіна впіймали після повернення від 
архієпископа Шептицького, до якого він вирушив з метою кло
потання у справі долі єврейського населення. <...> На прохання 
вдови архієпископ поцікавився про долю Левіна, але отримав 
відповідь, щоб українське духовенство не цікавилося єврей
ським духовенством»49.

Нацисти категорично заборонили надавати будь-яку допо
могу євреям, й порушникам цієї заборони загрожували смертна 
кара або принаймні депортація до концтабору. Однак, незва
жаючи на це, багато священиків ГКЦ (один із найвідоміших -  
о. Омелян Ковч) таємно охрещували євреїв або видавали їм 
фіктивні виписки з метрик про хрещення. 6 травня 1942 р. 
анонімний автор у листі до А. Шептицького попередив про заг
розу покарання органами СС і поліції священиків за видавання 
ними метрик хрещення євреям: «Вчора був у д-ра Саноцького, 
керманича відділу Суспільної Опіки, оден українець, який працює 
в нім. (уряді), повідомив дискретно, що деяким нашим парохам у 
Львові грозить арештування за те, що видають жидам метрики 
хрещення. Назвав конкретно о. Дудикевича і ще другого, мабуть, 
о. Каштанюка, але щодо прізвища того другого, то Д-р Саноць- 
кий не пригадує собі того. Просить мене сказати це Вашій Екс- 
целенції, може будуть ласкаві перестерегти взагалі наших парохів, 
що вони з того приводу наразяться на якнайгірші консеквенції»50.

Очевидно, що ані як людина, ані як християнин, ані як 
очільник великої релігійної конфесії Митрополит А. Шептиць- 
кий не міг співчувати расовій теорії нацистів. Саме тому Владика 
Андрей не обмежився усними протестами проти нацистського 
Геноциду супроти галицького єврейства. Відомо, що у середині 
1942 р. за його дорученням Митрополичий Ординаріат ГКЦ 
звернувся до осередку УЦК у Львові з проханням «інтервенію- 
вати» перед «німецькими чинниками» про офіційну реабілітацію
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принаймні тих осіб єврейського походження, які «вислужились» 
перед українським народом51.

Незабаром після цього у жовтні 1942 р. Владика Андрей пе
реслав керівникові 1-го відділу (загальне державне управління) 
Головного відділу внутрішнього управління уряду ГГ Вільдену 
листа з протестом проти масових убивств євреїв у нацистсь
кому концтаборі (т. зв. таборі примусової праці) у Куровицях, 
розстріли яких чули місцеві жителі навіть під час богослужінь. 
Однак це викликало протилежну реакцію, а саме черговий на
цистський воєнний злочин проти цивільного населення -  місцеві 
функціонери СС і поліції Райху не лише не відмовилися від 
масових убивств євреїв, а, навпаки, вирішили ліквідувати конц
табір, а саме одну частину його в’язнів депортувати до «табору 
смерті» у Белжець, іншу частину -  розстріляти. На свій протест 
очільник ГКЦ отримав цинічну відповідь Вільдена. 27 жовтня 
1942 р. у листі А. Шептицькому він поінформував, що розстріли 
євреїв не припинять, але їх надалі відділи СС і поліції більше не 
будуть здійснювати поблизу місцевої греко-католицької церк
ви: «Я з’ясував, що табір праці у Куровицях найближчим часом 
буде ліквідовано. Вже зараз потурбовано про те, щоб хіба що в 
разі необхідності здійснювані екзекуції більше не були виконані 
поблизу церкви»52.

Цілком вірогідно, що саме трагічні події у Куровицях стали 
одним із багатьох інцидентів, що викликали осуд Владикою 
Андреем людиновбивства, зокрема, у пастирському посланні 
«Не убий» у листопаді 1942 р. і в інших зверненнях до парафіян 
ГКЦ. Водночас він дав своє благословення на акції порятунку 
євреїв своєму братові, о. Климентієві Шептицькому, священи
кам ГКЦ, а також монахам-студитам і монахиням-студиткам53.

Відомо, що Владика Андрей врятував сина Й. Левіна Кур
та, львівського рабина Д. Кагане і багатьох єврейських дітей, 
а сотні інших євреїв отримали притулок у монастирях ГКЦ і 
уникли неминучої смерті, про що до наших днів збереглися 
письмові свідчення врятованих із подякою за порятунок. Згідно 
зі свідченням секретаря А. Шептицького, о. Володимира Грицая, 
Митрополит ГКЦ благословив переховування євреїв, зокрема
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й у митрополичій бібліотеці та у монастирях, й через монахів- 
студитів давав гроші та продукти для допомоги у Гетто54.

Однією з врятованих Митрополитом ГКЦ була єврейська 
молода жінка Юлія (Марія) Абрагам Штерн, яка так описала 
роль Владики Андрея у її порятунку: «Єврейська подружня пара, 
яка переховувалася з нами, мала стосунки з греко-православним, 
тобто українським монастирем у Львові, і з Митрополитом Шеп- 
тицьким, який вже приблизно 60 євреїв переховував у себе й в 
інших монастирях. При цьому йдеться передовсім про сім’ю рави- 
на. Аптекар знав про це й переховував там свого сина. Він і його ж 
жінка прийшли до Шептицького з проханням про допомогу. І пані 
Віт [Wieth] вирішила, що вона повинна сказати Митрополитові 
повну правду... І щоб бути взятою до українського монастиря, 
потрібно було мати дуже добрі відносини і рекомендації. Под
ружня пара їх мала як з Митрополитом, так і також з різними 
монастирями, які були йому підпорядковані. Вони мали не лише 
рекомендації, але також папери -  я, однак, не мала ні того, ні 
іншого. <...> Точно 24 години перед тим, як вони захотіли за
лишити наш дім, прийшла монахиня монастиря, до якого мали 
забрати жінку, щоб забрати також мою доньку й мене. Загалом 
вона вирішила, що ми мусимо впродовж 24 годин переселитися 
до монастиря. <...> Один священик отримав доручення навчати 
мене й мою доньку. Моя донька сприймала це як щось незвичай
не, вона сприймала все як диво й була цілком щасливою і задово
леною»55.

Інша з багатьох врятованих завдяки А. Шептицькому 
єврейок Файґа Фінк у споминах згадувала, що її сім’я (чоловік 
Абрам й доньки Ганя й Бала) якийсь час змогли вижити завдя
ки смачній зупі, яку за роботу приносили їм з фабрики з вироб
ництва взуття, на якій працювали лише ченці і яку «заснував 
Митрополит Шептицький» (її, як згадує Ф. Фінк, формально 
очолив фіктивний фольксдойче, щоб отримати від німецьких 
окупаційних установ дозвіл на функціонування цієї установи). 
У лютому 1943 р. у монастирі ГКЦ у Львові черниці спочатку 
розмістили старшу доньку Ганю й згодом Белю, завдяки чому 
вони змогли переховуватися там до кінця нацистської окупації.
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Сама Ганя Фінк пізніше згадувала, що, крім них, черниці пере
ховували інших єврейських дівчаток: «Була там ще одна на ім’я 
Марися, про яку всі знали, що вона є єврейкою, крім неї Зося 
Нахт, про яку ніхто не знав, потім прибула ще з доручення сестер 
Лілі Штерн, яка була шкільною товаришкою Зосі Нахт. Було там 
ще кілька дівчаток, бо хлопців не брали, оскільки боялися, що їх 
розпізнають»56.

Однак, незважаючи на ризик, десятки єврейських хлопчиків 
монахи й інші духовні особи ГКЦ переховували в інших монас
тирях ГКЦ й у шпиталі на вул. Петра Скарги; деякі з євреїв пра
цювали в митрополичій друкарні, бібліотеці й інших установах 
Митрополії. Малолітні хлопці і дівчата, забезпечені підробленими 
документами (їх називали тоді у Галичині «арійськими папе
рами»), переховувалися у сиротинцях і монастирях під опікою 
монахів і монахинь. Документи для євреїв виготовляв о. Йоганн 
Петерс -  монах-редемпторист німецької національності, який 
неофіційно виконував функції секретаря Митрополита, а у 1942 р. 
був заарештований німецькою поліцією й ув’язнений у нацистсь
кому концтаборі в Дахау. Зі Святоюрської гори, де в митрополи
чих будівлях переховували євреїв, їх часто перевозили до інших 
місць, якщо виникали застереження щодо того, що найближчим 
часом у резиденції Митрополита можуть відбутися обшуки. На
приклад, о. Іван Котів, який працював у митрополичій канцелярії, 
разом із особистим водієм А. Шептицького Іваном Гірним лише 
за один раз перевіз шістьох євреїв з митрополичих палат до мона
стиря студитів в Уневі, іншого разу І. Гірний перевіз ЗО єврейських 
дівчаток до монастиря законниць-студиток у Якторові57.

Характерно, що Владика Андрей допоміг врятувати від смерті 
не лише євреїв, а й заарештованого співробітниками німецької 
поліції безпеки 13 квітня 1943 р. за переховування євреїв 
адміністратора Львівської архієпархії Вірменської католицької 
церкви Діонісія Каєтановича. Відомо, що особисто Шептиць- 
кий звернуся до керівника СД у Галичині В. Шенка з прохання
ми у справах звільнення заарештованих тоді людей й, зокрема, 
Д. Каєтановича. Після війни 15 квітня 1948 р. колишній керма
нич відділу суспільної опіки УЦК о. Михайло Сопуляк з цього
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приводу свідчив: «Мова йшла про звільнення головним чином 
різних арештантів. Так, наприклад, на прохання Митрополи
та був звільнений генеральний вікарій Львова Каєтанович, яко
го мали скерувати до концтабору за забезпечення фальшивими 
посвідченнями євреїв»58. 7 липня 1948 р. інший очевидець подій у 
Галичині, Ростислав Єндик, підтвердив цю інформацію у складе
ній ним німецькомовній письмовій заяві у Мюнхені: «Вірмен
ський єпископ Теодорович (помилка, має бути «Каєтанович». -  
А. Б.) був ув’язнений за переховування єврейської сім’ї. На 
звернення українського Митрополита пан Шенк його звільнив. 
Від самого Митрополита я чув переказані йому слова Шен
ка, які той сказав єпископу: «Своїм звільненням Ви завдячуєте 
українському Митрополитові»59.

Критика Владикою Андреем гітлерівського «нового порядку» 
в розмовах із керівниками окупаційної адміністрації Райху

в Галичині

Тривалий час в історіографії завдяки поширенню публі
цистики співробітників КДБ УРСР побутував міф про нібито 
повне повернення у власність ГКЦ націоналізованої за сталінсь
кого режиму власності й цілковиту підтримку його ініціатив 
окупаційними установами Райху. Однак це твердження не від
повідає правді. Натомість відомо, що в перші тижні окупації 
Львова Вермахтом частину земельної власності Митрополита 
повернув голова створеної тимчасової міської управи м. Льво
ва Юрій Полянський. 18 липня 1941 р., наприклад, він підписав 
таку постанову: «Вдовольнити прохання Ексцеленції М итрополи
та і повернути йому землі на Кайзервальді, що були в уживанні 
Трестрестораном.м. Львова і не були націоналізовані. Постанова 
не відноситься до живого інвентаря»60.

Німецькі установи не наважилися скасовувати прийняті 
на початку окупації українським самоврядуванням постано
ви, щоб не викликати конфронтації з ГКЦ. Однак надалі прак
тика повернення ГКЦ її колишньої власності, націоналізованої 
сталінським СРСР, припинилася. До кінця окупації у власність
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ГКЦ не було повернено більшості націоналізованих більшови
ками земель. У скерованому Митрополичим Ординаріатом ГКЦ 
листі до осередку УЦК у Львові від 8 вересня 1943 р. з цього 
приводу, наприклад, було вказано: «Заряд Митрополичих Дібр 
повідомляє отсим, що поки що площами положеними при 
вул. Городецькій не розпоряджає, бо досі, мимо старання, фор
мального звороту згаданих площ від німецької влади не одер
жав»61.

Протягом окупації між ГКЦ і окупаційною владою Райху в 
Галичині виникали інші конфліктні ситуації. Однією з них стало 
гальмування реалізації проекту будівництва греко-католицької 
церкви у центральній частині місця, яку нацисти виділили для 
заселення німцями. У відповідь на звернення щодо цього 9 серп
ня 1942 р. представник Митрополита отримав відмовну відпо
відь, яку в штабі начальника СС і поліції у листі А. Шептицько- 
му від 19 серпня того ж року пояснили так: «Як уже повідомлено, 
спорудження будівельного об’єкта у майбутні 1-2 роки не є на 
порядку денному, оскільки на це не буде отримано дозволу на 
будівництво; крім того, цей об’єкт припадає на житловий район 
СС і поліції й до Вашої компетенції у межах цього району не на
лежить духовна опіка над райхсдойче»62. Непоступливість у цьо
му питанні А. Шептицького викликала роздратування керівника 
СС і поліції Дистрикту «Галичина» Ф. Катцманна, який 1 вересня 
1942 р. погрожував припинити будівництво церкви, вимагаючи 
А. Шептицького скерувати до його штабу свого представника 
для пояснення йому позиції окупаційних установ у цьому питан
ні: «Так само терміново просимо прислати уповноваженого або 
представника, оскільки в протилежному випадку бригаденфюрер 
СС і генерал-майор поліції Катцманн негайно накаже припини
ти будівництво церкви»63.

Однак, з іншого боку, окупаційна адміністрація Райху ви
мушена була враховувати величезний вплив ГКЦ на суспільне 
життя на галицьких землях України й колосальний авторитет 
А. Шептицького, реалізовуючи свою політику у регіоні. Причи
ни дозволу керівництвом ГГ на виконання релігійних обрядів 
ГКЦ у Галичині пояснив держсекретар (Staatssekretär) уряду ГГ
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Йозеф Бюглер (Bühler) у листі до Митрополита А. Шептицького 
від 24 лютого 1943 р. щодо дозволу на святкування релігійних 
свят у ГГ. З його змісту напрошувався висновок про те, що 
керівництво окупаційної влади Райху дозволило функціонувати 
ГКЦ та іншим церковним конфесіям на окупованих територіях 
Східної Європи з огляду на необхідність нормального задово
лення потреб релігійного життя основної частини жителів оку
пованого регіону, більшість з яких були не лише дуже віруючими 
людьми, а й головними виробниками продукції воєнного зна
чення в містах і виконавцями визначених окупаційною владою 
норм виконання сільськогосподарських податків (контингентів): 
«Остаточний порятунок Європи від більшовицької загрози 
вимагає також використання усіх сил українського населення у 
Генеральній губернії. Забезпечення харчами, а також отримання 
продукції має вирішальне значення. З огляду на ці аргументи усі 
інші міркування відступають на задній план»64.

Крім нацистських органів безпеки у Галичині безпосередній 
контроль за діяльністю ГКЦ здійснював керівник 1-го відділу 
(загальне державне управління) Головного відділу внутрішнього 
управління уряду ГГ Вільден, який мав доручення у листуванні 
з А. Шептицьким намагатися схилити очолювану ним конфесію 
діяти в інтересах Райху. Проте деяке зовнішнє сприяння окупа
ційної влади діяльності ГКЦ й нацистська «заборона втручатися 
у єврейські справи» не зупинили А. Шептицького, який нама
гався використати весь свій авторитет для того, щоб спонукати 
керівництво німецької окупаційної адміністрації змінити курс 
брутальної політики й зупинити жорстокі прояви нацистської 
окупаційної політики не лише щодо українців, а й усіх жителів 
Галичини, у тому числі і євреїв.

Перші застереження щодо посилення брутальної окупацій
ної політики й протести проти масових убивств євреїв А. Шеп- 
тицький висловив під час зустрічі у вересні 1941 р. із тогочас
ним німецькйм губернатором Галичини Карлом Ляшем, на якій 
був присутнім також шеф правління Дистрикту «Галичина» Люд- 
віґ Льозакер (Losacker). Льозакер згадував, що у серпні 1941 р.
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А. Шептицький попросив його про одночасну зустріч із ним 
і з губернатором Галичини, під час якої висловив міркування 
про неприпустимість загострення курсу нацистської політики 
у Галичині й засудив розстріли євреїв поблизу Собору Свято
го Юра, здійснені у липні-серпні 1941 р. співробітниками опе
ративної команди поліції безпеки і СД Райху.

24 вересня 1941 р. в україномовній газеті окупаційної 
адміністрації «Львівські вісті» з’явилася згадка про зустріч 
К. Ляша з А. Шептицьким, але, очевидно, на шпальтах видання 
не могло бути інформації про дійсний зміст їх розмови65. Л. Льо- 
закер пізніше так описав цей епізод у своїх спогадах: «Митропо
лит Греко-католицької Церкви у Львові граф Шептицький просив 
у перші місяці мого перебування у Львові терміново влаштува
ти розмову з губернатором і мною. Оскільки церковний князь 
був дуже старий й до того ж паралізований, розмова відбулася у 
Соборі Митрополита, що був розташований у заміській околиці 
Львова. Надзвичайно шляхетний і величної постави чоловік, 
якому були притаманними однаковим чином як проникливий 
розум, так і надзвичайний політичний інстинкт, перевів розмову 
після короткого обміну ввічливостями на політичні теми. Він дав 
точний аналіз ситуації у Західній та Східній Україні й говорив у 
свій обережний і стриманий спосіб про рідкісний великий шанс, 
який отримали німці у цій країні. Він пригадав жахливий голод 
на початку тридцятих років, під час якого понад 11 мільйонів 
селян у плодючій Україні були виморені голодом. Сталін був 
відповідальним за голод. Він був для нього засобом проведен
ня колективізації сільського господарства. Українці не проба
чили йому цієї жорстокості. Врешті українці все більше стають 
ворогами великоросійства. Його метою є самостійна Україна». 
Льозакер згадав слова Шептицького про те, що Німеччина тоді 
ще мала шанс привернути на свій бік народи, поневолені СРСР, 
і перемогти у війні, але висловив суттєве застереження: «Якщо 
Райх замінить сталінське поневолення німецьким, все буде втра
чено»66.
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Однак губернатор Дистрикту «Галичина» К. Ляш у спілку
ванні з Митрополитом продемонстрував зверхність і фактич
но «пропустив крізь вуха» його прогноз щодо поразки Третього 
Райху у війні. Інший учасник тогочасних подій Роман Крохма- 
люк на підставі розповіді одного з найближчих співробітників 
А. Шептицького записав у мемуарах, що в Митрополита непри
ємний осад залишила «нетактовна поведінка ... губернатора 
Галичини д-ра Ляша, який під час відвідин у Митрополита 
запропонував йому від себе німецькі харчові картки»67.

Окрему увагу під час розмови з керівниками німецької ци
вільної адміністрації у Галичині А. Шептицький приділив осудові 
вбивств євреїв; він закликавJK. Ляша й Л. Льозакера їх припини
ти. Ось як пізніше це описав Л. Льозакер: «Наприкінці розмови 
Митрополит вказав на те, щоб частини СС більше не вбивали 
євреїв, велику кількість яких вже кілька разів було ліквідовано 
перед його Собором. Він сам чув постріли і їх свідок особисто 
розповів йому про звірства [Greueltaten]. Губернатор сприйняв 
це повідомлення не дуже серйозно -  так само, втім, як і також не 
повністю сприйнятливу оцінку політичного становища, -  й впев
нено запевнив Митрополита, що розстріли євреїв більше не пов
торяться, так само, як і фальшиві прогнози».

У своїх спогадах Л. Льозакер засвідчив, що згадане прохан
ня Митрополита було враховане. К. Ляш звернувся до керівника 
СС і поліції у Галичині Фрітца Катцманна з проханням припини
ти розстріли євреїв, але той заперечив участь підпорядкованих 
йому службовців німецької поліції у розправах, приписуючи їх 
карателям оперативної команди з Райху: «Губернатор добре по
говорив із Катцманном і просив його більше не здійснювати 
розстрілів. Катцманн заперечив [beschwichtigte] й сказав, що це 
були не йрго люди, а оперативний загін [Einsatzgruppe], який вже 
пішов далі. Він, однак, водночас зауважив, що євреї є великою 
перешкодою для нормалізації становища у Дистрикті “Галичи
на”». Згідно з твердженням Льозакера, масові розстріли євреїв 
після цих розмов на деякий час зупинилися, що було зумовлено 
початком їх масового залучення до примусової праці в інтересах
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ведення війни гітлерівською Німеччиною: «Натяк Митрополи
та, щоб частини СС більше не здійснювали розстріли євреїв, вже 
багато разів вчинені перед його палацом, спонукав керівництво 
Дистрикту створити у Львові промислові й ремісничі майстерні, в 
яких працювали переважно євреї, але також польські й українські 
ремісники»68.

Отже, осуд А. Шептицьким тотального винищування євреїв 
нацистами мав деякі наслідки: масові прилюдні розстріли від
ділами німецької поліції і СС у Галичині на короткий час при
пинилися. Третій Райх запровадив курс посиленої експлуатації 
вцілілих євреїв. Визначальну роль відіграла політика К. Ляша, кот
рий, декларуючи готовність дотримуватися принципу «цінності 
в обмін за життя», зажадав величезних контрибуцій золотом з 
єврейського населення, частину з яких привласнив без погоджен
ня з вищим керівництвом, у результаті чого на початку 1942 р. його 
було усунено з посади і незабаром розстріляно за звинуваченням 
у привласненні великих сум і «розкраданні державних коштів»69.

Цікаво, що після звільнення з посади К. Ляша Л. Льозакер, 
який тимчасово виконував обов’язки губернатора Дистрикту 
«Галичина», розповів про настрої А. Шептицького райхсфюрерові 
СС, коли той перебував у Львові під час нових кадрових при
значень вищих офіцерів СС і поліції у Галичині: «Я скористався 
цією нагодою, щоб порозмовляти з Гіммлером віч-на-віч. ...Коли 
я переказав йому хід думок Митрополита Шептицького, спочат
ку мені видалося, що для нього він сприйнятливий. Його вираз 
обличчя, однак, різко змінився, коли я все сміливіше й вільніше 
оцінював картину розвитку подій». Після цього Льозакер, очевид
но, під впливом протестів А. Шептицького проти вбивств євреїв, 
висловив райхсфюрерові СС Г. Гіммлеру критику нацистсько
го «остаточного вирішення єврейського питання» у Генеральній 
губернії загалом і приєднаній до неї Галичині зокрема, але той 
проігнорував слова свого співрозмовника70.

Слова Л. Льозакера не були почуті й інформування Г. Гіммле- 
ра про зміст розмови з Митрополитом ГКЦ мало зворотній 
ефект. Очевидно, що саме це спровокувало райхсфюрера СС
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наказати посилити контроль органів безпеки Райху за діяльністю 
А. Шептицького як морального авторитета українців й очільника 
найбільшої й найпопулярнішої у Галичині церковної конфесії. 
Не виключено, що інформацію Л. Льозакера про засудження 
масових розстрілів єврейського населення А. Шептицьким шеф 
німецької поліції сприйняв як «політичний донос» на Владику 
Андрея. Після листа Митрополита райхсфюрерові СС з протес
том проти масових убивств євреїв у Галичині Гіммлер оста
точно став сприймати очільника ГКЦ як прихованого ворога 
гітлерівського режиму. Ось як у своїх мемуарах прокоментував 
появу цього листа втаємничений у подробиці суспільного життя 
Галичини того часу керівник осередку У ЦК у Львові, К. Паньківсь- 
кий: «В лютому 1942 р. Національна рада припинила свою фор
мальну діяльність. Приводом до цього став лист, написаний 
Митрополитом до райхсміністра Гайнріха Гіммлера у справі 
вбивства жидів та, зокрема, у справі притягнення української 
помічної поліції до участі в акціях проти жидів. Канцелярія 
Гіммлера переслала того листа до СД у Львові. Кольф (офіцер 
СД й гауптштурмфюрер СС Альфред Кольф. -  А. Б.) запросив 
мене та подразненим голосом вияснював прикре положення сво
го уряду...». Паньківський при цьому додав: «Кольф дав прочи
тати лист митрополита до Гіммлера... Митрополит просив, щоб 
української поліції, яка без винятку складається з його вірних, не 
вживати до акції проти жидів»71.

Тим часом поспілкуватися з найавторитетнішою серед 
українців Галичини людиною вирішив наступник К. Ляша на 
посаді губернатора Дистрикту «Галичина», бригадефюрер СС 
O t t o  Ґустав Вехтер (Wächter). Після свого прибуття до Львова 
перший візит 22 січня 1942 р. він здійснив саме до Митрополи
та А. Шецтицького. Владика Андрей, який відверто критикував 
нацистську політику, зокрема ж убивства євреїв у регіоні, при
йняв людину в уніформі генерала СС у супроводі людей в таких 
самих уніформах за співробітників СС і поліції, котрі прибули 
його арештовувати. Очевидно, що паралізованому очільникові 
великої релігійної конфесії не залишалося нічого іншого, як при
йняти візитерів. Щойно Митрополит збагнув свою помилку, він
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вирішив у розмові з новим керівником окупаційної адміністрації 
спробувати переконати його змінити брутальний політичний 
курс у регіоні. Дослідникам, однак, досі не вдалося виявити жод
ного документа про зміст їх розмови. Жінка О. Ґ. Вехтера Шар
лотта у повоєнних споминах, написаних на основі розповідей 
свого чоловіка, дуже лаконічно описала першу його зустріч із 
Митрополитом ГКЦ: «Спочатку він склав візит Митрополитові 
графу Андреєві Шептицькому і дозволив собі це зробити у своїй 
уніформі СС. Митрополит привітав його і запитав: “Чим я можу 
Вам служити?” Зі слів Ш. Вехтер, її чоловік попросив у М итропо
лита “його доброзичливості”, на що Митрополит здивовано ска
зав: “Коли я почув, що Ви прийшли, моєю першою думкою було, 
що Ви хочете мене заарештувати і ув’язнити. Однак, як це дивно, 
Ви просите про підтримку...” В нього на очах були сльози...»72.

Перший візит Митрополитові ГКЦ О. Ґ. Вехтер склав голов
но завдяки порадам Л. Льозакера, який пізніше згадував про це 
так: «Губернатор також, на мою пропозицію, встановив зв’язок 
із Митрополитом Андреем Шептицьким. Я був учасником цих 
розмов. Ми троє побачили в безглуздій і брутальній німецькій 
східній політиці поганий початок жахливого кінця. Проте Вех
тер на відміну від мене досить довгий час сподівався, що Гітлер 
піддасть свою політику глибокій ревізії»73.

Очевидно, що зустрічам й розмовам О. Ґ. Вехтера з А. Шеп
тицьким сприяло також інформування губернатора різними 
людьми про Владику Андрея як про духовного лідера українсько
го народу. Ось як, наприклад, його охарактеризовано в переда
ній для німецького губернатора Галичини короткій біографії 
А. Шептицького, на збереженій в архіві Митрополичої Консисто
рії ГКЦ копії якої рукою було дописано «На жадання Wächter-a 
написав Лободич»: «Сьогодні необмежені симпатію і повагу 
до нього відчуває весь український народ без огляду на політич
ний чи релігійний світогляд й він діє як репрезентант [усьо
го] українства [Heute genießt er die uneingeschränkte Sympathie 
und Achtung des ganzen ukrainischen Volkes ohne Rücksicht auf 
politische oder religiöse Anschauungen und gilt als Repräsentant des 
Ukrainertums] »74.
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Через якийсь час після першої розмови з О. Вехтером Вла
дика Андрей опинився у центрі уваги співробітників німецької 
поліції безпеки. Приводом була підозра у тому, що окремі греко- 
католицькі священики або монахи допомагають друкувати неле
гальні антинацистські видання підпілля ОУН-Б. З метою пере
вірки співробітників друкарні ГКЦ 8 липня 1942 р. керівник 
відділу преси Головного управління пропаганди уряду ГГ звер
нувся до А. Шептицького з вимогою подати список усіх пра
цівників видання «Львівських архієпархіальних відомостей» 
і вказати прізвище, «національність, приналежність до партій і 
об’єднань (також перед війною), номер посвідчення» кожного 
з них (а також переслати для ознайомлення випуски цього пресо
вого органу ГКЦ за попередні місяці)75.

Незабаром факт того, що в одній з квартир ГКЦ було вияв
лено склад вогнепальної зброї підпілля ОУН-Б, викликав нову 
підозру щодо нелояльності А. Шептицького до нацистського 
режиму й припущення про можливу підтримку ним діяльності 
антинацистськи налаштованих українських націоналістів. У ра
порті керівництву поліції безпеки і СД в Берлін від 27 листопа
да 1942 р. хід та результати слідства, організованого у цій справі, 
були описані так: «Проведені у Львові розслідування призвели 
передовсім до арешту трьох українських студентів, в особах яких 
можна підозрювати функціонерів групи Бандери. Вони займали 
квартиру в одному приміщенні Львова, що належало місцевому 
Собору. У цій квартирі була виявлена велика кількість готового 
до відправлення друкованого матеріалу. В підвалі цього будинку 
виявлено 2 ротатори для розмноження друкованого матеріалу». 
«У цьому випадку, -  було повідомлено далі, -  мова йде, очевид
но, про розподільчий пункт нелегального друкованого матеріалу, 
куди за цим, імовірно, прибувають кур’єри. Під час подальшого 
розслідування з’ясувалося, що друкарня-літографія, у якій виго
товляли підроблені перепустки, фальшиві документи, штампи та 
інше, також є у Львові*»76.

Невдовзі після цього співробітники поліції безпеки Вільгельм 
Міллер та O t t o  Ш м ід т  влаштували обшук у Соборі Святого Юра, 
який припинили тільки після протестів Йосифа Сліпого, вислов
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лених керівникові СД у ДГ В. Шенку77. Тоді ж  В. Шенк врятував 
і самого А. Шептицького від ув’язнення, усвідомлюючи, мабуть, 
що арешт найавторитетнішої серед українців Галичини люди
ни викличе масовий спротив. Сучасник тих подій, український 
письменник і журналіст Ростислав Єндик назвав головною при
чиною загрози арешту Митрополита ГКЦ перехоплення спів
робітниками німецьких органів безпеки його листа Папі Римсь
кому від 29-31 серпня 1942 р.: «Один із листів Митрополита, 
який вказував на таємне підтримування ним відносин із Ри
мом, потрапив до рук поліції. Українці побоювалися найгіршого, 
оскільки Митрополит заявив, що нацистський режим є набагато 
гіршим для краю, ніж більшовицький. Справа, однак, закінчи
лася лише обшуком Собору». Зі слів Єндика, «Митрополита 
врятувало не лише те, що він був духовним батьком українського 
народу», а й заступництво В. Шенка78.

«Візит непроханих гостей» до його резиденції не спону
кав Митрополита ГКЦ відмовитися від спроб і далі впливати на 
керівників німецької окупаційної адміністрації в Галичині з ме
тою спонукати змінити курс брутальної політики у регіоні. Під 
час наступних зустрічей з керівними діячами окупаційної влади 
Райху в Галичині Владика Андрей продовжив виступати на за
хист місцевого населення перед свавіллям німецьких цивільних і 
особливо поліційних структур. 1 січня 1943 р., зокрема, у зв’язку 
з продовженням убивств євреїв Митрополит Андрей під час 
зустрічі з О. Вехтером і Л. Льозакером категорично виступив 
проти залучення українців на службі у німецькій поліції до 
співучасті у нацистських воєнних злочинах. Вехтер відповів, що 
не є компетентним у цих справах й порадив Шептицькому звер
нутися з його питанням до керівника СС і поліції Ф. Катцманна, 
відповідального за «остаточне вирішення єврейського питання» 
в Галичині79.

Однак і після того А. Шептицький не припинив критикувати 
нацистську політику. У квітні 1943 р. він відверто заявив одно
му з керівників окупаційної адміністрації (очевидно, О. Вехтеру): 
«Ваші спеціальні служби застосовують насильства щодо моїх лю
дей і при цьому погрожують їм зброєю... В селян відбирають все,
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також на моїй землі ви заганяєте людей у рабство так, як це ко
лись робили татари. До людей при цьому ставляться як до собак. 
Навіть за найсуворішого часу польського панування такі випадки 
були невідомі». Протестуючи проти залучення окремих місце
вих мешканців до вбивств євреїв, Шептицький наголосив: «Ми є 
християнами, католиками, нас зобов’язує заповідь “Не убий”»80.

Згадуваний раніше галицький українець Р. Крохмалюк у ме
муарах писав про розмову Митрополита ГКЦ з високопосадовим 
чиновником окупаційної адміністрації Галичини -  Львівським 
крайсгауптманом (німецьким окружним старостою) Йоахімом 
фон дер Ляєном (Leyen): «З кінцем червня 1943 р. д-р фон дер 
Ляєн звернувся до мене з проханням влаштувати йому авдієнцію 
у Митрополита Шептицького. ...Добре поінформований про гост
ре негативне наставления Митрополита до дикого винищування 
німцями жидівського населення Галичини, як і його листа у цій 
справі до Гіммлера, д-р фон дер Ляєн рахувався з тим, що М ит
рополит може відмовити йому в авдієнції. Тому він просив мене 
спершу розвідати про її можливості. Цю справу я полагодив за 
посередництвом доброго мого знайомого, канцлера митрополи
чої канцелярії, о. д-ра Миколи Ґалянта, який через два дні повідо
мив мене телефонічно, що Митрополит очікує візити старости 
д-ра фон дер Ляєна. Під час авдієнції старости у Митрополита 
були присутні о. д-р Ґалянт і я. Розмова велася німецькою мовою, 
якою Митрополит володів дуже добре, подібно як і французь
кою. <...> Через якийсь час розмова зійшла на тему німецько- 
большевицької війни, і ми почули гостру критику поведінки 
німецької поліційної влади на окупованих українських землях. 
Митрополит згадав про свого листа до Гіммлера в справі вини
щування жидівського населення, як теж і про поведінку німецької 
поліції взагалі. Тоді-то почув я перший раз з уст німецького старо
сти заувагу, що багато німців, ба навіть і членів партії, невдоволені 
з політики і методів, застосовуваних німецькою владою на оку
пованих землях. “Ми дуже розчаровані такою політикою, та в 
воєннім часі нічого зробити не можемо”, -  заявив д-р Ляєн. ...Так 
закінчилася авдієнція у Митрополита, яка тривала не цілу годи
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ну. Це був останній раз, що я бачився і розмовляв з Митрополи
том. Тоді ще ніхто з нас не знав, що з доручення Митрополита 
оо. студити переховували у своїх монастирях понад 150 жидівсь
ких дітей та трьох рабінів. У своїй палаті Митрополит перехову
вав, на прохання львівського рабіна Кагане, жидівські святі книги 
з львівських синагог»81.

У публіцистиці періоду СРСР зустрічі керівників Дистрикту 
«Галичина» з Митрополитом ГКЦ були потрактовані майже як 
доказ його колабораціонізму і підтримки гітлерівського «нового 
порядку». Однак насправді ані зміст розмов під час цих зустрічей, 
ані мотивація їх доцільності для А. Шептицького не дають підстав 
для подібних звинувачень. Учасник тих подій К. Паньківський 
прокоментував такі «візити ввічливості» керівних діячів Райху 
в Галичині до Митрополита ГКЦ доволі критично: «Між церков
ною ієрархією і вищою німецькою владою, за вийнятком згаданих 
вже куртуазійних відвідин губернаторів, не було ніяких взаємин. 
Тільки з низовою адміністрацією утримувала Церква конечний 
зв’язок буденного характеру»82.

Незважаючи на складність діяльності в умовах гітлерівського 
«нового порядку», А. Шептицький ніколи не демонстрував під
тримки нацистського режиму. Характеризуючи стримане став
лення А. Шептицького до Райху, 31 травня 1944 р. тогочасний шеф 
правління губернатора Дистрикту «Галичина» Йозеф Брандль 
(Brandi) писав представникові МЗС Німеччини при генерал- 
губернаторі Генеральної губернії Гансові Франку, радникові по
сольства докторові Шумбурґу: «Архієпископ перебуває на його 
сучасній посаді від часу Першої світової війни. Він використовує 
її для того, щоб захищати інтереси своєї Церкви перед числен
ними змінними режимами і тому не схильний занадто опирати
ся на відповідних правителів Галичини. Тут йдеться як про по
зитивний, так і про негативний сенс; тому Митрополита можна 
трактувати як дружнього до німців і як ворожого до німців. 
Німецьке керівництво для нього -  це тільки одна з влад, з якою 
він зіткнувся. <...> На думку Митрополита, з огляду на обов’язки 
його та його кліру, їх втеча під час наближення совєтів є немож-
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ливою. Якщо у цих умовах граф Шептицький не бажає в даний 
час протистояти у німецькому сенсі проти більшовизму, він і не 
виявляє якогось дружнього ставлення до більшовизму». Далі 
у листі було згадано про спроби поширити екуменічну діяль
ність Владики Андрея на територію інших українських земель за 
межами Галичини, що всіляко стримували німецькі окупаційні 
установи: «У роки 1941 і 1942 були здійснені численні спро
би, щоб керувати місією в Україні. Та ж ситуація була протягом 
перехідного періоду 1918-1921 рр. Ця сильна зацікавленість у 
подальшому розвитку на сході має значення для позиції М итро
полита». Аналізуючи амбівалентне ставлення А. Шептицького 
до Райху протягом періоду нацистської окупації, що проявля
лося у зовнішній лояльності, поєднаній з гострою критикою 
гітлерівського режиму, автор повідомлення зробив такий вис
новок: «На підставі усього сказаного випливає, що граф Шеп
тицький навряд чи однозначно налаштований проти Німеччини 
і проти її ворогів. Однак у своїх діях він ніколи активно не ви
являв ворожості до німців. Наскільки він невимушено робить 
принизливі судження про істотні заходи, можна скласти уявлен
ня про те, як він оцінив окремі кроки, наприклад, форму висе
лення євреїв. У цьому контексті він також якось у розмові з 
французьким журналістом (Рене Мартелем. -  А. Б.) зробив 
несприятливе для нас порівняння з поведінкою совєтів. ...Поки 
Галичина в німецьких руках, він буде проти нас»83.

Усвідомлюючи небезпеку критики гітлерівського тоталітар
ного режиму, протягом усіх років нацистської окупації А. Шеп
тицький, однак, не припиняв цього робити, зустрічаючись із тими 
високопосадовими діячами Райху, котрі могли мати й мали реаль
ний вплив на перебіг подій у Галичині. 7 вересня 1944 р. на зустріч 
із Митрополитом ГКЦ прибув підполковник НКДБ УРСР С. Карін, 
котрий виступав як представник «уряду радянської України» і за
питав його: «Чи виступав Шептицький, як глава християнської 
церкви, з протестом перед окупантами проти масового вини
щування ні в чому невинного народу на захопленій німцями 
території, коли і в якій формі?». У відповідь Владика Андрій сказав: 
«Були у мене [Ганс] Кох, [Отто Ґустав] Вехтер, [Альфред] Бізанц.
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Я не церемонився з ними і прямо дорікав їм в тому, що вони став
ляться до народу, як до худоби, як до військової здобичі... Вони 
дорікали мені в тому, що я -  спадковий аристократ, граф, забув 
борг ввічливості і на їх «ввічливість» відповідаю неввічливими 
докорами. Гарна їх ввічливість! Я б дуже хотів, щоб Ви незримо 
тоді були присутнім під час моєї розмови з цими німцями -  Ви 
би побачили моє дійсне до них ставлення.... Я дуже хотів би, щоб 
Ви прочитали мої листи до єпископа Бучка. Ви би там знайшли 
підтвердження моїх слів про те, як я ставлюся до німців. Чи вис
тупав я, як глава християнської церкви, перед окупантами з про
тестом проти винищування ні в чому невинних людей? Звичай
но, виступав, протестував ... у розмовах з Кохом, Вехтером, Бізан- 
цем й іншими німцями, але це було голосом волаючого в пустелі. 
Інші протести, якби я навіть міг з ними виступати, вони мали 
б такі ж наслідки. До священиків, котрі втекли з окупантами, я 
ставлюся так, як військові начальники ставляться до тих солда
тів, котрі покидають свій пост. Я видав розпорядження, що за
бороняло священикам покидати свої парафії і втікати з німцями. 
Деякі священики порушили мій наказ, але я їх виключив зі своєї 
ієрархії, як порушників, і вони тепер не є моїми священиками. 
Свого ставлення до них я не зміню, навіть коли би вони і повер
нулися назад»84.

Ставлення Андрея Шептицького до творення дивізії 
Ваффен-СС «Галичина»

Усупереч поширеному кадровими офіцерами КДБ УРСР 
міфові про нібито дане Митрополитом Шептицьким благословен
ня творенню дивізії Ваффен-СС «Галичина»85, насправді він ніколи 
не висловлював ані у пастирських листах, ані в інших документах 
офіційної підтримки формуванню цього військового з’єднання 
німецьких військ СС, сформованого з німецького командно
го складу й українців головно з Галичини. Відомо натомість, що 
Митрополит ГКЦ неофіційно дав благословення її українським 
воякам як його парафіянам86 і погодився скерувати туди свяще
ників як капеланів для духовної опіки цих вояків87.
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А. Шептицький, поінформований про випадки примусової 
мобілізації багатьох його парафіян до фронтового з’єднання 
військ СС, вважав своїм обов’язком забезпечити їх військовими 
капеланами й хоч у такий спосіб полегшити їм нелегку долю 
участі у бойових діях. Згодом 7 вересня 1944 р. на святковій сесії 
Собору ГКЦ у Львові він так пояснив своє сприймання процесу 
вербування українців до дивізії Ваффен-СС «Галичина»: «...мо
лодь була до дивізії прямо асентерована (мобілізована. -  А . Б.), 
а добровільна служба була тільки позором (прикладом. -  А. Б.) 
для заохоти інших. Якщо деякі дійсно годилися на службу в ди
візії, то тільки ті, яким грозила значно тяжча робота в Райху. 
Казали їм вибирати, і вони вибирали це, що легше, надіючися 
з часом, що до бою не будуть ужиті. Деякі, щоб видобутися з 
в’язниці, не раз вже довготриваючої, на пропозицію вступали до 
дивізії, щоб лиш дістатися на волю і підкріпити свої сили, при чім 
все рахували на це, що війна вже не довго потриває, заки вони 
перейдуть вишкіл, -  а це потриває найменше півроку -  за той час 
війна скінчиться». При тому сам Митрополит ГКЦ мотивував 
схвалення ідеї скерувати до дивізії священиків як капеланів пот
ребою духовної опіки над вояками у будь-якій армії: «А коли вже 
були яким-небудь способом зложені відділи якої-небудь армії, 
обов’язком духовників було народові як капеляни служити, і 
ті капеляни по ніякому закону не можуть бути відповідальні за 
ділання армії, в якій служать капелянами»88.

Утім, хоча А. Шептицький і скерував священиків як «поле- 
вих духовників» до дивізії Ваффен-СС «Галичина» для духовної 
опіки над її українськими вояками, він ніколи офіційно не 
підтримував ідею її творення під егідою військ СС, очолюваних 
Г. Гіммлером, проти політики якого в Україні загалом і Галичині 
зокрема Владика Андрей постійно висловлювався. Можна з усією 
впевненістю стверджувати, що у середині 1943 р. Митрополитові 
ГКЦ натомість імпонувала ідея створення української армії 
з кількох дивізій, укомплектованих з українців і озброєних 
німецьким командуванням. Це підтверджує таємний рапорт, 
підготовлений референтом Райхсміністерства народної освіти
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і пропаганди на підставі доповіді для МЗС Німеччини у Берлін 
від 19 вересня 1943 р. французького професора і журналіста Рене 
Мартеля, який, виступаючи під псевдонімом «доктор Фредерік», 
улітку 1943 р. відвідав Львів, де розмовляв із Митрополитом 
(а 24 травня 1944 р. на основі згаданого документа було складе
не донесення керівникові групи Головного відділу «Політика» 
Райхсміністерства окупованих східних областей). А. Шептиць- 
кий -  зі слів Мартеля, «великий діяч», «який має в Галичині ве
личезний і реальний вплив» -  підтримав ідею комплектування 
українських національних збройних сил з допомогою німецьких 
військ, але водночас засудив гітлерівський антисемітизм і вва
жав нацизм більшим злом, ніж комунізм: «Німеччина гірша за 
більшовизм». «З огляду на загрозу громадянської війни Влади
ка Андрей, -  говорилося у донесенні, -  схвалив і підтримав ідею 
створення української армії. Ця армія має складатися з дивізій СС 
в навчальних таборах і народних ополченнях, щоби підтримувати 
порядок у містах і селах. Брат Митрополита (о. Климентій Шеп- 
тицький. -  А. Б.) у зв’язку з цим зауважив, що добровольці такої 
армії не будуть добровольцями у прямому розумінні цього сло
ва й що їх, очевидно, будуть примусово рекрутувати німецькі 
установи». Митрополит заявив, що, на його думку, «створення 
української армії є необхідністю». «Якщо німці, -  додав він, -  і да
лі будуть зазнавати поразок й наступить час анархії та хаосу, то 
ми будемо дуже раді мати у своєму розпорядженні національне 
військо, що буде підтримувати порядок і запобігати свавіллю, 
доки не вступлять регулярні радянські частини. Бо Митрополит, 
незважаючи на його лояльну співпрацю з Німеччиною, переко
наний у неминучості її поразки. Він стверджує, що військова по
разка на Східному фронті вже очевидна і що на цьому фронті не 
знайдеться жодного німецького солдата, який би ще мав надію на 
розгром більшовиків».

Р. Мартель окремо згадав про незмінний осуд Владикою ГКЦ 
нацистського Геноциду супроти євреїв: «Митрополит далі закидає 
німцям нелюдське ставлення до євреїв. Лише у Львові вони вбили 
100 000 і мільйони по всій Україні». У повідомленні було вислов
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лено здогад, що Шептицький, критикуючи нацистську політику 
(що для автора документа, втім, не мало особливого значення), 
діяв узгоджено з Ватиканом: «Що стосується його особистих 
поглядів про закінчення війни та його любові до Німеччини, то це 
вже не суттєво. Велике політичне значення натомість має те, що 
у його висловлюваннях про Німеччину та про майбутній перебіг 
військових операцій простежуються ті самі думки, висловлювані 
тими самими словами, що й у церковних ієрархів Франції, Бельгії, 
Голандії і Польщі. Доводиться констатувати наявність загальних 
директив, виданих Ватиканом. Це суттєвий і вирішальний мо
мент, свідчення того, що Ватикан є й буде запеклим і невиправним 
ворогом Молодої Європи, спільником єврейства»89.

Протягом наступного року така позиція Владики Андрея 
не зазнала змін. Через рік після його розмови з Р. Мартелем це 
підтвердив завербований з числа мешканців Галичини агент 
сталінських органів безпеки «Вишняков», котрий як приватна 
особа відвідав Собор Св. Юра у серпні 1944 р. Йому Митрополит 
(так само, як і за рік до цього Мартелеві, не підозрюючи, що його 
слова стануть відомі комусь ще) відверто виклав своє бачення 
недавніх подій. Датоване ЗО серпня 1944 р. й позначене грифом 
«Цілком таємно» повідомлення про це було переслане керівникові 
НКДБ УРСР Сергієві Савченку та начальникові 2-го управління 
цієї ж інстанції Дмітрієві Медведеву в Київ підполковником 
НКДБ УРСР С. Каріним. Останній при цьому, так само, як свого 
часу Мартель, не забув згадати про величезний вплив Шептиць- 
кого на громадське життя західних українців. «Вплив митропо
лита Шептицького і авторитет серед віруючих та духовенства -  
величезні, -  доповів Карін. -  Можна без перебільшення сказати, 
що такого безапеляційного авторитету й впливу не має жоден 
глава церковної течії в СРСР». «Шептицький, -  писав Карін, -  
у розмові з нашим агентом “Вишняковим”, який відвідав його, 
кажучи про поразку німців, заявив: “Ще у серпні 1943 року мож
на було вже зовсім ясно передбачити поразку німецьких військ 
і прихід до Львова радянської армії. Німці програли цю війну в 
результаті своєї ідіотської внутрішньої, особливо національної
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політики” Гостро критикуючи нацистський окупаційний ре
жим, Шептицький водночас схвально відгукнувся про спроби 
деяких українських суспільно-політичних діячів (а особливо ж 
керівників та симпатиків ОУН під проводом А. Мельника) ство
рити з допомогою німецьких військ українську армію. Митропо
лит, між іншим, зауважив: «Мельниківців та людей, які перебу
вають в дивізії “СС-Галичина” -  виправдовую. Наміри їхні були 
добрі, але німці підвели й тепер треба відмовитися від будь-якої 
орієнтації на німців»90.

На початку вересня 1944 р. А. Шептицького відвідав С. Карін, 
якому на питання, чи він благословляв дивізію Ваффен-СС 
«Галичина», Митрополит відповів однозначно: «Дивізію “СС-Га
личина” я не благословляв на боротьбу проти більшовизму. Це 
був 1943 рік, коли ставлення до німців було вже визначено нега
тивне/ Проте священик Василь Лаба, який є другом полковника 
Бізанца, отримав від нього запрошення стати головним духов
ником дивізії. Його і деяких інших священиків я благословляв, 
але не на боротьбу проти більшовизму, а на те, щоб вони своїм 
пастирським словом полегшували страждання людей, насильно 
мобілізованих німцями»91.

Висновки

Аналіз документів і споминів, що стосуються ставлення 
Андрея Шептицького до окупаційної адміністрації націонал- 
соціалістичної Німеччини у Галичині, дають підстави стверджу
вати, що він займав двоїсту позицію щодо німецької окупаційної 
влади. Від початку німецької окупації як Митрополит ГКЦ він 
вимушений був керуватися насамперед загальноприйнятим доти 
у діяльності церковних конфесій принципом про те, що «всяка 
влада від Бога». Це визначало його a priori формальне ставлен
ня як очільника великої релігійної конфесії до будь-якої влади -  
австрійської, польської чи владних органів сталінського СРСР або 
гітлерівської Німеччини.
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Однак необхідно відокремити це офіційне ставлення від 
неформального особистого ставлення А. Шептицького як гро
мадського діяча до усіх згаданих органів влади у Галичині. 
Як національно свідома людина, котра усвідомлювала себе 
українцем, він, очевидно, хотів відновлення Української держа
ви й підтримував прагнення українських громадських і політич
них діячів реалізувати цю мету. Водночас Шептицький як люди
на мав і власні оцінки, які він не міг декларувати публічно хоча б 
з тих міркувань, що тоді Церква офіційно не могла втручатися в 
політичне життя -  зрештою, у цьому були зацікавлені усі країни, 
які у різний час перебирали під своє управління Галичину, і саме 
тому їхні поліційні структури постійно контролювали діяльність 
ГКЦ на цій території.

Проте це, звичайно ж, зовсім не означає, що Владика Андрей 
«жив у вакуумі» й не мав власних політичних поглядів. Аналіз 
споминів і документів німецьких окупаційних органів влади, 
більшовицьких органів безпеки А зафіксованих у них слів Влади
ки ГКЦ дають підстави стверджувати, що політикою формальної 
лояльності супроти окупаційної влади нацистської Німеччини він 
розраховував домогтися пом’якшення жорсткого гітлерівського 
режиму в Україні.

Ставлення Митрополита Андрея до окупаційної адміністрації 
протягом певного часу можна характеризувати як дуалістичне: з 
одного боку, офіційно він не виступав проти політики Третього 
Райху, але цього не зробив також очільник жодної іншої релігійної 
конфесії на територіях, що опинилися під владою чи контролем 
гітлерівського режиму. З другого боку, в приватних розмовах зі 
знайомими йому людьми й навіть вищими керівними діячами 
німецької окупаційної адміністрації він відверто засуджував лю
диновбивство й злочинну практику гітлерівського «нового по
рядку» в Україні, котрий у листах до Ватикану він трактував як 
нелюдський і воістину диявольський за своїми злочинами.

Митрополит ГКЦ Андрей Шептицький був єдиним відомим 
очільником великої церковної конфесії в Україні, який не лише 
у розмовах з вищими керівниками нацистської Німеччини у
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Галичині відверто критикував нацистську політику в Україні, а 
й засуджував масові вбивства й Голокост євреїв і врятував сотні 
з них. Своїми зверненнями до духовенства він сприяв порятун
ку євреїв багатьма іншими священиками й простими людьми 
підвладних йому парафій ГКЦ.

Нині у світі активно дискутується питання про те, чи заслу
говує Митрополит А. Шептицький бути проголошеним Правед
ником Світу за порятунок сотень євреїв у той час, коли він був 
змушений зберігати зовнішню лояльність до нацистського ре
жиму, злочинна практика якого суперечила його уявленням про 
загальнолюдську мораль і духовні цінності очільника церковної 
конфесії. На користь того, щоб присвоїти йому таке звання, го
ворять ті добрі справи, які відважився робити Владика Андрей. 
Саме вони переважать усе те, за що його намагалися необ’єктивно 
критикувати, й все те, що йому не вдалося зробити у важкі роки 
воєнного лихоліття.
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Андрія Шептицького та керованої ним Української Греко-Католицької 
Церкви у 1939-1944 рр. Частина третя [Електронний ресурс]. -  Ре
жим доступу: http://www.religion.in.ua/main/history/16846-diyalnist- 
mitropolita-andriya-sheptickogo-ta-kerovanoyi-nim-ukrayinskoyi-greko- 
katolickoyi-cerkvi-u-1939-1944-rr-chastina-tretya.html

8 Див., зокрема, параграф «3.3. Позиції церкви і костьолу. Велич Митро
полита Андрея Шептицького» у монографії: Ковба Ж. М. Людяність 
у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини 
в роки «остаточного розв’язання єврейського питання». -  Видання 
третє, виправлене і доповнене. -  К.: Дух і літера, 2009. -  С. 128-149.

9 Західня Україна під большевиками IX. 1939—VI. 1941: збірник за редак
цією Мілени Рудницької. -  Нью-Йорк: Наукове Товариство імені Шев
ченка в Америці, 1958. -  С. 25-27.

10 Після війни відносно пастирського листа А. Шептицького в середовищі 
української політичної еміграції виникли дискусії щодо того, чи він 
дійсно підтримав ініціативи бандерівців щодо проголошення віднов
лення державності. Політики з середовища ОУН під проводом Андрія 
Мельника (ОУН-М) й деякі прибічники екзильного уряду УНР запе
речували факт добровільної згоди Владики Андрея на благословення 
діяльності УДП, мотивуючи її начебто необізнаністю Митрополитом 
з приводу усіх обставин проголошення Акта ЗО червня 1941 р. Водно
час керівні діячі ОУН-Б трактували це благословення як визнання 
бандерівців авангардом українського національно-визвольного руху. 
Ці різні інтерпретації подій у розмові з І. Кедриним на зламі липня- 
серпня 1941 р. розвіяв сам А. Шептицький, котрий вірив у можливість 
формування єдної української політичної нації і вважав, що проголо
шення відновлення державності зумовить примирення політичних 
конкурентів й сприятиме національній консолідації українського на
роду. Шептицький, зі слів Кедрина, мотивував своє благословення 
діяльності УДП як благословення незалежності України: «Прийшли до 
мене, -  казав Митрополит, -  і сказали -  благословіть Україну. То як я 
мав не поблагословити України?!» (Кедрин І. Життя -  події -  люди. 
Спомини і коментарі. -  Нью Йорк: Червона калина, 1976. -  С. 368).

11 Центральний державний архів вищих органів влади і управління 
України у Києві (ЦДАВОВУ України). -  Ф. 3833. Краєва Екзекутива 
Організації українських націоналістів на західноукраїнських зем
лях. -  Оп. 1. -  Спр. 66. -  Арк. 1.

12 Коментуючи появу в липні 1941 р. в україномовній пресі цього лис
та, у серпні 1944 р. А. Шептицький спростував схвалення такої його
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редакції. Це було засвідчено під час розмови із Сергієм Даниленком 
як уповноваженим Ради народних комісарів (РНК) УРСР у питаннях 
культів та релігії (під цією посадою і прізвищем приховувався того
часний підполковник НКДБ УРСР С. Карін). У звіті про цю розмо
ву Карін так своїми словами передав пояснення Митрополита: «Ви, 
очевидно, читали послання, надруковані в газетах з моїм підписом із 
закликами молитися за німців й підтримувати їх. Ви думаєте, я їх пи
сав? Нічого цього не було. Ось, будь-ласка, газета “Українські щоденні 
вісті” від 1.7.41 р., у ній надруковано “Слово Митрополита до духо
венства і віруючих архієпархій” з моїм підписом. Я не писав такого 
звернення. Ви можете мені не повірити, але прошу Вас звернути увагу: 
тут, внизу звернення, написано: “3 архієпархіальних відомостей за ли
пень місяць 1941 року” -  перевірте, будь-ласка, -  цих архієпархіальних 
відомостей і в природі немає. Взагалі ж ці німці писали те, що важа- 
ли для себе потрібним, а не те, що хотіли люди». Того ж дня Йосип 
Сліпий також заперечив звинувачення Каріним-Даниленком А. Шеп- 
тицького у добровільній підтримці в україномовній пресі окупаційної 
влади нацистської Німеччини у Галичині. Сліпий заявив, що «все це 
не зовсім так і те, що було вміщено від імені уніатської церкви в пресі -  
писали самі німці без участі митрополита Шептицького. Якщо ж такі 
прославляння й антирадянські випади лунали від духовенства, то це 
було результатом насильства з боку німців, а зовсім не його доброї 
волі» (Совершенно секретно. Народному комиссару государствен
ной безопасности УССР комиссару государственной безопасности 
3 ранга тов. Савченко. Докладная записка о беседе с главой униат
ской церкви -  митрополитом Андреем Шептицким. Подполковник 
государственной безопасности (Карин). «...» сентября 1944 г. г. Киев // 
Галузевий державний архів Служби безпеки України у Києві (ГДА 
СБУ). -  Ф. 65. Справи оперативного обліку КДБ УРСР. -  Спр. С-9113. -  
Т. 19. -  Арк. 59-63).

13 Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІА 
України у Львові). -  Ф. 358. Шептицький Андрей (Роман-Марія- 
Александр, 1865-1944), граф, Митрополит Галицький Греко-католиць- 
кої Церкви. -  Оп. 1. -  Спр. 11. -  Арк. 25.

14 Детальніше див.: Musial В. “Konterrevolutionäre Elemente sind zu 
erschiessen”. Die Brutalisierung des deutsch-sowjetischen Krieges im 
Sommer 1941. -  Berlin; München: Propyläen, 2000.

15 Leopol, 17/8.[1]941. Card. Tisserant, Rome, Vaticane. Eminence. Andre 
Szeptycky m.p. // ЦДІА України у Львові. -  Ф. 201. Греко-католицька 
Митрополича Консисторія, м. Львів. -  Оп. 1р . -  Спр. 90. -  Арк. 1.
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16 Leopol, le 29 novembre 1941. Cher Prince. Prince Pierre Wolkonsky. Les 
Mesnus, par Monfort-LAmaury, S. et O. Andrei Mytr. // ЦДІА України у 
Львові. -  Ф. 201. -  On. 1 р. -  Спр. 90. -  Арк. 14.

17 Див.: Кубійович В. Українці в Генеральній губернії 1939-1941. Історія 
Українського Центрального Комітету. -  Чікаґо: Видавництво Миколи 
Денисюка, 1975. -  С. 299-316.

18 ЦДАВОВУ України. -  Ф. 3833. -  On. 1. -  Спр. 6. -  Арк. 8.
19 Lemberg, den 22.Juli 1941. Metropolit Graf Andreas Scheptyzkyj, Dr. Kon

stantin Lewyzkyj, Julian Dzerowytsch, Lukas Turtschyn, Jaroslaus Bilenjkyj, 
Dr. Aleksander Barylak, Ing. Jaroslau Stefanowytsch, Johann Fylypowytsch, 
Julian Fedusewytsch, Roman Sajatschkiwskyj, Dr. Gabriel Kostelnyk, 
Dr. Josef Slipyj, Dr. Stefan Dmochowskyj, Serhij Chruzkyj, Borys Kozubskyj, 
Michael Krawciw // Архів Бібліотеки ім. Олега Ольжича у Києві. -  Ф. 1. 
Організація Українських Націоналістів. -  On. 1. -  Спр. 201. -  Арк. 6.

20 Lemberg, den 22Juli 1941. Graf Andreas Scheptyzkyj. Erzbischof und 
Metropolit der Westukraine // Архів Бібліотеки ім. Олега Ольжича 
у Києві. -  Ф. 1. -  On. 1. -  Спр. 201. -  Арк. 5. Однак стверджувати з 
упевненістю на 100 % про те, що автором саме цього листа був Митро
полит ГКЦ, не можна. По-перше, на листі немає особистого підпису 
Шептицького, по-друге, він ніколи не підписувався як «Митрополит 
Західної України». Урешті-решт, сумнівно, що Шептицький, який 
своїм пастирським листом спочатку підтримав ініціативи Я. Стецька, 
згодом би категорично відмежувався й розкритикував ініціаторів про
голошення Акта ЗО червня 1941 р. (у листі, зокрема, містилися ремарки 
про те, що усе українське населення «виявляє цілковиту лояльність до 
німецьких Вермахту й уряду і засуджує спонтанний виступ однієї час
тини української націоналістичної організації»). Швидше за все лист, 
написаний одним із керівних діячів ОУН-М, мав бути переданим на 
підпис Шептицькому, який його не підписав або тому, що не отримав, 
або тому (а це значно імовірніше), що не бажав відкрито підтримувати 
мельниківців на противагу до бандерівців, державотворчі ініціативи 
яких він благословив незадовго до того своїм пастирським листом. 
Збереглася також майже тотожня за змістом чернетка україномовної 
версії цього листа (ЦДІА України у Львові. -  Ф. 408. Греко-като- 
лицький Митрополичий Ординаріат, м. Львів. -  Оп. 1. -  Спр. 574. -  
Арк. 53).

21 Кубійович В. Мені 85. -  Париж; Мюнхен: Молоде життя, 1985. -  С. 98.
22 ЦДІА України у Львові. -  Ф. 201. -  Оп. 1. -  Спр. 265. -  Арк. 1-2.
23 Коментуючи у згаданій розмові з С. Каріним зміну свого сприйман

ня окупаційної політики Третього Райху на зламі 1941-1942 рр., на
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початку вересня 1944 р. А. Шептицький пояснював: «На німців бага
то українців покладали великі сподівання, але обманулися у цьому, бо 
німці стали не ті. Це німці не Ґьоте, діти не тих кращих представників 
німецької нації, які створили німецьку філософію, культуру. Це люди, 
виховані на “Майн Кампф” Гітлера. У мене був Андрій Мельник на по
чатку окупації -  приносив підписати меморандум Гітлеру про полег
шення становища українського народу. Я підписав цей меморандум, 
але сказав Мельникові, що від Гітлера хай він нічого доброго не чекає, 
тому що тепер зрозуміло, що вся його політика міститься в його “Майн 
Кампф”. Цю політику він проводить послідовно і жорстоко скрізь, 
зокрема й в Україні» (Совершенно секретно. Народному комиссару 
государственной безопасности УССР, комиссару государственной 
безопасности 3 ранга, тов. Савченко. Докладная записка о беседе с гла
вой униатской церкви -  митрополитом Андреем Шептицким. Подпол
ковник государственной безопасности (Карин). «...» сентября 1944 г. 
Киев // ГДА СБУ. -  Ф. 65. -  Спр. С-9113. -  Т. 19. -  Арк. 59-63).

24 Затриманий співробітниками сталінських органів безпеки штурм- 
баннфюрер СС Карл Нойгауз (Neuhaus) (від 1 травня 1944 р. керівник 
церковної референтури Головного управління безпеки Райху -  РСГА 
(Reichssicherheitshauptamt -  RSHA)) під час допиту співробітниками 
НКДБ СРСР свідчив: «Головою уніатської церкви у Польщі в Західній 
Україні до останнього часу був архієпископ граф Шептицький. Він по
ляк, брат відомого польського генерала Шептицького, його резиденція 
була у Львові. З донесень львівського пункту СД мені відомо, що 
Шептицький був налаштований пронімецьки й активно допомагав 
німецьким урядовим органам і, зокрема, СД. Усупереч встановленим 
правилам, за клопотанням наших органів зі Львова [Ернст] Кальтен- 
бруннер (шеф поліції безпеки і СД Райху. -  А. Б.) дозволив Шептиць- 
кому видавати свою газету й поширювати Біблії. ...Він і підлегле йому 
духовенство активно допомагали під час вербування українських 
добровольців до дивізії “СС” “Галичина”, яка формувалася у передмісті 
Праги -  Бенешау» (Выписка из личных показаний военнопленно
го быв. штурмбдннфюрера «СС», начальника церковного рефера
та IV -  Упр. СД, доктора Карла Нейхауза от 25-30 ноября 1945 года // 
ГДА СБУ. -  Ф. 5. -  Спр. 68069 фп. -  Арк. 119; Государственный архив 
Российской Федерации в Москве (ГАРФ). -  Ф. 9401. Народный ком- 
миссариат внутренних дел СССР (НКВД СССР). -  Министерство 
внутренних дел СССР (МВД СССР), 1934-1960 гг. -  Оп. 2. -  Д. 134. -  
Л. 336-337). Однак, як і у протоколах допитів інших співробітників



Андрій БОЛЯНОВСЬКИЙ 63

німецьких органів безпеки та Абверу, здійснених працівниками 
сталінських спецслужб, у показах К. Нойгауза було багато домислів і 
доказів елементарної непоінформованості в українських справах, до
повнених «інтерпретаціями» слідчих НКВС і НКДБ СРСР або органів 
контррозвідки «Смерш» до протоколів допитів. Насправді Шептиць- 
кий позиціонував себе як українець, а не поляк, був проукраїнський, 
а не пронімецький, і не допомагав СД (хоча й клопотав перед 
керівниками СД про звільнення заарештованих німецькою поліцією 
безпеки жителів Галичини). Відомо також, що дивізію Ваффен-СС 
формували спочатку на полігоні у Гайделяґері поблизу Кракова й зго
дом у Нойгаммері у Сілезії в Польщі, тоді як у Бенешові в Чехії прохо
дили вишкіл лише групи майбутніх українських підстаршин і старшин 
дивізії.

25 Совершенно секретно. 2-й экз. Справка на митрополита греко-като- 
лической (униатской) церкви -  графа Андрея Шептицкого [под] пол
ковник госбезопасности Карин. «23» августа [19]44 г. гор. Киев // ГДА 
СБУ. -  Ф. 65. -  Спр. С-9113. -  Т. 19. -  Арк. 25-33.

26 Тожецький Р. Ставлення гітлерівської служби безпеки та поліції до 
церкоэ на Сході // Календар-альманах «Нового шляху» на 1986 рік. -  
Торонто: Друком і накладом «Нового Шляху», 1986. -  С. 43-44.

27 ЦДІА України у Львові. -  Ф. 201. -  Оп. 4 в. -  Спр. 1325. -  Арк. 2; 
Звідомлення за рік 1941/42 від 15.6.1941 р. до 15.6.1942. Йосиф Слі
пий // ЦДІА України у Львові. -  Ф. 201. -  Оп. 1 р . -  Спр. 16. -  Арк. 133.

28 Aktennotiz! Lemberg, den 20.Dezember 1941 // Державний архів Львів
ської області (ДАЛО). -  Ф. Р-35 (Губернатор дистрикту «Галичина»). -  
Оп. 6. -  Спр. 253. -  Арк. 4.

29 Паньківський К. Роки німецької окупації. -  Нью-Йорк; Торонто: Клю
чі, 1965. -  С. 31-32.

30 ДАЛО. -  Ф. Р-35. -  Оп. 6. -  Спр. 253. -  Арк. 10.
31 Fernschreiben. An Hauptabteilung Propaganda z. Hd. d. Herrn Präs. ORR 

Ohlenbusch Krakau. Eilt sehr! Sofort auf den Tisch! Betr.: Weihnachtspredigt 
des Metropoliten, gez. Reisch. Lemberg, den 6.Januar 1942 // ДАЛО. -  
Ф. Р-35. -  On. 6. -  Спр. 253. -  Арк. 13.

32 Fernschreiben 571. Regierung des Generalgouvernements. Rundfunk
kommandostelle Krakau. Betr.: Ansprache des Metropoliten Graf Szeptic- 
kij in Lemberg, gez. Salzmann. Rundfunkkommandostelle // ДАЛО. -  
Ф. Р-35. -  On. 6. -  Спр. 253. -  Арк. 19.

33 Кедрин І. Життя -  події -  люди... -  С. 362.



64 Матеріали міжнародної наукової конференції

34 До української віруючої православної інтелігенції. У Львові, дня 
З березня 1942 р. Андрей (в.р.) Галицький Митрополит, Львівськ. 
Архієпископ // ЦДІА України у Львові. -  Ф. 358. -  Оп. 3. -  Спр. 15. -  
Арк. 1; ГДА СБУ -  Ф. 6. Кримінальні справи на реабілітованих осіб. -  
Спр. 68069-ФП. -  Т. 4. -  Арк. ЗО.

35 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Watykan, 
dnia 23 kwietnia 1942. No. 249/3A/27. Poufne. Do Pana Ministra Spraw 
Zagranicznych R.P. w Londynie // The Hoover Institution of War, Revolution 
and Peace in Stanford (HIWRP). -  Collection 800/42 -  Poland, Foreign 
Affairs Ministry (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), 1939-1947. -  Box 
No.119. -  Folder 1 (1942 Ukrainian Church. Metropolitan Szeptycki). -  
Frame 000402.

36 Generalgouvernement. Der Distriktschef in Krakau. Abteilung: Propagan
da. Krakau, den 28.4.1942. An die Schriftleitung d. “Krakiwski Wisti”, 
z.Hd. Herrn Hauptschriftleiter Chomiak // Provincial Museum and Archive 
of Alberta in Edmonton. -  Michael Chomiak Collection. -  No.85 191/53.

37 Der Kommandeur der Sicherheitspolizei u. des SD im Distrikt Galizien. 
Nr. Kn./R. Lemberg, den 23 Mai 1942. Sr. Exellenz Herrn Erzbischof Szep- 
tyckyj, Lemberg. Betr.: Dürchführung von Prozessionen. i.A. W.Schenk // // 
ЦДІА України у Львові. -  Ф. 201. -  On. 1 р. -  Спр. 216. -  Арк. 28.

38 Сл. Іс. Хр.! Берлін, дня 29.5.1942. Ваша Ексцеленціє! о. Іван Чорняк // 
ЦДІА України у Львові. -  Ф. 201. -  Оп. 1р . -  Спр. 111.- Арк. 96 зв.

39 Regierung des Generalgouvernements. Hauptabteilung Innere Verwaltung. 
Abt.I Allgemeine Staatsverwaltung. Ki.359/43 (IV -  1). Krakau, den 24.Febr. 
1943. An den Herrn Metropoliten der griech.-kath.Erzdiözese Lemberg, 
Lemberg. St. Georgsplatz. Betr.: Unterabteilung Kirchenwesen. Hier: Rück
kehr von in das Reichsgebiet umgesiedelten orthodoxen und unierten 
Geistlichen in das Generalgouvernement. Im Aufträge // // ЦДІА України у 
Львові. -  Ф. 201. -  Оп. 1р . -  Спр. 216. -  Арк. 48.

40 28 mars 942. In Pace. Tres Saint Pere // ЦДІА України у Львові. -  
Ф. 201. -  Оп. 1р . -  Спр. 90. -  Арк. 25-26. Автор висловлює щиру подя
ку співробітниці ЦДІА України й дослідниці біографії А. Шептиць- 
кого, Оксані Гайрвій, за наданий йому переклад українською мовою 
процитованого листа й дозвіл використати його у цій публікації.

41 Повний текст листа Митрополита А. Шептицького до папи Пія XII 
від 29-31 серпня 1942 р. див.: Actes et Documents du Saint Siege relatifs 
a la seconde Guerre Mondiale. -  Citta del Vaticano City, 1967. -  T. 3: Le 
Saint Siege et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays Baltes. 1939- 
1945.-S . 627-631.



Андрій БОЛЯНОВСЬКИЙ 65

42 Leopol а 28/12 42. Eminence. Andre. Arch. m.p. 11 ЦДІА України у Льво
ві. -  Ф. 358. -  On. 3. -  Спр. 179. -  Арк. 59-59 зв.

43 ЦДІА України у Львові. -  Ф. 408. -  Оп.1. -  Спр. 88. -  Арк. 1. У ЦДІА 
України у Львові до сьогодні виявлено лише незавірену копію заци- 
тованої заяви А. Шептицького польською мовою без жодного підпису.

44 Archiwum Zydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (AZIH). -  
Zesp.302 (Relacje ocalalych z Zaglady)/58 -  Alfred Monaster. -  S. 10.

45 Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане. -  Видан
ня друге. Упорядн. Ж. Ковба. -  К.: Дух і Літера, 2009. -  С. 27.

46 Yad Vashem Archives (YVA). -  Record Group 0.3 (Yad Vashem Testimo
nies). -  File number 1283 (Reisler Fryderyka, zam. Holon, ul. Hacher- 
mon 1). -  R 3-4. Автор висловлює щиру подяку історикові Тарасу Мар- 
тиненку за надані для ознайомлення й процитовані у статті спогади з 
архіву «Яд Вашем».

47 Левін К. Мандрівка крізь ілюзії / Пер. з англ. -  Львів: Свічадо, 2007. -  
С. 44, 46. К. Левін помилково приписав убивство свого батька україн
цям. Насправді його вбили службовці німецької поліції, факт чого 
визнав Давид Кагане на підставі вміщених у його щоденнику фрагмен
тів виданих івритом споминів учасників тих подій «На краю безодні 
пекла» Еліяху Джонаса (Єрусалим, 1957) та «Я прийшов в Ізраїль зі 
Спеції (табір в Італії)» сина Левіна Іцхака (Тель-Авів, 1947) (Щоденник 
Львівського гетто... -  С. 28-30).

48 ЦДІА України у Львові. -  Ф. 201. -  Оп. 1р . -  Спр. 223. -  Арк. 68 зв.
49 AZIH. -  Zesp. 229 (Teki Lwowskie)/54. -  К. 106. -  S. 4; United States 

Holocaust Memorial Museum and Archive in Washington, D.C. (U.S. 
HMMA). -  RG-15.069M. -  Reel 1.

50 Pro memoria. 6.V.1942 // ЦДІА України у Львові. -  Ф. 201. -  Оп. 1 р . -  
Спр. 111 .-Арк. 153.

51 ЦДІА України у Львові. -  Ф. 408. -  Оп.1. -  Спр. 93. -  Арк. 5.
52 Regierung des Generalgouvernements. Hauptabteilung Innere Verwaltung. 

Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung. Akt. Z 2297/42 (IIIc -  3). Krakau, den 
27,Oktober 1942. An den Herrn Metropoliten der griech.-kath. Erzdiözese 
Lemberg, Lemberg. Betr.: Unterabteilung Kirchenwesen. Hier: Jüdisches 
Zwangsarbeitslager. Im Aufträge. Wilden // ЦДІА України у Львові. -  
On. 1 р. -  Спр. 216. -  Арк. 39. Текст листа А. Шептицького, що пере
дував цій відповіді, дослідники, на жаль, досі не знайшли в архівах так 
само, як і текст його листа Г. Гіммлеру з протестом проти розстрілів 
євреїв.



66 Матеріали міжнародної наукової конференції

53 Див.: Войтюк О. Монахи Студитського Уставу в акції порятунку 
євреїв (1941-1944) 11 Україна: культурна спадщина, національна сві
домість, державність / НАН України, Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича. -  Львів, 2008. -  Вип. 16. -  С. 537-542.

54 ГАРФ. -  Ф. 8131. Генеральная Прокуратура СССР. -  On. 31с. -  Д. 82837, 
82838.

55 YVA. -  Record Group 0.3. -  File number 353 (Julia Abraham (Maria) 
Stern). -  P. 14-16.

56 Ibid. -  File number 2544 (Feiga Fink, Hania Fink). -  P. 1-16.
57 Детальніше про це див., у публікації споминів І. Гірного у книзі: 

Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia і materialy. Pod redakcj^ Andrzeja 
A. Zi$by. -  Krakow: Nakladem Polskiej Akademii Umi$tnosci, 1994.

58 Schloß Hirschberg b/Weilheim, Obby., den 15.April 1948. Bescheinigung. 
Dr. Michael Sopuliak, griech^-kathol. Priester und Professor an dem 
Griech.-Kath. Priesterseminar im Schloß Hirschberg b. Weilheim. S. 1-2 // 
Privatarchiv d. Herrad Schenk in Freiburg. Факт клопотання А. Шеп- 
тицького про звільнення Д. Каєтановича 16 березня 1946 р. під час до
питу співробітниками сталінських органів безпеки підтвердив агент 
«40-IV ц» відділу «IV ц» IV-ro управління (поліції безпеки) Команди 
поліції безпеки і СД у ДГ фольксдойче Роберт Рупп: «Після ареш
ту Кайтановича (так у протоколі допиту. -  А. Б.) до мене звернулася 
його племінниця Яніна й ксьондз Ромашкан Казимир, які знали про 
мої зв’язки з гестапо, з проханням виявити їм сприяння у звільненні 
з-під варти Кайтановича. ...За виявлену послугу у визволенні з-під 
варти єпископа Кайтановича Яніна вручила мені його портрет з вия
вом вдячності, викладеної на зворотньому боці портрета, підписаний 
Митрополитом Шептицьким, Кайтановичем і ще якимось ксьондзом» 
(Протокол допроса обвиняемого Рупп Роберта Евгеньевича 16 мар
та 1946 года, гор. Киев // ГДА СБУ. -  Ф. 6. -  Спр. 68069 фп. -  Т. 2. -  
Арк. 303).

59 Dr. Rostislav Jendyk, ukrainischer Wissenschaftler und Schriftsteller. Erklä
rung. Jendyk. München, den 7.Juli 1948. S. 1-3 // Privatarchiv Herrad 
Schenk in Freiburg. 12 липня 1948 p. свідчення P. Єндика про загро
зу арешту Митрополита А. Шептицького і його клопотання про 
звільнення згаданого вірменського єпископа завірили й підтвердили 
своїми підписами інші очевидці тих подій -  священик ГКЦ Микола 
Дубицький і М. Добрий.

60 Постанова від 18.7.1941 р. Голова Управи м. Львова (Др. Ю. Полянсь- 
кий) // ЦДІА України у Львові. -  Ф. 201. -  Оп. 1р . -  Спр. 216. -  Арк. 1.



Андрій БОЛЯНОВСЬКИЙ 67

61 Ч.4326/І. До Українського Центрального Комітету у Львові. Львів, 
дня 8 вересня 1943 11 ЦДІА України у Львові. -  Ф. 201. -  Оп. 1 р . -  
Спр. 216. -  Арк. 67зв.

62 Generalgouvernement. Distrikt Galizien. Der SS- u. Polizeiführer. Az.: Wh 
8/1782/42/F/V. Lemberg, den 19.August 1942. Betr.: Unfertiger Kirchen
bau -  Wohnbezirk SS- und Polizei. An Herrn Erzbischof Szeptycki Lemberg, 
Georgplatz. Der Leiter der Verwaltung beim SS- und Polizeiführer. 
SS-Untersturmführer // ЦДІА України у Львові. -  Ф. 201. -  On. 1 р. -  
Спр. 216. -  Арк. 32.

63 Generalgouvernement. Distrikt Galizien. Der SS- u. Polizeiführer. Az.: 
Wh-8/3/1782/42/F/V. Lemberg, den l.September 1942. Siegfriedstr. 102. 
Betr.: Unfertiger Kirchenbau Wohnbezirk SS- und Polizei. Der Leiter der 
Verwaltung beim SS- und Polizeiführer. SS-Untersturmführer // ЦДІА 
України у Львові. -  Ф. 201. -  On. 1 р. -  Спр. 216. -  Арк. 35.

64 Regierung des Generalgouvernements. Der Staatssekretär. Krakau, den 
30.März 1943. An den Herrn Metropoliten der griech.-kath. Erzdiözese 
Lemberg, Lemberg, St. Georgsplatz. Betr.: Unterabteilung Kirchenwesen. 
Hier: Anerkennung der ukrainischen Feiertage im Generalgouvernement. 
Bidder // ЦДІА України у Львові. -  Ф. 201. -  Оп. 1р. -  Спр. 216. -  Арк. 49.

65 Львівські вісті. Щоденник для Дистрикту Галичини. -  Львів. -  1941. -  
24 вересня. -  С. 1.

66 Von der Schwierigkeit, ein Deutscher zu sein. Erinnerungen an das besetzte 
Polen // Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde (BA). -  NS 119 -  Nachlaß 
Ludwig Losacker. -  Bl. 107-108.

67 Крохмалюк P. Заграва на Сході. Спогади й документи з праці у Війсь
ковій Управі «Галичина» в 1943-1945 роках. -  Торонто; Нью-Йорк: 
Накладом Братства кол. вояків 1-ої Української дивізії УНА, 1978. -  
С. 41.

68 Von der Schwierigkeit, ein Deutscher zu sein... // BA. -  NS 119. -  Bl. 108, 
111.

69 Broszat M. Nationalsozialistische Polenpolitik 1939-45. -  Stuttgart: Deut
sche Verlagsanstalt, 1961. -  S. 82. Опальний німецький губернатор Га
личини К. Ляш був засуджений за «привласнення державного май
на» (тобто єврейських цінностей, зокрема золота, хутрових виробів, 
картин і т.п.) в особливо великих масштабах, депортований до конц
табору «Аушвітц» і після майже піврічного слідства 3 червня 1942 р. 
розстріляний за особистим наказом райхсфюрера СС.

70 Von der Schwierigkeit, ein Deutscher zu sein... // BA. -  NS 119. -  Bl. 132- 
134. Л. Льозакер згадував: «Тоді я заторкнув найдратівливішу й най-



68 Матеріали міжнародної наукової конференції

темнішу тему: питання політики щодо євреїв у Генеральній губернії. 
...Я пішов ще далі й намагався описати звірячі вбивства невинних лю
дей -  чоловіків, жінок, дітей, старців, яких знищують лише тому, що 
вони є євреями. За це впаде вічна провина на всю німецьку націю». Зі 
слів Льозакера, на це Г. Гіммлер заперечив і нервово відповів: «Перед 
історією, перед Вічністю мушу і буду я один нести відповідальність за 
викорінення єврейства. До цього мушу бути готовим лише я і я буду 
до цього готовий!».

71 Паньківський К. Роки німецької окупації... -  С. 29.
72 Wächter Ch. Lebensgeschichte 1932-1945 [Manuskript]. -  Rom, 1949. -  

Bl.54-56 // U.S. HMMA. -  Archiv Horst von Wächter. -  RG 17.049.
73 Von der Schwierigkeit, ein Deutscher zu sein... // BA. -  NS 119. -  Bl. 131 f.
74 ЦДІА України у Львові. -  Ф. 201. -  On. 1 р. -  Спр. 216. -  Арк. 79.
75 Regierung des Generalgouvernements. Hauptabteilung Propaganda. Abt. 

Presse. Krakau, den 8.Juli 1942. An die Schriftleitung der Lemberger 
Erzdiözesener Nachrichten in Lemberg // ЦДІА України у Львові. -  
Ф. 201. -  On. 1 р. -  Спр. 216. -  Арк. ЗО.

76 ЦДАВОВУ України. -  Ф. 3676. Штаб імперського керівника (рейхс- 
ляйтера) Розенберґа для окупованих східних областей, мм. Берлін 
(Німеччина), Київ. -  Оп. 4. -  Спр. 480. -  Арк. 125-126; BA. -  R 58 (Reichs- 
sicherheitshauptamt)/208. -  Bl. 172.

77 Центральний державний архів громадських об’єднань України у 
Києві. -  Ф. 166. Комісія з історії Великої Вітчизняної війни, 1941— 
1945 рр. -  Оп. 3. -  Спр. 154. -  Арк. 16 зв. Ось як після війни описав у 
своїх свідченнях цей обшук затриманий співробітниками НКДБ СРСР 
агент «40-IV ц» відділу «IV ц» IV-ro управління (поліції безпеки) Ко
манди поліції безпеки і СД у ДГ фольксдойче Роберт Рупп: «Улітку 1943 
року співробітник гестапо Міллер отримав від своїх агентів відомості 
про те, що у Соборі Св. Юра переховується вогнепальна зброя. Для 
вилучення зброї до собору прибули співробітники гестапо Міллер і 
Шмідт O t t o . .. Про цей інцидент Сліпий відразу ж повідомив по теле
фону заступникові начальника гестапо майорові Шенку, який запро
понував своїм співробітникам залишити собор. Міллер, розповідаючи 
мені про цей випадок, розповів, що... він мав особисту неприємність за 
те, що без дозволу свого начальства намагався шукати зброю в Соборі 
[Св.] Юра» (Протокол допроса обвиняемого Рупп Роберта Евгеньеви
ча 16 марта 1946 года, гор. Киев // ГДА СБУ. -  Ф. 6. -  Спр. 68069 фп. -  
Т. 2. -  Арк. 302-303). Процитовані свідчення Р. Руппа не викликають 
застережень і видаються достовірними, але багато інших зафіксованих



Андрій БОЛЯНОВСЬКИЙ 69

у протоколі його допиту заяв викликають резонні сумніви. Рупп, зо
крема, опитаний у справі Й. Сліпого, під час згаданого допиту «на 
замовлення» співробітників сталінських органів безпеки підписав у 
сфабрикованому ними документі ніким і нічим не підтверджену ви
гадку про нібито зустрічі Й. Сліпого з Г. Гіммлером й іншу брехливу 
інформацію (Там само).

78 Dr. Rostislav Jendyk, ukrainischer Wissenschaftler und Schriftsteller. Erk
lärung. Jendyk. München, den 7.Juli 1948. S. 1-3 // Privatarchiv Herrad 
Schenk in Freiburg. 12 липня 1948 p. Свідчення P. Єндика про загро
зу арешту Митрополита А. Шептицького і його клопотання про 
звільнення згаданого вірменського єпископа завірили й підтвердили 
своїми підписами інші очевидці тих подій -  священик ГКЦ Микола 
Дубицький і М. Добрий.

79 Deutschlands Generale und Admirale. Teil V. Die Generale der Waffen- 
SS und der Polizei 1933-1945. -  Bd. 6. -  Ullmann; Zottmann; Bissendorf: 
BibliOrVerlag, 2012. -  S. 112.

80 Mitteilung der V-Mann Andreas. 2.Mai 1943 // Bundesarchiv-Militärarchiv 
in Freiburg (BA-MA). -  RH 2/2560. -  Bl. 17.

81 Крохмалюк P. Заграва на Сході... -  С. 41-43.
82 Паньківський К. Роки німецької окупації... -  С. 327.
83 Generalgouvernement. Gouverneur des Distrikts Galizien. Chef des Amtes. 

Lemberg, 31.Mai 1944. An den Beauftragten des Auswärtigen Amts beim 
Generalgouverneur Herrn Botschaftsrat Dr. Schumburg Krakau // ДАЛО. -  
Ф. P-35. -  On. 1. -  Cnp. 45. -  Арк. 1-2.

84 Совершенно секретно. Народному комиссару государственной безо
пасности УССР, комиссару государственной безопасности 3 ранга, 
тов. Савченко. Докладная записка о беседе с главой униатской церк
ви -  митрополитом Андреем Шептицким. Подполковник государ
ственной безопасности (Карин). «...» сентября 1944 г. г. Киев // ГДА 
СБУ -  Ф. 65. -  Спр. С-9113. -  Т. 19. -  Арк. 59-63.

85 Даниленко С. Т. Дорогою ганьби і зради... -  С. 231-232; Дмитрук К. 
Свастика на сутанах... -  С. 118.

86 Побігущий Є. Дружини Українських Націоналістів у Білорусі // Дру
жини українських націоналістів у 1941-1942 роках. -  Мюнхен: Наша 
книгозбірня, 1953. -  С. 39.

87 У 1999 р. у часописі «Патріархат» було опубліковано лист колишнього 
діяча УЦК Михайла Демковича-Добрянського, добре обізнаного з об
ставинами творення дивізії Ваффен-СС «Галичина». У згаданому листі 
він, зокрема, склав «присягу на святий Хрест і Євангеліє», під якою



70 Матеріали міжнародної наукової конференції

заявив, що «Митрополит Андрей не уділив свого благословення 
дивізії “Галичина”, що поголоски про таке благословення неправдиві». 
«Слуга Божий Андрей, що стосується дивізії “Галичина”, -  ствер
див він, -  висловився двома актами: 1. Позитивно визнав потребу 
української збройної формації. 2. Призначив 12 військових капеланів 
під проводом о. Василя Лаби -  професора Богословської академії, 
який раніше (в Австрійській армії і в Галицькій армії) був капеланом. 
Ані в часи, коли творилася дивізія, ані пізніше ніхто з українських 
діячів, які мали близьке відношення до дивізії, не знали нічого про 
благословення Митрополита для дивізії “Галичина”, бо такого акту не 
було».

88 Промова Й. Високопреосвященства О. Митрополита Андрея Шептиць- 
кого по святочній сесії Собора в церкві Св. Юра у Львові дня 7 вересня 
1944 // ГДА СБУ -  Ф. 65. -  Спр. С-9113. -  Т. 19. -  Арк. 92.

89 U.S. National Archives in Washington, D.C. -  Captured German and Related 
Records on Microfilm. Microcopy No.T-454 -  Records of the Reich Ministry 
for the occupied Eastern Territories. -  Roll 24. -  Frames 000808-000812.

90 Совершенно секретно. Справка на митрополита греко-католической 
(униатской) церкви -  графа Андрея Шептицкого [под] полковник 
госбезопасности Карин. «23» августа [19]44 г. гор. Киев // ГДА СБУ -  
Ф. 65. -  Спр. С-9113. -  Т. 19. -  Арк. 33,29; ДАЛО. -  Ф. П-3. Львівський 
обласний комітет Комуністичної партії України. -  On. 1. -  Спр. 71. -  
Арк. 29,18.

91 Совершенно секретно. Народному комиссару государственной безо
пасности УССР комиссару государственной безопасности 3 ранга тов. 
Савченко. Докладная записка о беседе с главой униатской церкви -  
митрополитом Андреем Шептицким. Подполковник государствен
ной безопасности (Карин). «...» сентября 1944 г. г. Киев // ГДА СБУ -  
Ф. 65. -  Спр. С-9113. -  Т. 19. -  Арк. 63.



Любов Соловка

МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ: ПУБЛІЧНИЙ 
ПРОТЕСТ ПРОТИ ЗЛОЧИНІВ НАЦИЗМУ ТА ІНІЦІЮВАННЯ 

ПОРЯТУНКУ ЄВРЕЇВ

«Яхотів би стати всім для всіх, щоби всіх спасти...»
Слуга Божий Андрей Шептицький 

«Перше слово Пастиря». 02.08.1899і.

Гуманізм Велетня Духу -  Андрея Шептицького -  визначався 
вже самим його народженням, біографією, історією всього роду 
Шептицьких, акумулюванням в одній особі європейської світської 
та релігійної освіти (доктор права, доктор богослов’я та філософії), 
життєвим досвідом, тягарями й випробуваннями (хвороби, зас
лання). Курт Левін, беручи активну участь у беатифікаційному 
процесі Шептицького, на запитання «Чому його, єврея, цікавить 
беатифікація Митрополита Андрея?» відповів: «Святість цього 
чоловіка була визнана як християнами, так і євреями ще за його 
життя... Спадщину цієї людини необхідно зберегти, а його ідеї та 
здобутки зробити знаними у світі.. .»2.

Діяльність Шептицького висвітлювалась у працях бага
тьох релігійних, громадських діячів та істориків3, але сьогодні 
цілісної його біографії немає, як немає і окремої наукової біо
графії, присвяченої життю та діяльності митрополита в період 
нацистської окупації. Відверто негативну оцінку отримала 
діяльність Шептицького в період Другої світової війни в радянсь
кій, післявоєнній польській, частково в ізраїльській та сучасній
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російській історіографії; у цих роботах активно використовують
ся певні штампи («колаборант нацистів», «зрадник», «націоналіст- 
антисеміт», «колаборатор») та радянські методи аргументації. Як 
наслідок, у висвітленні діяльності Шептицького «безпристрасна 
наука поступилася місцем ідеології»4.

Суттєвий внесок у об’єктивне вивчення діяльності Шептиць
кого в роки Другої світової війни зробили Ю. Бусґанґ, Ж. Ковба, 
А. Кравчук, О. Сурмач, І.-П. Хімка, Ш. Редліх та ін.5; важливими 
історичними джерелами є спогади К. Левіна, Д. Кахане та ін.6 Ко
лосальна робота проведена науковцями, архівістами з підготовки 
до друку збірників документів7. Фактично частина цих джерел ще 
не введена повною мірою в науковий обіг.

Напередодні Другої світової війни в Галичині домінував 
національно-демократичний табір, і не в останню чергу завдяки 
мудрій позиції Митрополита, який мав неабиякий авторитет у 
політикумі та соціумі8. Окремі негативні тенденції, які теж мали 
місце в краї, загалом не порушили мирного співіснування націй 
і груп.

Реалізація на західноукраїнських теренах у 1941-1944 рр. 
політики Третього Райху щодо євреїв -  Голокосту -  стала части
ною етнодемографічної катастрофи Галичини середини XX ст. 
Своїм декретом «Не убий!» Шептицький «публічно засудив го
ловний інструмент війни -  вбивство людини»9, але М итропо
литу дорікають іншим посланням, опублікованим 21 вересня 
1942 р. Метою нашої статті є цілісний аналіз всієї відомої сьогодні 
розпорядчої та пасторальної спадщини митрополита за період з 
1 липня 1941 р. по 21 листопада 1942 р.10

У складний період окупації Шептицький запровадив церков
не урядування у формі Архієпархіальних Соборів, вони тривали 
досить довго і, починаючи з 1941 р., були присвячені окремим 
заповідям11. До кожного з таких соборів митрополит звертався з 
певним посланням. Розпорядження Митрополичого Ординаріяту, 
головою якого був А. Шептицький, пастирські послання М ит
рополита публікувалися у виданні «Львівські Архієпархіальні 
Відомості» (ЛАЄВ) та газетах. Оскільки періодичні видання
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перевіряла цензура, нерідко їх конфісковували, існувала загроза 
повної або часткової заборони друку, послання проголошувалися 
на зібраннях кожного четверга12; надалі їх переписували, розпов
сюджували у деканатах єпархії, зачитували на проповідях, доно
сили вірним у духовних бесідах, під час сповіді. 1941 р. не вийшло 
жодного числа ЛАЄВ, але це зовсім не означало, що Церква мов
чала.

Саме 1942 р. настав час для 5-ї заповіді й, головне, з’явилася 
можливість опублікувати13 публічний протест проти політики 
нацизму. Шептицький на початку послання «Не убий» пише: 
«Очікуючи хвилі, в якій логічним порядком предмету дійдемо до 
обговорення п’ятої заповіді, ми вже від року кілька разів в ко
ротких посланнях звертали увагу Всеч[есного] Духовенства і до
рогого нам народу на превелику вагу заховування святого закону 
любові1 ближнього і на крайну суспільну і всенародну небезпеку 
переступлення п’ятої заповіді “Не убий!”»14.

Пастирські листи Митрополита від 01.07.1941 та 05.07.194115 
були оприлюднені в короткий період українського державо
творення після прийняття ЗО червня 1941 р. Акту відновлення 
Української держави16. У них говориться про відповідальність, 
солідарність, совісне сповнення обов’язків, мурашину працю, 
жертву життя для побудови держави на засадах справедливих Бо
жих законів17. «Установленій [тобто українській] владі віддаємо 
належний послух. Узнаємо Головою Краевого Правління Західних 
Областей України Пана Ярослава Стецька. Від уряду Ним покли
каного до життя очікуємо мудрого, справедливого проводу та за
ряджень, які узгляднили би потреби і добро всіх замешкуючих 
Наш Край громадян, без огляду на це, до якого віросповідання, 
народності і суспільної верстви вони належать»18. Д. Кахане писав: 
«Саме цей уривок із послання митрополита такий важливий для 
євреїв, говорить нам багато чого про його автора. В ті божевільні 
дні привселюдні заяви про обов’язок або толерантність відносно 
прихильників інших релігій, під якими митрополит, не прихову
ючи цього, розумів у першу чергу євреїв, потребували чималої 
мужності і непохитності моральних підвалин, той, хто їх прого-
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дотував, наражався на чималий ризик. Дійсно, наслідки не при
мусили себе очікувати. Гіммлер наказав заарештувати митропо
лита»19.

Окремого послання Шептицького з цього приводу не вияв
лено20, але за свідченнями рабина Кахане та Курта Левіна -  сина 
рабина Єзекиїля Левіна, заклик до уряду про добро всіх грома
дян краю, незалежно від національності, був прямим наслідком 
зустрічі Митрополита з рабином львівської єврейської громади, 
д-ром Левіним, якому він «пообіцяв написати послання із закли
ком до українців не брати участь у вбивствах і пограбуваннях. Але 
при цьому він визнав, що ніяк не зможе вплинути на те, що чи
нять німці»21.

Син Є. Левіна Курт так описував подробиці цієї важливої 
зустрічі, на якій також були присутні ігумен Климентій Шептиць- 
кий та о. Грицай, секретар Митрополита: «Митрополит прийняв 
його негайно. Батько згадав про те, що Митрополит багато разів 
виявляв приязнь до єврейської громади. Батько наголосив, що у 
час смертельної загрози він в ім’я Господа просить допомоги. М и
трополит був вражений звісткою про звірства, що чинять його 
люди. Він пообіцяв одразу звернутися до німецьких властей, а та
кож послати на вулиці священиків та монахів, щоб зупинити по
гром. Він запропонував батькові залишитися в його резиденції, 
поки в місті все заспокоїться. Батько відповів, що його місце ра
зом із громадою і що він повертається.. .»22.

«Того самого дня (тобто 01.07.1941. -  Л. С.) невдовзі по 
розмові з Левіним... Митрополит написав відозву до вірних, вже 
знаючи зі слів Є. Левіна, що відбувалося в місті Львові. Слова про 
“всіх громадян... без огляду на віросповідання” ясно показують, 
що Шептицький виступав проти переслідування євреїв»23. Щодо 
подій у Львові на,початку липня 1941 р. є свідчення К. Левіна про 
те, що через день-два «під впливом священиків і монахів, присла
них Митрополитом Шептицьким, натовп угамувався.. .»24.

Дискусійні рядки «Побідоносну Німецьку Армію витаємо як 
освободительку від ворога»25 прописані аж у 8-му абзаці послан
ня від 01.07.1941, яке ми розглядаємо. Прописані коротко, фор
мально, там, де акцент зроблено на основній причині привітання
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німецькій армії як «освободительки від ворога» Церкви, релігії, 
духовності та України -  тобто від більшовиків, безбожного ра
дянського тоталітаризму, плодами якого стали Голодомори, 
ГУЛАГи, Великий Терор. Професор Я. Заборовський відзначає 
саме в цьому місці нехарактерний для Митрополита стиль, осо
бливо це стосується послання від 05.07.1941, коли стало відомо 
про арешти очільників новоствореного уряду26. Маловідомим 
для загалу є те, що нацисти привнесли горе і в родину М итропо
лита: ще до зайняття німцями Львова, у червні 1941 р., в Замості 
гестапо розстріляло як заручника брата Андрея Шептицького -  
Олександра.

Ситуація змінювалася блискавично. В умовах бездержавності 
України Митрополит був змушений виконувати роль етнарха27, і 
вже 10 липня 1941 р., на думку Ж. Ковби, коли фактично на місцях 
були відсутні владні структури, митрополит прямо закликає 
священиків до самостійної праці «над допровадженням до поряд
ку парохії і громади, починаючи від обрання війта і закінчуючи 
роботою над поправою релігійного життя, його основи божої 
благодаті»28. У «Посланні до духовенства про організацію парохій 
і громади» (10.07.1941)29 ідеться про необхідність посиленої праці 
над відбудовою самоврядування в парафіях і громадах, у тому числі 
про відповідальну участь у цьому процесі священиків, створен
ня відповідних органів із достойних кандидатів (обрання війтів, 
громадської ради, ради старійшин із 3-4 авторитетних громадян, 
міліції) для уникнення отаманщини, анархії, розбрату, домашньої 
війни, непотрібного революційного духу, конфліктів. Це може 
здатися неймовірним, але митрополит намагався зорганізувати 
громадський простір в умовах війни на християнських засадах 
та свідомо противився встановленню на теренах нацистського 
режиму, і дещо йому вдалося. На думку професора І. Андрухіва, 
особливість формування органів самоуправління в цей період по
лягала в тому, що відбір до них здійснювався не за партійними, а 
за професійними ознаками30.

Завершувалося відоме послання від 10.07.1941 напоумлен
ням: «Вкінці прошу всіх Вас, Дорогі Отці, усильно упоминати 
нашу молодь, щоби вірністю в заховуванні Божого закону заслу
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говувала на Боже благоденство в праці для батьківщини. Нехай 
не забувають, що ніякі людські згляди й ніякі дані приречення не 
оправдовують гріха проти Божої заповіді. Нехай не забувають, що 
поступовування, оправдане під большевицькою навалою, може 
бути грішне в часах, коли вже того оправдання нема. Можуть 
прийти хвилі, в яких будуть Вам радити поступування, против
не Вашій совісті й Божому законові. В таких хвилях поступайте 
завсіди як християни, вірні й послушні Божому законові»31. Ці 
слова неправомірно не враховувалися при оцінці діяльності Шеп- 
тицького на початку нацистської окупації. Вербування українців 
до поліцейських підрозділів було серйозною проблемою від само
го початку окупації, тому, на думку А. Кравчука: «Шептицький 
звернувся до цієї справи вже 10 липня 1941 р., застерігаючи тих, 
хто спробує спричинитись до вчинків, які суперечать сумлінню та 
Божим заповідям»32.

М. Маринович пише, що Шептицький «напівпаралізований і 
з фізичного погляду немічний, став символом, який покриває со
бою цілий масив свого народу -  до того ж не тільки свого. Мож
на, звичайно, втішатися, що це свідчення справжнього масшта
бу цієї історичної постаті, проте накладання на Шептицького 
такої “інтегральної” відповідальності вочевидь несправедливе»33. 
Тим більше некоректно покладати на нього відповідальність 
як на політичного лідера (яким він не був) за нібито «амо
ральну поведінку українського народу»34. Останнє пов’язане з 
єврейськими погромами літа 1941 року, які, як свідчать факти, 
були спровоковані й здійснені нацистами. Участь у них брав не 
український народ, а окремі антисемітськи налаштовані маргі- 
нали, антисоціальні елементи, серед яких були і україномовні, і 
польськомовні (які, за спогадами львів’ян, чисельно переважали), 
люмпени, некрофіли, ґвалтівники і просто дезорієнтовані люди, 
кримінальний деструктивний, а подекуди й колишній радянсь
кий елемент та поруч -  родичі закатованих енкаведистами, які в 
розпуці піддалися на нацистську пропаганду помститися євреям, 
звинуваченим огульно в «жидобільшовизмі» т. д.35

У нашій статті ми зосередилися на аналізі ситуації на При
карпатті у липні 1941 р. На цій території існувало дві зони оку
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пації: угорська, де українці мали більші можливості формувати 
свою адміністрацію, та німецька. Якщо на початок липня 1941 р. 
загалом по Україні вже загинуло 39 тисяч євреїв (із них у Львові 
біля 5 тисяч, Тернополі -  понад 4,6 тисяч), то на Прикарпатті 
нараховувалося понад 750 осіб загиблих (геноцид, вчинений 
німецькими військовослужбовцями, у результаті якого було зни
щено 450 осіб, та спровоковані нацистами погроми, що відбу
лися у німецькій зоні; в угорській зоні зафіксовані окремі анти
семітські акції, жертвами яких стало понад 300 осіб). Таким 
чином, можна констатувати, що організоване, систематичне й 
масове знищення євреїв на Прикарпатті почалося лише після 
передачі влади від угорської військової адміністрації німецькій 
цивільній владі 01.08.1941 р. Тобто Голокост став наслідком на
цистської політики державно-адміністративного апарату Третьо
го Райху.

Фактично нацисти не змогли спровокувати західноукраїнсь
кий простір на масовий антиєврейський погром. Тут не витримує 
критики версія прихильників т.зв. «функціоналістської» школи в 
історіографії Голокосту, на думку яких більшість процесів у Тре
тьому Райху (на їх думку, режиму «організованого хаосу»), що 
вважалися раніше ініційовані владою, насправді були результа
том ініціативи знизу, яка лише потім приймалась у верхах, при
чому без офіційної фіксації у наказах36. Насправді Третій Райх на 
теренах Галичини планомірно й методично здійснював расистсь
ку політику щодо євреїв. «Як усяка влада, німці хотіли викори
стати місцеве населення для реалізації своїх планів. Першою гру
пою заходів були спроби зіграти на юдофобії, ототожнивши усіх 
євреїв з більшовиками і злочинами НКВС37. Реакція місцевого на
селення виявилася неочікуваною для німців і бажане термінове 
«розв’язання єврейського питання» розтягнулося на два роки»38. 
Депортація євреїв у табори масового знищення на території 
Польщі, в основному в Белжець, а також Майданек, та створен
ня гетто, були характерними особливостями Голокосту саме в 
Галичині, на відміну від інших частин України.

Ж. Ковба зазначала: «Мені вдалося виявити факти, котрі 
дозволяють вважати, що були містечка, де місцеві проводи ОУН
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володіли ситуацією і або прямо запобігали погромам, або їхні 
члени своєю поведінкою не допускали “голоту”, “шумовиння” до 
участі у провокаціях не лише проти євреїв, а й до грабежів, на
сильства»39. Командир української міліції у Львові Іван Равлик, 
член ОУН, разом з родиною був розстріляний німцями за те, що 
намагався припинити єврейський погром40. У липні -  першій 
половині серпня 1941 р. у Львові українська міліція виступила 
оборонцями місцевих євреїв... За кілька днів була організована 
охорона, а згодом і переховування євреїв -  колишніх старшин з 
Української Галицької Армії, у підпільні схованки відправлено 
єврейських лікарів, фахівців41.

Шептицький відкрито визнавав, що насильство, яке з’явилося 
з початком німецької окупації, вразило й окремих українців- 
маргіналів, та відразу зреагував на такі випадки соціальної деге
нерації, серед яких найпоширенішим було залучення місцевої 
молоді до німецьких допоміжних частин поліції, оскільки «ні
мецька влада використовувала такі збройні підрозділи для своїх 
спотворених цілей»42. Але в історіографії Голокосту, особливо 
коли йдеться про участь українців у нацистських антиєврейських 
акціях, помічаємо, як часто відбувається підміна понять: 
міліціонери, поліцаї, бандерівці, оунівці, а дехто взагалі йде далі 
й безапеляційно стверджує -  українці43. Навіть у науковій і, як 
не прикро, в енциклопедичній літературі ми натрапляємо на такі 
факти.

Під час короткого періоду українського державотворен
ня українська влада намагалася створити свою міліцію; у зоні 
німецької окупації дозволялось створення міліції, але кількість 
міліціонерів не перевищувала 1-го на 100 жителів, вогнепальної 
зброї вони не мали44. Уже в перші дні серпня, коли весь край було 
включено до дистрикту «Галичина», німці розпустили українську 
міліцію і створили свою т. зв. «українську допоміжну поліцію», 
повністю підпорядковану нацистській адміністрації, зокре
ма шуцполіції (поліції безпеки) та СС45. Саме члени української 
допоміжної поліції на головному уборі («мазепинці») носили 
тризуб і саме до них ще 6 вересня 1941 р. Шептицький пише по
слання «Тризуб без хреста»: «Коли св. Володимир і по ньому усі
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українські] князі уживали яко державного знамени тризуба з 
хрестом, треба признати, тризуб без хреста за символ поворо
ту до поганства і за сумний признак переваги безбожницьких 
течій серед нашої нещасної суспільності... Взиваю усіх христи
ян єпархії поборювати... прояви безбожництва в практиках укр. 
патріотизму»46. Зрозуміло, що таку публікацію нацисти не дозво
лили. Послання, виявлене Ж. Ковбою у фондах ЦДАВО України 
(опубліковане в збірнику 2003 р.47), було оприлюднено шляхом 
оголошення 11 вересня 1941 р.

5 жовтня 1941 р. Шептицький від імені Митрополичого 
Ординаріату (вищого органу управління Митрополією) пише 
послання «Про злочин чоловіковбивства», у якому доручає ду
ховенству часто представляти вірним злобу задержаного гріха 
добровільного чоловіковбивства, наголошувати на першому 
постулаті християнства -  пошануванні людського життя, на чес
нотах жертовності віддати своє життя за ближніх, за їх життя і 
спасения. «І коли не маємо можности голосно протестувати про
ти таких злочинів в пресі та голосом обурення п’ятнувати [за
суджувати] той злочин і... відстрашувати перед його сповненням 
наших вірних, а передовсім нашу молодь, то тим усильніше, тим 
частіше і тим більше рішучо мусить підноситися той голос з христ. 
проповідальниці. Нехай усі християни розуміють, що, хто має 
руки сплямлені людською неповинною кров’ю, той має на чолі 
п’ятно Каїна і є проклятим поміж своїми братами... Нехай наша 
молодь знає, що нема на світі влади, яка могла би позволяти одо- 
бряти або наказувати злочин чоловікоубійства...»48.

На трьох сторінках ще 5 жовтня 1941 р. викладені думки, 
що близькі до основних тез послання «Не убий». Відповідних 
публікацій у той час не виявлено, послання було оприлюднене 
шляхом зачитування 9 жовтня 1941 р.49 Оскільки документ упер
ше опублікований лише 2003 р.50, вважаємо його стрижневим 
для об’єктивної оцінки діяльності Шептицького в роки Другої 
світової війни.

Заклик до захисту людського життя був прямою відповіддю 
політиці нацистської влади та нацистській ідеології зокрема. 
«Злочин чоловікоубійства нарушує також найглибші основи
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культури народа, бо першим постулатом тої культури є поша
нування людського життя. Народ, що не уміє людського життя 
шанувати, це народ дикий, недостойний ставати в ряди з христи
янськими народами світа»51. У контексті послання Шептицький 
ніби повчає український народ не деградувати, як нацисти, які на 
високоосвічений німецький народ Ґете і Ґайне, Баха, Бетховена й 
великих філософів накинули тавро людиноненависницької орди.

У трьох наступних посланнях, об’єднаних назвою «Як будува
ти рідну хату» (грудень 1941 р.)52, зосереджено увагу на основній 
умові побудови держави -  здійсненні політики національного 
примирення та подоланні внутрішніх перешкод на шляху до 
єдності народу. Держава адає забезпечувати своїм громадянам 
право на «свободу виконувати той культ релігійний, який уважає 
за свій, оскільки в тому культі ніщо не противиться природній 
моралі»53. Тобто йдеться про цивільну толерацію всіх вірувань і 
культів. Шептицький говорить про українську державу як Все- 
національну хату, що забезпечує щастя всім громадянам, в якій 
громадяни і провідники мають громадянські чесноти, а провідна 
влада походить від Бога. «Для збереження природної правильної 
свободи громадян керівна влада встановляє справедливі закони, 
непротивні Божому праву і загальному добру»54. Зрозуміло, що 
нацисти заборонили публікацію послання.

Загалом у проаналізованих вище посланнях 1941 р. постійно 
наголошується на тому, яких принципів має дотримуватися вла
да -  виконання Божих законів та рівність перед цивільним за
коном -  тільки після цього такій владі мають підкорятися хрис
тияни. «Християнську покору цивільній владі Шептицький 
вважав зумовленою, а не абсолютною. «Прихований зміст цього 
вчення полягав у тому, що у разі невиконання цих умов христи
яни не (5ули зобов’язані коритися цивільній владі», -  вважає 
А. Кравчук55. Стосувався він усіх політичних устроїв, включно з 
нацистською окупаційною адміністрацією.

Згідно з правилами Архієпархіального Собору 1941 р. до де
крету «Догматичні основи моралі» пастирі мали неухильно нага
дувати вірним, що «любов ближніх є важливішим обов’язком, ніж 
любов тіла, бо: “І нам треба класти душі за братів”»56.
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14 січня 1942 р. Шептицький спільно з іншими українськими 
діячами написав листа Адольфові Гітлеру, в якому оскаржував 
деякі аспекти німецької політики в Галичині; зокрема, йшлося про 
невиконання обіцянок німців щодо використання українських 
військових підрозділів лише для боротьби з більшовиками57. 
Професор І.-П. Хімка також зазначає, що Шептицький протесту
вав проти розстрілів мирного населення та висловлював свою 
позицію особисто губернатору Галичини Ляшу, пізніше його 
наступникові Вехтеру. До райхсфюрера СС Гіммлера з протестом 
проти знищення єврейського населення в Галичині митрополит 
звернувся в лютому 1942 р. Оригінали цих листів не збереглися, 
але Рабин Кахане та ще три особи підтверджують їх існування58. 
Шептицький висловив Гіммлеру рішучий протест проти залучен
ня членів української допоміжної поліції до операцій, що мали на 
меті знищення євреїв59.

Митрополит з незвичайною сміливістю і різкістю висло
вив свій протест з приводу безпрецедентного масового знищен
ня безневинного єврейського народу. «Цей факт став сенсацією, 
оскільки був жестом воістину геройської відваги в обороні 
всього галицького єврейства. До тієї пори ніхто в Європі не мав 
сміливості встати на захист єврейського населення так відкрито, 
виступаючи з різким протестом і засудженням дій сумнозвісної 
своїми звірствами Державної Таємної Поліції гітлерівської Німеч
чини»60.

А. Кравчук вважає, що Шептицький від початку нацистської 
окупації «пройшов складний шлях від пристосування до опору 
нацистській владі»61. Своїми пастирськими посланнями митро
полит «всіляко намагався утримати людей від ненависті взагалі і 
расової ненависті зокрема»62.

Д. Кахане наводить слова Митрополита, сказані ним у 1943 р., 
але які характеризують його позицію від початку окупації: «Ми 
проти звірств, учинених нацистами, і зробимо все можливе, щоб 
обвинуватити їх у нелюдськості і святотатстві. Пастирське пос
лання німецького кардинала Фаулхабера, як і моє власне послан
ня в листопаді 1942 року, є незаперечним доказом позиції церк
ви стосовно нацизму і його ставлення до єврейського питання.
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Публікація мого пастирського послання була пов’язана з рядом 
труднощів, воно кілька разів піддавалося цензурі. Нещодав
но мене відвідала офіційна делегація міністерства закордонних 
справ Німеччини. Я відкрито засудив їхні дії і заявив протест 
проти жорстокого, звірячого ставлення до євреїв. Ми, як людські 
створіння, зобов’язані заявити свій протест і найсуворішим чином 
засудити переслідування євреїв та всі види расової дискримінації. 
Я знаю, що християнський світ сторіччями вчиняв гріх проти 
євреїв. Мене це пригнічує, глибоко пригнічує, і я роблю все мож
ливе, щоб протистояти смертельному гріху переслідування євреїв. 
Саме на цьому я робив наголос у своєму листі до Гіммлера»63.

Листи-протести Шептицького до Гітлера і Гіммлера у 1942 р.64 
призвели до того, що знову був відданий наказ про арешт мит
рополита, але місцева німецька адміністрація, посилаючись на 
його величезний авторитет, домоглася його відміни, хоча краєм 
прокотилася хвиля арештів священиків УГКЦ, обвинувачених у 
хрещенні євреїв, протидії «німецькій справі». Частими стали об
шуки в Соборі Святого Юра65. Німці помстились Шептицькому 
за лист, припинивши діяльність Української Національної Ради, 
почесним головою якої він був, вважає професор Т. Гунчак66.

27 березня 1942 р. було прийнято розпорядження М итропо
личого Ординаріату щодо церковної кари за злочин чоловіко- 
вбивства -  кару клятви (прокляття. -  Л.С.) обридження, знесла- 
ви, «щоби вірним дати відстрашаючий примір і успішно звернути 
увагу всіх християн на нелюдську злобу злочину чоловіко- 
вбивства»67. Тобто йдеться про те, що розривом усяких зв’язків, 
бойкотом родини вірні мають дати зрозуміти злочинцеві, що ба
чать у ньому небезпеку для громади, джерело зарази68.

1942 рік -  найтрагічніший в історії євреїв. Стало ясно, що на
цисти прийняли рішення про «остаточне розв’язання єврейського 
питання» (у січні 1942 р. відбулася Ванзейська конференція), роз
почалася масова депортація євреїв до концентраційних таборів, 
яку Владика Андрей вважав найбільшим злочином XX ст.69 Уже в 
березні 1942 р. до одного з таборі -  у Белжець -  було «виселено» 
перші партії галицьких євреїв.
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Проводячи антиєврейські акції на місцях, нацисти спочат
ку намагалися розіграти антикомуністичну, а згодом і релігійну 
карту. Окремі акції проводилися у дні релігійних свят: Суккот 
(Надвірна, 06.10.41), Рош-га-шана (Станіслав, 12.10.1941), Йом 
Кіпур (Рогатин, 21-22.09.42), на католицьке Різдво (24-25.12.1942, 
Станіслав), на греко-католицьку Пасху (Коломия, весна 1942 р.). 
Увесь світ, у тому числі єврейський, мовчав70, щодо Голокосту не 
було озвучено й офіційної позиції Ватикану.

Вважаючи, що прийшли найдраматичніші часи і для україн
ців, Шептицький 14-15 квітня 1942 р. пише послання «Марія - 
Мати», котре було не тільки виголошене, але й опубліковане в 
травні 1942 р.71 На цей один з найфундаментальніших, у т. ч. з 
богословського погляду, текст не звернули увагу ані нацисти, які 
дозволили його публікацію, ані громадськість72. Згадуючи про 
розп’яття Ісуса Христа та внутрішній стан Марії, яка «стояла під 
хрестом у хвилі, коли Христос умирав», Великий Митрополит пи
сав не про винуватців розп’яття73, він роздумував над жертвою 
самої Марії, «коли Божою любов’ю обіймала ціле людство, за яке 
Христос умирав непонятою любов’ю ближніх, коли тою любов’ю 
обіймала і всіх ворогів, себто людей, що своїми гріхами Христа 
розпинали, тих жидівських архиєреїв і фарисеїв... що наповня
ли Єрусалим своїми дикими криками “Распни, распни”»74. Ось 
як думала Марія про жертву, яку вимагав від неї Бог, «Ап[остол] 
Йоан мав бути для Неї сином тим самим титулом, яким-то титу
лом ставали через це слово Христа синами Її усі ті, за яких Хри
стос умирав... Але в ту жертву за ворогів, у ту любов Твоїх ворогів 
вложити ціле материнське серце так, щоб їх прийняти за рідних 
дітей. Вараву, Юду -  синами назвати і любити серцем матері?.. Тая 
жертва, якої вимагаєш, -  то розп’яття Мого материнства!.. Так 
могла випрошуватись Діва... Але жертву Свою довершила і ста
лася Матір’ю людства, християн, грішників -  Матір’ю кожного з 
нас зокрема. Кожного з нас готова була рідна мати спасати, може, 
й власною смертю...»75.

Це послання спростовує інший закид Шептицькому -  у тому, 
«що у відомих посланнях євреї ніколи не згадуються відкрито»76.
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У посланні «Марія-Мати» Шептицький випереджає час: офіційно 
обвинувачення євреїв у вбивстві Ісуса Христа католицька церква 
зняла тільки в 1965 р. На нашу думку, як Глава Української Греко- 
Католицької Церкви, в умовах розгортання безпрецедентного 
злочину проти святості людського життя, зведеного Третім 
Райхом у ранг державної політики, він взяв на себе цю відпові
дальність виправдання самостійно. Священики отримали наста
нови під час проведення щоденних марійних богослужінь упро
довж місяця в травні 1942 р. знову і знову акцентувати, що «зі всіх 
язв найстрашніша -  язва злочинів, добровільно сповнюваних»77.

Навіть Письмо-послання на ювілей Папи, написане 
17.04.1942 р. та опубліковане в травні 1942 р.78, використав мит
рополит для того, щоб мати змогу донести свою позицію, заклей
ми™ диявольський режим: «По сім пізнати Божі діти і діти 
діявола. Кожен, хто не чинить справедливости, не є від Бога, [а й 
той], хто не любить брата свого... Любов наша до ближніх має 
бути така, як любов Христа, -  аж до віддання життя за них... А що 
Він душу положив за нас, і нам треба класти душі за братів...»79. 
Наведені вище цитати з послання також спростовують поширене 
твердження про те, що найбільш «суворе засудження Шептиць- 
ким нацистського режиму з’являється в його листі у Ватикан 
[29-31.08.1942]»80. Треба зважати на те, що лист у Ватикан -  це 
документ із категорії таємного приватного листування, а цінність 
публічних послань полягала в донесенні їх до масової свідомості.

У посланні «Про милосердя», написаному в травні-червні 
1942 р., яке теж було опубліковане81, Великий Пастир милосер
дю й любові до ближнього знову протиставив злочин чоловіко- 
вбивства82. Шептицький зазначав, що Боже милосердя щодо 
людей так пов’язане обов’язком і чеснотою милосердя, «що 
Бог наче ^тільки одного від нас домагається»83. Цитуючи Святе 
Письмо, зокрема, слова «коли ворог голодує, дайте йому їсти, 
коли має спрагу -  дайте йому пити» (Рм, 12, 20), акцентував, 
що «милостиня -  це вияв християнської] любові ближнього, 
любові, яка протягається на всіх ближніх взагалі, себто і на чу
жих, невірних, безбожників та ворогів»84. А найвищий ступінь
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любові -  віддати життя за любленого, «і нам треба класти душі 
за братів» (1 Йо. З, 17). Є обставини, в яких той обов’язок мусить 
бути сповнений в повному, буквальному, значенні... в кожній 
любові до ближнього мусить бути бодай щось із тої жертви, 
мусить бути готовність на ту жертву... Таким є християнство. 
В порівнянні з ним якою правдивою безоднею злоби і ненависті 
є злочин чоловіковбивства! У християнському понятті це -  прав
диве повторення злочину Каїна. Бо кожний ближній є братом, 
є членом тої людської родини, яка розрослася з родини першого 
чоловіка... Чоловіковбивство є злочином, що в суті речі найбіль
ше віддаляє чоловіка... від християнського поняття життя... 
З гріхів поміж людьми та супроти людей чоловіковбивство 
являється найбільшим злочином, найбільшим запереченням 
людської природи, бо смерть є найбільшим злом, яке може лю
дина людині завдати. Тому цей злочин найбільше людину відчу
жує від людей... стягають на чоловіка прокляття неба... кличе 
до неба о пімсту... мусить у вірних християн збудити почування 
обурення та обридження»85.

ПІ. Редліх вважає послання «Про милосердя» запереченням 
расистського мислення, а за силою і постулатами -  не менш важ
ливим, ніж «Не убий», яке побачило світ пізніше86. Митрополит, 
за свідченнями Д. Кахане, розповідав, що в пастирському послан
ні із закликом до милосердя він рішуче підкреслив, «що в часи 
випробувань, які настали, необхідно шанувати не тільки україн
ців і не тільки християн, але будь-яку людину, незалежно від її 
віросповідання... Зрозуміло, що він не міг відкрито сказати, що 
під жертвами він розуміє євреїв. У цьому випадку журнал був би 
негайно конфіскований німцями. В усякому випадку архієпископ 
робив усе можливе для полегшення важкої долі євреїв», -  робить 
висновок Кахане87.

«Тим, які мали вуха, щоб слухати, -  пише А. Кравчук, -  на
казано було тримати двері своїх домівок відчиненими для 
переслідуваних... навіть за умови особистого смертельного ри
зику, надавати притулок тим, чиє життя наражалось на небезпе
ку»88. На думку о. Ореста Смицнюка, після появи послання «Про
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милосердя» по деканатах пішло усне розпорядження переховува
ти євреїв.

А. Кравчук вважає послання «Про милосердя» (червень 
1942 р.) та «Не убий» (листопад 1942 р.) не тільки такими доку
ментами, в яких Шептицький висловлює моральну критику на
цистського режиму, засуджує санкціоноване державою насиль
ство та стверджує християнський обов’язок захищати святість 
людського життя, але й такими, що «визначили готовність Шеп- 
тицького оскаржувати законність німецької політики» і були 
початком процесу, який завершився відкритою відмовою УГКЦ 
коритися законам Німеччини89.

Лист до Папи Пія XII від 29-31.08.194290 вже містив відкриту 
критику системи націонал-шовінізму. Шептицький зазначав: 
«Визволені німецькою армією з більшовицького ярма, ми відчули 
певну полегшу, яка все-таки не тривала довше як місяць-два. 
Потрохи уряд встановив режим терору і корупції, насправді 
неймовірний, та який з дня на день стає щораз важчим та 
нестерпнішим. Сьогодні вся країна погоджується, що німецький 
режим є можливо до більшої міри, ніж більшовицький режим, 
злим, майже диявольським. Вже не менше як рік немає дня, в 
якому не були б сповнені страшні злочини, вбивства, крадіжки, 
грабунки, конфіскації, хабарництво. Жиди є першими жертвами 
того. Число жидів, замордованих у нашому малому краю, напев
но перевищує двісті тисяч... На початку власті встидалися таких 
вчинків негуманної несправедливості і намагалися забезпечити 
себе документами, які могли б довести, що авторами цих вбивств 
були жителі краю або міліціонери. Але згодом вони почали вби
вати жидів на вулицях, на очах у всього населення... У пастирсь
ких листах я протестував проти вбивства. Звичайно ці послання 
були конфісковані, але вони були прочитані перед зібраним духо
венством чотири чи п’ять разів. Я проголосив чоловіковбивство 
злочином, який підлягає екскомуніції, задержаній Ординарієві. 
Крім цього я протестував окремим листом до Гіммлера і я старав
ся запобігти вписуванню молодих до поліцейських служб... Я не 
додаю критики системи, яку Ваша Святість знає краще від усіх
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нас. Ця система брехні, обману, несправедливостей, грабунків, ка
рикатури всіх ідей цивілізації і порядку. Ця система надмірного 
егоїзму до абсурдного рівня, зовсім божевільного національного 
шовінізму, ненависті до всього, що є чесним і гарним, становить 
щось настільки феноменальне, що остовпіння, можливо, є най
першим почуттям у того, хто побачив цього монстра. Куди ця 
система заведе нещасну німецьку націю? Хіба тільки до такої 
регенерації раси, якої історія людства ще не бачила»91.

Наводимо нижче основні постулати послання «Не убий» (лис
топад 1942 р.) як доказ їх оприлюднення у попередніх посланнях:

-  страшний обов’язок душпастирів перед небом та землею 
перестерегти вірних перед злом, що в останніх часах жахливим 
способом шириться між ними;

-  вага, святість і велич Божого закону велить любити ближніх 
як самих себе, цій чесноті протиставляється мерзенний злочин 
чоловіковбивства;

-  любов ближнього є в християнстві всім, а правдива любов 
обнимає всіх ближніх. Годиться вправді своїх близьких більше, а 
дальших, чужих менше любити, але християнською любов’ю тре
ба усіх ближніх обнімати;

-  тої то пресвятої всеобнимаючої християнської любові 
ближнього для Бога найгірше відрікається і в собі нищить той, 
хто допускається страшного мерзенного злочину проти п’ятої 
заповіді Божої: «Не убий!»;

-  основою всякого суспільного ладу, після прийняття і по
шанування авторитету, має бути ненарушена святість людського 
життя;

-  дивним способом обманюють себе і людей ті, хто політичне 
вбивство не вважають гріхом, наче би політика звільняла 
чоловіка від обов’язку Божого закону та виправдовує злочин, 
противний людській природі. Так не є. Християнин є обов’язаний 
заховувати Божий закон не тільки в приватному житті, але 
й в політичному та суспільному житті. Людина, що проливає 
неповинну кров свого ворога, політичного противника, є таким 
самим чоловіковбивником, як людина, що це робить для рабунку, 
і так само заслуговує на кару Божу і на клятву Церкви;
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-  християнин, і не тільки християнин, а кожна людина 
обов’язана з людської природи до любови до ближнього. І не 
тільки християн, але й всіх людей буде Всев. Бог І. Христос, спра
ведливий Суддя, судити по всім ділам життя, а передусім по ділам 
милосердя і любови ближнього;

-  чоловіковбивство є гріхом задержаним в нашій Єпархії 
Митроп. Ординаріят, письмом з дня 27/3.1942 установив на 
чоловіковбивців кару церковної клятви, застережену орди- 
наріятові.

Окремо в посланні говориться про вбивство братів-громадян 
тієї самої української національності, тобто вище говорилося саме 
про геноцид інших братів (зокрема й євреїв).

У посланні «Не убий!» також говориться, що «біблійна заборо
на вбивства та вчення любові вийшли поза рамки християнської 
спільноти...» Митрополит знову обрав непрямий спосіб вислов
лення своїх поглядів, але те, що містилось між рядками, зрозуміли 
і українці, і євреї92.

Нагадуючи вірним про Божі заповіді, у посланні «Не убий!» 
Шептицький писав: «Бувають одначе часи, в яких суспільність 
особливішим способом потребує, щоб вірним той обов’язок 
торжественно і усильно пригадати. По нашому глибокому пере
конанні настали саме такі часи, -  часи, в яких люди забувають 
про Божий закон, в яких множаться гріхи, сповнювані прилюд
но і голосно без достаточного спротиву зі сторони християн»93. 
У 1996 р. папа Іван Павло II вибачився за те, що Ватикан пасивно 
ставився до фашизму і не боровся з ним усіма засобами, вибачен
ня за Голокост пролунало з уст Папи в 1997 році. Тоді він висловив 
жаль, що «совість християн мовчала під нацизмом і християни не 
чинили потрібного духовного опору переслідуванню євреїв»94.

Послання «Не убий», із засудженням політичних та масових 
вбивств, їх організаторів і виконавців під загрозою відлучення 
від церкви, опубліковане та прочитане в листопаді 1942 р. 
у 4500 церквах та монастирях. Правила до Декрету Собору 
«Про п’яту заповідь» опубліковані у «Львівських Архієпархіаль- 
них Відомостях» (Річник LV, листопад 1942 р., ч. II)95. Сучасники
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тих подій стверджують, що лист мав сильний вплив на вірних96, 
у  доповідній записці «О положении Униатской или Греко-като
лической церкви и деятельности духовенства в период немецкой 
оккупации» із фондів Галузевого державного архіву Служби без
пеки України, надісланій начальником управління НКДБ Львів
ської області наркому держбезпеки УРСР 16.09.1944, зокрема 
говориться: «В конце 1942 года Шептицким было направлено 
письмо Герингу [так в документе. -  В. С.], в котором он протесто
вал против истребления евреев... В ответ на это письмо Герин
гом была прислана из Берлина в город Львов группа гестаповцев, 
которая сделала обыск в резиденции Шептицкого (монастыре 
Юра)... Это еще больше обострило Шептицкого против немцев 
и он запретил духовенству в формулах поминовения молиться 
за Гитлера и его воинство»97. Результатом листа до Гітлера із про
тестом проти Голокосту євреїв, винищення військовополонених, 
злочинів гестапо, у 1943 р. були обшуки в митрополичих палатах. 
«Але заарештувати Князя Церкви режим не наважився»98, перед
бачаючи посилення спротиву українців окупаційному режиму.

Як ми бачимо пастирські листи Андрея Шептицького на ба
гато років випередили офіційні кроки Ватикану. З цього приво
ду М. Маринович справедливо зазначав: «Нацизм -  це тоталь
на поразка християнства, яке не розпізнало за привабливими 
національними чи цивілізаційними масками огидне тріумфальне 
обличчя диявола! Утім можна сказати й сильніше: Митрополит 
Шептицький краще за інших розпізнав сморід пекла в гаслах не
нависти й морду, а відтак дав розмаїтим проявам тоталітаризму 
точний діягноз»99. Міжнародна католицько-юдейська історична 
комісія 2000 року у звіті «Ватикан і Голокост» назвала Митропо
лита Шептицького єдиним ієрархом Католицької Церкви, який 
засудив нацистську кампанію проти євреїв100.

Чи зробив у тих умовах Шептицький усе можливе? У декреті 
«Про ліберальну совість»101 від 09.04.1942 він зазначав: «З таки
ми збоченнями совісти мусить душпастир боротися всіма спо
собами, які дає йому душпастирський уряд. Найважнішим може 
поміж тими орудниками то спосіб подаваний св[ятим] Павлом:



90 Матеріали міжнародної наукової конференції

“Проповідуй слово, настоюй в пору і не в пору, картай, напоми
най, грози зо всякою терпеливістю і наукою” (2 Тим 4, 2)»102.

У роки Другої світової війни Митрополит УГКЦ Шептиць- 
кий виступив від імені своєї Церкви проти расистської політики 
Третього Райху103. Його зброєю було слово. Його пастирські пос
лання, рішення очолюваних ним структур Церкви -  Архієпар- 
хіяльних Соборів, Митрополичого Ординаріату, -  були звернені 
насамперед до своєї пастви, у них висловлювалася чітко сформу
льована публічна різка критика расистської державної політики 
Третього Райху та здійснення злочину проти людства -  винищен
ня єврейського народу.

До переліку текстів Шщітицького, у яких «Голокост став 
основним предметом митрополитових роздумів і діяльності», 
І.-П. Химка включив такі:

-  лист до Гіммлера (лютий 1942 р.);
-  лист до духовенства та вірних про вбивство (27.03.1942);
-  пастирське послання «Марія-Мати» (14-15.04.1942);
-  пастирське послання «Єпископський ювілей Папи» (17.04. 

1942);
-  пастирське послання «Про милосердя» (червень 1942 р.);
-  лист до Папи Пія XII (29-30.08.1942);
-  лист до кардинала Е. Тіссерана (вересень 1942 р.);
-  пастирське послання «Не убий!» (21.09.1942);
-  Правила до декрету «Про П’яту заповідь» (кінець листопа

да -  початок грудня 1942 р.);
-  послання до духовенства «Мир о Господі і благословенство»

(26.02.1943) ;
-  промови на відкритті Архієпархіального Собору (травень 

1943 р.);
-  лист до кардинала Луїджі Мальоне (12.06.1943);
-  тексти розмов з Рене Мартелем зі звіту д-ра Фредерика

(19.09.1943) 104.
Наведений нами аналіз усієї відомої сьогодні спадщини 

Митрополита за період 01.07.1941-21.11.1942 дозволяє зроби
ти висновок про те, що твердження, начебто «до середини січня
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1942 р. Шептицький... не згадував про вбивства євреїв»105, не 
відповідає дійсності. Тому до списку, який уклав І.-П. Хімка, 
вважаємо необхідним додати ще послання, яким або приділялася 
недостатня увага, або які взагалі не розглядалися в такому 
контексті:

-  пастирський лист Митрополита від 01.07.1941;
-  «Послання до духовенства про організацію парохій і грома

ди» (10.07.1941);
-  послання «Тризуб без хреста» (06.09.1941);
-  послання «Про злочин чоловіковбивства» (05.10.1941);
-  послання «Як будувати рідну хату» (грудень 1941 р.);
-  правила Архієпархіального Собору 1941 р. до декрету «Дог

матичні основи моралі» (грудень 1941 р.);
-  розпорядження Митрополичого Ординаріату щодо церков

ної кари за злочин чоловіковбивства (27.03.1942).
Таким чином, наведений у статті аналіз спадщини М итро

полита за період 01.07.1941-21.11.1942 спростовує звинувачення 
на його адресу в тому, що заклик «Не убий» пролунав занадто 
пізно, що Шептицький ніколи не виступав публічно проти участі 
українців в акціях насильства, і що він не сказав прилюдно ані сло
ва осуду проти нацистських переслідувань євреїв, що відбувалися 
в його краї просто перед його очима.

Чи впливали на долю населення Галичини пастирські послан
ня Митрополита Шептицького? Чи зупинили вони нацистську 
машину нищення, чи уберегли від гріха людиновбивства? Ні, не 
зупинили, але загальмували її пекельний рух... оберігали, ряту
вали душі, життя і українців, і поляків, і євреїв106. Послання були 
звернені до українців, їх метою було пробудження людяності, вони 
впливали на поведінку окремої особи, священика, пересічного 
вірного, коли ці люди у складних ситуаціях мали приймати певні 
рішення.

Розпорядження Митрополичого Ординаріату щодо церков
ної кари за злочин чоловіковбивства від 27.03.1942 встановлюва
ло церковну кару за такі дії. Ж. Ковба вважає, що «у Галичині не 
відбулося масового падіння до примітивних структур соціальної
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поведінки. Хаос, коли примітивна, але дійова ідеологізація ви
вільняє деструктивну енергію і об’єднує в хвилі терору всіх 
люмпенів, був епізодичним. Духовна та вольова енергія хрис
тиянської етики, любові до ближнього, обов’язку перед Богом, а 
отже, і живою людиною, протидіяли торжеству зла»107.1 в цьому, 
на нашу думку, велика заслуга саме пастирських послань Шеп- 
тицького 1941-1942 рр. В умовах жорстоких реалій нацистської 
політики, цензури, рознузданої антисемітської пропаганди, 
напівпаралізований етнарх бездержавної нації, Митрополит 
Шептицький, на нашу думку, повною мірою використав наявні в 
нього як Верховного душпастиря засоби впливу.

Протистояння Митрополита Андрея Шептицького не обме
жилося тільки закликами, він ініціював акції з порятунку євреїв108. 
Євреї переховувалися в його резиденції: уже з перших днів окупа
ції там перебував ребе Лілієнфельд з Підгайців; Шептицький 
також пропонував залишитися в резиденції і головному рабину 
Львова Є. Левіну, котрий відмовився та повернувся до своєї гро
мади109. Як свідчить шофер Шептицького, І. Гірний, «митрополит 
наказав, аби впускати в собор усіх, кого переслідували, у будь-яку 
годину і надавати притулок і їжу»110. З літа 1942 р. такі дії набули 
більш масового характеру. Саме до митрополита по допомогою 
звернулися євреї на чолі з рабинами Кахане та д-ром Хамейдесом, 
за прямою вказівкою Шептицького у греко-католицьких монас
тирях, храмах і навіть у митрополичій резиденції, з літа 1942-го 
до кінця окупації в липні 1944-го тривала підпільна діїшьність з 
порятунку євреїв. Курт Левін згадував, що Митрополит Андрей 
«виявив співчуття й прийняв необхідні рішення, що врятувало 
моє життя й життя мого брата»111, «за велінням долі, моя зустріч 
із Митрополитом спричинилася до порятунку багатьох життів за 
тих трагічних та небезпечних обставин. Однак важливіше те, що 
в той страшний час Митрополит протестував, говорив на весь го
лос про геноцид та надихав багатьох ризикувати своїми життями 
для порятунку людей, що зазнавали переслідувань»112.

За роки окупації, за різними даними, вдалося врятувати 
від кількох сотень до декількох тисяч євреїв113, у т. ч. 15 дітей та
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З дорослих, які різний час перебували безпосередньо в Соборі 
Святого Юра: рабина Лілієнфельда з Підгайців, рабина Дави
да Кахане зі Львова, сина головного рабина Львова Єзекиїля 
Левіна -  Курта Левіна; більше 200 дітей переховували в монасти
рях, серед врятованих -  донька й дружина рабина Давида Кахане 
(вони були у монастирі сестер-студиток), Одед Амарант (небіж 
рабина д-ра Іцхака Бартфельда зі Львова), Герберт і Леон Хамей- 
деси (сини рабина д-ра Кальмана Хамейдеса із Катовіц), Едварт 
Гарвін (уродж. Адольф Горовіц, син Амалії та Йоахіма Горовіца з 
відомої рабинської династійної родини Горовіців зі Станіслава), 
Натан Левін (син рабина Єзекиїля Левіна), Ліліт Польман-Штерн, 
Цецилія Штерн-Абрахам, Адам Даніель Ротфельд та ін.

Вивчення історії цього питання дозволяє зробити такі вис
новки114. Шептицький організував структуру порятунку євреїв 
греко-католицьким духовенством та представниками чернечих 
орденів115. За даними рабина Кахане, це було понад 240 греко- 
католицьких священиків116 та близько 500 ченців та черниць117. 
Причому у цій мережі не було жодного зрадника118. Те, що у мере
жі брала участь така велика кількість духовних осіб, свідчить про 
те, що вони діяли з наказу й за згодою свого зверхника, М итро
полита Шептицького119. Про це свідчать як численні факти, так і 
проста логіка: у Церкві, основою життя якої є послух, і зважаючи 
на смертельну небезпеку, на яку наражалися всі учасники руху, 
інакше не могло бути. Ніхто зі служителів церкви, окрім М итро
полита, не міг взяти на себе таку відповідальність перед Богом 
за життя своїх вірних, і порятункова акція могла відбуватися 
тільки з дозволу і благословення Верховного ієрарха УГКЦ. Саме 
Митрополит очолив акцію морального співчуття та порятун
ку євреїв120, приймав життєво важливі й необхідні рішення, да
вав вказівки, інструкції, письмові розпорядження священикам 
у повітових містах121. За вказівками митрополита, безпосередню 
організаційну роботу виконував його брат, Блаженний новому- 
ченик, архімандрит студитських монастирів, «Праведник народів 
світу», Климентій Шептицький; у студитських монастирях мав 
доручення рятувати євреїв о.-ігумен Марко Стек, у монастирі
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студиток -  настоятелька Йосифа Вітер; у монастирі василіянок -  
настоятельна Моніка122; перевезенням євреїв у монастирі зай
мався водій І. Гірний, використовуючи для цього особистий 
транспорт митрополита (зокрема лише вночі 14.08.1942 понад 
100 єврейських дітей були вивезені до монастирів123); підроблені 
свідоцтва про хрещення євреям видавав і виготовляв секретар 
митрополита о. Йоганн Пітере, німець за національністю124.

Священикам на території, окупованій Райхом, забороня
лося хрещення євреїв, до митрополита неодноразово надходи
ли листи із проханнями перестороги парохів від видачі метрик 
про хрещення євреїв з огляду на небезпеку125, але Митрополит 
рішення про заборону так і не прийняв. За згодою Митрополи
та хрещення євреїв греко-католицьким кліром тривали, при
чому добровільні126. За це своїм життям у концтаборі Майданек 
поплатився Блаженний о. Омелян Ковч (уродженець с. Космач 
на Косівщині, Прикарпаття), який у Перемишлянах охрестив 
більше 500 юдеїв. Є дані про те, що він їздив у цій справі ради
тися з Митрополитом Андреем127. Ні подальші арешт, в’язниця у 
Львові на вул. Лонцького, концентраційний табір не примусили 
його відмовитися хрестити євреїв. Головним мотивом порятун
ку євреїв було людинолюбство, бажання врятувати їхні життя; 
«турбота про ближнього була змістом його життя» (Д. Кахане про 
А. Шептицького)128.

Порятункова акція відбувалася в умовах смертельної загрози 
особисто Шептицькому, духовенству й монахам, вірним та членам 
їхніх родин129. Біограф Шептицького К. Королевський (о. Фран
суа Шарон) писав про те, що обшуки неодноразово відбувалися 
у самому Катедральному Соборі, в домі Шептицького, капітулі, 
в розташованому поряд студитському монастирі130. Отець Євген 
Небесняк наводить витяг із листа Митрополита від 28.12.1942: 
«Терор зростає. За два останніх місяці було без суду і слідства 
позбавлено життя майже 70 000 жидів. Навіть в нашому кафе
дральному храмі було неодноразово здійснено обшуки. Гестапо 
не зробило вийнятку навіть для моїх приватних апартаментів та 
клявзури студитського монастиря. У вбраних на голову фураж
ках та із запаленими сигаретами в роті зайшли вони в катедру і,
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хоча в результаті проведеного ними обшуку в храмі не було знай
дено нічого забороненого, вони все ж таки заарештували двох 
присутніх там ієромонахів, над якими було проведено показовий 
процес, повністю побудований на брехні і наклепах. Арешти ста
ли майже повсякденною справою»131. Все це наочно спростовує 
твердження про те, що Шептицький начебто особисто не ризику
вав у справі переховуванні та порятунку євреїв132.

Гуманізм, тверда позиція та поведінка самого митрополи
та були для священиків, монахів, мирян прикладом протидії 
нацистській політиці «остаточного розв’язання єврейського 
питання» в краї133. Багато євреїв було врятовано завдяки його 
проповідям, пастирським посланням, закликам134.

Українцям як бездержавній нації, яка переживала складний 
період під час нацистської окупації, неможливо було організовано 
протидіяти расистській політиці Голокосту. До того ж, акції ви
нищення євреїв проходили секретно, прикриваючись брехнею 
про «переселення». В умовах окупації місцеве населення жило 
в постійному страху та інформаційному вакуумі. Тому єдиною 
можливою формою спротиву був спротив індивідуальний. Хоча 
кількість врятованих порівняно з числом жертв здається незнач
ною, проте це робилося людьми, які розуміли, що під загрозою 
смерті опинялися не тільки вони самі, але й вся родина (такий за
кон існував на території Польського генерал-губернаторства та 
його дистрикту «Галичина»).

Протиставляючи расистській політиці нацистської Німеччини 
братерську любов між народами, публічно вставши на захист бага
тостраждального єврейського народу від людиноненависницької 
«коричневої чуми» та організувавши порятункові акції євреїв, 
етнарх бездержавної нації очолив громадянський спротив своїх 
вірних політиці нацизму.

Андрей Шептицький -  Архетип Жертви, який сам просив 
благословення Папи на мученицьку смерть, і Кіддуш-га-Шем -  
готовність братів по вірі (як Шептицький називав юдеїв) віддати 
життя в ім’я Бога135. Ці жертви не були марними, а в ім’я Єдиного 
Бога.
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Любов Крупник

ДИСКРЕДИТАЦІЯ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 
ТА УГКЦ ЯК ПРАКТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

Протягом 43 років, з 1901 по 1944 рр., митрополит Андрей 
Шептицький стояв біля керма Української греко-католицької 
Церкви. За цей час сім разів змінювалася влада: австрійська, 
російська, українська, польська, радянська, німецька, знову ра
дянська. Митрополит зазнавав переслідувань, арешту, неодно
разово під загрозою було його життя та доля церкви, яку він очо
лював. Проте протягом усього цього часу Андрей Шептицький 
працював для свого народу і вірив у добру перспективу для своєї 
праці. У газеті «Діло» від 4 (17) січня 1901 р. опубліковано такі 
його слова: «Наш нарід ще не пережитий, не здеградований, як 
декотрі західні народи. Наш нарід повний живучих сил і тому має 
велику будучність. Спільними силами, щирим бажанням двиг
немо наш нарід із невідрадного положення й поставимо його на 
місце, яке йому належиться серед народів»1.

Протилежну мету ставила перед собою радянська тоталітарна 
система, якій був притаманний войовничий атеїзм. Комуністична 
влада намагалася замінити в свідомості людей християнське 
вчення ідеологією, що частково базувалися на біблійних істинах. 
Релігія, церква розглядались як конкуренти у боротьбі за свідомість 
людини. Через усі підконтрольні державі засоби інформації сус
пільству нав’язувалась єдина офіційна істина, людина позбав-
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лялась свободи вибору інформації, викорінювалося будь-яке 
інакодумство. Слід було вірити в світлий «рай» комуністичного 
майбутнього, боротися зі «злом» -  ворогами внутрішніми і зов
нішніми, прославляти владу КПРС та всі «блага» радянського 
суспільства. Людина, навіть усвідомлюючи фальш нав’язуваної 
офіційної «правди», мусила лицемірити задля власної безпеки. 
В особі митрополита Андрея Шептицького жертовна праця для 
свого народу та його церкви протистояла нав’язаній «правді» 
більшовиків. Своєю невтомною працею митрополит собі та греко- 
католицькій церкві створив великий авторитет, навіть радянська 
влада мусила з цим рахуватися і тому за його життя не наважили
ся зазіхати на церкву, яку він рчолював.

З другого боку, така особистість, як Андрей Шептицький, і 
така добре організована та авторитетна церква, як УГКЦ, пере
шкоджали більшовицькій владі у розповсюдженні її впливу. Тому 
відразу після так званого «золотого вересня» 1939 р., тобто пер
шого приходу більшовиків у Західну Україну, органи державної 
безпеки отримали завдання стежити за митрополитом та його 
оточенням. У таємних інструкціях наголошувалось, що зважаючи 
на великий авторитет УГКЦ у суспільстві, співробітникам НКВС 
треба бути дуже обережними, аби своїми діями не налаштувати 
проти себе місцеве населення. У директиві НКВС СРСР № 20177 
щодо діяльності оперативних груп НКВС на території Західної 
України та Західної Білорусії від 15 вересня 1939 р. (тобто за два 
дні до вступу радянських військ до окупованої Польщі) давали
ся інструкції заарештовувати поміщиків, дворян, капіталістів, 
урядовців, поліцейських, військових тощо, проте наголошувалось 
на тому, що арешти серед духовенства, а особливо серед католиків, 
«поки що не здійснювати»2. Існував наказ збирати інформацію, 
яку б можна було використати для підриву авторитету митропо
лита та УГКЦ.

У грудні 1939 р. започаткована агентурна розробка «Ходячі», 
її метою було зібрати агентурні дані «про антирадянську 
діяльність глави уніатської церкви, митрополита-графа Андрея 
Шептицького та його оточення». Про важливість цієї справи
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свідчить те, що вказівки про формат роботи з митрополитом 
надходили з Москви, старанно вивчалися його особисті переко
нання та середовище проводу УГКЦ. В оперативному донесенні 
УНКВС по Львівській області від 28 серпня 1940 р. давався роз
горнутий звіт про розмови з митрополитом, переказувалися 
його сміливі судження: «Українець -  не комуніст, а індивідуаліст, 
він не безбожник, а прив’язаний до своєї церкви. Навіть самі 
більшовики це розуміють і поки що не чіпають духовного, перед
чуваючи, що народ, селяни, ображені в своїх релігійних почуттях, 
могли б повстати проти нової влади і порушити все економічне 
життя країни. Підіть і подивіться, як навіть у Львові населення 
топчеться в церквах»3.

У близькому оточенні Андрея Шептицького намагалися 
знайти «слабку ланку», щоб граючи на людських амбіціях, посія
ти розкол серед духовенства. У повідомленні другого відділу 
УДБ-НКВС УРСР від 16 червня 1940 р. зазначалось: «Встановлено, 
що між керівництвом греко-католицьких єпархій, митрополитом 
Шептицьким, з одного боку, і єпископом Хомишиним -  з другого, 
по низці канонічних, особистих та інших питань є розбіжності, 
які можна використати з метою роботи по розкладанню греко- 
католицької церкви і її керівництва. Наказувалося терміново 
зібрати всю інформацію про суперечки між владиками, проте, 
ця справа провалилася -  єпископ Григорій Хомишин не піддався 
на провокації. Він завжди мав свою думку, був прихильником 
введення окремих елементів латинського обряду в УГКЦ (наприк
лад, целібату серед священиків), вступав у суперечки з А. Шеп
тицьким, але суперечками все й обмежувалось. Григорія Хоми- 
шина не вдалося схилити до співпраці з НКВС, 1945 р. його було 
заарештовано, того ж року переведено у Лук’янівську в’язницю 
в Києві. Під час візиту папи Івана-Павла II в Україну у 2001 р. 
єпископа Станіславівського Григорія Хомишина причислено до 
лику блаженних.

Більшовицька політика терору призвела до того, що на по
чатку німецько-радянської війни 1941 р. нацистів у певних ко
лах західноукраїнського суспільства сприймали як визволителів.
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Про це свідчить Акт відновлення Української державності, який 
Організація українських націоналістів проголосила ЗО червня 
1941 р. у Львові, що було підтримано митрополитом Андреем 
Шептицьким. У пастирському листі від 1 липня 1941 р. він під
креслив: «З волі Всемогутнього й Всемилосердного Бога в Трой
ці єдиного зачалася нова епоха в житті Державної Соборної 
Самостійної Держави. <...> Український народ мусить у цій істо
ричній хвилі показати, що має досить почуття авторитету й 
життєвої сили, щоби заслужити таке положення серед народів 
Європи, в якій міг би розвинути усі Богом собі дані сили»4. Проте 
надії на відновлення незалежності були марними -  нацистський 
окупаційний режим не мав.наміру сприяти державності Украї
ни. Було заарештовано і запроторено до німецьких концтаборів 
лідерів ОУН Ярослава Стецька та Степана Бандеру, які перебу
вали там до 1944 р. їхній план поставити керівництво Третього 
Райху перед фактом проголошеної Української держави прова
лився. Ці факти були використані радянською пропагандою, яка 
звинувачувала ОУН, УПА, а також УГКЦ у співпраці з нацис
тами. Навпаки, після цих арештів учасники визвольного руху і 
духовенство УГКЦ чітко усвідомили, з ким мають справу. Пере
буваючи сам-на-сам між двома найбільш агресивними тоталітар
ними режимами Європи -  більшовицьким та нацистським, -  
вони, як могли, відстоювали інтереси свого народу.

У листі до папи Пія XII від 29-31 серпня 1942 р. Андрей Шеп- 
тицький обґрунтував свою позицію щодо нацистів: «Визволені 
німецьким військом з більшовицького ярма, ми відчули якесь 
полегшення, що таки тривало не більше як місяць-два. <...> Нині 
увесь край переконаний, що німецький режим є на рівні, може, 
й вищім, як режим більшовицький, лихий, майже диявольський 
<.. .> жиди є першими жертвами. <...> Очевидно, що також товпи 
християн, не тільки жиди хрещені, але й “арійці”, як вони кажуть, 
стали жертвами несправедливих убивств. <...> Влада продовжує, 
поширює і поглиблює большевицьку систему»5. Розуміючи, на 
який ризик наражається такими відвертими звинуваченнями 
нацистів, а також своєю діяльністю з порятунку євреїв, митро-
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полит Андрей Шептицький, як і під час більшовицької окупації, 
просив благословення папи Пія XII на мученицьку смерть. Йому, 
як і попереднього разу, було відмовлено. Також відомо, що він 
написав листа рейхсфюреру СС Генріху Гіммлеру, де засуджував 
вбивства євреїв, просив за них. Андрей Шептицький був єдиним 
главою церкви на окупованій території, який наважився на такий 
мужній вчинок.

Радянські органи держбезпеки продовжували пильно сте
жити за митрополитом і після «другого приходу» більшовиків 
у 1944 р. Про це свідчать детальні звіти про зустрічі, подробиці 
розмов з Андреем Шептицьким та з його оточенням. Зокрема, 
в доповідній записці «Про розмову з головою уніатської церкви 
митрополитом Андреем Шептицьким» від 4 вересня 1944 р., на 
ім’я Наркома держбезпеки УРСР С. Савченка від підполковника 
держбезпеки Каріна, подано оцінку митрополиту та перспекти
вам контактів з ним: «В областях Західної України, де релігійність 
населення залишається надзвичайно високою, при наявності 
переважаючої більшості уніатських приходів, є домінуючим, авто
ритет митрополита Шептицького продовжує бути непорушним. 
Виходячи з цих обставин, нам слід шукати форму, в якій можна 
було би використати Шептицького для зміцнення нашого впливу 
серед широких мас населення Західної України, а також для бо
ротьби з бандерівським рухом. З тактичної, Шептицького не слід 
балувати частими до нього візитами представників влади. Од
нак треба частіше, під тим чи іншим приводом, витягувати його 
представників до м. Києва, де їх зручніше буде обробляти <...> 
з тим, щоби підпорядкувати уніатську церкву нашому впливу»6.

У витягу з шифрограми, отриманої 20 жовтня 1944 р. В. Мер- 
куловим, С. Савченку прямо було наказано: «Враховуючи великий 
авторитет митрополита Шептицького, слід безумовно використа
ти його в потрібному нам напрямку і, очевидно, це можна зро
бити незалежно від того, наскільки Шептицький щирий в своїх 
заявах. З цією метою необхідно від імені тов. Каріна як виконую
чого обов’язки Уповноваженого Ради зі справ релігійних культів 
при Раді Міністрів УРСР послати Шептицькому листа, в якому
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Карін просить Шептицького відправити у відрядження в Київ 
свою особисту довірену особу»7.

Також митрополит мав написати листа, «прийнятного по 
формі і змісту», до учасників націоналістичного підпілля, про
демонструвавши таким чином, що він засуджує їх. Владика мав 
письмово викласти форми патріотичної роботи УГКЦ на користь 
радянської влади: «церковні звернення, збір коштів у фонд обо
рони, декларативні заяви Уряду». Щодо клопотання Андрея Шеп
тицького: «не закривати домових церков при шпиталях, зберегти 
в лікарняних палатах ікони, дати можливість монашкам продо
вжувати роботу в госпіталях, не підпорядковуючись відповідним 
розпорядженням Наркомату^ охорони здоров’я, безперешкод
но виконувати служителям культу релігійні обряди в тих же 
лікарняних палатах і т.п., передати Шептицькому, що ці питання 
поставлені перед Радою по справах релігійних культів при РНК 
УРСР»8. Фактично таке зволікання відносно прохань митрополи
та могло тривати нескінченно.

Задля збереження церкви та її вірних, владика Андрей шукав 
способи порозумітися з радянською владою. З цією метою він ли
стувався з її представниками, приймав їх у себе, запевняв їх у тому, 
що вони мають його підтримку. 1944 р. владика планував передати 
Й. Сталіну листа з подякою за визволення України від нацистської 
окупації та сто тисяч карбованців на потреби Червоної армії. Але 
він добре розумів, що все це було марно: «Вони (більшовики. -  
Я. К.) хочуть нас знищити і планомірно знищують»9. Однак він 
намагався використати всі можливості, щоб зберегти церкву та її 
вірних.

У листі Йосипу Сталіну орієнтовно у серпні-жовтні 1944 р. 
митрополит писав: «На дні душі дрімають у Вас сили християн
ства, може, й без Вашої свідомості. Ті сили дадуть Вам розуміти, 
що мої бажання відносяться до дійсних дібр і що походять з 
християнської любові до ближнього. <...> Ми бажаємо і Вам тої 
Христової благодаті, яка дає вічне спасіння душі. <...> Христове 
Євангеліє поручає простоту і покору як могутні середники духової 
величі. Хвиля простого упокорення себе самого перед величчю
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Христового Євангелія дасть Вам зрозуміти, що наша вдячність і 
наші бажання несуть людським душам життя і спасіння»10. Мит
рополит наважився на дуже тонку, але водночас неймовірно 
сміливу розмову, що мала б заторкнути у радянського диктатора 
ті глибинні паростки добра і милосердя, які є в кожній людині.

Проте 1 листопада 1944 р. владика Андрей помер, згадано
го листа Й. Сталіну та кошти повезли до Москви вже після його 
смерті, у складі делегації знаходився брат митрополита Андрея -  
Клименты Шептицький. Місію передати листа випало виконати 
священику УГКЦ, професору філософії Гавриїлу Костельнику. 
Ще до війни, 1940 р., радянські органи держбезпеки намагалися 
його завербувати, згодом, під час так званого «в’язничного те
рору» у Львові в червні 1941 р., розстріляно його сина. Гавриїла 
Костельника продовжували шантажувати і 1946 р., саме він очо
лив ініціативну групу з підготовки та проведення Львівського 
церковного собору, а 20 вересня 1948 р., через незясовані причи
ни, його було вбито у центрі Львова. Це спричинило нову хвилю 
наступу на Греко-католицьку Церкву та націоналістичне підпілля, 
яких радянська пропаганда звинувачувала у вбивстві Костельни
ка. Але його вдова Елеонора до кінця життя була переконана, що 
це вбивство -  справа НКВС. Її намагалися переконати, що їх син 
Іреней, який був у дивізії СС «Галичина», вбив батька. Попри ша
лений тиск, вона не прийняла цю версію11.

Похорон Андрея Шептицького відбувся 5 листопада 1944 р. 
в соборі Святого Юра, проходив він від пильним наглядом ра
дянських органів держбезпеки. Люди, які прийшли попрощатися 
з митрополитом, розуміли, що за ними стежать і що вони наража
лися на арешт. У доповідній записці наркома держбезпеки УРСР 
С. Савченка «Про смерть голови греко-католицької церкви мит
рополита графа Андрея Шептицького, про розмови з представ
никами цієї церкви і про настрої її керівних кіл» було зазначено: 
«На похоронах у соборі “Святого Юра” були присутні до 20 ти
сяч чоловік віруючих українців. У похоронній процесії довкола 
собору “Святого Юра” і на деяких центральних вулицях міста 
нараховувалось до 5 тисяч чоловік на чолі з єпископатом греко-
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католицької церкви і 200 священиками. На труну митрополита 
Шептицького був виложений 31 вінок. Характерно, що значну 
кількість вінків було покладено від учнівської молоді середніх 
шкіл і студентів вищих навчальних закладів міста Львова, від нау
кових працівників і навіть артистів. На стрічках вінків були, на
приклад, такі написи: <...> “Батькові народу від медінституту”, 
“Батькові від учнів 9 класу 5-ї середньої школи” <...> “Князю 
церкви від села Соколи”»12. Радянська влада заборонила прове
сти похоронну процесію вулицями Львова, але на більше вони 
не наважились -  мусили рахуватись з міжнародним авторитетом 
митрополита і його популярністю у Галичині. Історик Ярослав 
Дашкевич, котрому тоді було майже 18 років, так згадує похо
рон митрополита: «Я відчував це як кінець певної важливої -  і 
світлої, і темної -  епохи... Похорон, як на ті часи, був величавим, 
видимих перешкод не було. Відверті й жорстокі переслідування 
почалися вже після смерті Великого митрополита»13. Наступни
ком митрополита Андрея Шептицького став Йосип Сліпий. Ро
билися неодноразові та марні спроби зіштовхнути між собою 
Йосипа Сліпого і брата митрополита Андрея -  архімандрита 
монахів Студійського уставу, Климентія Шептицького. Спекулю
вали також на тому, що Йосип Сліпий не мав такого авторите
ту, як покійний митрополит Андрей. За відмову підписати ска
сування Берестейської унії 1596 р. і приєднати греко-католиків 
до Російської православної церкви, митрополит Йосип Сліпий 
відбув 18 років в ув’язненні, засланні, тюрмах та на каторжних 
роботах. Там митрополит відправляв богослужіння, сповідував 
та причащав в’язнів, духовно кріпив людей самим фактом сво
го перебування з ними. Після несподіваного звільнення Йоси
па Сліпого 1963 р. і від’їзду до Ватикану він усі сили поклав на 
розбудову УГКЦ на Заході, не залишаючи надії легалізувати її в 
Україні. Перед від’їздом до Риму він таємно висвятив у Москві 
на свого місцеблюстителя ігумена підпільного Тернопільського 
монастиря Василя Величковського, життя якого також є прикла
дом послідовного виконання священицького обов’язку у в’язни
ці, виправно-трудових таборах та засланні, які він згодом прой-
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цхов. Така жертовна праця на користь свого народу розбивала 
брехню радянської пропаганди.

Чотири десятиліття від моменту знищення УГКЦ 1946 р. і 
до її легалізації 1989 р. здійснювалася цілеспрямована кампанія 
по дискредитації уніатів. Яскравою ілюстрацією цього може 
бути публікація у газеті «Вільна Україна» від 1 березня 1946 р.: 
«За активну зрадницьку і підсобницьку діяльність на користь 
німецьких окупантів слідчими органами арештовані Сліпий Й. А. 
<...> Чарнецький М. А., Будка М. М., Хомишин Г. Л., Лятишевсь- 
кий І. Ю. -  єпископи уніатської церкви. При арешті у названих 
осіб знайдені документи, які викривають їх злочинний зв’язкок 
з німецько-фашистськими окупантами, зокрема з гестапо та 
іншими німецькими каральними та розвідувальними органами. 
На попередньому слідстві арештовані визнали себе винними у 
проведенні ворожої діяльності проти СРСР <.. .> Обвинувачені на 
слідстві розповіли, що, використовуючи своє керівне становище 
в греко-католицькій церкві, вони активно допомагали німецько- 
фашистським окупантам уганяти на німецьку каторгу українське 
населення і сприяли виконанню грабіжницьких повинностей, 
встановлених німецькими окупаційними військами»14.

Цей спотворений радянською ідеологією образ УГКЦ актив
но пропагувався в умовах повного контролю за інформацією з 
боку держави. Діяльність Андрея Шептицького на тернистому 
митрополичому шляху несправедливо була названа радянськи
ми науковцями та публіцистами «шляхом ганьби і зради». Так, 
у квітні 1945 р. у Львові було опубліковано брошуру «З Хрестом 
чи Мечем?» відомого публіциста Ярослава Галана, з якої розпоча
лося паплюження митрополита Андрея Шептицького та очолю
ваної ним церкви. 1949 р. Я. Галан пише памфлет «Плюю на 
папу», який викликав обурення у традиційно релігійних галичан, 
того самого року, 29 жовтня, його було вбито у власній квартирі. 
За офіційною версією, затриманих у день вбивства двох студентів 
начебто підіслали українські націоналісти та Ватикан. Як помста 
за це вбивство Галичиною прокотилася хвиля репресій, жертва
ми яких стала переважно інтелігенція. Продовженням кампанії
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по дискредитації Андрея Шептицького стала книга Володимира 
Добричева «В тіні Святого Юра», що з’явилась 1968 р. і яку було 
перевидано у Москві 1971 р. 1985 р. польською була видана пра
ця Едварда Пруса «Владика Святоюрський». Наклепи на Андрея 
Шептицького та його наступника Йосипа Сліпого містила також 
брошура Я. Галана «Щоб людство не забуло», видана англійською 
1986 р. у київському видавництві «Дніпро». Це свідчить про те, 
що кампанія з дискредитації митрополита Андрея Шептицько
го виходила за межі СРСР. Згадані і багато інших пасквілів за
перечували навіть філантропічну діяльність митрополита, вона 
інтерпретувалася як лицемірна поведінка задля особистої слави.

УГКЦ пережила тривалий період переслідувань у підпіллі. 
Духовенство та віруючі УГКЦ були прикладом мужності у ра
дянських таборах, демагогії радянської пропаганди було проти
ставлено справжній подвиг церкви та її вірних.
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НАЦИСТСЬКА ПОЛІТИКА ЩОДО 

НАЦІОНАЛЬНИХ ТА РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД



Володимир Поляков

СТРАТИГРАФІЯ ЖЕРТВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ КРИМУ 
У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Усе, що пов’язано з жертвами серед мирного населення, 
завжди було предметом маніпуляції зацікавлених сторін і тому 
вимагає неупередженого наукового підходу. У загальному вигляді 
стратиграфія жертв з боку місцевого населення включає такі гру
пи: бойові втрати, жертви геноциду, заручники, померлі від голо
ду, депортовані.

Бойові втрати. У зв’язку з тим, що в Криму лінія фронту про
ходила всі три роки окупації, втрати мирного населення від бомб, 
снарядів, мін були дуже великими, вони не зрівнянні з жодною 
іншою територією на всьому пострадянському просторі.

У жовтні 1941 року місто Армянськ двічі переходило з рук 
в руки, як згадують сучасники, у ньому не залишалося жодної 
цілої будівлі і жодної людини. Дев’ятимісячна облога Севасто
поля німецькими військами, а потім блискавичний штурм ра
дянськими призвів до того, що від довоєнної кількості мешканців 
міста залишилося тільки 10 %. Шестимісячний штурм радянсь
кими військами Керчі завершився взяттям міста, але з місцевих 
мешканців вижило лише 3 людини.

Ж ертви геноциду. Крим був зайнятий окупантами на чет
вертий місяць війни. Вже була відома трагедія, яка увійшла в 
історію людства під назвою Бабин Яр, і яка повторювалася чи не 
в кожному місті України майже за одним сценарієм. Про те, що 
чекає єврейське населення, -  прекрасно знали в ЦК ВКП (б), але 
жодних директив на вивезення євреїв не було. Більш того, вла-
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да перешкоджала масовій евакуації. Через географічну специфіку 
півострова, населення Криму не мало можливості самостійно 
відступати на схід. Коли виникла дилема, що рятувати: людей 
або обладнання заводів -  влада без вагань обрала друге. Тільки ті 
євреї Сімферополя, які працювали на підприємствах всесоюзного 
значення, отримали талон на евакуацію, як виявилося пізніше -  
талон на життя.

Створенні під час окупації майже у всіх районах Криму 
мусульманські комітети врятували від геноциду кримських ци
ган, яких видавали за кримських татар. Характерно, що через два 
з половиною роки, коли почалася депортація кримських татар, 
кримські цигани вже не стали відокремлювати себе від народу, 
який врятував їм життя, і покірно розділили його долю. Сьогодні 
кримські цигани практично розчинилися в кримськотатарському 
народі, є такий жарт: «Наскрібши будь-якого музиканта і знайдеш 
курбети» (кримського цигана).

Окупантам було досить складно орієнтуватися у строкатій 
національній мозаїці Криму. Ось фрагмент донесення началь
ника Бахчисарайської ортскомендатури від 12 грудня 1941 р.: 
«Єврейська робота значно ускладнюється проблемою караїмів, 
кримчаків, ромів. Населення Криму налаштоване вороже до 
євреїв і в окремих випадках саме доставляє євреїв для ліквідації. 
Старости просять дозволити самим усувати євреїв» [1]. Насе
лення півострова не бачило різниці між євреями, кримчака
ми, караїмами і тому завалило владу доносами на останніх. У 
результаті на території Кримського півострова було винищено 
понад 40 000 євреїв і 6 000 кримчаків, народу, який проживав 
тільки в Криму.

Заручники. Протягом першого періоду окупації жодних дій 
спротиву не робилося, тому для посилення репресій влада скори
сталися нещасним випадком. Два румунських солдата, розбираю
чи завали на складі утильзаводу, випадково підірвалися на міні. 
П’ятдесят жителів найближчих вулиць було заарештовано і пока
зово розстріляно неподалік від цього ж місця. Після того, як побли
зу населеного пункту Зуя в лютому 1942 року партизани знищили 
легкову машину, були розстріляно 21 мешканець села. Офіційно
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було повідомлено, що за 1 вбитого солдата буде розстріляно 
25 мирних мешканців, а за одного офіцера -  50 заручників, про
те в Євпаторії в травні 1942 р. за вбивство німецького офіцера в 
кварталі Одун-базар було розстріляно 100 людей [2, с. 90].

Треба сказати, що ці акції залякування не пройшли безслідно. 
Коли в Сімферополі сформувалася пов’язана з партизанами 
сильна підпільна організація, то отримавши наказ підірвати 
офіцерське казино, підпільники під різними приводами, так його 
і не виконали. Справжня причина полягала в тому, що вони не 
хотіли накликати репресії на мешканців міста.

Ще драматичніше події розвивалися в гірському Криму. За 
відкриту підтримку партизан в 1942 році було повністю знище
но село Лаки. З жовтня 1943 року, коли питання звільнення Кри
му здавалося справою одного-двох тижнів, партизани в багатьох 
гірських селах свідомо організували серію вбивств німецьких 
комендантів, тим самим поставивши жителів перед альтерна
тивою: або йти до партизанів, або ставати жертвами неминучих 
репресій.

Ось що розповідав про ці дні Нурі Халілов: «28 жовтня 1943 
мене викликали в контору громади. Там були староста нашого 
села і ще дві незнайомі мені людини -  це були партизани. Вони 
наказали мені поїхати до Сімферополя і викликати коменданта. 
Дали записку з підписом і печаткою старости громади. У записці 
було написано: “Пане комендант, приїжджайте і заберіть 500 штук 
яєць і тонну яблук. Боїмося, що їх заберуть партизани”. Я тут же 
поїхав в місто і відніс записку в районну комендатуру. Отримав 
відповідь. На листі було написано число: “1 листопада 1943”.

Лист я передав Сафронову. Прочитавши його, він сказав: 
“Будемо вбивати фрица”. Я не відразу зрозумів і запитав: “Якого 
фрица?”

“Коменданта! -  відповів він. У село прийшли близько п’яти- 
десяти партизанів. Зараз вони ховаються в будинку, в сараї і на 
горищі у Сейдамета Барієва. Будинок Сейдамета знаходиться 
через дорогу навпроти будинку кухаря коменданта. Зазвичай біля 
її будинку він зупиняється, бере ключі і їде до себе. Ось там його 
і вб’ють”.
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Командир партизанів наказав усім жителям йти в ліс до 
партизанів, щоб у момент нападу нікого з них в селі не було, 
інакше їх перестріляють фашисти.

Я вирив велику яму біля батьківського дому і закопав шість 
мішків: картоплі, квасолі. В окрему яму поклав свій новий кос
тюм, туфлі. Валізу і скриню дідусь занурив у візок. Туди ж поклав 
речі і продукти на кілька днів.

В обід до будинку під’їхала легкова машина, в якій сиділи всі 
три коменданта і ще якийсь офіцер. За легковою машиною зупи
нилась крита вантажівка, всередині якої було шість солдатів, а в 
кабіні сиділи офіцер і шофер. Комендант вийшов з машини і став 
кричати: “Надя! Дай ключі”. У цей момент партизани відкрили ав
томатний вогонь. Німці спробували чинити опір, але марно. Не
забаром всі фашисти були вбиті. Поклавши тіла вбитих в кузов, 
партизани відвезли їх до обриву за селом і скинули з машини.

Наступного дня німці спалили село. Тих, хто не пішов у ліс 
до партизанів, зібрали на розстріл, били. Партизани примчали 
на чехословацькій вантажівці “Шкода” і відкрили вогонь на ходу. 
Карателі злякалися і втекли. Через день вони повернулися і спа
лили вже все село, схопили тих, хто не встиг піти в ліс. Народ 
розбігся хто куди, а молодь пішла в ліс до партизанів» [4].

Дещо пізніше за більш трагічним сценарієм події розвива
лися і в бахчисарайських лісах. 19 грудня 1943 р. в селі Улу-Са- 
ла партизани вбили декілька німців і запропонували мешканцям 
сховатися в лісі. Уже 21 грудня в село увійшли карателі і спали
ли все село -  102 будинки, вціліло тільки 8 окраїнних хат. У вогні 
загинуло 215 мешканців селища Улу-Сала. В основному жінки, 
старі, діти.

По гарячих слідах був складений акт злодіяння, який 28 січ
ня 1944 р. було опубліковано у газеті «Червоний Крим». Після 
звільнення Криму і депортації про цю історію воліли забути і 
тільки після повернення кримських татар на батьківщину, на ці 
події звернули увагу. Була створена ініціативна група, яку очолив 
Каміль Аметов -  справжній подвижник, патріот свого села. Утво
рена ним громадська організація «Кримський центр соціального 
і культурного розвитку “Ініціатива”» провела величезну роботу
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з увічнення пам’яті загиблих. Велику допомогу йому надавали і 
надають колишні жителі села і насамперед учасник партизансь
кого руху Шукрі Ахметов, який багато років проводить зустрічі 
односельців. Ми думаємо, що з часом трагедія села Улу-Сала стане 
в один ряд з відомими всій Європі селами з аналогічною долею: 
Лидице (Чехія), Хатинь (Беларусь), Корюківка (Чернігівська об
ласть)...

У жовтні-листопаді 1943 року у Криму було спалено 127 сіл.
Голод. Економічний устрій СРСР був орієнтований не на 

самостійне ведення сільського господарства і користування ж и
телями продукції своєї праці, а повністю залежав від держави, 
яка в ході колективізації вилучила у населення худобу, землю, 
сільськогосподарський інвентар.

Ось що згадували мешканці степового Криму. «Усі роки 
окупації жителі села Михайлівка (Сакський район) жили впрого
лодь. Коли спробували зорати землю і щось посадити, то коней не 
було, воли орати відмовилися. Вперся в землю рогами і все. Тоді 
жінки по чотири людини впрягались у плуг і тягли його. Коли 
прийшло звільнення, як не парадоксально, але краще не стало. 
Іноді допомагали хлібом німецькі військовополонені, які харчу
валися на порядок краще ніж місцеві жителі» [3].

Ще гірше було в горах і передгір’ях. «1942 був дуже голодний. 
Все, що було в радгоспі: запаси зерна, баранів, велику рогату ху
добу більшовики відвезли за межі Криму або спалили та знищили 
на полях або на елеваторі. Засівати поля не дозволили, оскільки 
не хотіли, щоб майбутній урожай дістався ворогу. Як результат в 
містах і селах Криму був страшний голод.

Особливо важко було багатодітним сім’ям. Нам говорили, що 
з нашої родини 2-3 людей, щоб вони не померли з голоду, тре
ба відправити на роботу до Німеччини. Ми чули від інших сімей, 
Що десятки дівчат вже були там. Вони або допомагали німецьким 
Бауер вести господарство, або працювали на заводах. Багато хто 
так і надходили» [4].

Депортація мирного населення в Криму була багатовек- 
торна. У 1941 році органами НКВС з Криму на схід були депор
товані етнічні німці, в 1942-1944 рр. на захід була здійснена
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депортація працездатного населення; потім знову на схід, і вже за 
національною ознакою, були депортовані вірмени, болгари, гре
ки, кримські татари.

Якщо при німцях депортація була добровільно-примусовою, 
то з встановленням на півострові радянської влади тільки при
мусовою.

Цікаве спостереження зробив у своїх спогадах Нурі Халілов: 
«Ті, хто перебував на роботі в Німеччині, виробляли снаряди, 
бомби, патрони і все інше, що потім обрушувалося на наші голо
ви, а німці, які вивільнялися від цих робіт, йшли на фронт і во
ювали проти нас. Після війни ці “остарбайтери” стали вважатися 
в’язнями фашизму, отримали статус учасника війни, користують
ся пільгами, а ті, хто працював на радянських заводах, фабриках, 
трудився в колгоспах і радгоспах, жодних пільг не мають. Крім 
того, ці “в’язні” отримали величезні гроші від німецької держави 
в дойчмарках» [4].

Ті люди, що були депортовані вже радянською владою, були 
позбавлені будь-яких прав.

Висновки. Населення півострова виявилося заручником 
двох тоталітарних режимів, які маніпулювали ним виключно зад
ля своїх інтересів.
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Ігор Іпьюшин

НАЦИСТСЬКА ПОЛІТИКА І ПРАКТИКА СТОСОВНО УКРАЇНСЬКОЇ 
І ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАД НА ТЕРИТОРІЯХ ЇХ СПІЛЬНОГО 

ПРОЖИВАННЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Ще задовго до нападу на Польщу і початку Другої світової 
війни різні державні інституції нацистської Німеччини ретельно 
вивчали питання, пов’язані з історією і характером українсько- 
польських взаємин, з метою використання їх особливостей у 
своїй політиці і практиці в ході війни на Сході [1].

Расистські переконання Адольфа Гітлера, представників 
німецьких вищих партійних кіл, а також різноманітних родів 
поліції Третього Райху відразу ж визначили інструментальний 
характер їх підходів до цих народів на територіях їх спільного 
проживання. Вправна гра на українсько-польських суперечнос
тях, протиставлення однієї громади іншій, використання при 
цьому тих прошарків населення і організацій, які охоче або під 
примусом ішли на співробітництво з нацистами, підтримуючи 
таке протиставлення, і т. ін., стали головним елементом німецької 
політики і практики «divide et impera» («поділяй и володарюй»).

Однак відразу ж варто зазначити, як би не змінювалася в ході 
війни тактика німецьких військових кіл стосовно співпрацюючих 
з ними українських самостійницьких організацій і частини насе
лення, стратегічна лінія на проведення терору, депортацій, «опри
буткування» дармової робочої сили і т. ін. витримувалась завж
ди послідовно і в кінцевому рахунку мало чим відрізнялася від 
політики і практики стосовно інших слов’янських народів.
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На початку 1939 р. Гітлер запевняв міністра закордонних 
справ Польщі Юзефа Бека і посла цієї країни в Берліні Юзефа 
Ліпського в тому, що Німеччина може посприяти територіальному 
розширенню кордонів Польщі за рахунок українських територій 
в обмін на повернення німцям Данцігу, а також згоду на створен
ня «екстериторіального коридору», який йшов би через польське 
Помор’я і з’єднав Німеччину зі Східною Прусією [2, с. 85-86].

Після завершення «польської військової кампанії», окупації 
Польщі і створення на етнічних польських землях Генеральної 
губернії (ГГ) зі столицею у Кракові генерал-губернатор Ганс 
Франк запевнив Гітлера в тому, що місцевих українців (більш 
ніж 500 тис. осіб) можна використовувати як противагу полякам. 
Після розмови з Гітлером на засіданні уряду ГГ 2 березня 1940 р. 
Франк заявив: «Фюрер робить акцент на тому, щоб український 
елемент в Генеральній губернії визнати таким, що мусить бути 
розцінений як антипольський і пронімецький» [3, с. 68].

Ще більш категорично про підтримку українців і неприязнь 
до поляків у ГГ Франк заявив, виступаючи перед ними у Кракові 
з нагоди Різдвяних свят 29 грудня 1940 р. Зацитуємо уривок з цієї 
промови у переказі українського щотижневика «Краківські вісті», 
що виходив легально, але підлягав суворій німецькій цензурі: 
«...Поляки не повинні забувати, що вони самі винні в тому, що 
їх зустріло. Вони самі розпутали цю війну. Поляки занедбали 
цю країну та завели в ній панування тиранства, бруду та гнилі. 
Вже був найвищий час, щоб щезла польська держава. Чим довше 
вона існувала б, тим довше була б джерелом вічного неспокою в 
Європі. Поляки мусять тепер помиритися з цим новим порядком... 
Українці поставилися від самого початку в якнайлояльніший 
спосіб до завдань Генерал-губернаторства та станули до його роз- 
порядимости. Для них година створення Генерального губерна
торства стала годиною свободи. Польська ненависть зверталася 
проти німців, що жили в Польщі, та проти українців. Той понево
лений народ може бути певний, що він виконуватиме свою мирну 
місію під захистом німецької держави» [4, с. 1].

Не слід дивуватися тому, що німецька влада пішла на певні 
поступки в ГГ саме українцям, а не полякам. Хоча окупанти
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намагалися використовувати однаковою мірою в своїх цілях 
обидві сторони, однак українців вони сприймали як народ, що 
визволили з-під чужоземного ярма (польського), а поляків -  як 
народ, який вони завоювали. Невипадковим було також рішення 
командування німецької армії про звільнення всіх полонених 
українців, які брали участь у вересневій кампанії 1939 р. в складі 
Війська Польського (близько 150-200 тис. осіб), і родини яких 
мешкали на терені ГГ [5, с. 5].

Певна різниця у підході до місцевого населення проглядала
ся і в діях губернатора дистрикту «Краків» Ото Густава Вехтера. 
Під впливом свого референта, офіцера Абверу Альфреда Бізанца, 
він вважав слушним і доречним культивувати національну 
самобутність української меншини в ГГ. Коли в травні 1940 р. 
франк заявив, що вважає правильним притягнення і використан
ня поляків у «польській будівельній службі» як певною мірою по
карання для них, Вехтер стосовно українців мав іншу думку. Він 
запропонував назвати нову організацію «Українською службою 
Батьківщині» (Ukrainischen Heimatdienst) і надати їй «певний ви
ховний національний момент» [6, с. 356-357].

До червня 1940 р. проводилася німецько-радянська репат
ріаційна комісія в’їзду до ГГ з території Східної Галичини і Західної 
Волині, які були включені до УРСР і СРСР. Вехтер усіляко сприяв 
від’їзду до ГГ близько ЗО тис. українських політичних і громадсь
ких діячів, в тому числі багатьом членам і симпатикам Організації 
українських націоналістів (ОУН) [7, с. 204]. Невдовзі усі вони за 
підтримки німців в тій або іншій якості будуть активно задіяні 
в життєдіяльності, за висловом місцевої польської громадськості, 
«русинської республіки».

Незважаючи, однак, на багаторазові політичні заяви керів
ників німецької окупаційної адміністрації в ГГ стосовно під
тримки українців і антипатії до поляків, досить типовою була 
суперечливість між їхніми пропагандистськими деклараціями 
і практичними кроками. Генерал-губернатор Франк робив все 
для того, щоб не допустити єднання двох народів, дотримуючись 
позиції, яка швидше сприяла їхньому роз’єднанню на користь 
німців. Наприклад, тривалий час (майже до кінця 1943 р.) він
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свідомо «розігрував карту» щодо реалізації обіцянок з виселен
ня польської людності з деяких українських етнічних областей 
на території Холмщини і Лемківщини, він неодноразово запев
няв в цьому діячів Українського центрального комітету (УЦК -  
Ukrainisches Hauptausschuss), а врешті-решт концепцію створення 
в ГГ «українського кантону» було відкинуто як таку, що супере
чила нацистським планам і ідеологічним переконанням [8, с. 31].

Саме польське населення дуже болісно реагувало на 
«виділення русинів і надання їм, на відміну від поляків, усіх прав 
громадян Рейху», хоча це не відповідало дійсності. Документація 
польських підпільних організацій рясніє прикладами того, як 
«виділяли» українців, зокрема зустрічається багато повідомлень 
про те, що полякам заборонено відвідувати найкращі рестора
ни, тільки за попередньою домовленістю дозволялося користу
ватися залою для чекання на вокзалі, німці зобов’язали польсь
кий краківський центральний відділ кооперації сплатити лемкам 
значну грошову суму тощо, тоді як українці мали власне казино, 
обіймали посади ветеринарів, лікарів, довірених осіб у єврейських 
фірмах.

З українців утворювалися озброєні загони, одягнені в 
польські мундири, а частково -  і в синьо-жовте вбрання. Части
ну загонів німці випровадили для охорони словацького і угорсь
кого кордонів, після чого польським військовим, що прагнули 
дістатися Польських збройних сил на Заході, а також кур’єрам 
стало значно складніше їх перетнути. Чимало українців -  членів 
так званих Українських допомогових комітетів (УДК), як і інших 
українських установ, створених у ГГ, -  прислуговувались Абверу, 
Службі безпеки (СД -  Sicherheitsdienst) або гестапо [9, с. 138-139].

Голова УЦК, доцент Яґеллонського університету Володимир 
Кубійович у пороєнних мемуарах стверджував, що німці самі, 
без участі українців, опрацювали проект організаційної мережі, 
статут і програму діяльності УЦК. Від самого початку вони при
пускали, що ця установа у жодному випадку не має бути пред
ставницьким органом українців у ГГ, а тільки інституцією, яка 
мала б соціально опікунський характер подібно до польської 
Головної опікунської ради (Rada Glöwna Opiekuncza-Polnisches
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Hauptausschuss), котра знаходилась під керівництвом Адама 
ронікера, а від серпня 1941 р. -  Леопольда Тешнара. Однак пла
нуючи в перспективі використати лідерів українських націо
налістичних організацій у розвідувально-диверсійних цілях, німці 
пішли їм назустріч і дозволили УЦК проводити у Генеральному 
Губернаторстві широку культурно-просвітницьку і господарську 
діяльність. Протягом 1939-1940 рр. у ГГ відкрилися майже ти
сяча нових українських шкіл і така сама кількість кооперативів. 
Утім, фактичний нагляд над українськими кооперативними сою
зами здійснювали німецькі чиновники повітових кооперативів 
(Kreisgenossenschaften), а ті, своєю чергою, підпорядковувалися 
німецькій центральній контролюючій сільськогосподарській 
інституції (Landwirtschaftliche Zentralstelle) [10, с. 46-54].

Гітлерівці намагалися «виділити» українців і протиставити по
лякам з метою поглиблення українсько-польського національного 
антагонізму також на території Люблінського дистрикту ГГ. На
приклад, його губернатор Ернст Цьорнер дозволив усне і пись
мове використання української мови в місцевих судах. Проте 
найбільш «проукраїнською» акцією окупаційної адміністрації, 
що викликала обурення з боку місцевої польської людності, була 
ревіндикація, тобто заходи з повернення українському право
славному населенню на Холмщині церковних приміщень, майна 
і землі, відібраних у них властями II Речі Посполитої напередодні 
війни в результаті знищення храмів і примусового навернення 
місцевих православних у католицизм. Таким чином, німці ру
ками співпрацюючих з ними українських організацій і, зокрема 
ОУН Андрія Мельника (значна кількість її членів навчалась у 
школі поліції у м. Травники), проводили на території Холмщини 
і Підляшшя політику «деполонізації», тобто намагалися прибрати 
небажаний польський елемент з усіх сфер суспільного життя [11, 
с. 260].

Від початку 1941 р. німецькі військові активізували свої 
зусилля із залучення українських організацій до інтенсивної 
підготовки Німеччини до агресії проти СРСР. У спеціально ство
рених ними школах у Кракові, Кросно, Закопаному, Тарнові та 
інших містах українська молодь здобувала поліційні та військові
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навички. Частину членів ОУН було залучено до веркшутцу 
(вартівних відділів), підлеглих з українського боку полковникові 
Романові Сушку, а з німецького -  командуванню шуцмансшафтів 
(допоміжної поліції, у якій служили як українці, так і поляки). Знач
ну кількість молодих українців було скеровано до напіввійськових 
відділів «Української служби праці» (Ukrainischen Heimatdienst), 
призначених для проведення будівельних робіт головним чином 
військового характеру. За тісної співпраці з Гансом Кохом, Тео
дором Оберлендером, Альфредом Бізанцом і іншими офіцерами 
Абверу члени обох фракцій ОУН -  бандерівці і мельниківці -  го
тували до війни так звані похідні групи, головною метою яких 
мало стати формування органів місцевого самоврядування після 
звільнення української території від «рад» [12, 279-311].

У першому кварталі 1941 р. німці дозволили створити 
український легіон. Згідно з досягнутими домовленостями між 
ОУН (Б) і представниками Абверу він мусив воювати на боці 
вермахту і виконувати спеціальні завдання. Останні не були 
чітко визначені, але передбачали, насамперед, дії із захоплення 
найважливіших військових, адміністративних, господарських 
та комунікаційних об’єктів, а також збереження їх від знищен
ня відступаючими радянськими військами і загонами НКВС. 
У травні легіон було поділено на два батальйони («Дружини 
українських націоналістів»): «Нахтігаль» під командуванням 
німецького оберлейтенанта Альбрехта Герзнера і «Ролянд», яким 
керував українець -  майор Євген Побігущий. З огляду на те, що на 
території ГГ збройний вишкіл українців не міг відбуватися, бата
льйони було перенесено до Сілезії та Австрії [13, с. 3].

До близького зіткнення Німеччини з СРСР німці готували 
оунівські кадри також на радянській території. Про це, окрім власне 
оунівськцх документів, інформують численні звіти співробітників 
НКВС, подані на ім’я тодішнього наркома внутрішніх справ 
УРСР Івана Серова. Так, зокрема, у доповідній записці заступ
ника начальника слідчої частини ГУДБ НКВС СРСР капітана 
держбезпеки Бориса Родоса повідомлялося про арешт значної 
кількості керівників ОУН, а також про розгорнуті зізнання, які 
вдалося від них отримати під час допитів, що яскраво свідчили
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про координацію оунівцями своїх дій із планами Німеччини 
розпочати найближчим часом військове вторгнення в СРСР. На 
допитах працівники НКВС зокрема з’ясували: члени ОУН, що 
прибули з Кракова, разом з дорученнями центру організації отри
мали завдання від агентів німецької розвідки щодо проведення на 
території СРСР розвідницької роботи. Із зізнань заарештованих 
осіб чекісти дізналися про склад та плани закордонного центру 
ОУН, зокрема про заступника керівника центру Р. Сушка, а також 
про активних його діячів -  Ріхарда Ярого, Ярослава Гайваса, Воло
димира Тимчія та деяких інших, які, на думку затриманих членів 
ОУН, були резидентами німецької розвідки.

Керівництву НКВС стало відомо про створену німцями в 
Закопаному спеціальної розвідшколи (керівник -  штурмбанфю- 
рер СС (Schutzstaffeln) Ганс Крюгер), в якій проходили вишкіл 
завербовані Абвером оунівці з метою перекидання їх на територію 
СРСР. Зізнання членів ОУН дало можливість працівникам ра
дянських спецслужб виявити декілька конспіративних квар
тир у Львові та інших містах Західної України, а також склади 
зі зброєю організації. Один з таких складів був, зокрема, викри
тий в кам’яних кар’єрах поблизу села Олейки, де переховувало
ся 10 кулеметів (чотири станкових і шість ручних), 42 гвинтівки, 
34 пістолети [14, с. 15-19].

Проводячи політику протиставлення українців полякам 
у ГГ, нацисти одночасно будували плани з перетворення обох 
народів на сучасних кріпаків або навіть рабів. Навесні 1941 р. під 
керівництвом рейхсфюрера СС Г. Гіммлера в Головному управ
лінні безпеки Рейху (PCXA-Reichssicherheitschaupamt) був роз
роблений Генеральний план «Ост», в якому містилися головні 
принципи і напрями політики нацистської Німеччини у Східній 
Європі. Цей план передбачав знищення величезної кількості 
місцевого населення на значних територіях на Сході і їхнє засе
лення німецькими колоністами. Злочинна акція мала охопити 
близько 50 млн слов’ян, серед них близько 20-24 млн поляків, 
які мусили стати першими її жертвами. Масштаб запланованих 
керівниками Третього Райху депортацій був рівнозначним біо
логічному знищенню польського народу. Німецкий імперіалізм
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мав уже неабиякий досвід. Ще за часів Першої світової війни 
після прийняття так званої «програми Гінденбурга» у 1916 р. до 
Німеччини одночасно з військовополоненими було примусо
во вивезено близько півмільйона бельгійських, французьких, 
польських і російських цивільних робітників [15, с. 15-19].

Згідно з директивами плану «Ост», першим районом ма
сових виселень мала стати південна Люблінщина, на території 
якої знаходилося чотири повіти: Замойський, Білгорайський, 
Грубешівський і Томашівський. До вересня 1939 р. на цих зем
лях проживало майже півмільйона людей. У стратегічних планах 
нацистів вони мали стати своєрідним «німецьким захисним ва
лом», який підлягав заселенню виключно німецькою людністю. 
Німецькі колоністи отримували військову підтримку і знахо
дилися під наглядом загонів СС. У подальшому німці планува
ли розширити «німецький захисний вал» за рахунок колонізації 
України. Близько 65 % українців підлягали переселенню тільки із 
її західних областей [16, с. 267-268].

З початком агресії проти СРСР нацисти виявили свої справж
ні плани стосовно як Західної України, так і інших її частин. 
Директиви, дані Гітлером на нарадах в Головній ставці фюре
ра 16 липня і 29 вересня 1941 р., передбачали поділ українських 
територій і їх тотальну експлуатацію з метою досягнення оста
точної перемоги Німеччини. Гітлер з цього приводу висловився 
таким чином: «Принципово мова іде про те, щоб вправно розрі
зати цей великий пиріг, щоб ми могли: по-перше, ним оволодіти; 
по-друге, ним керувати; по-третє, його експлуатувати» [17, с. 86- 
91].

Відокремлюючи Східну Галичину від решти України і включа
ючи її у липні 1941 р. як ще один дистрикт до складу ГГ, німецьке 
керівництво тим  ̂ самим визнавало її давню приналежність до 
австрійської держави, спадкоємцем якої виступав III Райх. У по
дальшому ця частина Західної України разом з усім ГГ мусили 
бути інкорпоровані до його складу. Німецькі державні інтереси, 
як їх розуміло нацистське керівництво, полягали в тому, щоб 
підтримувати в цьому регіоні «відносний порядок». Це власне і 
спричинило певну «лібералізацію» політики окупаційних властей
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щодо українського (у тому числі і місцевого польського) населен
ня на відміну від інших українських територій [18, с. 10]. У той 
же час Волинь як колишню частину Російської імперії німці вклю
чили до Рейхскомісаріату «Україна» (РКУ) зі столицею у Рівному 
(рейхскомісаром було назначено Еріха Коха) і відділили її від ГГ 
кордоном, що пильно охоронявся [19, с. 255].

Загальна політика нацистів, орієнтована на фізичне знищен
ня частини непотрібного населення і колоніальне використання 
іншої його частини для забезпечення у подальшому міфічного 
«життєвого простору» для німців на Сході (т. зв. Лібенсрауму), 
була визначена вже самим фактом агресії і залишалася незмінною 
протягом усієї війни. Однак практична її реалізація, зокрема в 
Західній Україні, передбачала врахування суперечностей між на
родами, які її населяли, і запровадження щодо них різної політики. 
До тог0 ж, зміст директив Гітлера на початку війни проти СРСР 
не був відомий широким верствам українського і польського 
суспільства. Переважна більшість української людності Східної 
Галичини і Волині зустрічала німців з ентузіазмом. Чи не в кож
ному селі були зроблені тріумфальні арки, насипані кургани, 
виставлені хрести з меморіальними дошками. Західноукраїнське 
населення чекало на німців, сподіваючись на краще, ніж було за 
Польщі і СРСР, життя. Ставлення до німців змінилося лише після 
того, як ті відмовили політикам з ОУН підтримати проголошення 
державної незалежності України, й ілюзорність обіцянок окремих 
німецьких військових щодо надання Україні такого статусу стала 
очевидною [20, с. 359-369].

Зіштовхнувшись з ворожістю з боку більшої частини 
української громадськості як реакцією на включення Східної 
Галичини до ГГ, а також інші антиукраїнські заходи, окупаційна 
влада почала протиставляти українцям місцеве польське насе
лення. Зокрема, підтримку отримали ті польські елементи, які, 
прагнучи відсунути українців на другий план, охоче пішли на 
співробітництво з німцями і одержали від них в нагороду за це 
усілякі привілеї у вигляді посад в адміністративному і господарсь
кому апараті, у праві безперешкодно торгувати і т. ін. 21 жовтня 
1941 р. під час виїзного засідання уряду ГГ у Львові губернатор
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Галичини Карл Ляш визнав: «Ми вимушені досить часто призна
чати на посади поляків не тільки через їхні кращі знання, а ще 
й тому, що вони у багатьох випадках виявляють більше бажан
ня працювати. Це призводить до того, що в таких діях українці у 
переважній своїй масі вбачають зміцнення нами політики на ко
ристь поляків» [21, с. 188].

Масові злочини, скоєні нацистами в Східній Галичині, 
зокрема влітку 1941 р., добре відомі. Тут ми хотіли б тільки зга
дати про те, що в історіографії досі дискутується питання про те, 
якою мірою айзацкоманда бригаденфюрера СС Карла Еберхар- 
та Шьонгарта, а в її складі підрозділи під командуванням катів 
польської і єврейської інтелігенції Східної Галичини Ганса Крюге
ра і Вальтера Кучмана, задіяли місцевих українських націоналіс
тів до вбивств професорів львівських навчальних закладів та 
їхніх родичів, а також представників міської і сільської громад
ськості в інших місцях. Наскільки масовою була участь українсь
кої поліції у Західній Україні (що була залучена айнзацгрупою 
СС на чолі з бригаденфюрером СС Отоном Рашем) до погромів і 
розстрілів осіб, запідозрених окупантами та їхніми поплічниками 
у симпатіях до радянської влади?

У цьому зв’язку хотіли б зацитувати досить цікаве доне
сення начальника Поліції безпеки і СД від 18 серпня 1941 р. до 
Берліна про розвиток ситуації в Західній Україні. Цей доку
мент свідчить про те, що погроми за участі української міліції, 
супроводжувалися також антинімецькими діями тієї самої 
міліції: «Із повідомлень айнзацгруп і команд про діяльність на 
колишній російсько-польській території випливає, що в час з 
5 по 11 серпня 1941 р. тільки у Львові ліквідовано 619 осіб... 
Українська міліція не припиняє плюндрувати, знущатися, вби
вати. Українські бургомістри і коменданти міліції притягнені до 
відповідальності за німецько-ворожі висловлювання, невиконан
ня німецьких вказівок, розривання німецьких паспортів. Поляків 
прирівняно до євреїв і від них вимагають носити пов’язки на 
рукавах. У багатьох місцях українська міліція утворила такі 
підрозділи, як “Українська служба безпеки”, “Українське гестапо” і 
т. п. Місцеві та польові коменданти частково розброюють міліцію.
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у  Львові ОУН продає марки Бойового фонду і поширює листів
ки, у яких вимагають повернення Бандери. Зі Львова достав
ляються плакати, зміст яких голосить, що під проводом ОУН 
повинна постати “Вільна і незалежна Україна” за девізом “Украї
на -  українцям” Часто указів Німецьких збройних сил не викону
ють і сплюндроване майно трактується як українська власність» 
[20, с. 390-391].

Складною і неординарною була також ситуація на Волині, 
що увійшла до складу РКУ Німецька окупаційна адміністрація, 
а також українські адміністративно-господарські органи, що 
були створені з її дозволу, послідовно проводили антипольську 
політику. В польській підпільній пресі цього часу можна знайти 
згадки про численні скарги місцевих поляків на те, що їм система
тично перешкоджають у проведенні господарської діяльності, що 
нерідко не дозволяють «відкривати власну справу» без будь-яких 
на те причин, що навіть ті поляки, які мають високу кваліфікацію, 
обіймають нижчі за українців посади та одержують меншу плат
ню. В польських підпільних друкованих органах міститься також 
інформація про те, що керівники окремих районів, українці за 
національністю, під час набору населення на примусову працю 
до Райху виставляли більший відсоток поляків, ніж той, що вип
ливав із загальної їх кількості в цих районах і був передбачений 
німецькими інструкціями [22, с. 11].

А от що, наприклад, повідомляла про характер діяльності 
в цей період «українських владних органів», контрольованих 
гітлерівцями, українська газета «Шлях»: «...багато хто з нас слу
жить в поліції, в управліннях праці і господарських установах. 
Організовуємо порядок, збираємо контингенти, шпигуємо, бе
ремо участь в облавах, арештовуємо. Так. Маємо великий приві
лей -  дозволив нам підлий німецький шахрай мордувати власни
ми руками. Наша поліція все більше муштрована і надається на 
важке ремесло, повинна вміти користуватися гумовими палиця
ми, мусить жадати вбивств, відчувати потребу в знущаннях над 
безборонними. Для розправи віддано їм євреїв. Знадобиться їм 
цей досвід, коли прийде черга на мордування своїх...» [23, с. 4].
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Утім, навряд чи все, що друкувалося на той час в українській 
і польській пресі, як підпільній, так і легальній, відображало ре
альний стан речей.

Ті самі скарги, тільки тепер українців на поляків, зустрічаються 
і в українських матеріалах. Так, в огляді Крайового проводу ОУН 
про суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях за 
квітень 1942 р. повідомлялося: «Польські громадські, легальні 
чинники назовні не афішують ні себе, ні своєї праці, ведуть себе 
незвично тихо і скромно, але тим не менше успішно працюють, 
їх завдання -  по-перше, дати змогу своїм людям продержатись 
в нинішній час матеріальних злиднів і голоду, тут поляки вияв
ляють подиву гідну національну солідарність і почуття глибокої 
взаємної допомоги... по-друге, створити всіма можливими засо
бами якнайширші можливості для охоплення польським елемен
том важливих ресортів державної адміністрації, господарства, 
транспорту та зв’язку. І треба рішуче визнати, що поляки зуміли 
провести свої плани. Бо ж не дивлячись на стан війни Польщі з 
Німеччиною -  поляки мають сьогодні впливи і на залізниці, на 
пошті, в фінансах, господарських установах, урядах праці і т. п. і 
т. д.» [24, с. 85].

Дійсно, впродовж 1942-1943 рр. волинські поляки намагали
ся бути задіяними в легальну громадську роботу в окупаційних 
органах і займали адміністративні посади, щоб використати ці 
можливості для реалізації власних цілей. Що це були за цілі, го
вориться в інформаційних повідомленнях німецьких каральних 
органів про місцевий підпільний рух від 15 травня до 17 липня 
1942 р.

У них, зокрема, йдеться про те, що «німецькими служ
бами встановлено, що поляки у своїх діях керуються певни
ми вказівками, а саме: 1. Поляки мусять вступати в створені 
німцями органи влади, домагатися довіри з боку їх керівництва 
і непоміченим шляхом спрямовувати на користь поляків заходи 
та постанови німецької влади; 2. Кожен поляк, що знаходиться на 
службі, повинен піклуватися про те, щоб допомогти іншим своїм 
співвітчизникам проникнути в ту або іншу німецьку установу;
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3. Сіяти недовіру німецької влади до українців і підштовхувати їх 
до репресій проти останніх [25, с. 52].

У повідомленні гітлерівської служби безпеки від 9 жовтня 
1942 р. зазначалося те саме: «Ставлення поляків до навколишніх 
подій, як і раніш, характеризується двома моментами: по-перше, 
великою плинністю службовців у багатьох німецьких органах 
влади, з іншого боку, тією обставиною, що вони дотримуються 
ідеї про створення після війни великої держави. У задушевних 
розмовах між українцями і поляками це висловлюється завжди, 
причому поляків не можна жодними аргументами переконати в 
тому, що у випадку перемоги більшовики не допустять утворення 
нової польської держави» [26, с. 108].

На окупованих на той час східних землях у продажі тільки 
для німців можна було придбати книжку доцента Берлінського 
університету, доктора Г.-Й. Баєра «Das Schicksal der Polen» («Доля 
поляків»). Її автор, помічник коменданта м. Львова, політичний 
службовець в окупаційній адміністрації ГГ, у вступі до праці 
таврує поляків як завзятих вислужників на службі у німців 
на Волині, які, з одного боку, свідомо діють на шкоду місцевій 
українській людності, а з другого -  так само свідомо «ганьбять до
бре ім’я німецької влади в очах цієї ж  людності» [27, с. 143].

Нацисти чудово усвідомлювали, що між українцями і поля
ками є конкуренція за найважливіші ділянки окупаційного апа
рату шляхом відсторонення представників іншої національності 
і вправно з цього користалися. Варто зазначити, що у праце
влаштуванні гітлерівці надавали перевагу фахівцям, незалеж
но від їхньої національності, адже в тилу воюючої армії адмі
ністративний апарат мав функціонувати справно й ефективно 
[28, с. 5-6].

Український і польський сільський люд ставився до німців од
наково вороже. Інакше сприймала окупантів інтелігенція, стано
вище якої було особливо важким. Частина її працювала на пошті, 
в судових та фінансових закладах, у шкільництві, на фабриках. 
Решта інтелігенції намагалася працевлаштуватися в окупаційних 
установах. Переважна її більшість як українського, так і поль
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ського походження співпрацювала з німцями. Серед солтисів, 
війтів та бургомістрів -  як українців, так і поляків -  нерідко 
траплялися особи, які надто запопадливо виконували вказівки 
окупантів і були відвертими запроданцями та прислужниками. 
Вони використовували своє службове становище і кривдили не 
лише представників інших національностей, а нерідко й своїх 
«краян» [29, с. 51].

Намагання багатьох місцевих українських громадських діячів 
збільшити українське представництво в усіх сферах суспільно- 
політичного життя Волині, усуваючи звідти польський елемент, 
не могло не знаходити підтримки українського загалу. Таку 
діяльність, зокрема, прагнула проводити Українська рада довір’я 
на чолі зі Степаном Скрипником, створена в Рівному невдовзі 
після приходу туди німців. Однак, з другого боку, тих діячів, 
що в перші місяці німецької окупації відверто співпрацювали 
з гітлерівцями, згодом окупанти почали використовувати для 
брутальної експлуатації місцевої української людності. Через це 
між українським простим сільським людом і його, з німецької ла
ски, керівною верствою на Волині поступово виникла прірва, яка 
дуже швидко збільшувалася [ЗО, 186].

Загалом становище місцевого українського населення було не 
кращим за становище польського. Незважаючи на нібито надані 
спочатку німецькою владою привілеї українцям на Волині, вже 
невдовзі діяльність українських «самоврядувальних» органів, 
а також міліції була зведена до виконання ними другорядних і 
цілком контрольованих окупаційною адміністрацією функцій. 
Були відомі непоодинокі випадки побиття та знущань німців 
над представниками української інтелігенції та робітниками -  
працівниками німецьких підприємств у Луцьку, Ковелі, інших 
воли н ську  містах. Та й місячна заробітна платня працівників 
німецьких органів влади, якщо вони тільки не були німцями, була 
дуже низькою і дорівнювала, наприклад, ринковій вартості одно
го кілограма сала [ЗО, с. 187].

Чим більше людських і матеріальних втрат зазнавав вер
махт на Східному фронті, тим масштабніше в умовах затяжної 
війни ставали грабунок і репресії щодо підкореного населен-
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ня, які організовувала окупаційна адміністрація. Як українська, 
так і польська людність відчули на собі в повному обсязі акції з 
конфіскації сільськогосподарських продуктів (так званий кон
тингент) і каральні експедиції по селах у разі якихось ускладнень 
з їх постачанням, різного характеру примусові роботи на користь 
окупаційних властей, вуличні облави на людей з подальшим ви
везенням на роботу до Райху, важкі матеріальні умови, а іноді 
навіть голод через відсутність роботи або мізерність заробітної 
платні. Те, чим була і залишатиметься надалі українська земля для 
нових господарів із Заходу, у найвідвертішій формі відобразив ча
сопис «Волинь», що легально виходив під німецькою окупацією в 
Рівному: «Так, як німець досягнув великих річей у цілому світі, як 
піонер цивілізації та культури, так тепер, німецькі піонери Сходу, 
витиснемо на цьому краю знам я нашої праці. Велика є наша мета 
запевнити прохарчування цілої Європи німецьким загосподарю- 
ванням України» [31, с. 4].

Наскільки такий підхід відповідав цілям німецької колоні
альної політики і практики щодо України добре свідчить виступ 
на зборах членів нацистської партії у Києві 5 березня 1943 р. само
го гауляйтера Е. Коха: «Цілком зрозуміло, що останній німецький 
робітник, навіть самий незначний, вартує у тисячу разів більше 
у расовому, біологічному та політичному відношеннях, так і в 
ціннісному вигляді, ніж все те, чим ми тут керуємо і володіємо. 
Отже, ви повинні себе і відповідно поводити... На цій землі ми му
симо лише піклуватися про те, щоб місцеве населення працювало, 
працювало і ще раз працювало до останнього, що знадобиться 
для боротьби проти більшовизму» [32].

У 1943-1944 рр. намітилася виразна різниця у нацистській 
політиці і практиці в ГГ, зокрема на територіях тодішніх 
Краківського і Люблінського дистриктів. У Краківському дист- 
рикті німці встановили цілковитий контроль над територією і 
населенням та підкорили усе безжальній їхній експлуатації для 
потреб фронту і тилу. У Люблінському ж дистрикті після деяких 
пробних виселень на Замойщині восени 1941 р., за ініціативи 
шефа СС і поліції дистрикту Одило Глобоцника від листопа
да 1942 р. почалась повномасштабна реалізація плану «Ост»
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з депортації із південної Люблінщини місцевого польського на
селення і заселення цієї території фольксдойчами з інших країн. 
Виселених поляків планувалось вивезти на примусові роботи 
до Райху, розмістити в концтаборах, частину залишити на місці 
як обслуги. Територія, але не населення, підлягала тотальному 
онімеченню. Тільки до кінця 1942 р. було виселено близько 60 сел, 
у яких до цього проживало 34 тис. осіб [33, с. 169].

Частиною операції з депортації польського населення стала 
так звана «Ukraineaktion» -  акція з переселення у звільненні від 
поляків райони українців. За задумом нацистів, частина пере
селеного українського населення, а також українська допоміжна 
поліція мали створити «захисну смугу навколо німецьких коло
ністів», тобто під контролем загонів СС вони мусили взяти на 
себе основний обов’язок із захисту німецької зони поселення від 
нападів польських партизанів. Гітлерівці передбачали, врешті- 
решт цілком слушно, що завдяки «Юкрейнекшен» польський гнів 
зосередиться головним чином на українцях, а це полегшить їм 
проведення всієї операції [34, с. 28].

Якою була ситуація на Люблінщині навесні 1943 р. після ство
рення на території Замойського повіту першої німецької зони 
поселення (т. зв. Гіммлерштадту) демонструє «Огляд суспільно- 
політичного, господарського та культурного життя на західних 
українських землях» референтури ОУН: «Українське населен
ня Холмщини і Підляшшя переживає від ряду місяців, а навіть 
років, страшний терор, як з німецького, так і з польського боків. 
На терені Замойщини гестапо творить зразкову німецьку колонію 
і в зв’язку з цим виселило 11 збірних громад повіту. Виселяють 
і українців, і поляків, причому українців з розмислом поселя
ють у польських господарствах у Грубешівщині. Поляки майже 
поголівнр пішли в ліси і, створивши партизанські банди, почали 
нищівну акцію, яка спрямована передусім проти українського на
селення. Крім проведення саботажної акції, як зривання мостів і 
телефонічних сполучень, висаджування у повітря поїздів і т. п., 
польська партизанка грабує всяке майно населення, особливо 
харчі і одяг. Дійшло до низки сутичок з жандармерією, поліцією 
і військом. Вбивство польськими партизанами кількох німців
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спричинило репресії гітлерівців проти невинного мирного насе
лення. У декількох селах розстріляно десятки родин. Сотні селян, 
лсінок та дітей загинуло і продовжують гинути від німецьких куль 
через звинувачення у підтримці партизанів. Села, що підозрюють 
у співпраці з партизанами, німці палять...» [35, с. 20-21].

Незважаючи на розвиток польського руху опору, Глобоц- 
ник був далекий від думки відмовитися від своїх планів. Протя
гом декількох місяців він сконцентрував близько 16 тис. людей з 
поліції і війська і вночі з 23 на 24 червня 1943 р. розпочав вели
ку операцію «Вервольф» («Wehrwolf»), метою якої були подаль
ші виселення людей і знищення діючих партизанських заго
нів. Однак залучення таких значних сил не принесло німцям 
очікуваних результатів. У зв’язку з цим 20 серпня 1943 р. Глобоц- 
ник був змушений піти зі своєї посади. Його звільнення означа
ло кінець нацистських колоніальних планів [16, с. 330-333, 359- 
360]. У червні-липні 1944 р. гітлерівці провели на Люблінщині 
(у Яновських, Липських лісах і Сольській Пущі) свої останні 
великі антипартизанські операції «Штурмвід І», «Штурмвід II» 
(«Sturmwind») напередодні вступу туди радянських військ [36, 
с. 43-60].

Нацистська політика щодо українського і польського насе
лення призвела у 1943 р. також до загострення національних 
суперечностей на сусідній з Люблінщиною Волині. Оцінку 
ролі гітлерівців у трагедії, що тут розігралася, дають матеріали 
прокомуністичних підпільних організацій західних областей 
України. Так, наприклад, у центральному органі організації 
«Гвардія Людова» («Народна гвардія») «Боротьба» в № 10-11 від 
1-15 серпня 1943 р. повідомлялося: «...3 відразою та ненавистю 
дивляться український та польський народи на дурних Грицьків 
з української поліції, які накривають головою для Гітлера, морду
ють польське населення, та на катів з польської жандармерії, яка 
проводить масові екзекуції над українською людністю Волині. З 
погордою та гнівом придивляються український та польський на
роди до націоналістичних бандитських ватажків, які проголошу
ють гасла польсько-української бійні, та до політичних ватажків 
з Українського центрального комітету і Польського опікунського
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комітету, котрі від лютого ворога приймають гроші на допомогу 
жертвам цієї безглуздої бійні, спровокованої цим же підлим во
рогом» [37, с. 32].

В історіографії дотепер дискутується питання про те, якою 
мірою антиукраїнські дії польських партизанських формувань 
на території ГГ, зокрема на Люблінщині, під час здійснюваного 
нацистами у листопаді 1942 р. -  березні 1943 р. першого етапу 
переселень, спровокували масовий антипольський терор загонів 
Української повстанської армії (УПА) на Волині, а в 1944 р. і в 
Східній Галичині. У своїх роботах ми вказували на те, що немає 
достатніх підстав стверджувати, що за однозначної ворожості 
бандерівської УПА щодо поляків вже тільки з огляду на офіційну 
позицію польських властей стосовно неухильного дотримання 
принципу непорушності довоєних кордонів Другої Речі Поспо
литої і одночасної їхньої орієнтації на співробітництво із «со
юзником наших союзників» (тобто із СРСР), необхідні були ще 
якісь додаткові провокації (зокрема з німецького боку), щоб за
гострити або поглибити українсько-польський конфлікт на 
територіях зі змішаним населенням. Ми також вважаємо, що 
бандерівське керівництво в першу чергу несе відповідальність 
за рішення вбити декілька десятків тисяч цивільних поляків 
на підставі застосованого ним принципу колективної відпові
дальності [38, с. 56-57].

І тим не менш, залишається фактом, що ця трагедія стала 
можливою тільки за умов нацистської агресії, колонізаторської 
політики стосовно усіх народів на Сході, масових вбивств 
єврейського та іншого цивільного населення, у яких гітлерівці 
примушували брати участь як українців, так і поляків, залучення 
їх до антипартизанських акцій у складі поліційних допоміжних 
формувань, депортацій та обезлюднення цілих районів на оку
пованих нацистами польських і українських землях і т.п. Тільки 
запроваджена нацистами під час війни політика і практика гено
циду могла так сильно знецінити життя і призвести до людської 
і національної трагедії у відносинах між українською і польською 
громадами на територіях їх спільного проживания.
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Дмитрий Кривошей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОККУПАЦИОННЫХ  
ВЛАСТЕЙ В БЕЛАРУСИ (1941-1944 гг.)

Тема Великой Отечественной войны до настоящего времени 
остается одной из самых уникальных. Несмотря на значительное 
количество написанного, некоторые вопросы и сегодня исследо
ваны мало, среди них -  история национальных сообществ Белару
си в период германской оккупации. Под понятием «национальные 
сообщества» автор подразумевает группы нетитульных этносов, 
которые с давних времен проживали на территории Беларуси, 
находясь между собой в постоянном межкультурном контакте и 
оказывая влияние на исторические процессы страны.

В этой статье на примере исторических судеб национальных 
сообществ показан характер национальной политики герман
ских оккупационных властей в разных зонах оккупированной 
Беларуси (Рейхскомиссариатах «Остланд» (генеральные округа 
«Белоруссия» и «Литва») и «Украина» (генеральные округа «Во- 
лынь-Подолья» и «Житомир»), в провинциях Восточная Пруссия 
(округ Белосток) и зоне тыла группы армий «Центр»). Автор опи
сывает специфику национально-культурного положения народов 
страны, рассматривает основные национальные и этносоциаль
ные проблемы, которые существовали среди местного населе
ния. Необходимо заметить, что вне поля зрения остались такие 
страницы истории, как участие представителей различных наци
ональностей в партизанском движении, деятельность литовских, 
латышских и других полицейских батальонов на территории Бе
ларуси.



Дмитрий КРИВОШЕЙ 1 5 1

Недостаточность и фрагментарность базы источников не 
позволяют говорить о всестороннем раскрытии проблемы. К со
жалению, автору не удалось найти достаточно полные сведения 
по истории цыган и латышей. Однако изученные материалы поз
волили автору сделать такие предварительные выводы. Почти 
полному уничтожению во всех зонах оккупации подвергались 
евреи и цыгане. Отметим, что немецкие власти по-разному отно
сились к миграционным процессам евреев. В генеральном округе 
«Волынь -  Подолье» отношение было довольно либеральным, к 
примеру, в г. Пинск переселенцы продолжали прибывать до мая 
1942 г. Однако в округе Белосток перемещение еврейского населе
ния было запрещено, местоположение евреев контролировала по
лиция, только в крайних случаях уездные власти по согласованию 
с руководством округа могли дать разрешение на переселение1.

Наблюдаются особенности в темпах ликвидации еврейского 
населения в восточных и западных областях Беларуси. К концу 
1941 г. оно почти полностью было ликвидировано на восточных 
территориях (зона тыла группы армий «Центр»): в г. Могилеве -  
10 тыс., г. Витебске и г. Бобруйске -  по 20 тыс., г. Борисове -  8 тыс., 
г. Полоцке -  7 тыс.2 В западных территориях Беларуси процесс 
уничтожения был более продолжительным. Еще в конце 1942 г. 
здесь проживало 30 тыс. евреев3.

Территория западно-белорусского Полесья в период немец
ко-фашистской оккупации входила в состав генерального окру
га «Волынь -  Подолье» (Райхскомиссариат «Украина»). С июня 
1941 г. до января 1942 г. здесь, как и почти везде на территории 
Западной Беларуси, к акциям ликвидации евреев были привлече
ны специальные оперативные отряды СД -  айнзацгруппы, части 
вермахта, немецкие полицейские батальоны, а в зоне полесских 
болот и на территории южной Беларуси -  отдельные части «Ваф- 
фен СС» (Waffen SS).

На Полесьи осенью 1942 г. были проведены наиболее масш
табные акции. 15-18 октября полностью ликвидировано гетто в 
г. Бресте (около 17 000 чел.), а 29 октября -  1 ноября 1942 г. -  гетто 
в г. Пинске (около 18 000 чел.) -  последнее крупное гетто на терри
тории райсхкомиссариата «Украина»4.
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Последние акции в западных областях Беларуси датируются 
осенью 1943 г.: 17-19 сентября 1943 г. 2700 человек из г. Лиды были 
направлены в Майданек и Собибор. Позже 350 евреев расстреля
ли в трудовом лагере г. Новогрудка5.

По мнению некоторых исследователей, уже в августе 1941 г. 
айнзацгруппам на новых оккупированных территориях СССР 
было приказано начать убийства цыган, считалось, что они опас
ны для германских войск и мирного населения как паразитирую
щие, неработающие элементы6. Их также обвиняли в шпионаже и 
помощи партизанам7. В августе 1941 г. прошли массовые уничто
жения цыган в Каунасе, Смоленске, Лиде8.

Как отмечает М. Циммерман, систематической охоты на цы
ган айнзацгруппы не проводили. В поле зрения последних цыгане 
могли попасть лишь случайно -  во время проведения каратель
ных акций на определенной территории, в ходе перепроверки 
тюрем или всего гражданского населения, в результате доноса 
местных жителей.

25 ноября 1941 г. комендант генерального округа Беларусь 
Густав фон Бехтальсгайм издал приказ № 24 о необходимости 
уничтожения евреев и цыган. В нем отмечалось: «...евреи должны 
исчезнуть с лица земли, также цыгане должны быть уничтожены. 
Захваченные цыгане подлежат расстрелу на месте. При обнаруже
нии крупных цыганских лагерей или кочующих станов необходи
мо немедленно известить комендатуру вермахта или начальника 
СС и полиции с указанием точного места и времени»9.

В тыловых районах армейских группировок «Центр» и «Се
вер» действовали инструкции, в соответствии с которыми цыган, 
которые в течение минимум двух лет вели оседлый образ жизни, 
не трогали, однако за ними осуществлялось наблюдение; цыгане- 
кочевники передавались айнзацгруппам. 15 ноября 1943 г. вышло 
постановление рейхсминистра занятых восточных территорий, 
в котором прописывалась двойственная политика в отношении 
цыганского населения в Рейхскомиссариатах «Остланд» и «Украи
на». Среди цыган выделялись «чистые» цыгане (синти) и «мети
сы» (мишлинги), к оседлым цыганам и синти необходимо было 
относиться, как и к другим жителям, бродячих цыган и мишлин-
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гов ставили на один уровень с евреями и направляли в концен
трационные лагеря10.

Одновременно с политикой геноцида немецкие власти всеми 
способами стремились оказать содействие фольксдойче. Вопрос 
культурно-образовательной политики немецких властей относи
тельно этой группы населения в различных зонах оккупирован
ной Беларуси долгое время оставался вне внимания историков. 
Проведенное нами исследование показало, что национальная 
политика оккупационного режима относительно фольксдойче 
в Беларуси осуществлялась с учетом особенностей региона. Ар
хивные материалы не позволяют говорить о существовании «пя
той колонны» из фольксдойче на территории страны и массовом 
сотрудничестве этой группы населения с оккупационными вла
стями, которые стремились привлечь их на службу в различных 
административных органах. Особое внимание уделялось образо
ванию и воспитанию молодых людей: школы для детей фолькс
дойче открывались в различных зонах оккупированной Бела
руси -  это считалось первоочередной задачей. Часто это были 
единственные школы на определенной территории11. Во время 
отступления фашистских войск в 1943-1944 гг. почти все не
мецкое население было вывезено в Польшу, а затем в Германию, 
последние сведения о фольксдойче из г. Белостока и г. Гродно да
тируются весной -  летом 1944 г.12

В период оккупации население Беларуси получило возмож
ность снова обратиться к религии. К примеру, оккупационные 
власти стремились содействовать проведению религиозных об
рядов магометан, для этого надо было получить определенное 
разрешение13. Основная причина такой политики -  лояльность 
татарского населения к властям. При открытии костелов и церк
вей, мечетей и евангелистских соборов оккупанты стремились 
сохранить национальную изолированность татар, немцев, поля
ков, русских.

Оккупационные власти умело использовали противоречия 
между различными народами, особенно напряженным было по
ложение в западных областях Беларуси. Немецкая пропаганда 
настраивала белорусов и литовцев против польского населения,
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представляя последних шовинистами, которые мешают их наци
онально-культурному развитию14. Немецкие власти также содей
ствовали разжиганию ненависти к полякам со стороны литовцев 
на белорусских землях, присоединенных к генеральному округу 
«Литва». Манипулируя чувством обиды литовцев за довоенные 
события, немецко-фашистские оккупанты поддерживали анти- 
польскую и антибелорусскую деятельность литовской админи
страции15. Закрывались польские и белорусские школы, поляков 
и белорусов увольняли из учреждений16. Ликвидировались лю
бые проявления польской культуры: уничтожались книги и исто
рические памятники, не выдавались разрешения на проведения 
научных собраний17.

Литовское гражданство распространялось только на неболь
шую часть белорусских земель, присоединенных к генеральному 
округу «Литва». Те, кто не имел гражданства, в первую очередь 
подлежали вывозу в Германию, что очень умело использовали 
литовские органы самоуправления: в составленные ими списки 
на вывоз в Германию вместо литовцев преимущественно попада
ли поляки.

Использовался и такой метод борьбы против поляков, как не
мецкая колонизация литовских земель. Летом 1942 г. в генераль
ном округе «Литва» вышло постановление о создании «немецкого 
фонда» из земель «наиболее активных» поляков, а также русских, 
евреев и -  в отдельных случаях -  литовцев. Последние в резуль
тате конфискации своих владений получали в других местностях 
земли с постройками, инвентарем, которые ранее принадлежа
ли полякам. Поляки, как и русские, при выселении имели право 
забрать с собой по 15 кг питания на человека. «Активность» по
ляков определялась следующими показателями: использование 
дома польского языка; обозначение польской национальности в 
паспорте; принадлежность к польским хозяйственным и культур
ным организациям; чтение польской прессы18.

Начиная с декабря 1942 г., с территории генерального окру
га Литва началось выселение поляков и передача их хозяйства 
семьям, прибывших из Ковенской Литвы19. Преследования 
польского населения стали причиной его массовой миграции
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с первых месяцев оккупации из генерального округа «Литва» на 
территорию генерального округа «Белоруссия» и в Генеральное 
хубернаторство20.

Исторические факты свидетельствуют о нелегкой судьбе мир
ного польского населения и в генеральном округе «Белоруссия». 
В межнациональный конфликт были втянуты простые граждане, 
для которых главной проблемой было решение социально-быто
вых вопросов; местная администрация, для которой основным 
был вопрос строительства национальной автономии; а также 
православное и католическое духовенство.

Эти конфликты идеологически подпитывались оккупацион
ными властями, влияли на решение школьного вопроса. Изна
чально немецкие оккупанты не проявляли агрессивности в отно
шении поляков, однако спустя некоторое время их позиция резко 
изменилась. Простые люди стали жертвами активизации, с одной 
стороны, движения белорусов-коллаборантов, а с другой -  поль
ского национального движения. Культурное развитие поляков на 
белорусских землях фактически было остановлено. Значительная 
часть польской интеллигенции (как светской, так и духовной) 
была уничтожена21.

Похожая ситуация сложилась на землях, входящих в гене
ральный округ «Волынь-Подолья». В отчетах представительства 
польского эмиграционного правительства на оккупированных 
землях много внимания уделяется настроениям среди местного 
населения, которые характеризуются как депрессивные. К лету 
1943 г. в городах почти не осталось польской интеллигенции. Тя
желое материальное состояние усугубляло ситуацию. В селах по
лякам грозило физическое истребление. Местные поляки обвиня
ли украинцев и белорусов в убийствах на Полесье и упрекали их в 
ожидании возвращения советской власти. В городах националь
ные конфликты, по мнению составителей отчетов, не проявля
лись. Вместо этого между отдельными национальными группами 
продолжалась борьба за влияния, так как персонал в структурах 
администрации и других учреждениях был смешанный: польско- 
украинско-белорусско-русский, «не говоря уже о немцах, занима
ющих руководящие ДО ЛЖ НОСТИ»22.
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С конца 1943 г., в связи с изменениями на фронте, приведши
ми к освобождению Красной армией некоторых юго-восточных 
территорий Беларуси, произошла смена политики оккупантов в 
отношении польского населения, которая проявилась в отходе от 
антипольского курса и попытках установления сотрудничества 
с Армией Крайовой. С целью привлечь поляков к антисоветской 
борьбе среди них проводилась агитация. Например, 28 января 
1944 г. немцы приехали в г. Ивье и «призвали поляков к заключе
нию с ними союза, так как СССР разорвал отношения с Велико
британией и Соединенными Штатами»23. За это гитлеровцы обе
щали восстановить польское государство.

На белорусских территориях, входивших в состав Райхс- 
комиссариата «Украина», по сведениям представительства поль
ского эмиграционного правительства на оккупированных землях, 
в начале 1944 г. наблюдалось улучшение отношений украинской 
администрации к полякам. И даже сообщалось об оказании помо
щи бедным польским семьям24. Со второй половины 1943 г. к луч
шему изменилось отношение к польскому населению и у властей 
в Генеральном округе «Литва». Большая терпимость проявлялась 
к польскому языку. В конце 1943 г. на территории округа в более 
мягких формах проводилась конфискация хозяйств у поляков, в 
частности, литовец, который принимал польское хозяйство, мог 
выразить согласие оставить на месте бывшего хозяина земли25.

Одной из действенных форм влияния на сознание населения 
в условиях оккупации являлась школа. Политика в области об
разования имела свою специфику в различных зонах оккупации. 
Если в восточных районах, которые находились под контролем 
командования группы армий «Центр», фактически сохранилась 
довоенная сеть русскоязычных учебных учреждений с неболь
шим количеством, школ и с преподаванием на белорусском язы
ке, то на юге Беларуси (генеральные округа «Волынь-Подолье» и 
«Житомир») проводилась украинизация, в центральных областях 
Беларуси (генеральный округ «Белоруссия») -  белорусизация26. 
Процессы «национализации» школы в районах, где проживали 
представители других этносов, не способствовали согласию -



население бойкотировало школы, проводя занятия подпольно на 
родном языке.

В начале оккупации немецкие власти на территории Рейхс
комиссариата «Украина» способствовали открытию польских 
школ. Так, осенью 1941 г. в г. Пинске, Пинском и Жабчинском 
районах было открыто 14 польских школ (13 % от всех действую
щих), в целом по Пинской округе осенью 1941 г. насчитывалось 
8 польских школ (5 %). В самом г. Пинске были подготовлены к 
открытию 2 польские школы (вместе с 2 белорусскими и 2 рус
скими)27.

В 1942 г. польские школы на территории оккупированной 
Беларуси (генеральные округа «Белоруссия», «Волынь-Подолье» 
и «Житомир») были ликвидированы. Дети поляков на Брестчине 
(по оценкам оккупационных властей, около 20 % от общего коли
чества детей) были обязаны посещать белорусские или украин
ские школы28.

В отчете Пинского окружного инспектора от 20 октября 
1941 г. описывается механизм создания национальных школ: ро
дители записывали детей в учебные заведения в соответствии 
со своей национальностью и исходя из того, на каком из разре
шенных языков преподавания (белорусском, русском, польском 
или украинском) они хотели бы получать образование. В итоге, 
только 6 человек в г. Пинске выразили желание учить своих де
тей на украинском языке. Изначально власти ограничились вве
дением украинского языка в качестве обязательного предмета во 
всех школах города и округа. При этом возникли определенные 
трудности: окружной инспектор обращал внимание властей на 
отсутствие учебников на украинском языке, учителей, а также не
желание детей изучать новый язык29.

Осенью 1941 г. в г. Пинске, Пинском и Жабчинском райо
нах было открыто 7 украинских школ (7 %), в 1942 г. цифра воз
росла до 21 (20 %). В целом по Пинской округе осенью 1941 г. 
было 8 украинских школ (5 %)30, по данным на март 1942 г., 
уже 38 украинских школ (из общего количества -  156), из них в 
г. Пинске -  2, в Пинском районе -  2, Жабчинским и Ивановском 
районах -  по 1731. По сведениям представительства польского
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эмиграционного правительства на оккупированных землях, за 
июнь 1943 г. в Дрогичинском и Кобринском уездах было 230 школ, 
из них 160 -  украинских, 39 -  белорусских, 3 -  польские. В укра
инских школах работал 221 учитель и занималось 13 390 детей32.

Население не стремилось отправлять детей в школы с украин
ским языком обучения, в результате в конце 1943 г. -  начале 1944 г. 
политика украинизации была практически свернута33. В сентябре 
1943 г. в г. Пинске и районе была открыта 41 школа, где работало 
6 учителей-украинцев (из общего числа -  140 человек). В школах 
обучалось 249 учеников украинской национальности (из общего 
количества 2862 ученика)34. Среди учителей г. Пинска и Пинского 
района украинцы составляли 4,2 %, ученики-украинцы -  8,7 %.

Проукраинская политика оккупационных властей на терри
тории Райхскомиссариата «Украина» позволила украинцам раз
вернуть культурно-просветительскую деятельность. Уже в 1941— 
1942 гг. работали украинские комитеты взаимопомощи в городах 
Брест, Лунинец, Иваново, Дрогичин. Они состояли из ряда от
делов, которые контролировали образование, здравоохранение, 
сельское хозяйство, почту и т. д.35 Комитеты развернули широкую 
культурно-просветительскую деятельность.

Была возобновлена деятельность культурно-просветитель
ского общества «Просвіта». Значительное внимание оккупацион
ные власти обращали на развитие украинской периодической пе
чати. Тиражи изданий были значительными. Например, в августе 
1942 г. четыре номера «Пинской газеты» вышли общим тиражом 
59 460 экземпляров36.

При проведении украинизации на белорусских территори
ях не учитывался тот факт, что удельный вес титульной нации 
здесь не превышал 1 %. Некоторое представление о количествен
ном составе этой, этнической группы дают материалы переписи, 
проведенной осенью 1941 г. В г. Пинске в тот период проживало 
120 украинцев (0,3 % всего населения)37, в г. Лунинце -  81 (0,7 %), 
в Жабчинском районе -  70 (0,2 %); в Лунинецком волости -  103 
(0,5 %)38.

Необходимо отметить тот факт, что в течение оккупационно
го периода цифры существенно менялись. Уже в августе 1941 г.



на территории Полесья была развернута акция по переоформле
нию документов местного украинского населения. Ее целью, по 
мнению Украинского комитета взаимопомощи, который к этому 
времени начал действовать в Бресте и некоторых других городах, 
было возвращение записи об украинском происхождении тем, кто 
по политическим причинам был неправильно записан поляком, 
белорусом или даже «здешними» («тутзйшьімі»)39. Эта проблема 
затрагивается в сообщении представительства польского эми
грационного правительства на оккупированных землях за апрель 
1944 г. По его данным, в «одном из уездов, через который прохо
дит железнодорожная линия Брест -  Лунинец», по официальной 
переписи населения, проведенной немцами в 1941 г., проживало 
16 украинцев. В 1942 г. их количество неожиданно возросло до 
7 тысяч, а в 1943 г. упало до 2400, в 1944 г. на территории уезда 
насчитывалось 800 украинцев. Резкий рост числа украинцев 
объясняется включением этих территорий в состав Райхскомис- 
сариата «Украина» и проведением оккупационными властями 
политики украинизации. Однако изменения оккупационной по
литики привели к падению численности представителей данного 
этноса40.

С развитием военных действий Красной армии по освобож
дению белорусских земель наблюдалось усиление активности 
партизан и других вооруженных формирований разнообразной 
политической и национальной ориентации. Украинцы массово 
присоединялись к партизанскому движению. В связи с этим в на
чале 1944 г. к украинцам изменилось отношение оккупационных 
властей г. Бреста. Наполовину было сокращено финансирование 
Украинского комитета, было отказано в поддержке украинской 
церкви. Одновременно и украинцы изменили свое отношение к 
властям. Те из них, кто занимал посты в местной администрации, 
стремились к увольнению с последующим выездом за пределы 
этой территории41.

Во время немецкой оккупации русское население Беларуси не 
оставалось вне внимания германских властей. С одной стороны, 
велась борьба с русской интеллигенцией как распространитель
ницей влияний большевистской России. Это приводило к потере
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русскими работы и ухудшало жизненные условия. С другой сто
роны, оккупанты стремились оказать поддержку русским нацио
налистическим, белоэмигрантским организациям. Русское насе
ление отличалось активностью. На протяжении всего периода 
оккупации в г. Бресте действовал Русский комитет взаимопомо
щи, в задачу которого входила культурно-просветительская дея
тельность42.

Национально-культурная политика оккупантов на террито
рии Беларуси, которая контролировалась военным командовани
ем и входила в состав тыловых районов группы армий «Центр», 
значительно отличалась от той, что проводилась на территориях, 
подконтрольных гражданской администрации. В первую очередь 
это заметно в отсутствии целенаправленной «национализации». 
Немецкое командование не проводило ее в местностях, где на
ходились силы русских коллаборационных воинских формиро
ваний. Основная пропагандистская обработка населения данных 
территорий заключалась в поднятии русского духа43.

Также в районах, подконтрольных военной администрации, 
насильно не открывались белорусские или украинские школы. 
Рассказывая об итогах 1942-1943 уч. г., газета «Новый путь», из
дававшаяся в Гомеле на русском языке, писала: «Благодатное 
влияние на успешность и поведение учеников явно оказало и то 
обстоятельство, что обучение в большинстве школ районов про
исходит на родном белорусском языке. Исключение в этом отно
шении составляют лишь г. Гомель и Тереховский район, где преоб
ладают русские школы»44. Опеку над народной школой, открытой 
в г. Глусске осенью 1942 г., взял русский добровольческий бата
льон, который «оказал большую помощь в организации работы 
школы»45. Экзамен по русскому языку в конце 1942/1943 уч. г. сда
вали как, переводные ученики 5 и 6 классов, так и выпускники -  
ученики 7-х классов г. Витебска и района46.

На территории Беларуси, которая находилась под контролем 
военного командования, не только издавались газеты на рус
ском языке, но и работали русские театры, проходили гастроли 
ансамблей русской песни и танца, а в кинотеатрах шли немец
кие фильмы с субтитрами на русском языке. Витебская газета
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«Новый путь» 30 марта 1942 г.47 сообщала читателям о том, что 
«с сегодняшнего номера 20-го наша газета выходит только на рус
ском языке. Для наших белорусских читателей мы будем издавать 
каждую неделю особый листок на белорусском языке, который 
будет наибольшее внимание уделять вопросу национальной бело
русской культуры».

Оккупационные власти понимали, что на этой территории 
проживает именно белорусский народ, однако в целом рассмат
ривали его как ветвь русского. О том, что власти ориентирова
лись в этнической ситуации, свидетельствуют опубликованные в 
прессе цифры о численности населения г. Витебск в 1942 г.: «Со
ответственно статистическим сведениям на 1-е мая с.г. в городе 
проживает: всего населения -  40 788 ч. [...]. По национальному 
составу население города распределяется следующим образом: 
белорусов -  33 978; русских -  3 368; поляков -  1 059; украин
цев -  446; немцев -  196, др. -  741»48. Как видим, русские состав
ляли лишь 9,9 % населения города, однако вся пропагандистская 
кампания велась на русском языке, также русский изучался и в 
школах. В Белорусском народном доме, открытом в г. Витебске 
1 октября 1941 г., в концертной программе, наряду с белорус
ской музыкой (хоровые, сольный и танцевальные выступления), 
постоянно проходили концерты, посвященные творчеству рус
ских композиторов (например, Глинки, Чайковского)49. Городская 
библиотека в г. Бобруйске, которая была открыта распоряжени
ем Полевой комендатуры и Отдела пропаганды 14 апреля 1943 г., 
носила имя Александра Пушкина50.

В поисках поддержки среди местного населения в критиче
ские последние месяцы оккупации внимание было обращено на 
молодое поколение представителей нетитульного этноса. 7 мая 
1944 г. в г. Борисове был создан Союз русской молодежи, кото
рый «объединял молодежь русской национальности в пределах 
территории группы армий “Центр” и генерального округа Бело
руссия»51.

Немного данных сохранилось о латышском населении. Ок
купанты не рассматривали латышей как коренных жителей этих 
земель, поэтому их политика была направлена на репатриацию
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латышского населения на территорию генерального округа «Лат
вия». В июле 1943 г. в Витебске действовала Репатриационная ко
миссия Латвийской народной помощи52.

На основании изложенного выше, можно сделать вывод, что в 
период оккупации наблюдались значительные отличия в положе
нии национальных сообществ в различных зонах оккупирован
ной Беларуси. Усилия оккупантов по обострению напряженности 
между различными этносами не дали ожидаемых результатов. 
Простое население не стремилось участвовать в политических 
играх коллаборационистов. Оно вынуждено было сообща искать 
пути выживания в тяжелых условиях оккупации.
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49 Новый путь (Витебск). -  1942. -  21 июля. -  С. 4.
50 Новый путь (Бобруйск). -  1943. -  10 апреля. -  С. 4.
51 НАРБ. -  Ф. 385. -  Оп. 2. -  Д. 4. -  Л. 67.
52 Новый путь (Витебск). -  1943. -  18 июня. -  С. 4.
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НАЦИСТСЬКА ПОЛІТИКА ГЕНОЦИДУ ЄВРЕЇВ НА ВОЛИНІ

На Волині євреї були третьою за кількістю національною гру
пою, яка становила 10 % населення регіону напередодні Другої 
світової війни, біля 221 760 осіб у 1939 р. Також треба зважа
ти на те, що восени 1939 р. у цей регіон прибуло майже 60 ти
сяч єврейських біженців, з них до 1941 р. на Волині залишилося 
24 тисячі [7, с. 253].

Знищення євреїв почалося з перших годин після нападу на 
СРСР. Авіабомбардування націлювалися не тільки військові 
об’єкти, вони також були направлені на ті квартали міст і містечок 
Західної України, де компактно проживало єврейське населення. 
Так, на Волині руйнувань зазнали Олика, Колки, Ковель, Сарни, 
Радивилів, Млинів, Гоща. Сотні єврейських родин залишилися 
без даху над головою [7, с. 253]. У ході боїв за Острог, що тривали 
до 2 липня 1941 р., під час обстрілів загинуло близько 500 євреїв 
міста [42, с. 34]. Загалом, на Волині у перші дні війна забрала жит
тя 5 тисяч осіб єврейського походження [44, с. 186].

Одразу після початку військових дій цивільне населення на
магалося евакуюватися на схід, але залишити Волинь змогли не 
більше 12-13 тисяч євреїв [44, с. 55,186].

Згадуючи про геноцид євреїв у Корці, Наум Анапольський 
писав: одразу після захоплення містечка «євреї ще не знали, що 
являють собою німці і в перший день окупації вели себе спокійно, 
але вже на другий день ми перестали відчувати себе людь
ми» [6, с. 75]. Нова влада змусила усіх місцевих жителів пройти
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процедуру обліку, таким чином вона отримала дані щодо кіль
кісного та національного складу населення підконтрольних 
територій. Основою для первинної ідентифікації був паспорт ра
дянського зразка, це дало можливість виокремити євреїв з-поміж 
решти місцевого соціуму [28, с. 156,159]. Більшість євреїв не мог
ли навіть уявити, що на них чекало, вони не приховували дані про 
себе, не підозрюючи, що таким чином підписують собі смертний 
вирок. Дуже швидко вони збагнули, що їм немає місця на землі за 
«нового порядку», проте небагатьом вдалося уникнути страшної 
участі [29, с. 54, 55].

Убивства євреїв зазвичай здійснювали спеціальні загони -  
«айнзацгрупи». їх головним завданням було «безжалісне знищен
ня ідеологічних і расових ворогів». Разом з німецькою поліцією 
порядку, Ваффен-СС, за участі місцевої допоміжної поліції та 
військових формувань вони влітку 1941 р. розгорнули винищу
вальну кампанію проти єврейських громад [20, с. 87; 39, с. 10].

Спочатку айнзацгрупи «полювали» на євреїв-чоловіків (віком 
від 17 до 45 років), яких вважали найбільш небезпечною безпо
середньою загрозою та потенційним джерелом опору. Причому 
невеликі каральні підрозділи не мали ані часу, ані достатніх сил 
для масових убивств. Для тотального знищення єврейського на
селення райхсфюрер СС Г. Гіммлер призначив додаткові сили 
під командуванням шефа СС та поліції Ф. Екельна. Уже 25 лип
ня 1941 р. останній наказав 1-й бригаді СС «очистити смугу Ров
но -  Новоград-Волинський від розпорошених бійців 124 дивізії 
Червоної армії та від інших ворожих груп». У результаті цієї 
операції у Новограді-Волинському було знищено 1658 єврейських 
чоловіків і жінок. Наприкінці липня Ф. Екельн особисто керу
вав масовим розстрілом 800 євреїв обох статей (віком від 16 до 
60 років)гна берегах річки Случ [29, с. 97,102].

На лінії Горохів -  Луцьк -  Рівне -  Новоград-Волинський 
діяла зондеркоманда 4А під керівництвом штандартерфюрера СС 
П. Глобеля, архітектора за фахом. Операція з пошуку «радянських 
активістів» перетворилася на вбивства євреїв у Луцьку, Дубно, 
Рівному, Костополі, Шепетівці, Олиці й інших населених пунктах 
[17, арк. 67,69; 27, с. 158,180; ЗО, с. 53; 44, с. 72].
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Улітку 1941 р. дедалі більше есесівців та інших німецьких 
військових на місцях усвідомили, що їх призначили на роль 
виконавців або співучасників масових убивств. Вони адаптували
ся до цієї ролі, передаючи «найнеприємніші» завдання не-німцям 
і «поліпшуючи» методики масових розстрілів, що в результаті 
дало їм можливість збільшити масштаби вбивств [29, с. 112].

Про один із таких випадків згадувала Варвара Барац, яка тоді 
проживала у Рівному. У будинок, де мешкали євреї, увірвалися 
німці. З допомогою українських поліцаїв вони почали виштовху
вати чоловіків. Того вечора схопили близько 400 осіб, які 9 липня 
1941 р. були розстріляні на околиці міста [1, с. 12]. Такі акції були 
непоодинокими. Незабаром почалося полювання на чоловіків- 
євреїв нібито на примусові роботи. У результаті життям поплати
лося 300 осіб з Корця, у т. ч. хлопчики 10-12 років, яких вивезли за 
місто у напрямку Новограда-Волинського, їх примусили копати 
ями, в яких жертви були поховані живцем. Дехто намагався виб
ратися, тому по могилах кілька разів проїхалися трактором [17, 
арк. 154].

Масове знищення євреїв відбулося в кар’єрі Здолбунівського 
цементного заводу. Спочатку було розстріляно близько 700 чо
ловік, починаючи з 7 серпня по вересень 1941 року, близько 
4300 чоловік. Земля, якою засипали вбитих, потріскалася і з неї 
витікала кров. Перед смертю людей роздягали. Одяг продавали, 
а кращі речі відправляли в Німеччину, або ж залишали собі [32, 
с. 306].

16 серпня 1941 р. біля Костополя було страчено 470 чоловіків- 
євреїв (за іншими даними -  600), серед яких були найбагатші 
члени громади. У родин вбитих виманювали обманом гроші, 
нібито на потреби рідних, яких, як запевняли, відправили у табір 
примусової праці [17, арк. 67, 69; 42, с. 160].

Подаючи єврейство як «опору більшовизму», нацисти на
магалися використати антирадянські настрої та расові забобони 
частини жителів, аби створити враження, ніби усе суспільство 
вимагає від них ліквідації євреїв. Водночас вони розраховували 
на те, що до каральних акцій вдасться втягнути якомога більше 
українців [23, с. 164-165].
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Насилля зблизило німців і деяких представників місцевого 
неєврейського населення. Гнів, як окупанти і передбачали, було 
скеровано проти євреїв. Ті, хто відгукнулися на німецький заклик, 
знали, що догоджають новому господареві -  незалежно від того, 
вірили вони чи ні у те, що у їхніх бідах винні євреї. Своїми діями 
вони солідаризувалися з нацистами [39, с. 207-208].

Євреї Західної Волині дуже потерпали від насильства з боку 
місцевого населення, щонайменше у 27 містечках і селах місцеві 
мешканці пограбували єврейське майно та вбили деяких власників 
[З, с. 66]. На євреїв також намагалися перекласти відповідальність 
за вбивства в’язнів волинських тюрем, здійснених органами 
НКВС. Усе це стало прелюдією до антиєврейських погромів у 
Дубно, Кременці, Корці, Шумську і Тучині. Так, у Кременці, де 
було виявлено понад сотню убитих в’язнів, загинуло близько 
130 євреїв [3, с. 66; 39, с. 207], у Луцьку -  2 тисячі, погром пред
ставляли помстою за кривду, яку начебто завдали українцям 
євреї-комуністи [39, с. 207].

Реакцію місцевого населення на ці події зафіксував священик 
Максим Федорчук у своєму щоденнику: «.. .Рознеслася по селу ве
лика тривога щодо долі в’язнів. Прибув з тюрми Устим Гуменюк 
і поранений в ногу Олексій Климчук. Оповідають, що у в’язниці 
всі покатовані і розстріляні... всі в’язні полягли від большевиць- 
ких куль. Коли цьому дійсно правда, то жидам буде могила!!!» [9, 
с. 92].

Антиєврейські заходи проводилися нацистами зразу після за
хоплення населеного пункту. Щодо єврейського населення прова
дилася селекційна політика. Мешканець Корця, Я. Вулах, згадував, 
що на другий день після окупації міста гітлерівці почали наводи
ти «порядок»: йшли погроми єврейських магазинів та приватних 
будинків, що супроводжувалися побиттям жертв до напівсмерті 
[17, арк. 154-155].

Як уже зазначалось, окупанти намагалися залучити до роз
прав з євреями і українців. Невідома єврейка з Млинова, що на 
Рівненщині, згадує: «З 26 червня 1941 р. почалися єврейські по
громи. Німці і націоналісти ходили по квартирах, виловлюючи
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активістів і євреїв, останнім кричали, що їх потрібно вбивати, як 
собак. Деякі місцеві жителі раділи цьому і говорили, що прийшли 
визволителі» [40, арк. 3-4].

Окупація Волині супроводжувалася нововведеннями, які 
регламентували життя населення. Євреї, як діти, так і дорослі, 
мали носити на одязі спеціальну позначку [23, с. 164], це були 
повязки чи нашивки з зіркою Давида. Недотримання цього 
розпорядження каралося штрафом у розмірі 1000 радянських 
карбованців [11, арк. 1; 28, с. 57].

Із перших днів окупації населення Волині було обмежено 
у вільному пересуванні по території області, на це потрібен був 
відповідний дозвіл, євреям не дозволялося вільно пересуватися 
навіть у межах одного населеного пункту [12, арк. 2; 28, с. 159]. Ви
няток робився у разі, якщо пересування було потрібне для роботи 
і тільки у визначені години. Посвідчення з відповідною поміткою 
дозволяла власнику: «[...] вільно проходити бічними вулицями в 
часи 6.30-8.30, 12.00-14.00, 17.00-18.00 [...], зупинятися заборо
нялося [...]» [5, с. 86-87].

Перебування поза помешканням після 19-ої години заборо
нялося та каралося ув’язненням або смертю. Михайло Подворняк 
згадував: євреям «[...] заборонялося після заходу сонця виходити 
на вулицю, а вдень вони не мали права ходити хідником, а тільки 
серединою вулиці. Вони так і робили -  йшли вулицею, а жовті 
великі латки на плечах здалеку було видно» [38, с. 150].

Євреї повинні були реєструвати своє майно, рід діяльності, 
фінансові заощадження [29, с. 115]. Стосовно майна і помешкань: 
влада вважала, що «жидівське володіння стоїть на останньому 
місці» (у т.ч. на випадок пожеж) [10, арк. 1]. Забороняючи євреям 
користуватися послугами поштового зв’язку, окупанти сприяли 
ізоляції громад [37, с. 4].

Усі цінні речі євреї були зобов’язані здати окупантам. Так, 
з 3 по ЗО червня 1942 р. євреї Рівненського р-ну мали здати 
всі кольорові метали (бронзові, мідні, цинкові, нікелеві, оло
в’яні вироби). У Здолбунові, крім золота, марок, одежі, шуб, 
конфісковували каракуль та відрізи тканин. У Млинові забирали
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велосипеди, швейні машинки, меблі. Крім того, євреїв змушува
ли віддавати теплі речі для німецької армії (вовняні та шкіряні 
рукавиці, пальта, жилетки, шарфи та ін. [31, с. 169].

Євреям заборонялося бувати у крамницях, відвідувати 
їдальні, кав’ярні тощо [23, с. 164]. Документи свідчать, що на рин
ках вони могли торгувати з 10-ої до 12-ої години у визначений 
день, за дозволом районних і міських управ [6, с. 35].

На вивісках підприємств, якими керували євреї, обов’язково 
потрібно було зазначати: «жидівське підприємство». Крім того, 
вони мали працювати у суботу (священний день у іудеїв), оскільки 
«днем спільного відпочинку є неділі і державні свята» [4, арк. 1]. 
Часто домівки євреїв на Водині спеціально позначалися, на две
рях малювали або вивішували шестикутну зірку голубого кольо
ру, інколи писали «Jude» [33, с. 240].

Більшість синагог було знищено, а їхнє майно -  пограбова
не. Окупанти відверто глумилися над релігійними почуттями 
віруючих, примушуючи їх спалювати чи топтати ногами сувої 
Тори [28, с. 160]. Особливо трагічним було становище раввинів 
[44, с. 139]. Наприклад, у Корці їх примусили облити бензином 
Тору, священні книги і спалити їх. Тих, хто відмовлявся це робити, 
забивали до смерті або розстрілювали. Подекуди раввінів фото- 
графували на тлі палаючих Тор. Німці примушували нещасних 
стригти одне одному бороди, вистригати на голові хрест [5, с. 76].

Усі євреї мали сплачувати високі податки, але їм виділяли 
мізерні харчові пайки. Окружний костопільський гебітскомісар 
Ленерт встановив для євреїв податок у розмірі 25 % від доходу, 
податок сплачували навіть за новонароджених, він складав 10 % 
доходу батька та матері. Протягом першого місяця життя дитини 
мав бути сплачений місячний заробіток батьків [16, арк. 14].

Згідро з розпорядженням райхсміністра східних окупованих 
територій А. Розенберга, євреї у віці від 14 до 60 років зобов’язані 
були працювати [25, с. 523]. Для них передбачалося спеціальні 
трудові відносини. Лише євреїв змушували виконувати приниз
ливу, а часто безглузду працю [28, с. 162], вони чистили туале
ти, носити вантажі на верхні поверхи будівель, їх замість коней
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запрягали у вози, щоб везти меблі та пограбоване майно. При 
цьому нещасних жорстоко били [17, арк. 154; 43, с. 529]. У Корці 
євреї збирали руками сміття, бите скло, їм не видавали ані віників, 
ані лопат. їх використовували як робітників на тартаках, вирубці 
дерев у лісі, вантажних роботах, торф’яних шахтах, будівництві 
каналізації тощо [6, с. 75; 42, с. 34,160].

Потреба у робочій силі зберегла, хоч і тимчасово, життя ба
гатьом євреям Острога 4 серпня 1941 р. Але вже тоді 2000 осіб 
було розстріляно нібито за допомогу радянським солдатам і па
рашутистам, які були помічені в сусідньому Оженині [42, с. 34]. 
Наприклад, острожанин В. Вальдман згадував, що «зранку 
4 серпня 1941 р. усіх жителів єврейської національності виганя
ли з домівок, не дивлячись на вік і стать. Була сформована коло
на, яку гнали у напрямку Нового містечка в урочище Красностав. 
Дорогою есесівці знущалися з людей, били залізними прутами, 
особливо чоловіків, які носили бороди. Зі сформованої колони 
гітлерівці набирали другу колону чоловіків, старших за віком, 
і тих, хто носив бороди, хворих, інвалідів» [35, арк. 1-2]. Федір 
Інтергойз, якому пощастило уникнути розстрілу, розказував, що 
людей змушували рухатися за місто на схід, де був густий сосно
вий ліс. Там знаходилися довжелезні свіжовикопані ями. Усім на
казали роздягнутися. Потім до ями підводили по 100 осіб і під 
звук свистка та гавкання собак стріляли в потилицю. Усіх, хто 
залишився живим, знову зібрали в колону і погнали додому [21, 
с. 3]. Коли жертви повернулись у місто, виявилося, що їх майно 
розграбоване. Острозька вчителька Блюма Штирнберг у своєму 
прощальному листі писала: ті, хто залишився живими, «були 
щасливі, ніби виграли найбільший приз у лотереї життя. Здоро
вий глузд говорив, що жити краще, ніж померти. Інстинкт вижи
вання був таким сильним, що раділи навіть з такого життя. Той 
етап тривав 4 тижні, “урізноманітнений” такими моментами, як 
конфіскація золота та срібла, сплата контрибуції розміром 100 000 
карбованців і очікуванням, що всім загрожує гетто» [41, с. 32-33].

Крім того, очільник Райхскомісаріату «Україна» Е. Кох за
провадив штрафи для організації та установ, в яких працювали
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євреї. Євреї не могли займатися певними професіями, хоча 
професіонали з дефіцитними спеціальностями попри все продов
жували працювати. Місцеве населення заохочували звільняти 
фахівців-«жидів» [15, арк. 16-25].

У Луцьку, Рівному та деяких інших містах Волині в кінці лип
ня 1941 р. були створені маріонеткові єврейські ради -  юденради. 
Згідно з інструкціями Головного управління безпеки Райху, перед 
ними ставилися такі завдання: взяти на облік усіх євреїв конкретної 
місцевості й організувати переселення останніх, згідно вказівок 
СС; провадити збір накладеної на них контрибуції; виявляти 
спільно з поліцією цінності, що їм належать, та конфісковувати їх; 
придушувати будь-які прояви опору [ЗО, с. 41-42; 36, с. 130].

Примусове переселення євреїв почалося відразу після захоп
лення Волині. Уродженець Острога Василь Вальдман згадував, що 
його сім’ю і багатьох інших місцевих євреїв насильно вивезли з 
околиць у місто та поселили на вулицях, які в майбутньому стали 
складовою гетто. З цього часу розпочалося «страшне, принизли
ве, якщо так можна сказати, життя» [35, арк. 1-2].

На думку американського історика Тімоті Снайдера, ідеологія 
націонал-соціалізму відбирала у певної групи людей право вва
жатися людьми [39, с. 399]. Рівнянка Зоя Нестерова згадує, як во
сени 1941 р. вона зустріла на базарі свою шкільну подругу Фейгу 
з нашитим на її одяг жовтим колом, коли дівчина хотіла з нею по
говорити, то отримала приголомшливу відповідь: «Нам не мож
на. Ми ж не люди, ми -  євреї» [8, с. 123]. Усі волинські євреї були 
поставлені поза законом, за їх побиття і вбивство нікого не кара
ли. Так, у Рівному та інших містах зафіксовано багато випадків 
викрадення євреїв на вулицях і з робочих місць, цих нещасних 
потім ніхто не бачив [43, с. 520].

На євреїв були накладені високі контрибуції та реквізиції, 
жодних інструкцій, які б регламентували їхній обсяг, не існувало. 
Спочатку реквізиції підлягало все цінне майно -  золото, при
краси, коштовності, але вже взимку 1941 р. для порятунку вояків 
Вермахту від холоду євреї мали здати всі теплі і хутряні речі. 
У осіб, які мешкали в сільській місцевості, конфіскації підлягала 
домашня худоба [28, с. 170].
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Щодо людських втрат, то на першому етапі винищення було 
страчено приблизно 20 % волинських євреїв, зокрема, кількість 
єврейського населення у Рівненському й Острозькому районах 
скоротилося, відповідно, на Vs та 7з. Більшість жертв склада
ли працездатні чоловіки, в результаті чого постраждало багато 
єврейських родин. Відсутність лідерів і громадських діячів, уби
тих першими, стало відчутним при формуванні юденратів. На 
посади призначали осіб без досвіду, як наслідок, страждало усе 
єврейське населення регіону [44, с. 99,100,115].

Багато з євреїв намагалися врятуватися від розправ тікаючи 
в інші міста Волині, окупанти не заважали їх притоку до Луцька 
і Рівного. Таким чином вони свідомо намагалися сконцентрува
ти єврейське населення в певних місцях, готуючись до великого 
«дійства винищення» [43, с. 522]. Кількість євреїв у Рівному зрос
ла на 399 осіб (з 15 серпня по 15 жовтня 1941 р.) [14, арк. 1], а в 
Луцьку -  на 180 осіб (з 12 листопада по 20 грудня 1941 р.), хоча у 
цей період вбивства вже тривали [28, с. 156].

У західних регіонах України певний час євреї ще залишали
ся. Це було обумовлено швидкими військовими діями літа 1941 р., 
деяким запізненням з наказом вищого політичного керівництва 
Райху про початок тотального знищення єврейського населен
ня, міркуваннями суто економічного характеру. У каральних 
структур елементарно не було достатніх ресурсів, аби виконати 
покладені на них завдання у повному обсязі [28, с. 179].

В останню чергу винищення відбулося на тих землях, які німці 
захопили першими. Типовим для багатьох містечок і невеликих 
міст Волині була ситуація, коли євреї складали близько половини 
всього населення. На відміну від таких міст, Рівне у 1941 р. вже 
зазнало масових каральних акцій [39, с. 229-230]. Організатором 
цих злочинних дій був головнокомандувач СС і поліції у тилу 
групи армії «Південь», обергруппенфюрер Фридрис Екельн. Пов
не знищення євреїв було умовою приїзду Е. Коха у Рівне -  сто
лицю Райхскомісаріату «Україна». Про це відверто заявляли його 
співробітники.

6 листопада 1941 р. поліція наказала рівненським євреям 
зявитися для переселення, взявши з собою усі цінності та
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необхідні для «подорожі» речі. Головну роль у їх ліквідації відіграв 
загін СД штурмбанфюрера Германа Лінга, що був оперативною 
частиною айнзацгрупи 5 і налічував приблизно 20 осіб. Близько 
17,5 тисяч осіб було перевезено у розташований неподалік ліс -  
Сосонки. Проте нечисленний загін фізично не міг самостійно 
знищити таку кількість людей. Тому за наказом Екельна у Рівне 
були направлені частини поліцаїв з інших міст -  Житомира, 
Вінниці, Сарн, Луцька. Активну участь у цій розправі брали рота 
«Остланд», українська допоміжна поліція, службовці місцевого 
гебітскомісаріату, добровольці з батальйону земельних стрільців, 
що охороняли табір військовополонених у місті, штатна рота 
головнокомандувача Вермахтом в Україні. Загальна кількість 
виконавців нараховувала 1500 осіб.

Протягом першого дня розстріляти усіх не встигли. Нещасні, 
чекаючи на вирок, ночували на лісовій галявині просто неба. 
Вночі падав сніг і було дуже холодно, через сильний холод люди 
були так виснажені, що не могли поворухнутись. У замерзлій 
багнюці лежали літні чоловіки і жінки. Діти 4-5 років замерзали 
на смерть [26, с. 104-105,123-124,130, 145,149,158,161].

Після триденної «акції» було знищене майже все єврейське 
населення м. Рівне, живими залишилися 5000 осіб [36, с. 136]. 
5 вересня 1941 р. Е. Кох наказав створити гетто в містах, де євреї 
становили велику частку населення, більшість з цих населе
них пунктів були розташовані на території Західної Волині. Ось 
як згадує про це Михайло Подворняк: «Віддали жидам у місті 
(Вишнівці) найгіршу якусь частину і всіх переселили туди. Огоро
дили ту дільницю високою дерев’яною огорожею, зробили браму 
і поставили варту. І це було т. зв. гетто, про які наші люди перед 
тим ніколи не чули і якого ніколи не бачили. І тоді жид не мав 
права вийти за місто, хіба тільки за спеціальною перепусткою. Усі 
вікна в гетто, які виходили на місто, були позамазувані вапном, 
забиті дошками. Кожного ранку в ґетто заходила міліція, вивози
ла звідти жидів, які робили в місті різні найбрудніші і найтяжчі 
роботи, а ввечері їх під охороною запроваджували назад до гетто. 
Такі гетто були по всіх більших містах Волині. Довелося їх бачити 
у Крем’янці, Почаєві, Вишнівці» [38, с. 150-151].
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Для організації гетто, як правило, використовували най- 
бідніші, найбільш занедбані райони міст, окраїни, умови прожи
вання в них були нелюдськими, пригнічувала і постійна загроза 
смерті [24, С.192, 195]. Фактично, це були транзитні пункти перед 
знищенням.

Потреба у робочій силі тимчасово зберегла життя багатьом 
євреям, у тому числі й острожанам. В. Барац розповідає: «після 
листопадової акції ті, хто залишилися живими, зрозуміли, що 
подальше їх існування залежить від їх корисності для німецьких 
властей <.. .> На початку грудня в гетто організували майстерні -  
кравецькі, панчішні, білизняні, по в’язанню светрів <...> За два 
літри олії вдалося придбати необхідну кількість вовни <.. .> Я по
чала працювати, в’язати светри <.. .> За це кожен працівник одер
жував «аусвайс», зареєстрований у німецькому “Арбайтсамті”» 
[1, с. 90-91].

Німецька верхівка вважала євреїв залишковим населенням і 
дармоїдами, за чий кошт можна було зекономити на їжі. Зокре
ма, у Ковелі, де вони становили майже половину населення, тоб
то близько 14 тисяч осіб, їх поділили на дві групи -  працівники 
і непрацівники -  та поселили в різні гетто: у Новому і Старому 
місті. Мешканці одного гетто, котрих вважали дармоїдами, були 
розстріляні біля Каменя-Каширського, загальна кількість жертв 
склала 6 тисяч людей [19, с. 54; 39, с. 201,231]. На Кременеччині за
ступник гебітскомісара Ф. Мюллера Вайс потурав економічному 
розоренню та штучному голоду серед мешканців гетто. Щоден
на норма хліба була скорочена до 80 г на особу, це призвело до 
того, що у Кременецькому гетто щоденно помирало 10 осіб [22, 
с. 13]. Працюючі євреї у Луцькому гетто отримували 150 г хліба, 
непрацюючі -  75 г, діти -  ЗО г. Від голоду вони пухли [45, с. 1412].

Побутові умови, створені для євреїв, теж були вкрай 
незадовільними. Брудні вулички, перенаселені будинки, страшна 
тіснява, відсутність каналізації й водогону, брак ліків, медичної 
допомоги призводили до епідемій і постійних репресій за «бруд» 
і «безлад» [24, с. 192].

Геноцид проти євреїв не знав меж. У лютому 1942 р. на те
риторії Кременецької в’язниці встановили спеціальну шибеницю,
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на символічне відкриття якої прибув гебітскомісар Ф. Мюллер. 
У його присутності жандарми провели показову страту 10 осіб -  
втікачів з гетто Дубно і Рівного. «Родзинкою» цього цинічного 
дійства стало те, що двох молодих євреїв змусили виконати роль 
катів, і вони накинули зашморги на шиї приречених [22, с. 79].

20 січня 1942 р. у передмісті Берліна Гроссен-Ванзеє відбулася 
нарада нацистських керівників, на якій було ухвалене підсумкове 
рішення щодо євреїв Європи, т. зв. «остаточне вирішення єврей
ського питання» [ЗО, с. 48]. Згідно з ним, починаючи з літа 1942 р. 
почалася друга хвиля винищення євреїв Волині. Уніч на 13 липня 
німецька поліція й українські допоміжні сили змусили рівненських 
євреїв залишити свої домівіди, нещасних жертв пішки відвели до 
вокзалу, де замкнули у вагонах. Через два дні, які вони провели без 
їжі і води, їх було перевезено до каменоломні біля лісів за містом 
Костополь і розстріляно [ЗО, с. 77-78; 39, с. 230].

Восени 1942 року завершилася ліквідація 12 тисяч євреїв 
м. Дубно. Гітлерівці не тільки розстрілювали приречених, у серп
ні і жовтні 1942 р. декого було задушено. Документи свідчать, 
що 4 серпня біля 1000 осіб загнали в ями і розстріляли. Цьому 
передував урочистий прийом, на якому під час розстрілів жінок 
і дітей були присутні високі військові чини зі своїми дружина
ми, котрі аплодували вбивцям. Дітей знищувала спеціальна 
категорія німецьких військових-жінок «бліц-медхен» [6, с. 22; 17, 
арк. 66, 68].

Такі звірства не були поодинокими. Так, з 903 євреїв, стра
чених поблизу містечка Олександрія на Рівненщині, 835 були 
поховані живцем [18, арк. 9]. 20 серпня 1942 р. чоловіків Луцького 
гетто примусили копати ями біля лісів Гіркої Полонки. Окупан
ти цинічно знущалися над людьми, розказуючи, що наступного 
дня туди /іяжуть їх дружини та матері. 21 серпня жінок і дітей за
брали з Луцька у Гірку Полонку. їх роздягнули і змушували по
вторювати, що вони не мають права жити, у цей час кати пили, 
їли, сміялися. Того ж дня єврейських чоловіків зігнали на подвір’я 
луцького замку і повбивали [39, с. 231; 45, с. 1413].



Володимир ТРОФИМОВИЧ, Сергій ІВАНОВ 177

Було б помилкою вважати, що приречені на смерть євреї не 
чинили опору. Поширеною його формою була відмова від пере
селення в гетто. Репресії у самому гетто штовхали євреїв до втечі. 
Але здійснити це було під силу лише фізично і морально здоро
вим людям, насамперед молоді, тому переважна більшість євреїв 
залишалася на місцях, визначених «новим порядком». Часто тут 
відігравали роль моральні принципи, адже той, хто, втікаючи, за
лишав у гетто членів своєї родини, розумів, які наслідки міг мати 
його вчинок на їхню долю [2, с. 17; 6 , с. 25].

Серед тих, хто здогадувався про наміри нацистів чи був 
поінформований про розстріли, було чимало людей, які доб
ровільно обирали смерть. Зокрема, частина євреїв Дубно, 
дізнавшись, що на території аеродрому вже підготовлені ями 
для масових розстрілів, вчинила колективне самогубство через 
повішення і отруєння. Відомо, що перед суїцидом їхні родини 
одягали святкове вбрання і мали спільну вечерю.

Восени 1942 р. частина єврейської громади містечка Мізоч, що 
уникла першої хвилі розстрілу, вдалася до відчайдушного вчинку: 
люди підпалили власні будинки і цілими сім’ями кидалися у во
гонь, воліючи згоріти в полум’ї, ніж віддати себе в руки катам [36, 
с. 140]. Про це написав у своєму щоденнику невідомий мешканець 
м. Дермань: «...Там, з того моря огню доноситься страшне, пе
кельне ричання... полум’я набирає більшого розмаху... в другому 
місці, де найбільше скупчення жидівських халабуд, знову вибухає 
кільце вогню... Усе місто в огні... крик і стогін конаючих жидів 
накликає ще більшої енергії до пімсти...» [13, арк. 11 зв.].

Майже у кожному гетто Волині були ті, хто закликав до не
покори. 22 вересня 1942 р. німці і місцева поліція оточили гет
то у містечку Тучин, вони хотіли у першу чергу знищити тих 
мешканців, котрі могли вчинити спротив. Приводом для розпра
ви був саботаж наказу про «депортацію» молодих євреїв. Коли 
ситуація стала особливо небезпечною, останні підпалили гетто і 
втекли до лісу. 2 тисячі осіб врятувалося, проте були і великі втра
ти [19, с. 142; 44, с. 214-217]. Яким Орел із с. Садового Гощанського 
району так описав ці події: «Коли євреї Тучинського гетто підняли
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повстання, то багатьом вдалося вирватися на волю. Дим від вог
ню, що охопив будинки гетто, стелився тоді донизу, під річкою. 
Утікачі рушили саме цим шляхом... Німці швидко оговтались і 
кинулись у погоню... Кулі прошивають клапті диму, з яких при
видом виринають юдеї. Люди несуться сотнями. Хтось перекинув 
через плече клунка, хтось рятується порожняком...» [34, с. 72].

Протягом періоду німецької окупації відбулося майже повне 
винищення єврейської громади на Волині. З тих 47 500 євреїв, які 
намагалися заховатись і врятуватися від смерті під час організації 
гетто, пережили окупацію лише 4 800-5 000 осіб [7, с. 254].

Антисемітська політика проти єврейського населення мала на 
меті створити нестерпні умови для існування. На шляху до смерті 
євреїв примушували пройти багато принижень і страждань, які у 
сукупності є злочином проти людства.

Наслідки Другої світової війни були для євреїв Волині не
поправно тяжкими, особливо у демографічному плані. Загинули 
найдавніші єврейські громади з їх культурою, звичаями, носіями 
мови, традиціями.
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Євгеній Шпипевсъкий

МАСОВІ РОЗСТРІЛИ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ, 
ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ, ГЕНОЦИД ЄВРЕЙСТВА, 

РОМІВ ТА ДУШЕВНОХВОРИХ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ В РОКИ 
НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941-1943 РР.)

З приходом гітлерівців в Україну, на окупованій території ка
ральною силою Вермахту за допомогою СД (від нім. Sicherheits
dienst, SD) було утворено внутрішньопартійну службу безпеки 
Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії, пізніше -  
служба безпеки райхсфюрера СС, її очолив начальник поліції 
Третього Райху Г. Гіммлер. Компетенція установи була визначе
на наказом А. Гітлера про введення поліційного режиму на тим
часово окупованих територіях СРСР від 17 липня 1941 року. До 
того ж, ця установа займалася знешкодженням та нейтралізацією 
ворогів нацистського режиму на нових територіях. Було створе
но широку мережу місць примусового утримання -  різного роду 
таборів для військовополонених і цивільних категорій населення; 
тюрми, в яких утримувались як політичні вороги, так і цивільні 
кримінальні злочинці та правопорушники нового порядку; 
єврейські гетто.

Якщо табірна система покарань радянських військово
полонених уже достатньо досліджена, то тюремна система на 
окупованій території України: її дислокація, особливості функ
ціонування, режим утримання в’язнів і інші темні плями з жит
тя карального закладу, -  і донині залишається поза межами 
зацікавленості дослідників. Майже півстоліття ця тема була
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закритою, в першу чергу, для офіційної сучасної історіографії, 
у  жодному з видань, за винятком довідника, упорядкованого 
М. Дубик [1], інформацію про місця примусового утримання 
військовополонених та цивільних громадян не систематизовано.

Істориками Т. В. Вронською та О. Є. Лисенко розглядався 
комплекс питань, пов’язаних із функціонуванням в’язниць на 
окупованій території України. Тюремна система аналізується як 
один із важливих інструментів нацистського терору, елемент апа
рата насильства, спрямованого на впокорення всіх категорій на
селення [2]. Також привертає до себе увагу праці українських вче
них М. В. Коваля [3], статті Т. В. Пастушенко про систему таборів 
для військовополонених в Україні під час окупації [4].

Службою безпеки України у 2006 р. було ініційовано та роз
почато видавничо-інформаційний проект «Нацистські табори в 
Україні під час гітлерівської окупації (1941-1944 рр.)», у межах 
якого передбачався випуск двотомного довідника; але учасники 
проекту обмежилися збором документів про примусове утриман
ня громадян у в’язницях з регіональних управлінь СБУ, дії караль
них закладів не вивчалися [5].

Однією з перших спроб висвітлення окупаційного режиму 
на Чернігівщині став «Хронологічний довідник про тимчасо
ву окупацію німецько-фашистськими загарбниками населених 
пунктів Чернігівської області та визволення їх Червоною армією 
(1941-1943 рр.)» [6]. Однак і сьогодні більшість джерел, які вже 
відомі науковцям, на жаль, не проаналізовано та ґрунтовно не 
досліджено.

У Вермахті системою утримання військовополонених займа
лися Верховне головнокомандування збройних сил Німеччини 
(ОКВ, від нім: Oberkommando der Wehrmacht, OKW) та Головне 
командування сухопутних військ (ОКГ, від нім: Oberkommando 
des Heeres, ОКН), а пізніше й підрозділи військово-поліцейської 
організації СС (від руни зіг -  нім. Schutz -  захист, охорона, нім. 
staffeln -  розташовувати уступами), військові підрозділи СС 
(Waffen-SS), а в окремих випадках Абвер (нім. Abwehr -  оборона, 
відсіч) -  орган армійської розвідки та контррозвідки Німеччини,
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СД -  політична розвідка в складі СС (служба безпеки СС) та 
гестапо (нім. Geheime Staatspolizei) -  таємна державна поліція 
Третього Райху (причому гестапо володіло правом превентивно
го арешту -  ув’язнення або заслання до концентраційного табору 
без судового рішення).

Після захвату 23 серпня танками 11-й танковою дивізією ге
нерала Штапфу окуніновського мосту та проривом 2-ої танкової 
групи Гайнца Гудеріана з району Новгород-Сіверського розпоча
лося захоплення Вермахтом Чернігівської області, яке тривало від 
23 серпня до 24 вересня 1941 р.

Затиснуті Вермахтом у лещата в межиріччі Дніпра й Десни 
частина головних сил Південно-Західного фронту 5-ої, 26-ої 
армій, розташовані на території Чернігівської області, сотні 
тисяч бійців і командирів потрапили в полон. Спочатку вони 
були розміщені в пересильних таборах (Новгород-Сіверський, 
Нові Яриловичі, в урочищі Рашевщина), а потім вивезені з зони 
бойових дій як військовополонені. Для цього на Чернігівщину 
були спрямовані спеціальні підрозділи Вермахту, німецькі адмі
ністративні заклади, армійські групи та їх тилові охоронні під
розділи. Ці каральні структури діяли за певною схемою: після 
взяття в полон військовослужбовців Червоної армії, спочатку їх 
роззброювали, потім по можливості виокремлювали старших 
офіцерів та молодших офіцерів, окремо відбиралися льотчики. 
Щоденно під час евакуації з окупованої території помирало 2 %, 
а то 3 % полонених.

У таких тимчасових установах полонені перебували короткий 
час і направлялися далі, в транзитні табори, або «дулаги» (нім. -  
Durchgangslager (Dulag)), у тилу сухопутних військ. Подальший 
їх шлях пролягав через пересильні пункти в стаціонарних табо
рах, або «шталагах» (нім. -  Stammlager (Stalag)) райхскомісаріату 
«Україна», генерал-губернаторства та Воєнного округу І (Східна 
Пруссія), у табори на території Райху.

Як правило, полонених після їх концентрації в дивізійних 
збірних пунктах, що належали до фронтових армійських під
розділів, треба було перенаправляти далі в армійські збірні пунк
ти АЗП (нім. -  Armee-Gefangenensammelstellen) у тил армії [7].
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Згодом у тиловій смузі окупованої території Чернігівської 
області почали створювати мережу стаціонарних таборів для 
військовополонених (Яцевський, Бобровицький), для хворих 
(Прилуцький); для поранених військовополонених організо
вувалися спеціальні шпиталі та табори. За допомогою німецьких 
адміністративно-військових закладів на території області (Новий 
Білоус, Ладан) була сформована система німецьких таборів для 
цивільного населення. Відомо, що в Чернігівській області було 
створено 17-ть різного роду таборів для військовополонених та 
цивільних жителів (див. таблицю 1).

Таблиця 1
Кількість таборів для військовополонених на території 

Чернігівської області у 1941-1943 рр.

№ Місце знаход
ження табору

Час дії 
табору

Кількість
полонених

Категорії
в’язнів

1
с. Бобровиця, 

урочище «Криво- 
левщина»

літо 1942 -  
вересень 
1943 рр.

приблизно 
до 20 тис.

військово
полонені

2 смт. Барва вересень
1941р. невідомо -II-

3 м. Городня 1941-1942 рр. Біля 250 
осіб

військово
полонені та 

цивільні

4 с. Данівка, Козе- 
лецький р-н

вересень
1941р. невідомо -II-

5 с. Дмитрівка, Бах
мацький р-н

1941 -  вере
сень 1942 рр. невідомо -II-

6 м. Козелець, Ко- 
зелецький р-н

вересень 
1941 р. -  по
чаток 1942 р.

невідомо -II-



186 Матеріали міжнародної наукової конференції

Продовження табл. 1

7 смт. Ладан При
луцький р-н,

вересень 
1941-1942рр. до 2 тис.

військово
полонені

азіати

8 м. Новгород- 
Сіверський,

26 серпня 
1941 -  

16 вересня 
1943 рр.

від 10 тис.
різні

національ
ності

9 Нові Яриловичі вересень 
1941 р. до 2 тис. військово

полонені

10 м. Прилуки
травень -  ве

ресень 
1943 рр.

до 100 осіб

венерич
но хворі 

військово
полонені

11 с. Подусівка, 
Чернігівський р-н

вересень 
1941 р.

приблизно 
15 тис.

військово
полонені

12
с. Рубанка, 

Дмитрівський 
р-н

1941 -  вере
сень 1942 рр. невідомо -II-

13 м. Чернігів на 
кругу

вересень 
1941 -  вере

сень 1943 рр.

приблизно 
1200 осіб -II-

14 м. Чернігів, вул. 
Щорса, 3

вересень 
1941 -  вере

сень 1943 рр.
до Ітис.

військово
полонені, 
душевно
хворі та 
цивільні

15
*м. Чернігів, 

урочище «Рашев- 
щина»

вересень 
1941 р.

приблизно 
800 осіб.

військово
полонені
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Продовження табл. І

16
с. Старий Білоус, 

Чернігівський р-н 1941-1943 рр. бл. 100 осіб

військово
полонені, 

діти-право- 
порушники 

та діти- 
сироти

17
с. Яців,

Чернігівський р-н 1942-1943 рр. бл. 3-4 тис.
військово
полонені та 

цивільні

Отже, можна зробити висновок, що на території Чернігівсь
кої області за весь час німецької окупації в таких таборах було 
вбито, за різними підрахунками, 47-52,5 тис. військовополонених 
та цивільних осіб.

Події на Чернігівщині довкола єврейської громади у часи 
німецько-румунсько-мадярської окупації є однією з маловивче- 
них сторінок минулого.

Напередодні німецько-радянської війни на території Черні
гівської обл. мешкало 31 тис. 887 євреїв [8]. Частина з них ева
куювалася в серпні 1941 року, але згодом велика їх кількість 
була затримана силами 2-ої Польової армії Вермахту, яка роз
почала наступ на гомельському напрямку, а також в районі під 
Новгород-Сіверським. Більшість євреїв згодом було повернуто 
до міста їх попереднього проживання. Багато євреїв залишило
ся на окупованій території та нікуди не евакуювалися через брак 
коштів. Потім цим населенням займались місцева комендату
ра та айнзацгрупи (нім. Einsatz -  введення до бою, оперативні 
військово-терористичні частини), які діяли при кожній групі 
армій як представники поліції безпеки і СД, айнзацгрупами керу
вали війська СС. Такі групи займалися на окупованих територіях 
ліквідацією так званого «расово неповноцінного населення». 
Вони поділялися на зондер- (нім. Sonderkommando) та айнзатцко- 
манди (нім. Einsatzkommando), підпорядковувалися Головному
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управлінню імперської безпеки Німеччини (РСХА) та долучалися 
до армійських частин Вермахту.

Згідно наказу № 4 Чернігівської міської управи від 29 верес
ня 1941 року відповідно до параграфа № 1 пунктів 1, 3, усі євреї 
мали пройти реєстрацію незалежно від полу та віку в адмініст
ративному відділі Міського управління, що розташовувалося по 
вул. Коцюбинського, 40 [9]. Потім більшість цих зареєстрованих 
мешканців будуть покарані -  ув’язненням у тюрмі, відправленням 
до концтабору чи гетто або розстрілом за межами міста.

Відомо, що у роки фашистської окупації на території Чер
нігівської області існувало лише одне єврейське гетто. Його було 
сформовано у вересні 1941 року у м. Щорс і спочатку розміщено 
на вул. Прорізна, у колишньому приміщенні гуртожитку ФЗО, 
а згодом було переведене у великий будинок на околиці міста. 
Ця каральна установа проіснувала до осені 1942 року. Постійно 
прибували нові контингенти в’язнів та відбувалися щоденні 
розстріли, тому кількість євреїв у гетто постійно змінювалась. Над 
його мешканцями всіляко знущалися, проте на важких фізичних 
роботах людей не використовували.

На початку 1942 року 40 євреїв-чоловіків з гетто було розст
ріляно біля міста у лісі, а 200 жінок та дітей на підводах було 
відправлено до Чернігівської в’язниці. Восени 1942 року у лісі за 
містом було страчено ще 15 жінок та 10 дітей.

Під час нацистської політики Голокосту 1941-1943 рр. на 
території Чернігівщини, по розрахункам дослідника А. Круглова, 
було знищено 2,7 тис. євреїв [10]. У таблиці 2 дається кількість за
гиблих євреїв на Чернігівщині у роки окупації.
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Таблиця 2
Кількість розстріляних євреїв на території Чернігівської 

області під час німецької окупації у 1941-1943 рр.

№ Дата Місце розстрілу Відомості про 
загиблих

Ким
розстріляні

1 25.09.41 р. м. Городня 21 особа Зондер- 
команда 76

2 27.09.41 р.
с. Медвеже, 

Талалаєвський 
р-н

3 особи міс
цевої єврейської 
сім’ї, 10 євреїв - 

біженців 3 
м. Чернігова

невідомо

3 вересень 
1941 р.

м. Чернігів, 
м. Березна

19 жертв 
8 жертв невідомо

4 15.09.41 р. м. Мена 31 особа допоміжна
поліція

5 22.10.41 р. м. Козелець 125 осіб Зондерко- 
манда 46

6 23.10.41 р. м. Чернігів 116 осіб Зондерко- 
манда 4а

7 24.10.41 р. м. Чернігів 144 осіб Зондерко- 
манда 4а

8 25.10.41 р. с. Дмитриївка 15 осіб невідомо

9 28.10.41 р. м. Чернігів 30 осіб Зондерко- 
манда 4а

10 29.10.41 р. м. Остер 215 осіб Зондерко- 
манда 4а

11 03.11.41 р. м. Ніжин 300 осіб Зондерко- 
манда 4а

12 05.11.41 р.
м. Березна, 
с. Крехаєв, 

Остерський р-н

10 осіб
11 осіб невідомо
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Продовження табл. 2

13 07.11.41р.
с. Горнастайо- 
поль, с. Димер, 

м. Остер

385 осіб 
120 осіб 
ЗО осіб

Зондерко- 
манда 4а

14 07.11.41 р. 
08.11.41р. м. Н.-Сіверський 26 осіб 

50 осіб

підрозділ 
10-го полку 
1-ий мото
піхотний 

СС

15 09.11.41р. м. Щорс приблизно 
40 осіб

допоміжна
поліція

16 10.11.41 р. м. Сосниця 5 осіб допоміжна
поліція

17 11.11.41 р.
с. Медвеже, 

Талалаєвський 
р-н

3 осіб жіночої 
статі з м. Чер

нігова
невідомо

18 13.11.41 р. с. Горностеєвка 20 осіб
підрозділ 

202-ої піхот
ної бригади

19 15.11.41 р.
с. Головеньки, 
Борзнянського 

р-ну
2 особи допоміжна

поліція

20 16.11.41 р. м. Сосниця 66 осіб допоміжна
поліція

21 18.11.41 р.
с. Берестовець, 
Борзнянський 

р-н
3 особи мадярські

солдати

22 21.11.41 р. с. Макошино, 
Менський р-н 18 осіб мадярські

солдати

23 25.11.41 р.
с. Гремяч, 

Н.-Сіверський 
р-н

3 особи 
з с. Солоновка 

Городнянського 
р-ну

невідомо
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Продовження табл. 2

24 29.11.41р.

с. Фаськівка, 
Менський р-н 

с. Холми, 
Корюківський 

р-н

3 особи 
19 осіб

допоміжна
поліція

невідомо

25 30.11.41р. м. Семенівка 55 осіб

10-ий полк 
1-ої бригади 
СС, Зондер- 
команда 4а

26 у листопаді 
1941 р.

м. Короп, 
м. Мена, 

м. Городня, 
м. Борзна

декілька 
сотень осіб невідомо

27 01.12.41 р. м. Конотоп, 
м. Чернігів

95 осіб 
57 осіб

1-а мото- 
бригада СС, 

невідомо

28 05.12.41 р. м. Понорниця 26 осіб допоміжна
поліція

29 09.12.41 р. с. Пліськи, Борз- 
нянський р-н 11 осіб мадярські

солдати

ЗО 10.12.41 р. с. Холми 4 особи з 
с. Чорний Ріг невідомо

31 20.12.41 р. м. Городня, 
м. Мена

82 особи 
56 особи невідомо

32 22 12.41 р. м. Корюківка 90 осіб мадярські
солдати

33 02.01.42 р. м. Ріпки 2 особи невідомо

34 03.01.42 р. с. Антоновка, 
Варвинський р-н 4 особи невідомо

35 07.01.42 р. м. Ріпки 2 особи невідомо
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Продовження табл. 2

36 12.01.42 р. с. Холми 4 особи з 
с. Козиловка невідомо

37 14.01.42 р.
с. Вороб’ївка, 

Н.-Сіверський 
р-н

3 особи невідомо

38 19.01.42 р. ст. Талалаївка 28 осіб допоміжна
поліція

39 у січні 
1942 р. м. Щорс близько 500 осіб 

жіночої статі

привезені 
допоміжною 
поліцією на 
40 підводах

40 09.02.42 р. м. Короп 111 осіб допоміжна
поліція

41 13.02.42 р. с. Червоне, Ко- 
ропський р-н 4 особи допоміжна

поліція

42 20.05.42 р. м. Прилуки 1290 осіб підрозділ 
СД «Плат»

43 20.01.43 р.
с. Юхново, 

Н. Сіверський 
р-н

4 особи мадярські
солдати

Невтішна доля очікувала і ромів. Згідно з розпорядження 
начальника поліції безпеки в м. Чернігові від 10 червня 1942 р. 
(параграф № 1), відбувалася реєстрація циган «для поселен
ня і мешкання в точно зазначених місцях, які вони без дозволу 
влади покидати не мають права». У параграфі № 2 зазначалося: 
«їм потрібно після оголошення розпорядження з’явитись для 
обліку в найближчу поліційну установу», третій параграф гово
рив про те, що невиконання цього розпорядження буде суворо 
покарано [11]. Затриманих ромів спочатку направляли до так зва
них «гетто», а потім розстрілювали [12].

Одна з причин «білих плям» в історії вивчення трагедії 
ромів -  відсутність джерел. З одного боку, цьому сприяли швид
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кість каральних дій нової окупаційної влади та відсутність записів 
про злочини в документах; по-друге, через кочовий спосіб життя 
самих циган у цій спільноті взагалі відсутні будь-які реєстраційні 
документи.

Рис. 1. Місце розстрілу ромів в урочищі «Подусівка»

ЗО серпня 1941 р. німецькі війська 2-ої армії Максиміліана фон 
Вейхса розпочали обхідний маневр у районі Чернігова. Під тиском 
вермахту підрозділи Червоної армії змушені були відступити 
та залишити місто. Після відходу зранку 3 вересня 1941 року з 
обласного центру останніх радянських військ (залишки 45-ої і 
62-ої стрілецьких дивізій та загонів прикриття), 4 вересня в місто 
зайшли перші розвідгрупи Вермахту. Вранці 8 вересня 1941 року 
німецькі війська 2-ої армії у складі 134-ої, 260-ої, 17-ої й частин 
98-ої піхотних дивізій зайняли Чернігів.

З 9 вересня у місті створюється Військова комендатура 
ОК-ІІ/358, яку очолював німецький капітан Ван Спанкерен. 
Наказом коменданта від 10 вересня 1941 року офіційно роз
почало роботу Чернігівське міське управління Stadtverwaltung 
TSCHERNIGOW, до якого було потрібно звертатися по всім 
Цивільним питанням [13]. Військовий комендант Євген Азаров
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був призначений виконувати обов’язки міського старости, його 
заступником став В. С. Покровський, а секретарем М. Л. Яки- 
мович.

У кінці жовтня 1941 р. на території психіатричної лікарні 
по вулиці Вокзальна у щойно створеному концтаборі, яким 
керував Тимошенко, розпочалося масове знищення спочат
ку хворих -  частково шляхом розстрілу, частково шляхом уду
шення газами у спеціальних машинах «душогубках», -  а потім 
військовополонених та цивільного населення. Згідно з докумен
тальними даними та свідченнями очевидців, в цьому каральному 
закладі німцями було знищено понад 500 психічно хворих людей 
та дві тисячі військовополонених.

Рис. 2. Місце табору для душевнохворих та військовополонених

Акти обласної та районних комісій з розслідування злочинів, 
які були скоєні німецько-фашистськими загарбниками, свідчать 
про те, що так само знищувалося мирне населення і в інших на
селених пунктах Чернігівщини. Так, наприклад, 24-26 лютого 
1943 р. за втечу військовополонених з Яцевського табору караль
ним загоном СД були повністю спалені разом з мешканцями села
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Бобровиця і Яцево (нині територія Чернігова), в Яцево живцем 
було спалено 236 людей, а в Бобровиці -  418.

У перші дні окупації в Чернігові запрацювала місцева 
в’язниця, що підпорядковувалася спочатку ортскомендатурі (нім. 
Ortskommandatura -  місцева комендатура, територіальний ор
ган військової окупаційної влади), потім -  міській управі, поліції 
безпеки, Допоміжній поліції (нім. Hilfspolizei, скороч. Ніро -  
воєнізоване формування, створене окупаційною адміністрацією 
з представників місцевого населення, колишніх радянських 
військовополонених, які зголосилися на службу в гіпо), а пізні
ше -  СД.

За наказом місцевого коменданта від 10 грудня 1941 року всі 
працездатні мешканці міста від 16 до 45 років, безробітні (особи, 
які перебували без роботи протягом 24 години), мали з’явитись 
до відділу праці міської управи; за порушення встановлено штраф 
або ув’язнення до 6 місяців [14].

Під час окупаційного періоду начальником Чернігівської 
тюрми був О. Ф. Носенко (5 квітня 1945 р. військовий трибунал 
військ НКВС Чернігівської області засудив його до вищої міри 
покарання). Заступником Носенка був І. Д. Ніконов, куратором 
в’язниці став німецький офіцер Курт. Персонал чернігівської 
тюрмі СД складався на 98 % з місцевих цивільних мешканців 
Чернігова та області. Серед наглядачів, окрім тих, хто за ра
дянську владу працював на виробництві в адміністративних та 
навчальних закладах, у різних установах, траплялися й колишні 
священнослужителі і навіть члени партії.

Усі вони в той чи інший спосіб долучалися до розправ над 
в’язнями: конвоювали приречених до місць розстрілів, шикували 
перед ямами, привласнювали майно вбитих, закопували трупи. 
Служба у тюрмі виявилася «прибутковим місцем», тому навіть 
У таких специфічних установах існувало кумівство. Начальник 
в’язниці призначав на посади наглядачів своїх родичів, знайомих 
та довірених осіб.

Чернігівська тюрма виконувала три головні функції: по- 
перше, була постійним місцем відбування покарання для жителів
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міста; по-друге, у ній тимчасово утримувалися приречені на стра
ту, по-третє -  там знаходилися ті, кого відправляли на примусові 
роботи до Німеччини. Для цивільних громадян, яких утримували 
у в’язниці, нова влада розробила спеціальні правила внутрішнього 
розпорядку, обов’язкові для всіх -  незалежно від віку та статі.

В Україні нацисти сформували розгалужений апарат управ
ління й визиску, зорієнтований на моральне та фізичне знущання, 
а в’язниці відігравали тут провідну роль. У місцях позбавлення 
волі проти жертв застосовувалися різні методи впливу з тим, щоб 
отримати потрібні свідчення, паралізувати волю до спротиву, 
принизити людську гідність, схилити до співпраці.

Режим утримання в усіх нацистських тюрмах був май
же однаковим. Зазвичай арештованих ділили на три-чотири 
категорії. До першої належали комуністи, комсомольці та пар
тизани, відносно яких велося слідство. Ці в’язні обліковувалися 
за прізвищами з фіксацією дати арешту та служби, на якій вони 
перебували. їм видавали 200 г хліба на день, іноді -  тарілку супу. 
Другу категорію становили здебільшого громадяни єврейської 
національності, яких утримували у значно гірших умовах, у пере
повнених камерах, без їжі та води, адже на них чекала лише одна 
дорога -  на розстріл або в «душогубки» (спеціально обладнані ав- 
тофургони, вихлопні гази від їх двигунів виводилися в герметич
но закритий кузов), що використовувалися німцями як мобільний 
засіб знищення людей. Приречені в’язні-євреї часто-густо навіть 
не обліковувалися, хоча перед тим масове організоване знищен
ня здійснювалося за ретельно складеними списками, в яких не 
пропускали нікого -  ані літніх людей, котрі доживали свого віку, 
ані немовлят, які ще не зробили жодного кроку. Цих жертв те
рору об’єднувала лише їхня національність, котра у спотвореній 
расовою, теорією свідомості нацистів уважалась єдиним і голов
ним злочином. До третьої категорії належали позбавлені волі 
через різні причини цивільні громадяни, а також кримінальні 
злочинці. До четвертої -  військовополонені.

У каральному закладі були слідчі, перекладачі, робітники 
біржі праці. Також при тюрмі був медичний заклад з зубним 
лікарем, але допомогу надавали не всім. Відсутність у тюрмі еле
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ментарних санітарних умов призводила до спалаху висипного 
тифу, внаслідок чого померло 50 осіб.

У в’язниці було 8 відділень: у першому утримували тих, хто 
перебував під слідством; у другому -  осіб, які працювали в СД 
та в інших органах окупаційної влади; у третьому -  засудже
них на незначні терміни; у четвертому -  смертників; у п’ятому -  
військовополонених; у шостому -  осіб, яких мали відправити до 
Німеччини; у сьомому -  поліцейських, які порушили німецькі 
приписи. У восьмому відділені знаходилися камери лише для 
євреїв та циган, багато з них було розстріляно в грудні 1942 року 
та навесні у 1943 році.

У перші місяці окупації у в’язниці перебувало приблизно 
300-600 арештантів, серед них радянські робітники та службовці, 
громадяни, яких підозрювали у нелояльності до окупаційної 
адміністрації. Остання категорія виявилася найчисельнішою. 
Серед арештантів було чимало колишніх військових в’язнів -  
утікачів з німецького полону та лав Червоної армії. Кількість 
в’язнів постійно змінювалась, у грудні 1942 р. вона вже переви
щувала 2 тис. осіб. Через те, що число камер було обмеженим, за
суджених довго у в’язниці не тримали.

Арештантів ділили на категорії. У камерах, розрахованих на 
50-60 осіб, ув’язнених було набагато більше. Окремо утримува
лись чоловіки та жінки з дітьми. Режим у в’язниці був таким. З 
6-ої ранку до 15 хвилин була ранкова прогулянка, о 7-ій годині -  
сніданок, який складався з 150-200 г хліба та 15 г цукру. Обідали 
о 12-й. Арештанти їли тільки картоплю та капусту без хліба. О 6-й 
вечора була вечірня перекличка, відбій у в’язниці був у 8-й годині 
вечора. Такий розпорядок був встановлений для підслідних, для 
робочих в’язнів норма хліба складала 400 г. Тобто в’язнів, яких ви
користовували на різноманітних роботах у місті та за його межа
ми, мали дворазове харчування, а ті, хто не працював, -  одноразо
ве. Більшості бранців взагалі не видавали хліба, годуючи тільки 
нечищеною картоплею та варевом із залишків овочів. Вони спали 
на підлозі та виходили тільки до вбиральні, яку було розташовано 
на подвір’ї.
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З кінця вересня 1941 р. по 15 вересня 1943 р. у в’язниці утри
мувалося приблизно 24 тис. арештантів, у т.ч. це були радянські 
партійні працівники, службовці прокуратури, робітники НКВС, 
євреї, роми, люди кавказької національності. Більшість -  це були 
люди середнього віку, без документів. Чимало було колишніх 
червоноармійців, які згодом направлялися у концтабір на північ 
від міста, в район «круга», в урочище «Рашевщина», або в табір 
с. Яцево. З грудня 1941 р. по вересень 1943 р. відбувалися регулярні 
масові розстріли ув’язнених на території тюрми та за межами 
міста (в урочищах Кривулівщина та Рашевщина, в районах селищ 
Бобровиця та Подусівка). Розстріли проводилися переважно по 
суботам по 200-300 осіб.

Рис. 3. Розкопки у таборі Кривулівщина 1944 р.

На території Чернігівського карального закладу розстрі
лювалися в’язні з інших тюрем області. За весь час існування 
в’язниці в період німецької окупації було розстріляно близько 
42 тис. осіб. Напередодні відступу, 13 вересня 1943 р., німці стра
тили останніх арештантів, але деяких відпустили. У таблиці 3 на
водяться дані про кількість в’язниць на території Чернігівщини у 
роки окупації.
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Таблиця З
Кількість в’язниць на території Чернігівської області під час 

німецької окупації у 1941-1943 рр.

N«
Місце

знаход
ження

Час
роботи

в’язниці

Кількість
в’язнів

При якій 
установі 
функціо
нувала 

в’язниця

категорії
в’язнів

1

смт.
Батурин, 
Бахмаць
кий р-н

вересень 
1941 -  

вересень 
1943 рр.

невідома
при Бату- 
ринській 

райполіції

військово
полонені; 
партійно- 

радянський 
актив; особи, 
причетні до 
партизансь
кого руху; 

цигани

2
м. Бахмач 
Бахмачсь- 

кий р-н

1941 -  
вересень 
1943 рр.

до 800 осіб при поліції
сд

радянські
партизани,

партійні
активісти

3

смт.
Березань

(тепер
Київська

обл.)

1941-1943
рр. невідомо

при Березан- 
ській райпо

ліції

радянські 
активісти та 
військово
полонені

4
м. Берез- 
на Менсь- 
кого р-ну

вересень 
1941- 

вересень 
1943 рр.

до 500 осіб
заклад

тимчасового
утримання

радянські
активісти,
комуністи,
військово
полонені



200 Матеріали міжнародної наукової конференції

Продовження табл. з

5 м. Боб- 
ровиця

1941 -  
вересень 
1943 рр.

невідомо

функціо
нувала при 

Бобро- 
вицькій 

райполіції

партійно- 
радянсь
кий актив 
та місцеві 
мешканці

6

м. Борзна, 
Борз- 

нянський 
р-н

жовтень 
1941 -  

вересень 
1943 рр.

до 100 осіб

створена у 
підвалі Борз- 

нянської 
райполіції

радянські 
активісти 

та червоно- 
армійці, 

партизани

7

смт. 
Барва, 

Варвинсь- 
кий р-н

вересень 
1941 -  

вересень 
1943 рр.

невідомо невідомо

радянський 
партійний 
актив та 

військово
полонені

8 м. Город
ня

1941 -  
вересень 
1943 рр.

1 тис. осіб
заклад

тимчасового
утримання

радянські 
партизани, 
комуністи, 
партійний 
актив та 

члени їхніх 
сімей, євреї, 
військово
полонені

9

с. Гремяч, 
Нрв- 

город- 
Сіверсь- 
кий р-н

грудень 
1941 -  

вересень 
1943 рр.

невідомо
при

Н.-Сіверсь- 
кої поліції

радянські 
активісти, 

діячі парти
занського 

руху та 
їхні сім’ї, 

кримінальні 
злочинці



Євгеній ШПИЛЕВСЬКИЙ 201

Продовження табл. З

10

11

с. Дмит
рівна, 

Бахмаць
кий р-н

вересень 
1941 -  

вересень 
1943 рр

до 200 осіб
заклад

тимчасового
утримання.

радянські
партизани,

партійні
активісти,

цигани,
військово
полонені

с. Доб- 
рянка, 

Ріпкінсь- 
кий р-н

вересень 
1941 -  

вересень 
1943 рр.

загальна
кількість
невідома,

було
розстрі

ляно
понад 200 

євреїв

функціо
нувала при 

Добрянській 
поліції

учасники 
радянського 
партизансь
кого руху, 

комуністичні 
активісти 
та члени 

їхніх сімей, 
військово
полонені

12 м. Ічня

20 верес
ня 1941 -  

15 ве
ресня 

1943 рр.

невідома

функціо
нувала при 
Ічнянській 
райполіції.

Заклад
тимчасового
утримання

учасники 
радянського 
партизансь
кого руху, 
комуніс
тичного 

партійного 
активу та 

члени їхніх 
сімей

13 м. Козе
лець

1941- 
вересень 
1943 рр.

до 1 тис. 
осіб

заклад
тимчасового
утримання.

радянські 
партизани, 

партій
ний актив, 
військово
полонені, 

євреї
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Продовження табл. з

14

с. Кома- 
рівка, 
Борз- 

нянський 
р-н

вересень 
1941 -  

вересень 
1943 рр.

невідома

у примі
щенні

Комарівської
поліці

радянські
партизани,
комуністи,
військово
полонені

15 м. Короп

вересень 
1941 -  

вересень 
1943 рр.

розстрі
ляли

понад 100 
* євреїв

функціо
нувала при 
Коропській 
райполіції

особи, 
причетні до 
партизансь
кого руху, 
радянські 
активісти, 
військово
полонені та 

євреї

16

с. Мала 
Дівиця, 

Прилуць
кий р-н

листопад 
1941 -  

вересень 
1943 рр.

невідома

функціо
нувала при 

Малодівиць- 
кій поліції

радянські 
активісти, 
учасники 

партизансь
кого руху, 

євреї

17 м. Мена

листопад 
1941 -  13 
вересня 
1943 рр.

до 600 осіб

облаштована 
у приміщен

ні колиш
нього готе

лю, у підвалі 
поліції; 

підпоряд
кована 

німецькому 
управлінню 
коменданта

радянські 
партійні 

активісти, 
євреї та 

особи, які 
вчинили 
побутові 
злочини
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Продовження табл. З

18 м. Ніжин

1 грудня 
1941 -  14 
вересня 
1943 рр.

загальна
кількість
невідома

при
Ніжинської 
поліції СД

радянські 
партизани, 
комуністи, 
радянські 
активісти 
та члени 

їхніх сімей, 
а також 

особи, які 
здійснили 

правопору
шення, євреї

19

с. Нова 
Басань, 
Бобро- 

вицький 
р-н

вересень 
1941 -  

вересень 
1943 рр.

до 500 осіб

облашто- 
вана при 

жандармерії 
у будівлі 

школи МТС

кримінальні 
злочинці, 

особи, 
причетні 
до парти
занського 

руху, а також 
радянсько- 
партійний 
актив села

20
м. Новго- 

род-
Сіверськ

вересень 
1941 -  
16 ве
ресня 

1943 рр.

загальна
кількість
невідома

з вересня
1941 р. до 
червня

1942,р. тюр
ма функціо

нувала як 
тюремний 
шпиталь, 
а з червня
1942 р. до 
16 вересня 
1943 р. була

повноцінною
в’язницею

комуністи, 
особи, 

причетні до 
партизансь
кого руху, 
військово
полонені, 

радянський 
партійний 

актив, цига
ни, євреї



204 Матеріали міжнародної наукової конференції

Продовження табп. З

21
м. Остер, 
Козелець- 
кий р-н

1941- 
вересень 
1943 рр.

загальна
кількість
невідома

заклад
тимчасового
утримання

радянські 
партизани, 

партій
ний актив, 
військово
полонені

22 м. При
луки

25 жовтня 
1941 -  9 
вересня 
1943 рр.

1,2 тис. 
осіб

підпоряд
ковувалась 
Прилуць

кій поліції, 
а згодом 

німецькій 
цивільній 

жандармерії

комуністи, 
радянські 
партизани 
та члени 

їхніх сімей, 
цивільне 

населення, 
євреї

23

смт. 
Ріпки, 

Ріпкинсь- 
кий р-н.

вересень 
1941- 

вересень 
1943 рр.

загальна
кількість
невідома

створена при 
Ріпкинській 
райполіції

радянські 
військово
полонені та 
активісти

24 с. Семе- 
нівка

січень -  
18 ве
ресня 

1943 рр.

кількість 
ув'язнених 
постійно 
зміню
валась, 

приблизно 
450 осіб

підпоряд
ковувалась 
районній 
поліції, а з 

початку 
вересня 

1943 р. -  СД

радянські 
партизани 
та члени 

їхніх сімей, 
комуніс
тичний 

партійний 
актив з числа 

місцевого 
населення

25

смт. Со- 
сниця, 

Сосниць- 
кий р-н

8 вересня 
1941 -  

3 вересня 
1943 рр.

понад 800 
затрима
них осіб 
розстрі

ляли біля 
кладовища 
с. В’юнище 
Сосниць- 
кого р-ну

з вересня 
1943 рр. 

Підпорядко
вувалась 

Сосницькій 
повітовій 

поліції

учасники 
радянського 
партизансь
кого руху та 
комуністи
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Продовження табп. З

26

смт.
Срібне,
Сріб-

нянський
р-н

вересень 
1941 -  

вересень 
1943 рр.

кількість
в’язнів

постійно
зміню
валась

підпоряд
ковувалась 
Срібнянсь- 
кій райпо- 

ліції

радянські 
активісти, 
комуністи, 
учасники 

партизансь
кого руху, 
військово
полонені,
1 угорець

27

смт. Хол
ми, Корю- 
ківський 

р-н

осінь 
1941 -  

3 вересня 
1943 рр.

до 300 осіб

функціо
нувала при 
Холминсь- 
кій райпо- 

ліції, а потім 
жандармерії

радянські 
активісти та 
члени сімей 
партизанів

28 м.
Чернігів

3 грудня 
1941- 

8 вересня 
1943 рр.

за час 
існування 
в’язниці 
було роз
стріляно 

бл. 45 тис. 
осіб

установа 
підпоряд
ковувалась 
міському 

управлінню 
та орстко- 
мендатурі

військово
полонені,
цивільні
в’язні,

партизани,
підпільники

29 м. Щорс

листопад 
1941 -  

вересень 
1943 рр.

5,5 тис. 
вязнів.

підпоряд
ковувалась 
СД м. Щорс

комуністи, 
учасники 

радянського 
партизансь

кого руху 
та їхні сім’ї, 

євреї

Окрім вбивств за «національною ознакою», окупаційна 
адміністрація знищувала цілі населені пункти. Головною причи
ною цього стала підтримка місцевим населенням партизанського 
руху, який активізувався в області на початку 1943 року. Загалом 
під час окупації на території Чернігівщини, за даними істориків, 
карателі повністю або частково спалили 63-75 населені пункти
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області. Про величезні втрати свідчить той факт, що з 63 сіл і се
лищ 33 зазначені в джерелах як повністю спалені. З-поміж най
більш масштабних каральних акцій гітлерівців, проведених за 
допомогою мадяр, у завойованій Європі було знищення 1-2 бе
резня 1943 р. смт. Корюківка (тепер місто і районний центр 
області) на Чернігівщині. Унаслідок цього злочину було вбито і 
спалено живцем близько 7 тис. мирних жителів (згідно з актом 
розслідування в 1943 р. -  6 тис. 700 осіб). Ще одна масштаб
на каральна акція була проведена 11 березня 1943 р. с. Козари 
Носівського р-ну Чернігівської обл. -  3 тис. 908 жертв. 21 лютого 
1943 р. за втечу радянських військовополонених з табору нацисти 
спалили 2 села -  Бобровицю та Яцево.

Таким чином, за час німецької окупації, з вересня 1941 р. 
по вересень 1943 р., на території Чернігівської обл. було зни
щено близько 128 тис. мирних мешканців різних категорій та 
військовополонених [15].

Список джерел і літератури

1 Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території Украї
ни (1941-1944) / Упор. М. Г. Дубик. -  К., 2000. -  304 с.

2 Вронська Т. В., Лисенко О. Є. Тюрми в нацистській карально-реп
ресивній системі на окупованій території України // Український 
історичний журнал. -  2013. -  № 1. -  С. 92-105.

3 Коваль М. В. Радянські військовополонені -  шлак війни // Україна в 
Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 pp.) -  К., 
1999. -  С. 196-218; Король В. Ю. Трагедія військовополонених на 
окупованій території України в 1941-1944 роках. -  К., 2002; Військовий 
полон та інтернування. 1939-1956. Погляд через 60 років / Матеріали 
міжнародної конференції 2-4 червня 2006 р. -  К., 2008 -  336 с.

4 Пастушенко Т. Система німецьких таборів для радянських військо
вополонених в Україні: (серпень -  грудень 1941 р.) // Краєзнавство. -  
2011. -  № 2. -  С. 116-125; Табори для радянських військовополонених 
у Києві, 1941-1943 рр. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http:// 
www.krasnokutsk.org/табори-для-радянських-військовополо/

http://www.krasnokutsk.org/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be/


Євгеній ШПИЛЕВСЬКИЙ 207

5 Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ). -  
ф. 68. -  Спр. 348. -  Т. 25.

6 Хронологічний довідник про тимчасову окупацію німецько-фашист
ськими загарбниками населених пунктів Чернігівської області і визво
лення їх Червоною Армією (1941-1943 рр.). -  Чернігів, 1947. -  С. 300.

7 Пастушенко Т. Система німецьких таборів для радянських військо
вополонених в Україні: (серпень -  грудень 1941 р.) // Краєзнавство. -  
2011.-№ 2 .-С . 118.

8 Книга Скорботи України: Чернігівська область. -  4 том / Редкол.: Ре- 
єнт О. П. (голова) та ін. -  Чернігів: Деснянська правда, 2006.

9 Державний архів Чернігівської області (далі -  Держархів Чернігівської 
обл.). -  Ф. Р-3001. -  Оп. 1. -  Спр. 3. -  3 арк.

10 Круглов А. И. Уничтожение еврейского населения Украины в 1941— 
1944 гг. Хроника событий. -  Могилев-Подольский, 1997.

11 Держархів Чернігівської області. -  Ф. Р-3001. -  On. 1. -  Спр. 22. -  
28 арк..

12 Пагіря О. Місця нацистського терору на території Чернігівської 
області, 1941-1943 [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http:// 
territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=432

13 Держархів Чернігівської області. -  Ф. Р-3001. -  On. 1. -  Спр. 6 .-31 арк.
14 Держархів Чернігівської обл. -  Ф. Р-3001. -  On. 1. -  Спр. 6 .-9  арк.
15 Чернігівщина в роки німецької окупації. Документи і матеріали / 

Упор.: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. В. Лисенко. -  Чернігів: Вида
вець Лозовий В. М., 2013.



Ірина Моторна

«ДОЛИНА ПЛАЧУ»: ДЕПОРТАЦІЯ РУМУНСЬКИХ РОМІВ  
У ТРАНСНІСТРІЮ (1941-1944 РР.)

Рік за роком ми відкриваємо нові теми в історії Другої 
світової війни, щоразу зустрічаючи людську біль. Найсильніше 
це відчувається, коли працюєш з архівними та усними джерела
ми -  ти бачиш сльози, жах та смерть. Інакше не можна говорити 
про історію депортації румунських ромів у Трансністрію в роки 
румунської окупації краю 1941-1944 рр.

З червня по жовтень 1942 р. румунський уряд за наказом 
І. Антонеску проводив депортацію ромів до Трансністрії у три ета
пи: 1) з 25 червня по 15 серпня 1942 р. було депортовано кочових 
ромів; 2) з 12 по ЗО вересня 1942 р. в Трансністрію приїхали осілі 
роми; 3) жовтень 1942 р. -  було депортовано ще частину ромів. 
Загалом кількість депортованих ромів дорівнюється 25 тис., 
це приблизно 10 % усіх ромів Румунії. Основними причинами 
депортації стали кочовий спосіб життя, а у випадку з осілими ро
мами -  крадіжки або відсутність засобів для існування. Так звана 
«колонізація» ромським населенням Трансністрії мала не тільки 
забезпечити вивезення за межі країни небезпечних елементів, але 
й призводила до економічної експлуатації. Остаточну кількість 
депортованих важко назвати, адже починаючи з 1943 р. роми по
чали повертатися у Румунію1.

Адміністративна організація депортованих ромів, як кочових, 
так і осілих, була схожа з єврейською, яких привезли сюди роком 
раніше. У кожній громаді було своє керівництво. Регіональний
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інспекторат жандармерії Трансністрії здійснював тільки нагляд, 
для того щоб роми не втекли з колоній, а також для забезпечення 
громадського спокою.

У фондах Державного архіву Одеської області зберігаються 
свідчення про жахливі умови життя ромської громади в Транс
ністрії. Так, у Балтському повіті люди почали вмирати від тифу, 
не вистачало роботи ані місцевому населенню (українцям), ані 
ромам, спостерігалися смерті від голоду. Тому жандарми просили 
префектуру Балтського повіту допомогти ромам. Така ж ситуація 
склалася і в інших повітах. 28 травня 1943 р. начальник Сигуран
ци та громадського порядку Генерального інспекторату жандар
мерії повідомив, що має перевірену інформацію про те, що євреям 
та 40 ромами з Голтянського повіту не надавалася їжа місяцями. 
Вони працювали і «падали з ніг від голоду»2.

Про це саме писали 8 вересня 1943 р. жандарми Ананівського 
повіту префекту Балтського повіту, вони повідомляли, що затри
мали 50 ромів (чоловіки, жінки, діти), які втекли з Бершаді. Роми 
стверджували, що причиною втечі стали злидні, вони тяжко пра
цювали, навіть не отримуючи за це їжу, спали на голій землі, бага
то з них були погано одягнуті3.

Групу ромів, що втекла з Бершаді, було розселено в комунах 
Сумовк і Войтовка Бершадського повіту. Роми залучалися до ви
конання сільськогосподарських робіт, багато з них були ковалями, 
затребуваними місцевою громадою. Житло, в якому вони мешка
ли, не опалювалося. За один трудодень роботи вони отримували 
300 г борошна, 25 г олії рослинної та 100 г картоплі. Траплялося, 
що вони грабували місцеве населення. Коли роми почали втікати, 
ніхто їх не зупиняв, адже румунська адміністрація сподівалась на 
німців, які контролювали кордон по лінії Південного Бугу і або 
повертали втікачів, або розстрілювали4.

Схожа ситуація була в Очаківському повіті: тут розпочалася 
епідемія тифу, не вистачало їжі для депортованих. 12 січня 1943 р. 
повідомлялося, що від голоду кожного дня помирало до 20 ромів, 
з 26 грудня 1942 р. по 10 січня 1943 р. померло 293 осіб, з яких 
76 чоловіків, 90 жінок та 127 дітей5.



210 Матеріали міжнародної наукової конференції

Аналіз архівних документів дозволяє зробити висновок про 
те, що саме румунська влада навмисно створила для ромів такі 
нестерпні умови проживанні. Вони були змушені тікати, грабува
ти або рубати дерева, щоб обігріти домівки, де вони жили. Тієї 
кількості їжі, яку давали за роботу лише через кілька місяців, не 
вистачало, щоб наїстися і нормально працювати.

Актуальним питання залишається і збирання спогадів тих, 
хто пережив депортацію в Трансністрію. Вони свідчать не тільки 
про людську трагедію, але й про ставлення уряду до депорто
ваних. Недарма, в центрі історичної пам’яті ромів стоїть не по
ходження, а саме факт Геноциду, який задокументований та до
стеменно відомий. Депортований ром Михай Істратов згадує: 
«Ми там (Молдовка) знаходились вже близько місяця. Нам роби
ли в цей час бараки, трошки далі, приблизно за 100 км від Доли
ни Плачу. Нас засунули в бараки. Ті, що залишилися на вулиці, 
померли. Померли від холоду, голоду... Навесні їх знайшли мерт
вими. .. їх викинули в поле, як гнилі овочі. Такими були їх кінців
ки, кості. їх їли. Були цигани, наші, які брали м’ясо звідси і їли. 
М’ясо померлих...» Ще одне свідчення канібалізму підтверджує 
Марія Акім з Долж: «Були віддані смерті. Якщо і було нас близь
ко тисячі-дві в одному місці... ні їж і... ні вогню... нічого... як ми 
мали жити? Помер середній брат, ми його з’їли. Від голоду. Ми 
були всі на купі, роздягнуті, голодні...» Чи, наприклад, свідчення 
Марчела Думітраша про ставлення до них місцевого населення: 
«Нічого ми не робили, тому що не мали, що робити. Сиділи в 
домі, якщо виходили на вулицю, росіяни нас вбивали»6.

Трагічними є свідчення Георге Манале, 1938 року народжен
ня. Він згадував про те, що з Румунії його родину перевозили в 
товарному поїзді до м. Тираспіль. «А потім під конвоєм прийшли 
до маленького містечка Короніка. Там ми провели 4 місяця. Всі ці 
місяці ми були без їжі, води. Не мали місця, де зігрітися, не мали 
взагалі ніяких продуктів. Мати пішла по селам російським. Насе
лення, коли побачили чужу людину, почали стріляти і відстріляли 
у мати один палець на руці. У матері, яка в руках тримала пляш
ку з молоком та кусок мамалиги, почала йти кров, яка заповнила
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пляшку з молоком. Вона так і дійшла до нас з тією мамалигою, 
повної крові. Зіпсована картопля перемелювалися, -  згадує далі 
Георге, -  і робилися коржики, вони були дуже гіркими, але їх всі 
їли. Хто був старше, ішов на поле та збирав качани від капусти, 
що була перемішана із землею, їх приносили до дому, відпарювали 
водою та їли. Так продовжувалося, поки не почали отримувати 
талони -  1 кг хліба. Але якщо нас було 10 душ в сім’ї, іо  скільки 
ми могли з’їсти хліба? А сам хліб був з вівса, траплялися маленькі 
камінчики. Багато, хто їв такий хліб, вмирали»7.

Багато людей вмирало. Як згадує Георге Манале, ями, куди хо
вали людей, були вириті якомога глибше. Кожного дня вмирало 
по 10-15 осіб від хвороб, голоду та холоду. Траплялися випадки 
канібалізму. Після 4 місяців проживання у маленькому містечку 
родина Манале потрапила до Березівського повіту, де вони були 
залучені до сільськогосподарських робіт8.

Можна припустити, що майже половина з 25 тис. депорто
ваних з Румунії ромів померли в Трансністрії. Вважається, що за 
роки депортації померло близько 11 тис. За даними румунської 
жандармерії, у березні 1944 р. в Трансністрії ще знаходилися 
12 083 ромів, саме стільки змогли вижити. До цієї цифри треба 
також додати близько 2 тис. людей, які були репатрійовані та на
магалися втекти з Трансністрії. Роми, що пережили депортацію, 
почали повертатися до Румунії навесні 1944 р. разом з виведен
ням румунської армії з окупованих територій.

Сьогодні для частини депортованих ромів, що проживають 
на території Румунії, майже нічого не залишилось, окрім спогадів 
про найбільшу трагедію їх життя. Так сталося, що багато архівних 
документів, які б підтверджували, що їх родини були депортовані, 
знищено в 50-х роках через соціальні причини, часто жандарми 
при масовій депортації не вносили в списки дітей та жінок. Факт 
геноциду ромів тривалий час взагалі замовчувався.
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СПІВІСНУВАННЯ З ОКУПАЦІЙНОЮ ВЛАДОЮ



Роман Михальчук

ФОРМИ ПРОТИСТОЯННЯ ТА ОПОРУ ЄВРЕЙСЬКИХ ЖІНОК 
ПІД ЧАС КАТАСТРОФИ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ)

Єврейське протистояння нацизму в часи Катастрофи визна
чають як будь-які заходи, покликані нейтралізувати справжні й 
імовірні дії супротивника [28, с. 262]. При аналізі явища виокре
милися поняття, якими оперують науковці -  «опір» та «протисто
яння». Д. Міхман «протистояння» визначає як здійснення актив
них дій із метою самозбереження (на відміну від бездіяльності 
чи покірності). Протистояння може охоплювати різні сфери: 
економічну, культурну, релігійну тощо. Від звичайного, інертного 
способу життя його відрізняє елемент свідомої дії. Термін «опір» 
застосовується для означення збройних дій. Таким чином, опір 
можна визначити як вищу форму протистояння.

Протистояння та опір жертв Голокосту здійснювалися в ак
тивних і пасивних формах, на індивідуальному та груповому 
рівнях. Будь-які кроки, вчинені з метою блокувати чи сповільнити 
дії нацистів, продовжити своє існування, були частиною повсяк
денного протистояння [36, с. 462]. Сам факт існування євреїв 
суперечив нацистським планам, отже, їх життя в часи окупації 
можна розцінювати як акт протистояння.

На відміну від слов’ян, яких нацисти відносили до нижчої 
раси, євреїв вони взагалі не вважали за людей [4, с. 6]. Відповідно 
боротьба проти цієї нації була питанням життя і смерті: пере
мога означала порятунок, а поразка -  загибель Німеччини та 
арійського людства [36, с. 449]. Таким чином, статус євреїв суттєво
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відрізнявся від інших завойованих національних груп, які все 
ж мали можливість вижити в ролі «обслуговуючого персоналу 
арійців».

За таких умов єврейське жіноцтво порівняно , з представни
цями інших національностей зазнало особливої дискримінації. За 
ідеологією нацизму, жінка-єврейка з СРСР несла подвійну вину. 
Вона була представницею «жидо-більшовизму», тобто'уособлен
ням змови євреїв зі злочинною владою Радянського Союзу, що 
робило її відповідальною за скоєні злочини. З біологічного боку 
жінка-єврейка «продукувала» ворогів арійців та цивілізованого 
світу. Отже, людиноненависницька суть націонал-соціалізму 
стає очевидною, якщо дослідити долі євреїв, єврейських дітей та 
жінок, їхній досвід у роки Голокосту.

Проблема долі єврейських жінок у період Катастрофи 
залишається маловивченою [45]. Наша розвідка покликана част
ково заповнити цю лакуну. На прикладі конкретного регіону 
(Рівненщини) зроблено спробу окреслити форми протистояння 
та опору єврейських жінок.

Протистояння єврейок проявилося в економічній, соціаль
ній, релігійній сферах. Відмова виконувати антиєврейські пос
танови засвідчували духовну нескореність, готовність боро
тися та відстоювати право на існування. Духовний опір був 
найпоширенішим. Однією з його форм стало релігійне протисто
яння. У більшості гетто Рівненщини (Висоцьк, Межиріч Корець- 
кий, Мізоч, Варковичі), попри офіційну заборону, зафіксовано 
зібрання євреїв для спільної молитви. Єврейки потайки випікали 
мацу (Людвипіль) [44, s. 144], вивчали Тору (Березне) [44, s. 140]. 
У Тучині під час гонінь Лора Оберленд вивчила на пам’ять Біблію 
та цитувала Святе Письмо [33].

Невиконання постанов і свідоме ігнорування заборон часто 
було необхідною передумовою продовження фізичного існування. 
Так, єврейські жінки з Лубенського гетто брали фіктивні шлюби 
з євреями-спеціалістами [42, s. 1353-1355], що давало примар
ний шанс на порятунок. Поширеними стали мімікрія та вих
рещування. Зважаючи на те, що священиків за такі дії карали,
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це вдавалося не завжди. Єврейка з Острога згадувала: «Я хотіла 
прийняти християнство (багато хто хотів би), духовенство про
сило на це дозвіл, але на це вже немає надії...» [12, с. 7]. Але 
частина євреїв знаходила можливості використати такий шанс. 
Наприклад, у Теремненській сільській управі Острозького 
району Здолбунівської округи на 1 вересня 1942 р. зафіксовано 
13 євреїв, з яких іудеями були 10-ть [18, арк. 10]. На Волині відо
мі неодноразові випадки охрещення єврейок за резолюцією 
Полікарпа. Отже, змінюючи віросповідання на більш прийнятне 
для арійців, єврейки отримували шанс на порятунок.

Спільне горе змушувало людей гуртуватися. У часи Голоко- 
сту широко розповсюджена була взаємодопомога серед жертв, що 
зазвичай суперечила наказам окупантів. Найпоширенішою була 
підтримка родичів. Рівненська єврейка В. Барац згадувала, що, 
коли жила з донькою впроголодь, двоюрідні брат і сестра при
носили їм продукти харчування [5, с. 17]. Найбільш самовіддана 
форма допомоги -  піклування матерів про своїх дітей. Щоб вря
тувати дітей, використовували різні методи -  від порад до підкупу 
окупантів, інколи жертвуючи власним життям. Так, єврею Олек
сандру Шварцу вдалося врятуватися та пережити Голокост зав
дяки пораді матері сховатися під мостом в м. Рафалівка [24, 
с. 179]. Під час акції у Мізочі єврейка намагалася врятувати донь
ку методом підкупу [27, с. 148]. А у Висоцьку мати-єврейка вийш
ла зі схову в льосі до німців і повідомила, що там нікого нема. 
Таким чином, ціною власного життя вона врятувала своїх дітей 
та групу євреїв, які там переховувалися [7, с. 86]. Інший приклад 
взаємодопомоги -  турбота про чужих дітей, батьки яких загину
ли. У мемуарах також зустрічаються численні згадки про те, як 
дітей рятували віддаючи сусідам-християнам.

Взаємодопомога євреїв виявлялася не лише на рівні 
кровноспоріднених зв’язків, а й спільної жахливої (не)долі. Так, 
Н. Анапольського в Корці врятували єврейські дівчата, які при
крили його сукнями, сівши на нього [2, с. 38].

Євреї та єврейки намагалися боронитися від сваволі нацистів 
і за допомогою офіційних засобів. Така форма протистояння
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була можливою на початку окупації -  влітку-восени 1941 р., 
коли зберігалася видимість правового життя. Євреї писали 
заяви, у яких протестували проти протиправних дій німецької та 
радянської влади щодо неправомірності націоналізації власності 
(будинків), звільнення від оплати комірного [20, арк. 141]. 
Наприклад, рівненське подружжя Хаїт просило бургомістра 
звільнити від боргу у 8 крб. 61 коп. за оплату приміщення. Про
хання не задовольнили, єдиною поступкою могло бути перене
сення строку сплати боргу [20, арк. 141].

Поширеною формою спротиву стала відмова платити 
контрибуції, носити спеціальні позначки. Зокрема, у Сарнах за 
відсутність «кругів Давида» покарали побоями та штрафом у 
300 крб. Мурика Симху та Ворону Янкель [40, арк. 133]. У Рівно
му за це в квітні 1942 р. оштрафовано 10 євреїв на 1050 руб., а 
подружжя Грабіни Якова та Леокадії разом на 3150 руб. Знаки не 
носили цілими сім’ями, зокрема сім’я Гольчинських із шести лю
дей [22, арк. 100].

Ще один різновид спротиву -  відмова переселення в гетто. 
Для бурмістра м. Рівного це була справжня проблема. Переселен
ня в ґетто було розпочато в кінці листопада 1941 р. [21, арк. 203], 
а мало завершитись 15 лютого 1942 р. [16, арк. 1]. Однак після оз
наченого терміну близько 25 євреїв, серед яких були жінки, про
живали поза межами гетто [16, арк. 39-39 зв.]. Нехтування указом 
спричинило повторне розпорядження бурмістра, який вимагав 
переселити до ЗО квітня 1942 р. 12 осіб [17, арк. 6]. Але навіть після 
вказаного терміну родина Грабіни (чоловік із дружиною) цього 
не зробили [17, арк. 8], лише 6 травня 1942 р. шуцполіція при
мусово переселила їх в єврейську дільницю (вул. Сінкевича 7) [17, 
арк. 11 зв].

Про моральне протистояння єврейських жінок свідчать 
ситуації, коли вони демонструють незламність духу. Єврейські 
жінки в останні миті життя виявляли непокору та силу духу. У 
Корці молоді дівчата-єврейки співали пісні й сміялися на краю мо
гил [11, с. 7-8]; у Дубровиці єврейські жінки вмирали зі словами 
прокляття на вустах [9, арк. 255]; в Олександрії перед розстрілом
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Іта Березова сказала: «Ви вб’єте мене, моїх рідних, але не подолати 
вам могутньої сили радянського народу. Він помститься за мою 
смерть і за смерть всіх тих, кого ви змордували» [32]; в Острозі 
єврейка Бася, дивлячись в очі поліцейських, сказала: «Стріляйте!» 
[26, с. 11].

Жінки також закликали чинити опір активними діями. Нап
риклад, у Рокитному євреї кинулися тікати після слів М. Айзен
берг: «Євреї, рятуйтеся! Настав кінець нашому життю!» [35, с. 3], 
«Євреї, зараз нас будуть вбивати!» [44, s. 194].

До активних форм протистояння зараховуємо втечі з гетто 
та місць розстрілів. Масові втечі з місць екзекуцій відбулися у 
Березному (200 осіб), Радивилові (650 осіб), селах Торговиця 
Млинівського р-ну (200 осіб), Сосновому (300-400 євреїв) та ін. 
[11, с. 7-8]. Таким діям притаманний спонтанний характер, ве
лике значення мав щасливий випадок. Наприклад, відомо, що у 
Мізочі Софія Горштейн втекла від розстрілу [8, с. 97-165], а Пніна 
Сорек врятувалася після розстрілу, вилізши з ями [29].

Самогубство в контексті Катастрофи слід розглядати як вияв 
свідомого протистояння. З точки зору нацистів, євреї не мали 
права на життя, отже, і права ним розпоряджатися. Акти масо
вих самогубств здійснювали в Дубні цілими родинами (чоловіки, 
жінки, діти). Повісилися сім’ї М. Кагана (8 осіб), Д. Квейте- 
ля (18 осіб), отруїлися родини Я. Бергеля (5 осіб), Я. Фридмана 
(З чол.) [39, с. 209-210]. У Межирічах єврейки свідомо йшли на 
смерть з дітьми. Акушерці Р. Смолах і дантисту Е. Рубінштейну 
пообіцяли порятунок, якщо вони навчать німців професій, проте 
їхні діти помруть. Вони відмовились і прийняли смерть разом з 
дітьми [31, с. 164].

Активні форми фізичного опору мали індивідуальний і масо
вий характер. Відсутність зброї та сплановані заходи окупантів 
робили малоймовірною такі дії. Однак, це існувало. В останній 
момент життя єврейські жінки намагалися дати відсіч своїм 
кривдникам. Один із таких нападів у Дубровиці зупинив постріл 
німецького офіцера [25], а в Рівному єврейка встромила в серце 
поліцейського його багнет [44, s. 211]. Прикладом озброєного
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опору був вчинок Лізи Гельфанд (дружини радянського офіцера), 
яка брала участь у підриві ресторану німецьких офіцерів [43, 
s. 1309]. Також відомі випадки спланованого індивідуального 
опору єврейок з Рівненщини поза межами регіону. Так, М. Грибо- 
ва-Фішман із Тучинського району, вивезена як остарбайтер в 
м. Ессен, бойкотувала роботу: виготовляла неякісну продукцію 
(снаряди без пороху), випустила воду з парового котла, який після 
цього вийшов з ладу. За такі дії єврейку з 3 чехами та 10 поляками 
відправили в концтабір «Фрістгоф», де двічі призначали до спа
лення. Врятувалася М. Грибова-Фішман завдяки американським 
військам, що звільнили табір [23, арк. 1-6].

До форм організованого озброєного опору належить підготовка 
груп для повстань у гетто. За даними С. Єлисаветського, на Воли
ні їх було 18-ть [24, с. 44], а число підпільників І. Альтман оцінює 
як близько 250 чол. [1, с. 25]. На території Рівненщини повстан
ня готувалися в гетто Сарн, Острога, Людвиполя, Дубровиці, Во- 
лодимирця, однак здійснилися лише в Тучині та Мізочі. Завдяки 
підпалам, метушні в цих містах частині євреїв вдалося втекти, се
ред них були й жінки. Сам факт повстання промовистий у мораль
ному сенсі, тому що результативністю вони не відзначалися, адже 
більшість втікачів було знищено. Проте демонстрація волі до опо
ру мала велике значення. Участь у збройному спротиві розвінчує 
міф про пасивність євреїв та нездатність захистити себе.

Вищою формою опору євреїв була участь у  партизанському 
русі, націоналістичному підпіллі, частинах ЧА. У звітах радянсь
ких партизан зазначалося, що вцілілі групи євреїв, знаходячись 
у безвихідній ситуації, йдуть у партизани [38, арк. 53]. За спо
гадами І. Федорова, євреї в Рокитнівській землянці швидше на
гадували ходячі скелети, однак вони відразу виявили бажання 
воювати [24, с. 75]. Більшість з тих, кому пощастило втекти з гет
то, поповнювали лави радянських партизан. Євреї Рівненщини 
перебували в партизанських загонах М. Місюри, дяді «Міші» 
(Моше Гільдельмана), Д. Медведева «Переможці», тощо. Єврейки 
У партизанських загонах були і бійцями, і медичним, і обслуго
вуючим персоналом. Наприклад, єврейка Єва Винер із Корця із
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загону Федорова у партизан була санітаркою, брала участь у бойо
вих діях із націоналістами та німцями, де хоробро себе проявила. 
У вільний час вона готувала партизанам їжу та прала одяг, була 
дисциплінованою та політично витриманою, накази командирів 
виконувала відмінно [15, с. 46].

Важливу роль у побутовому обслуговуванні партизан віді
гравали сімейні табори. У Сваричевичських лісах за наказом 
Місюри був створений сімейний табір, де перебували близько 
350 євреїв із Серників, Висоцька, Дубровиці [3, с. 384]. У грудні 
1942 р. за наказом Бринського партизанські керівники Конищук, 
Собесяк, Корчев створили 3 сімейні табори. Крім того, існували 
й табори, організовані самими євреями [3, с. 384]. Самотужки 
переховуватися в лісах було небезпечно, кількість врятованих у 
такий спосіб була незначною, тому наявність таборів позитив
но впливала на динаміку виживання євреїв. Єврейські жінки 
проявили себе в загонах і таборах як медики. У списках медич
них працівників загонів Федорова та Кизі поряд із євреями- 
чоловіками (Мазо Ісаак, Ройтберг Яків, Перлов Арон) зафіксовано 
прізвища єврейських жінок (Перемингер Клара, Ройтберг Ірина) 
[37, арк. 117-118]. Бринський згадував про єврейських лікарів 
(Парнаса, Ротер, жінку Парнаса та її сестру), що «майже без сну 
лікували людей, доглядали за ними, старалися поставити їх на 
ноги» [6, с. 28].

Однак, перебування в партизанських загонах не було для 
єврейок безхмарним. Жінки потерпали від домагань чоловіків, їх 
змушували бути «подругами» командирів. Зустрічалися прояви 
антисемітизму, інколи їх не приймали до лав партизан. Радянські 
історіографи фіксують факти боротьби з антисемітизмом. Один 
з партизанів 6-ої роти Путивльського з’єднання в березні 1943 р. 
назвав бійця-жінку «жидівкою». За наказом Руднєва в присут
ності роти йому слід було набити «морду», а якщо це ще раз пов
ториться -  розстріляти [24, с. 140].

Нині неможливо встановити точну кількість єврейок- 
партизанок, зважаючи на те, що існували різні списки та спо
соби фіксації прізвищ, випадки приховування національності
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тощо. Наприклад, в одному зі списків особистого складу загону 
Котовського з 183 чол. тільки 4 значились євреями [14, арк. 60- 
85]. Водночас в іншому списку з такою ж назвою євреїв було вже 
16, причому деякі партизани, що могли бути євреями, але не 
вказані як такі, не враховані (наприклад -  Хмара Єва Абрамівна 
[14, с. 86-87]). Та сама ситуація із переліком комуністів парти
занського загону «Смерть фашизму», де національність не вка
зана, але відзначено єврейське коріння (Герц Євдокія Абрамівна) 
[13, арк. 184]. У загоні ім. Невського зафіксовано 99 партизан 
без національності, втім з єврейськими прізвищами (напри
клад, Кіперман Сара Мотелевич) [14, арк. 99-108]. Отже, навіть 
епізодичні дані свідчать про участь жінок-єврейок у партизансь
кому русі на Рівненщині.

Євреї боролися проти нацистів і в УПА. Наприклад, на 
Сарненщині група євреїв шукала радянських партизан, але ви
падково натрапила на відділ повстанців, після чого у них і за
лишилася [ЗО, с. 174]. Дискусії дослідників зводяться до питан
ня добровільності/примусовості такої співпраці. Відомі факти, 
коли євреї добровільно йшли до лав УПА [10], а єврейки одру
жувалися з українцями та разом воювали в підпіллі [ЗО, с. 174]. 
Однак існував і інший бік медалі: фізичне знищення євреїв, яке 
фіксують як звіти УПА [19, арк. 28-29], так і радянські партиза
ни [13, арк. 107]. Відомо і про присутність єврейок у формуванні 
«Поліська Січ» Бульби-Боровця, зокрема, єврейка олевської 
друкарні казала: «Доки ви тут, ми тут житимемо. Не буде вас -  не 
буде й нас» [34, с. 152-153].

Як і в радянських партизанських загонах, у боївках УПА 
ремісники-євреї шили одяг, прали білизну тощо. На Степанщині 
такий табір створив «Дубовий». Ці поселення були досить 
конспіративні, щоб не наражати не тільки євреїв, а й місцевих 
жителів на німецькі репресії [ЗО, с. 173].

Отже, єврейські жінки по-різному здійснювали протисто
яння та опір нацизму з перших до останніх днів окупації в ак
тивних і пасивних формах, на індивідуальному та груповому 
рівнях. Специфічність становища жертв Голокосту полягала в
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тому, що в планах окупантів було знищення цілої нації євреїв, 
відповідно досвіду спротиву цьому не існувало. У цьому питанні 
солідаризуємося з думкою Т. Чайки, яка зазначає, що будь-яка 
форма спротиву під час Голокосту була проявом героїзму, чим би 
вона не завершилась [41, с. 80]. Отже, опір єврейських жінок оку
пантам -  свідчення духовної та фізичної непокори, що розвінчує 
міф про пасивність євреїв у боротьбі з нацизмом.
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Анна Прохорова

«Я СТОРОЖ БРАТОВІ МОЄМУ»: ЛЮДИ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ, 
РЯТУЮЧИ ЄВРЕЇВ

Людина, яка врятувала єврея, зберегла людське життя, 
заслуговує на почесний і світлий титул «Праведника народів 
світу». Проте процес присвоєння цього звання не завжди простий 
і однозначний. Зокрема, однією з важливих умов надання звання 
Праведника є звернення до Яд Вашему і безпосереднє свідчення 
врятованих. Відтак, до списків Праведників часто не потрапляють 
ті, про кого немає кому засвідчити.

На наших територіях нацистські закони були настільки жор
стокими, що навіть за підозру у спробі допомоги єврею, людину 
могли знищити разом з усією родиною і тими, кого вона намага
лась врятувати. У таких випадках просто не лишалось свідків, які 
б могли розповісти про спроби порятунку. А на зміну жорстокій 
нацистській політиці прийшли часи страшного сталінського ре
жиму, довгі десятиліття викривлення історії і табуювання тем, 
пов’язаних з Голокостом, які стерли з історичної пам’яті народів, 
що населяють Україну, немало історій про спроби допомоги і по
рятунку євреям. Дослідники, які почали цікавитись питаннями 
Голокосту вже в часи незалежності, збирають по крихтам ті спога
ди, які ще можна знайти і записати. Але маємо констатувати той 
факт, що багато свідчень вже втрачено назавжди.

Проект «Я сторож братові моєму» (керівники Леонід Фінберг 
та Жанна Ковба), що тривав у Центрі юдаїки Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» в 2010-2011 роках,
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був націлений на пошук інформації про специфічну категорію лю
дей: ми шукали тих, хто постраждав чи загинув, намагаючись до
помогти євреям в часи Голокосту. Мета проекту полягала в тому, 
аби зібрати малодосліджені відомості про людей, які, рятуючи 
приречених на смерть євреїв, були виказані зрадниками і вбиті 
або репресовані.

Основними джерелами пошуку таких імен та історій стали 
архівні документи та свідчення очевидців подій і їхніх нащадків.

Архівний пошук -  обов’язкова складова подібних досліджень. 
Нами були переглянуті німецькі судові справи та афіші зі спи
сками страчених за різні злочини, а також справи Надзвичайної 
державної комісії. Однак, з цих документів часто не можна 
достовірно сказати, за що була страчена людина і чи дійсно до
помагала євреям. Не кажучи вже про те, що особисті подробиці 
з життя людей, про яких йдеться, мотивації їхніх вчинків та 
будь-які інші деталі лишаються невідомими. Все, що зазвичай 
вдається знайти в архівних документах, -  це лише прізвища, в 
кращих випадках імена і прізвища, іноді також населені пункти, і 
рідко -  конкретні адреси страчених за допомогу євреям. Знайдені 
в архівах факти стають предметом перевірки «в полі». Але, на 
жаль, лише невеликий відсоток цих німих імен вдається перетво
рити на наповнені історії, інші ж так і лишаються пунктами в спи
ску жертв, страчених за «злочин» допомоги євреям.

Матеріали усної історії більш насичені та промовисті, ніж 
архівні матеріали, однак вони мають значні недоліки. У часи Ра
дянського Союзу люди мало говорили про знищення євреїв під 
час війни і про героїчні вчинки тих, хто їх рятував. Сьогодні 
дослідники мають більше можливостей оприлюднювати свід
чення очевидців подій. З кожним роком з’являється більше і 
більше людей, які цікавляться подіями часів Голокосту. Проте 
все менше і менше лишається тих, хто може щось розповісти, хто 
ще щось пам’ятає. Та навіть ті свідчення, які збираються останні 
десять-п’ятнадцять років, через шістдесят років після подій, 
про які йдеться, передані від батьків до дітей і онуків, та мають 
на собі відбиток часу. Людська пам’ять робить їх вибірковими та
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фрагментарними, а особистий досвід заміщується стереотипами 
і штампами. Саме тому інформацію, отриману з усних джерел, 
необхідно підтверджувати іншими свідченнями та архівними 
джерелами.

На сьогодні в проекті зібрано більше 120 імен та історій лю
дей, які постраждали за допомогу євреям в часи Голокрсту. Але 
про кількісні показники говорити все одно немає змоги, оскільки 
загальний обсяг людей, що було страчено чи постраждали за до
помогу євреям, не відомий. Проте можемо говорити про розмаїття 
випадків і аналізувати деякі їхні спільні моменти.

Отже, в фокусі дослідницьких пошуків опинились люди, 
які, попри суворі нацистські закони, що панували на території 
окупованої України, ризикували власним життям та життям своїх 
близьких заради спроби порятунку невинних людей. Це були 
люди різного віку і статі, різного соціального походження і різної 
віри, різного сімейного стану. Допомагали вони сусідам та знай
омим, а також і зовсім незнайомим людям, що опинились в біді.

Кожна історія, що була знайдена в проекті, є самоцінною і 
надзвичайно емоційно наповненою. Деякі з них вже були опри
люднені для ширшого загалу1. У цій статті вбачаю за доцільне 
окреслити кілька узагальнюючих аспектів.

Важливим питанням нашого дослідження є питання моти
вації. Складно буває осягнути, чому люди наважувались допо
магати євреям, адже вони не лише ризикували власним життям, 
а й наражали на небезпеку своїх близьких. Люди, чиї історії були 
віднайдені, керувались зовсім різними мотивами2.

Часто допомагали знайомим або їхнім родичам. Наприк
лад, Анна Конська з Перемишлян знала загиблих батьків чотир
надцятирічної дівчинки Донії Цвебен (Твебен), тому й схова
ла її у себе вдома. Один з важливих мотивів для допомоги було 
бажання віддячити. Українці та поляки часто допомагали своїм 
колишнім вчителям, керівникам, господарям, які в минулому 
добре обходилися зі своїми працівниками. Так, Теодозія Корж з 
містечка Зборів Тернопільської області намагалася врятувати ро
дину Сари Пульвер, яка до війни була її вчителькою у кравецькій
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школі. А Васюта Вергженовська з селища Загайполь допомагала 
хазяям ферми, на якій працювала до війни, -  родині Хелперів.

Знаковим мотивом порушити нацистські закони було на
магання дотримуватись законів божих та загальнолюдських 
цінностей. Мефодій та Ксенія Логацькі з селища Довговоля в 
сучасній Рівненській області були віруючими людьми -  баптиста
ми. Як віруючі вони вважали за обов’язок врятувати тих євреїв, 
кого тільки могли, і дякували Богові за можливість це зробити.

А були люди, які на запитання «чому ризикували всім заради 
спроби порятунку» відповідали «не могли не допомогти». Переду
мови формування такої мотивації заслуговують більш детального 
висвітлення.

Українці та євреї впродовж багатьох століть жили на теренах 
сучасної України. У нашій спільній історії були різні етапи. Але 
хочеться говорити більше про ті часи і ті випадки, коли євреї і 
українці жили пліч-о-пліч, допомагали один одному, запозичу
вали елементи традиції та культури. Українці допомагали євреям 
в побуті в шабатні вечори, а єврей-сусід заходив до християн на 
щедрування, коли згідно з традицією першим в хату має зайти 
чоловік. Різні факти історично сформованої толерантності осо
бливо яскраві та красномовні в містечках та містах на кшталт 
Болехова Івано-Франківської області, Миньківців Хмельницької 
області, Перемишлян Львівської області з їхнім природним 
професійним розподілом та традиційним співіснуванням різних 
культур. У таких містах зазвичай поруч стояли церква і синагога, 
існували різні навчальні заклади, друкарні.

Саме в таких містечках нами було зафіксоване явище, яке 
ми назвали «феноменом історично сформованої толерантності». 
Люди, які виросли в атмосфері майнової та релігійної толерант
ності та свободи, в часи Голокосту рятували своїх колишніх сусі
дів і колег-євреїв -  не могли не рятувати. Через усі випробування 
владою, злиднями, трагедіями, старші люди зберегли закорінену 
в поколіннях людяність, толерантність, неприйняття осуду, зрад
ництва, доносів, зокрема переконаність, що «у нас і євреїв одна 
кров». Майже кожна родина когось врятувала, комусь допомогла,
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і, що дуже важливо, люди знали, що в тій чи в тій хаті перехову
ються євреї, але мовчали (принаймні, ми не змогли виявити жод
ного випадку зрадництва, жодного доносу), зареєстровані навіть 
випадки допомоги євреям поліцаями.

Одна з важливих ідей, заради обговорення якої, серед іншого, 
і замислювалась конференція «Друга світова війна та долі мир
ного населення у Східній Європі», -  це ідей переосмислення 
радянського підходу до інтерпретації Другої світової війни. 
Основний недолік радянської історіографії, окрім відвертого вик
ривлення фактів, вбачаю у заідеологізованості та однобічності. 
Радянська історія зображає чорно-білу картину подій: патріотич
ні, героїчні радянські солдати в боротьбі з убивцями і деспота- 
ми-нацистами. У такий формат не вписуються прояви людськості 
німецьких солдат, а також прояви слабкості чи страху серед ра
дянських воїнів. Тут є лише герої, кати і жертви. А більшість з 
людей, інформацію про яких ми шукали, були просто людьми зі 
своїми слабкостями.

Вони можуть співпрацювати чи просто співіснувати з на
цистською владою заради рятування євреїв. Наприклад, керівник 
дитячого вінницького будинку Лідія Постоловська, серед вихо
ванців та працівників якої було 19 євреїв, щоб врятувати всіх, 
мусила якимось чином співпрацювати з владою, аби банально 
прогодувати 70 людей в часи війни, не кажучи вже про перехову
вання євреїв. Або інший приклад: Ошовський, поліцай з містечка 
Мінківці, брав додому на день єврейських дівчат, які прислу
жували німцям, начебто для того, щоб ті прибирали його хату, 
а сам у цей час відгодовував їх та давав змогу відпочити. Тема 
амбівалентності образу поліцая заслуговує окремого досліджен
ня, адже окрім багатьох свідчень про жорстокість українських 
поліцаїв, є і спогади про випадки їхньої допомоги (та/або невтру
чання) євреям та тим, хто намагався їх врятувати.

Герої наших історій можуть співпрацювати з польським і 
українським підпіллям. Наприклад, львів’янці Йоанні Сеправській 
вдалося через польське підпілля зробити документи єврейській 
Дівчині Міріам, яку вона переховувала. Була пов’язана з підпіллям
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і Антоніна Кулаковська з Рівного, а тому в день масового розстрілу 
євреїв зуміла попередити і сховати Івраїма Фішмана.

Окрім Антоніни Кулаковської, яка була страчена гестапо, всі 
названі вище люди були репресовані радянською владою одразу 
після її повернення на терени України за співпрацю з німцями. 
І те, яке добро вони робили, не мало жодного значення, бо воно 
не вписувалось в чорно-білу концепцію Совєтів.

Саме від такої інтерпретації історії ми і мусимо відмежува
тись. І шлях, який видається мені оптимальним, -  відмова від 
узагальненого, стереотипного розуміння подій і наближення до 
вивчення індивідуальних біографій, реальних історій звичайних 
людей, їхньої повсякденної діяльності.

Зробивши цей перший крок, відмовившись від стереотип
ного концепту «герої-кати-жертви», перейшовши на рівень дис
курсу про реальні історії звичайних людей, ми можемо зробити 
наступний крок -  у повсякденній діяльності цих звичайних лю
дей побачити істинну героїчність, яка навіть не була усвідомлена 
ними самими. Бо всі вони в певний момент, часто всупереч здо
ровому глузду, прийняли рішення допомогти, поставивши чиєсь 
життя вище за своє.

П амять про людей, які ризикували власним життям та жит
тям своїх близьких в страшні часи війни і хаосу заради спроби по
рятунку невинних, особливо потрібна нам сьогодні. Ці приклади 
найвищої людяності -  «людяності у безодні пекла», як влучно на
звала такі прояви добра історик Голокосту Жанна Ковба, дарують 
надію і сили навіть в найбільш буремні часи.

Список літератури

1 Прохорова Анна. Я сторож братові моєму // Єгупець: художньо- 
публіцистичний альманах. -  К.: Дух і Літера, 2013. -  Вип. 23. -  С. 234- 
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2 Історії людей, що загинули за допомогу євреям, взяті з архіву проекту 
«Сторож братові моєму», який знаходиться в Центрі юдаїки НаУКМА.



Лідія Нестеренко

СЕЛО ІВАНКІВЦІ СРІБНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 

(ВЕРЕСЕНЬ 1941 -  ВЕРЕСЕНЬ 1943 РР.)

Початок німецько-радянської війни закарбувався в пам’яті 
більшості жителів села назавжди. Уже в перші її дні декілька со
тень чоловіків було мобілізовано до лав радянської армії. Також у 
селі було організовано загін добровольців по боротьбі з ворожим 
десантом. Ініціатором організації загону був директор середньої 
школи, він же секретар сільської партійної організації Коваленко 
Юрій Леонтійович.

За свідченням Малиш Марфи Михайлівни (1924-2015), на 
початку вересня 1941 р. відступаючі частини радянської армії 
(кіннота та піхота) проживали у школі. Радянська влада евакуй
овувала різноманітне майно, худобу, вивозила його на схід. Коли 
недалеко біля Горох’янки* проходили табуни племінної худоби, 
налетіли німецькі літаки і почали скидати бомби на тварин1.

15 вересня 1941 р. село було окуповано німцями. «Як їхали 
німці через село, в кожному дворі стояв великий кілок із білим 
полотнищем, що означало “здаємось”»2, -  згадувала жінка.

При відступі радянських військ у громаді № 24 с. Іванківці 
було взято 7 залізних возів на суму 700 руб., 2 вози-гарби на 
суму 400 руб., 9 хомутів на суму 54 руб., 5 сідел на суму 35 руб., 
10 наритників на суму 50 руб. та ін. майно, загальна сума якого 
становить 1491 руб.3

* Горохянка -  це один із кутків на сході села.
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Військами (на жаль, не вказано радянськими чи німецькими) 
по Іванківському заготдільниці було взято у громад 161 коня, 
7 голів ВРХ та 8 свиней. У общинників було забрано 4 бички, 
17 свиней, 280 курей, 44 гусей та 67 уток. Усього по дільниці 
було вилучено 161 коня, 11 голів ВРХ, 25 свиней, 280 курей, 44 гу
сей та 67 уток4.

Із встановленням нової влади у сусідньому с. Дігтярі було 
утворено жандармерію, де містилась поліція. Старостою села 
Іванківці було призначено Максименка Дмитра Захаровича5. Зга
дує Микола Іванович Боровик: «У радянську добу родину Дми
тра Захаровича було розкуркулено. Його рідні були відправлені 
в Сибір. Проте сам він залишився жити у Прилуках, де працю
вав конюхом. З приходом німців його було призначено старостою 
села Іванківець»6. Окремі жителі села вірою і правдою стали слу
жити новій владі. Згадує Петро Юхимович Демешко: «Поліцаями 
стали такі жителі Іванківець: Яків Федоренко (Нестьорка), Анд
рій Гапон, Василь Худик, Іван Худик, Петро Соловей, Олексій 
Волошин»7.

Завдяки архівним документам також вдалося встановити 
окремі прізвища службовців. У квітні-травні 1943 р. старши
ною общини № 25 був Боровик, а рахівником -  В. Нестеренко. 
Старшиною общини № 24 був Бережний, а рахівником т Федо
ренко8. На 17 липня 1943 р. старшиною общини № 25 уже був 
Редька, решта посадовців залишилась та сама9. Писарем при 
старості села був Соболь Петро10. У серпні 1943 р. по общині 
№ 25 головою кооперації був Федоренко Нестор Д., рахівником 
кооперації -  Потапенко Федось, рахівником штуцпункту -  Фе
доренко Яків Н., завідуючим ветеринарним відділенням -  Виш- 
невецький Омелько, зоотехніком -  Коломієць Марта, писарем -  
Соболь Петро, поліцейськими -  Худик Василь і Пархоменко Ва
силь. До службовців входив і Вишневецький Артем, проте посаду 
написано нерозбірливо11.

Протягом усього періоду окупації в селі, як і по всій Україні, 
продовжувало існувати колективне господарство, яке мало чим 
відрізнялось від радянського колгоспу. Згідно з проголошеним
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німцями у лютому 1942 р. «новим аграрним порядком», кол
госпи і радгоспи перетворювалися на «громадські господар
ства», «державні маєтки» та ін. Як свідчать архівні документи, у 
Срібнянському районі вони називались общинами. В Іванківцях 
було перейменовано колективні господарства «Червона перемо
га» та імені Й. Сталіна на общини № 24 та № 2512. Хоча у докумен
тах зустрічаються і назви колишніх колгоспів13. ‘

Методи господарювання фактично залишилися незмінними: 
робота організовувалася за загальними виборчими планами, 
діяли бригади, облік зробленого вели за трудоднями тощо. Райхс- 
комісар України Е. Кох чітко формулює завдання нової вла
ди: «Наше завдання полягає в тому, щоб, не звертаючи уваги на 
почуття, на моральний і майновий стан українців, вичавити з 
України все. Панове, чекаю від вас абсолютної нещадності щодо 
всіх тубільців, які населяють Україну»14.

Виконуючи ці завдання, окупаційна влада застосовувала 
різноманітні форми примусу населення до праці на громадських 
роботах: штрафи, конфіскація майна (забирали коней, волів, мо
лочну худобу і молодняк, свині, птицю, зернові культури -  усе 
це відправляли в Німеччину), застосовували фізичні тортури та 
розстріл мирного населення, проводили насильницьке вивезення 
молоді на примусові роботи в Німеччину. Наведемо приклади.

У 1942 р. відбулось масове вивезення молоді села на примусові 
роботи до Німеччини. Старостою села було підготовлено спе
ціальний список молодих людей, зазначені особи проходили ме
дичну комісію, яка визначала стан їхнього здоров’я і відбирала 
необхідну кількість для відправлення в Німеччину. Так, за 
свідченням жительки с. Іванківці Куліненко Ганни Сидорівни 
(1923-2012) у 1942 р. під час проходження медичної комісії її за 
станом здоров’я визнали непридатною до трудової повинності 
за кордоном. Тому вона залишилась у селі. Галя росла без батька, 
була невисокою на зріст і худенькою15.

7 липня 1942 р. було відправлено до Третього Райху 37 осіб 
(20 чоловіків і 17 дівчат), серед яких і рідна сестра моєї бабусі 
Юрченко Євдокія Яківна (1925 р. н.). Майже половина, або
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17 чоловік, було віком до 20 років, 11-ть -  до ЗО років, а інші 
9 осіб були старшими16. Як видно, гА всіх вивезених людей були 
віком до ЗО років. Існують також відомості про вивезених до 
Німеччини -  44 особи17 (таблиця 6), але поіменно ми знаємо тіль
ки 37 осіб.

У 1943 р. старостою села були складені нові списки, до яких 
було включено всіх жителів села, які народились у 1922-1928 рр. 
Так, у списку 1922 р. народження значилась 1 особа, 1923 р. -  31, 
1924 р. -  45,1925 р. -  41,1926 р. -  59,1927 р. -  54,1928 р. -  53 особи. 
Всього 284 особи. Біля прізвищ 52 молодих людей було зробле
но помітки «+», біля 56 -  «-», біля 78 -  «V». Причому «-» стоїть 
біля прізвищ всіх молодих людей, які народились 1928 р.18 Можна 
припустити, що знаками «+» та «V» помічалися ті, хто мав їхати 
до Третього Райху наступними черговими наборами.

У період окупації старосту села Максименка було оштрафо
вано на 600 крб., старшину общини бувшого колгоспу Сталіна 
пана Пущинського -  також на 600 крб., 5 бригадирів цієї общини -  
на 200 крб. кожного19, усього 2 200 крб. Проте, на жаль, початок до
кумента відсутній, тому встановити дату та причини накладення 
штрафу неможливо. Можна лише припустити, що стягнення були 
накладені за невиконання якихось с/г робіт чи ремонт техніки.

Умови праці селян вдома були надзвичайно важкими, а 
найстрашніше -  їхньому життю щось постійно загрожувало. У 
сільському господарстві усі роботи робилися вручну, оскільки 
техніка була евакуйована або зіпсована. Ті ж сільськогосподарські 
машини, які вдалося відремонтувати, часто простоювали через 
брак пального. На полях в основному працювала тяглова худо
ба (коні, воли, корови) та застосовувалась ручна праця. Робо
чий день, особливо в гарячу пору посівної чи жнив, тривав від 
світанку до заходу сонця.

Найпоширенішими сільськогосподарськими культурами, що 
вирощували общинники, були яра пшениця, ячмінь, овес, кольза, 
картопля, віка. У додатку № 1 подано план та виконання посівної 
кампанії у квітні-травні 1943 р. общинами № 24 і № 25 с. Іванківці.
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На польові роботи залучали все сільське населення, зокрема 
й дітей віком від 10 років та людей похилого віку. Згідно даних на 
15 травня 1943 р. у селі проживало 1855 душ, з них працездатних 
673 особи: 277 чоловіків та 496 жінок20. Детально зі статистикою 
по общинах можна ознайомитись у таблиці 1.

Таблиця 1

Населення с. Іванківці у 1943 р /

№ об
щини

Всього
дворів

Всього
насе
лення
душ

У тому 
числі пра
цездатних

Із них займаються с/г

чол. жін.

всього 
дворів на 

15.5.1943 р.

всьо
го

насе-
лення
душ

утому 
числі пра
цездатних

чол. жін.

№24 207 730 121 207 207 688 115 197

№25 316 1125 156 289 316 1125 156 289

разом 523 1855 277 496 523 1813 271 486

Під час окупації поширеним стало шовківництво. Указа
ми було заборонено вирубувати шовковичні дерева в особистих 
господарствах та общинах. Уже на початку весни 1942 р. було 
очищено посадки шовковиць від бур’янів, вирубано засохлі 
дерева та посаджено нові, розорано міжряддя і посаджено там 
овочеві культури. У кінці весни общини отримали грену та гусінь. 
Так, община Сталіна отримала 1 г грени та 17,5 г гусені на суму 
75 руб., а община «Червона Перемога» - 2 г  грени та 35 г гусені 
на суму 154 руб. 80 коп.21 Улітку господарства здали кокони. Так, 
селяни колишнього колгоспу ім. Сталіна здали 34,9 кг коконів на

* Таблицю зроблено за: Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4223,
оп. 1, спр. 5, арк. 100,104.
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суму 792 руб., а «Червоної Перемоги» -  45,8 кг на суму 855 руб. 
20 коп. Детально із даними можна ознайомитись у таблиці 2.

Таблиця 2

Відомість заготовки коконів у с. Іванківці у 1942 р /

Назва гос
подарства

І
сорт

II
сорт

III
сорт брак кара-

пачах
В С Ь О Г О

в кг сума

ім. Сталіна 18,2 3,2 - 1,5 - 22,9 531,00
9,4 - 1,6 1 - 12 261,00

всього по 
общині 27,6 3,2 1,6 2,5 - 34,9 792,00

«Червона
Перемога» 19,5 - 1,2 7,2 1,8 29,7 568,50

10,2 - - 2,8 3,1 16,1 286,70
всього по 
общині 29,7 - 1,2 10 4,9 45,8 855,20

Всього 57,3 3,2 2,8 12,5 4,9 80,7 1647,20

Урожаєм розпоряджалася окупаційна влада. Фактично все 
зібране, за винятком насіннєвого, харчового, фуражного фондів 
та мізерної частки, що виділялася на оплату трудоднів, здавалося 
німецькій державі22.

Вижити в таких складних умовах селянським родинам до
помагало власне господарство (невелика присадибна ділянка 
та подекуди розведення свійської худоби та птиці). Проте за
йматися ним селяни могли лише за умови успішного виконання 
сільгоспробіт у громадському господарстві. Також кожен двір 
обкладався численними податками: як натуральними (молоко, 
мясо, яйця та інші харчові продукти), так і грошовими (податок

* Таблицю зроблено за: Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4223,
оп. 1, спр. 1, арк. 245-246.
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з господарства, подушний податок з кожної особи, податок з коня, 
з корови і навіть із собаки й кішки та ін.).

Улітку 1942 р. було проведено облік всіх диких груш та яблунь. 
Так, у звіті, поданому старшиною общини № 25 Боровиком, було 
показано лише 3 яблуні і 7 груш, які росли у лісі23. Усіх грома
дян зобов’язали здати насіння державі. Кожен громадянин, який 
мав дерево, підписав відповідний документ. Зразок подано у до
датку Б.

Поставки здійснювались у примусовій формі. Тих, хто вчасно 
не виконував їх, звинувачували у саботажі й карали «за законами 
воєнного часу»24.

Щомісяця старшини подавали звіти в районні органи управ
ління про здану продукцію службовцями своїх общин. Так, 
у серпні 1943 р. зі службовців общини № 25 найбільше здав 
молока Вишневецький Артем -  81 літр, а найменше Худик Ва
силь -  26 літрів. Детально зі статистикою можна ознайомитися із 
таблиці 3.

Таблиця З

Список службовців, які мають корови й свині по общині № 25 
с. Іванківці станом на 27 серпня 1943 р.*

ПІП Посада

Наявність 
у госпо
дарстві 
корови

Наявність 
у госпо
дарстві 
свині

Здає 
молоко 
у серп- 
ні(ул.)

Здає
молоко
удень
(у л .)

Федоренко 
Нестор Д.

голова
кооперації + + 40 1,5

Потапенко
Федось

рахівник
кооперації + + 62 2,3

* Таблицю зроблено за: Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4223,
оп.1, спр.1, арк.243.



238 Матеріали міжнародної наукової конференції

Продовження табл. З

Федоренко 
Яків Н.

рахівник
штуцпун-

кту
+ + 62 2,3

Худик
Василь

поліцейсь
кий + + 26 1

Вишне-
вецький
Артем

+ + 81 3

Вишне-
вецький
Омелько

завідуючий
ветери
нарним

участком

+ + 72 2,8

Пархомен
ко Василь

поліцейсь
кий + + - -

Коломієць
Марта зоотехнік + + 77 2,7

Соболь
Петро писар + + 55 2

Податки селяни сплачували від продажу спиртного, птиці, 
овочів на ринках Прилук та інших містечок.

Варто також відзначити, що під час нацистської окупації 
існували пільги по сплаті податків для окремих категорій насе
лення . Так, у селі було 8 родин, яким Срібнянською Райінспекцією 
було затверджено знижку по с/г податку у розмірі від 101 руб. 
ЗО коп. до 265 руб. 74 коп.25 Детальніше зі статистикою можна 
ознайомитися у таблиці 4.
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Таблицу 4

Список господарств в с. Іванківцях, яким Райінспекцією 
затверджена знижка по с/г податку*

№
з/п

ПІП Надана знижка

1 Селюк Пріська Петрівна 104 руб. 20 коп.

2 Макуха Мотря Хомовна 151 руб. 40 коп.

3 Кліменко Секлета Павловна 229 руб. 00 коп.

4 Бережна Наталка Антоновна 237 руб. 72 коп.

5 Новак Оксеня Савовна 118 руб. ЗО коп.

6 Неліпа Маруся Федоровна 101 руб. ЗО коп.

7 Скрибченко Параска Іванівна 265 руб. 74 коп.

8 Юрченко Грицько Яковлевич 190 руб 85 коп.

разом 1398 руб. 51 коп.

Якщо в родині, з якої поїхали на роботу до Німеччини, 
залишились лише непрацездатні особи, то їм нова влада випла
чувала допомогу. У документах Срібнянської біржі праці таких 
родин у селі було 6. їх прізвища подано у таблиці № 4. Так, за гру
день 1942 р. і січень 1943 р. кожна родина отримала по 260 руб., 
всього 1560 руб.26 У лютому і березні 1943 р. кожна родина також 
отримала по 260 руб., всього 1560 руб. Можна припустити, що 
гроші одержав староста села Максименко, бо на документах про 
отримання грошей стоїть лише один підпис, який починається 
на літеру «М»27. У травні 1943 р. цим родинам було виплачено по 
130 руб., всього 780 руб.28 У червні 1943 р. їм також було виплаче
но по 130 руб., всього 780 руб., у липні -  по 200 руб. кожній родині,

* Таблицю зроблено за: Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4343,
оп. 1, спр. 1, арк. 22.
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всього 1200 руб.29 У серпні ця сума також залишилась незмін
ною -  1200 руб. (таблиця № 5)30.

Таблиця 5

Фінансова допомога родинам, 
члени яких виїхали на роботу до Німеччини"

№
з/п

№
особи 

по біржі 
праці

ПІП отри
мувача

День
виплати

Час, за 
який 

виплачу
ється до
помога

Сума
допо
моги

Роз
писка
про

отри
мання

1 34 Solowej
Olexig 17 septem 1.08.43- 

31.08.43 р. 200

2 35 Michajlenko
Orischka 200

3 36 Zurtschenko
Jakiv 200

4 37 Nelipa Ustja 200

5 38 Nelipa Oxana 200

6 39 Novak Oxana 200

Zusammen: 1200

Знищення населення

За роки окупації німецько-фашистськими загарбниками в 
селі проводились облави. Свідчить Петро Юхимович Демеш- 
ко: «У 1942 р. на Вшестя, це храмове свято у с. Лиски, на полі 
біля лісу Лисків приземлились 2 десантники. Це були ще зовсім 
молоді юнаки. Мочарами вони наблизились до села. В довоєнні

* Таблицю зроблено за: Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4218,
оп. 1, спр. 15, арк. 11.
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роки на узвишші Мочарів були збудовані тваринницькі ферми 
(продуцент). Вони діяли ще до 60-х р. XX ст. Там працював ко
нюхом Яків Хахно. Юнаки запитали в нього, що це за село, і чи 
немає у ньому німців. Він заперечив їх присутність і порадив їм 
відпочити в будинку Волошина Пилипа Федоровича, який про
живав поруч. А сам поїхав у с. Дігтярі і викликав поліцію»31. За 
свідченням Олександра Павловича Нестеренка, Я. Хахно послав у 
жандармерію хлопця Редьку Миколу Андрійовича, щоб повідомив 
про десантників. У приміщенні жандармерії якраз проходила ку
щова нарада поліцаїв. Не встигли хлопці помитись і відпочити, 
як будинок господаря було оточено поліцаями. Десантників було 
розстріляно прямо на подвір’ї господаря32.

Я. Хахно певний час переховувався, але партизани його вис
тежили. Вночі вони прийшли до його будинку, викликали госпо
даря на вулицю, забрали з собою і за школою, недалеко біля цвин
таря, розстріляли33. Зі спогадів Левченка Якова Микитовича (нині 
покійний): «Один із партизан зайшов до будинку. В колисці спала 
кількамісячна дитина. Поглянув на неї і промовив: “Шкода, так 
свого батька і не побачить ніколи”»34.

У роки окупації багато односільчан було знищено. Так, 
12 квітня 1942 року відступаючі частини мадяр, переходячи 
через село, розстріляли активістів Редьку Дем яна Костьовича і 
Нестеренка Савку Петровича35.

Дякуючи сільському старості Максименку Дмитру Захаро
вичу, під час спалення людей у Срібнянській школі у лютому 
1943 р. ніхто з іванківчан не постраждав. Староста зібрав у себе 
друзів, показав їм списки і попросив їх попередити всіх, але 
додав, якщо хтось дізнається про це, то вони самі і їхні родини 
буде знищено. Сам староста, забравши з собою усі списки прире
чених, на певний час зник з дому. Всіх людей, які були у списках, 
було попереджено36.

Проте вже через кілька днів після трагедії у Срібному, 
Вільгельм Кампманн -  тодішній начальник місцевої жандармерії 
разом із кількома поліцаями приїхали у село, відкрили стрілянину, 
кілька осіб вбили, більше десяти арештували, кілька хат запали-
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ли37. 10 вересня 1943 р., непередодні визволення Срібнянщини, 
карателі під керівництвом Кампманна на трьох танках увірвались 
у село і відкрили стрілянину запалювальними кулями (фаустпа
тронами). Хати палали, люди з них вискакували, а фашисти їх 
сікли кулеметними чергами38.

Під Босою горою в проваллі сховалися 16 осіб дітей і до
рослих, але їх побачили поліцаї і оточили. Леся ще була малою. 
Вона почала проситися у одного з поліцаїв, який був її хрещеним 
батьком, щоб він їх відпустив, але людей було розстріляно. Ви
жила лише Федоренко Марта Кузьмівна, яка тримала біля грудей 
малолітнього сина. Від куль дитина загинула, а матір було поране
но в руку. Жінка упала, на неї почали падали інші. Вона втратила 
свідомість. Коли отямилася -  була ніч. Вибравшись з-під заги
блих, жінка повернулась в село39.

На початку вересня 1943 р. біля села Іванківці та х. Сергуш- 
ки з’явились вивіски з надписами «Партизанське село» та «Пар
тизанський хутір». А 10 вересня 1943 р. гітлерівські війська, 
відступаючи під натиском радянських військ, увірвались у село 
з північної сторони і розстрілювали всіх, кого тільки бачили, 
підпалювали колгоспні будівлі і будинки людей. Тоді ж в селі і 
хуторі було розстріляно близько 60 мирних жителів. Учасником 
розстрілів був поліцай Федоренко Яків.

14 вересня 1943 року, втікаючи у напрямку Охіньок, війська 
окупантів спалили західну частину села. Тоді ж вони забрали з 
собою двох селян похилого віку -  Шкуліпу Федора і Максимен- 
ка Гната, а також двох молодих жінок -  Марію і Веклу. Один із 
німців дорогою говорив жінкам німецькою: «Айн момент», але 
ті не розуміючи ішли далі. Тоді у Байраці він пхнув одну з жінок 
за купу гною і пішов далі, а інша жінка, побачивши це, сама упа
ла за іншу купу. Так ці дві жінки врятувались40. А чоловіків при
гнали у Охіньки, заставили викопати яму і розстріляли на очах 
охіньківчан.

Відступаючи німці спалили хутір, у колгоспі села -  дві 
капітальні махоркові сушарки, бригадні конюшні і корівники, 
вітряні млини, два шкільні будинки на 8-мь класних кімнат
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і 179 господарств колгоспників, спустошили основний будинок 
середньої школи.

Уночі з 14 на 15 вересня 1943 р. німців у селі не стало. 18 ве
ресня 1943 року частини 340-ої стрілецької дивізії (командир 
полковник І. Є. Зубарєв) вийшли на рубіж р. Удаю і вступили у 
село41.

Після звільнення від німців селяни допомагали фрбнту: дава
ли кошти на побудову літаків, танків, наприклад, Карпусь Марія 
Гаврилівна продала свою корову і всі гроші (7 тисяч) віддала 
державі. Профспілки села брали облігації державної позики на 
двомісячний заробіток. Усі колгоспники були активними учасни
ками державної позики.

Всього під час військових дій у Великій вітчизняній війні 
загинув 231 житель Іванківець42, вбито партизанів -  6, мирних 
жителів -  5543. Детально зі статистичними даними можна ознайо
митись із таблиці 6.

Таблиця 6

Відомість обліку людей, які були відправлені в Германію, 
партизанів, які загинули, людей, 
котрі було побито жандармами*

Колгосп Відправлено 
в Німеччину

Побито
партизанів
каральним

загоном

Побито лю
дей жандар

мерією
Всього

«Червона
Перемога» 23 5 7 35

імені Сталіна 21 1 48 70

разом 44 6 55 105

* Таблицю зроблено за: Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4343,
оп. 1, спр. 1, арк. 27 зв.
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Партизанський рух

Із початком окупації німцями краю радянська влада почала 
вести активну роботу по створенню підпілля. Було визначено 
коло осіб, які повинні були організувати рух опору на окупо
ваних землях. У листопаді 1941 р. уповноважений по створен
ню підпільних груп Григорій Павлович Федоренко доповідав у 
Центральний штаб партизанського руху, а також в Чернігівський 
обком партії про створення підпілля на території Срібнянського 
і Прилуцького районів. У донесенні були наступні дані: підпільна 
група в с. Іванківці налічувала 12 чол., в с. Гурбинці -  18 чол., 
у с. Дейманівці -  8 чол., Сокиринцях -  6 чол., у Калюжинціх -  
4 чол. (Срібнянський р-н), у с. Лиски -  8 чол., Охіньки -  8 чол., 
Рибці -  3чол., Перевалочна -  7 чол. (Прилуцький район)44.

Особливо активно працювала підпільна група в Іванківцях. 
Тут партизанський рух організовано під керівництвом іванків- 
чан: Федоренка Григорія Павловича і Федоренка Івана Павловича 
(директор Іванківської школи) (брати). Активними учасниками 
були також односельці: Ляшенко Макар Минович, Коломієць 
Лука Григорович (колишній директор Дейманівської школи), 
Демченко Тіна Хомівна, Мачульний Федір Костянтинович, Яндол 
Петро Степанович та ін. Всього 12 чоловік.

На початковому етапі діяльності підпільники виготовляли і 
розповсюджували листівки, збирали зброю та ін. Г. П. Федоренко 
налагоджував зв’язки, інструктував командирів груп, йому до
помагали члени ВКП(б) Ляшенко Макар Минович та Коломієць 
Лука Григорович.

Особливо відзначилась у підпільній боротьбі Демченко Тіна 
Хомівна. Вона народилася в Іванківцях у 1918 році. З початку ство
рення підпільної групи брала активну участь у її діяльності, особи
сто написала і розповсюдила більше 500 листівок. Була зв’язковою 
партизан Срібнянського, Бахмацького, Роменського, Лохвицько- 
го районів. Вона налагодила координацію партизанської групи 
села Іванківець (Варвинський р-н) і Охіньки (Прилуцький р-н),
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зібрала 5 гвинтівок, 12 гранат, 1000 штук патронів. Її чоловіка -  
Івана Павловича, як одного з організаторів партизанського руху 
заарештували і розстріляли у поліцейській дільниці у Срібному. 
Тіна Хомівна аж до виходу на пенсію працювала вчителькою 
історії Іванківської середньої школи. Проте до кінця свого життя 
вона не забувала школу, приходила на свята, зустрічі тощо. Коли 
у 80-х рр. минулого століття не вистачало фахівців, в’она знову 
вчителювала. Коли я була ученицею 7 класу, вона викладала у нас 
історію.

У лютому 1943 р. з підпільних груп було сформовано під
пільний загін Срібнянського району, він діяв в урочищах Мики- 
тівщина та Юночка. Його база була в лісах урочища Вшива (нині 
Соколівщина). Командиром загону було обрано Федора Тихоно
вича Поету, заступником по політчастині -  Макара Миновича Ля- 
шенка, а начальником розвідки -  Григорія Павловича Федоренка.

У березні 1943 р. у загоні було 19 людей. Цього ж місяця в 
ліси на «Вшиву» передислокувався з Варвинського району загін 
Є. Ф. Соколовського. Загін Федоренка Г. П. став складовою части
ною загону «Сокіл», командиром взводу розвідки було призначе
на Г. П. Федоренка. Новостворений загін проіснував 7 місяців. У 
звіті Є. Ф. Соколовський відзначив його роботу та подав список 
бійців -  552 людей. Партизани діяли на території Варвинсько
го, Срібнянського, Малодівицького, Іваницького, Лохвицького і 
Глинського районів45.

У червні цього ж року Г. П. Федоренко отримав завдання з 
групою передислокуватись в краслянські ліси на Прилуччині. 
Тоді загін налічував 49 людей, але вже в липні його кількість зрос
ла до 112 чол., у серпні -  до 174 чол., а станом на 19 вересня -  до 
236 чол. У звіті командування, під яким стоять підписи команди
ра загону Г. П. Федоренка, заступника командира по політчастині, 
відзначено, зокрема, що на території Срібнянського району було 
знищено ЗО автомашин, 3 мотоцикли, взято в полон 58 власівців, 
знищено 4 мости. А всього партизанами було знищено і поране
но по 236 фашистів та поліцаїв46. У вересні 1943 р. партизанський 
загін Г. П. Федоренка зустрівся з частинами Червоної армії. Наш
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край було визволено від окупації. Районні і сільські комуністи, 
що залишалися в тилу, підпільно керували боротьбою проти 
німецько-фашистських загарбників.

Таким чином, за два роки німецької окупації життя ци
вільного населення мало чим змінилося. Селяни працювали 
майже цілодобово за мізерну плату, сплачували податки. Проте 
нова влада надавала пільги окремим категоріям населення щодо 
сплати податків та отримання фінансової допомоги. За роки 
нацистської окупації частину населення було відправлено на ро
боти до Німеччини, окремих громадян (активістів, комуністів, 
партизан) знищено фізично. Це спричинило поширення парти
занського руху і стало причиною спалення села у вересні 1943 р.

Додаток А

План та виконання посівної кампанії общинами № 24 і № 25 
у квітні-травні 1943 р /

Назва
куль
тури

Община №24 Община №25
квітень травень квітень травень

план 
(в га)

вико
нано 
(в га)

план 
(в га)

вико
нано 
(в га)

план 
(в га)

вико
нано 
(в га)

план 
(в га)

вико
нано 
(в га)

яра
пше
ниця

22 22 22 33 57 33 57

ячмінь 95 95 95 120 107 120 107
овес ЗО ЗО ЗО 35 40 35 40
віко-
зерно 40 23 40 7 17 7 17

кольза 22 22 22 35 35 35 35

* Таблицю зроблено за: Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4223,
оп. 1, спр. 4, арк. 17-212.
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Продовження додатка А

карто
пля ЗО 57 50 93 60 93 80

кор
мовий
буряк

1р.

6 6 6,5 6 6,5
)

6

кор
мовий
буряк

2 р.

0,20 1 0,20 1.5 1,5 1,5 1,5

морк
ва 2р. 0,40 0,40

махор
ка 8 28 10 52 15 52 15

колян-
дра

4 4 4 5 5 5 5

сто
ловий
буряк

1р.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4

сто
ловий
буряк

2 р.

0,15 0,15 0,2 0,2

цибу
ля 1 р. 0,2 0,4 0,2 0,4

цибу
ля 2 р. 0,02 0,02

мак 6 6 6 12 12 12 12

рижій 11 12 12 12 12

віко-
сіно 33 33
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Продовження додатка А

підсів
клеве-

РУ
13 20 20

капу
ста
2 р.

0,03 0,03 0,03

ЛЬОН 7 7 9 8

тимо
фіївка 1,7

квасо
ля 0,3 0,7

коноп
лі 9 6

уцілі
ло

ози
мого
жита

447

уці
ліло

озимої
пше
ниці

10

від
прав
лено 
кар

топлі 3 
Дігтя
рів до 

Ла
дану

140 ц

всього
оранка 230 305 262 315 490
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Продовження додатка А

заво
лочено

зябу
542 684 590 490 675

заво
лочено

ози
мини

61 48 61 370 380

пра
цю
вало

коней

40 40 1749

пра
цю
вало
волів

28 28 868

пра
цю
вало
корів

24 24 8 8

Додаток Б

Зобов’язання про здачу насіння

Я, громадянин общини № 24 с. Іванківці Неліпа Федір, 
зобов’язуюсь здати державі через заготівельні організації 
насіння з дикоростущих яблуні і груш, що знаходяться у моєму 
господарстві, яблук, груш -  400 г.

Насіння зобов’язуюсь здати доброякісне з цілком достиглих 
плодів, висушене в тіні, а не на сонці і не в печі.

В чому зобов’язуюсь Неліпа

1943 р. липня 24 дня



250 Матеріали міжнародної наукової конференції

Список джерел і літератури

1 Спогади жительки с. Іванківці Малині Марфи Михайлівни (1924-2015)
про роки окупації німцями села.

2 Спогади жительки с. Іванківці Малині Марфи Михайлівни (1924-2015)
про роки окупації німцями села.

3 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4223, оп. 1, спр. 2, арк. 1-2.
4 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4223, оп. 1, спр. 1, арк. 305.
5 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-8840, оп. 1, спр. 16910, арк. 23; 

Нестеренко Л. Остарбайтери Срібнянщини: вербування, життя в 
неволі та після повернення // Матеріали міжрегіональної науково- 
практичної конференції «Вигнання нацистських окупантів з України: 
память та уроки історії для сьогодення» / укл. Нестеренко Л. О., По
тій Н. М. -  Чернігів: ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, 2015. -  С. 69.

6 Спогади жителя с. Іванківці, Боровика Миколи Івановича (1936 р. н.), 
про роки окупації німцями села.

7 Спогади жителя с. Іванківці, Демешка Петра Юхимовича, про роки 
окупації німцями села.

8 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4223, оп. 1, спр. 4, арк. 17-212.
9 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4223, оп. 1, спр. 6, арк. 29,67.
10 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4218, оп. 1, спр. 7, арк. 1-8.
11 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4223, оп. 1, спр. 1, арк. 243.
12 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4223, оп.1, спр.5, арк.84.
13 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4223, оп. 1, спр. 1, арк. 212— 

212 зв., 245-246.
14 Власенко С. Нацистський «рай» для українських селян // Сільські віс

ті. -  2011. -  19 серпня. -  № 94. -  С 5.
15 Свідчення Куліненко Ганни Сидорівни про роки окупації села с. Іван

ківці.
16 Держархів Чернігівської області, Ф. Р-3013, оп. 1, спр. 86, арк. 2-22; 

ф. Р-90, оп. З, спр. 10, арк. 76.
17 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4343, оп. 1, спр. 1, арк. 27 зв.
18 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4218, оп. 1, спр. 7, арк. 1-8.
19 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4343, оп. 1, спр. 1, арк. 28.
20 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4223, оп. 1, спр. 5, арк. 100,104.
21 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4343, оп. 1, спр. 1, арк. 212— 

212 зв.



Лідія НЕСТЕРЕНКО 2 5 1

22 Власенко С. Нацистський «рай» для українських селян 11 Сільські віс
ті. -  2011. -  19 серпня. -  № 94. -  С 5.

23 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4223, оп. 1, спр. 5, арк. 167.
24 Власенко С. Нацистський «рай» для українських селян // Сільські віс

ті. -  2011. -  19 серпня. -№ 94. -  С 5.
25 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4343, оп. 1, спр. 1, арк. 22.
26 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4218, оп. 1, спр. 16, арк. 7.
27 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4218, оп. 1, спр. 22, арк.б.
28 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4218, оп. 1, спр. 17, арк. 8.
29 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4218, оп. 1, спр. 18, арк.35, 37.
30 Держархів Чернігівської області, Ф. Р.-4218, оп. 1, спр. 15, арк. 11.
31 Спогади жителя с. Іванківці, Демешка Петра Юхимовича, про роки 

окупації німцями села.
32 Спогади жителя с. Іванківці, Нестеренка Олександра Павловича 

(1937 р. н.), про роки окупації німцями села.
33 Спогади жителя с. Іванківці, Нестеренка Олександра Павловича 

(1937 р. н.), про роки окупації німцями села.
34 Спогади жителя с. Іванківці, Левченка Якова Микитовича (1911 р. н.), 

про роки окупації німцями села.
35 Нестеренко Л. Село Іванківці в період окупації // Філософія освіти та 

педагогіка. -  2013. -  № 28. -  С. 37.
36 Спогади жителя с. Іванківці, Нестеренка Олександра Павловича (1937 р. 

н.), про роки окупації німцями села; Спогади жительки с. Іванківці, 
Малиш Марфи Михайлівни (1924-2015), про роки окупації німцями 
села.

37 Денисенко В. Срібнянська трагедія. -  Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. -  
С.31.

38 Там само.
39 Свідчення Левченко Ксенії Яковлівни (1914-1995), жительки с. Іван

ківці про роки окупації.
40 Свідчення Левченко Ксенії Яковлівни (1914-1995), жительки с. Іван

ківці про роки окупації.
41 Книга Скорботи України / В. М. Тандура, Я. І. Рутар, О. Б. Ковален

ко та ін. -  Чернігів: Деснянська правда, 2006. -  С. 247; Книга памяти 
Украины. Черниговская область. -  К.: Книга памяти Украины, 1997. -  
8 том. -  С. 595.

42 Книга памяти Украины. Черниговская область. -  К.: Книга памяти 
Украины, 1997. -  8 том. -  С. 597-811.

43 Держархів Чернігівської області. -  Ф. Р.-4343, on. 1, спр. 1, арк. 27 зв.



252 Матеріали міжнародної наукової конференції

44 Желіба О., Верех М. Партизанських рух та підпілля у нашому краї // 
Срібнянщина. -  2005. -  7 травня. -  С. 3.

45 Желіба О., Верех М. Партизанських рух та підпілля у нашому краї // 
Срібнянщина. -  2005. -  7 травня. -  С. 3.

46 Желіба О., Верех М. Партизанських рух та підпілля у нашому краї // 
Срібнянщина. -  2005. -  7 травня. -  С. 3.



ІСТОРІЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ПОДОЛАННЯ 

РАДЯНСЬКИХ МІФІВ



Аліна Коваль

МАРГІНАЛЬНІ ЯВИЩА У СЕРЕДОВИЩІ РАДЯНСЬКИХ 
ПАРТИЗАНІВ І В ЛАВАХ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО  

РУХУ (1941-1943 РР.)

Дослідження маргінальних явищ серед радянських парти
зан, Організації українських націоналістів (ОУН) та Української 
повстанської армії (УПА) в 1941-1943 рр. є актуальною пробле
мою, адже історики рідко звертають увагу на те, що провокує лю
дину в умовах війни вчиняти аморальні, злочинні дії. У роботі, 
спираючись на певні джерела та літературу і не здійснюючи 
порівняльного аналізу, ми наводимо факти маргінальних явищ 
у лавах радянських партизанів, ОУН, УПА. У дослідженні ми 
застосовуємо психоісторичний аналіз, що робить виокремлену 
нами проблематику актуальною.

У добу Радянської України історики намагалися замовчувати 
проблему маргінальних явищ у лавах партизанського руху. Про 
це ніколи не згадували, адже влада намагалася сформувати пев
ний стереотип партизанського руху, який начебто діяв на добро
вольчих засадах і яке місцеве населення всіляко підтримувало. Та
ким чином ідеалізуючи партизанський рух, науковці намагалися 
створити навколо цього явища патріотично-романтичний ореол. 
Усні джерела, спогади очевидців, щоденники як учасників руху, 
так і місцевого населення, яке стикалося з радянським рухом 
опору, часто свідчать про інший характер діяльності партизансь
кого підпілля. Що стосується ОУН і УПА, то тема маргінальних 
явищ у лавах українського руху опору вивчена не достатньо,
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адже історики звертали увагу насамперед на військово-політичні 
аспекти в діяльності ОУН і УПА. Взагалі проблема маргінальних 
явищ мало досліджена в сучасній історіографії. Нашим завдан
ням було зрозуміти, в яких умовах чинились ті чи інші злочини. 
Протягом всього періоду діяльності ОУН і УПА ми бачимо, що 
місцеве населення їх підтримувало, проте, як будь-які воєнізовані 
організації, вони мали дисциплінарні проблеми. З’ясувати, як в 
умовах війни з цими проблемами боролися командири і молод
ший особовий склад, і є метою нашого дослідження.

Посилення уваги до явища маргінальної особистості не ви
падкове. В умовах війни перед людиною завжди постає проблема 
вибору: чи абстрагуватися від навколишніх проблем, чи сприй
мати сувору реальність війни. Цей психологічний момент завжди 
був важким для людини. Традиційне тлумачення маргінальності 
як чогось граничного у суспільстві вже не актуальне. Треба зва
жати на те, що, по-перше, межі соціуму невизначені й постійно 
змінюються, тому маргінальні явища можуть стати складовою 
життя соціуму, по-друге, маргінальність насправді не є вихо
дом із соціуму, а лише відносним (суб’єктивно-індивідуальним) 
віддаленням від нього. Тобто маргінальність необхідно розгляда
ти як своєрідну, опосередковану форму соціалізації. Таке тлума
чення випливає з концепції Виходу і Повернення А. Тойнбі, який 
розглядає маргінальність як загальну закономірність історичної 
зміни соціальних груп1. Виділяючи в суспільстві творчу менши
ну й пасивну більшість, вчений показує неминучість їх зіткнення, 
особливо в період змін. Такими змінами можуть бути як 
революційні та військові події, які змінюють людську свідомість 
і природу.

Як вже зазначалося, в колективній свідомості нашого сус
пільства існує багато штампів щодо партизанської діяльності. 
Хтось сприймає партизанів як «народних месників», хтось, навпа
ки, намагається представити їхню діяльність як низку суцільних 
злодіянь і грабунків. Спробуємо розглянути ситуацію, спира
ючись на джерела. З кінця 1941 р. -  початку 1942 р. починає 
активно діяти партизанське підпілля, метою якого, в першу чергу,
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була боротьба з ворогом на окупованій противником території. 
Часом ця боротьба набувала неконтрольованого характеру, коли 
діяльність окремих партизанів, а інколи і цілих загонів переро
стала в злочинні дії і терор на території України проти цивільного 
місцевого населення.

За чинним міжнародним гуманітарним правом і за прави
лами ведення війни, партизани були комбатантами, їхні дії про
ти супротивника мали класифікуватися як складова збройної 
боротьби. Деякі західні історики, посилаючись на положення 
Гаазької конвенції 1907 р., вважають методи партизанської війни 
«незаконними», а самих народних месників деякі гітлерівські ге
нерали називали «бандитами»2.

РСЧА й НКВС-НКДБ заздалегідь не підготувалися до ведення 
партизанської війни на захопленій території. Хоча, відступаючи, 
радянські війська встигли залишити підпільні комуністичні 
структури, але більшість з них викрили німці (часто вони й самі 
здавалися) у перші місяці окупації. Партизанський рух 1941 року 
в Україні переважно був представлений погано організованими 
угрупованнями оточених і розбитих з’єднань Червоної армії, 
частково вони були знищені німецькими військами, частково по
мерзли дуже холодною зимою 1941-1942 рр. Але ті з колишніх 
військовослужбовців РСЧА, хто вижив, склав більшість українсь
ких радянських партизан. Деякі червоноармійці, які у 1941 році 
відстали від своїх частин, але не потрапили в полон, осідали у 
селах під різними легендами, у багатьох випадках це був рядо
вий і старшинський склад, найбільш підготовлений до ведення 
активної боротьби проти окупантів. Згодом вони також поповни
ли лави радянських партизанів3.

Але в українських лісах знаходилось багато дезертирів, які за
лишили частини Червоної армії та зовсім не збирались воювати 
у складі радянських партизанських загонів. Радянські партизани 
під проводом командирів НКВС фізично знищували цих людей 
як злочинців або як ворогів радянської системи. Часто свавільно 
в категорію «ворогів народу» радянські командири записували 
мирне населення окупованих німцями територій, що не бажало
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віддавати харчі, реманент, фураж та припаси. Тому траплялися 
випадки пограбувань й мародерства, а також проведення караль
них операцій проти «непокірного» мирного населення України4.

Партизанський рух в Україні керувався безпосередньо з 
Москви: ЗО травня 1942 року створюється Центральний штаб 
партизанського руху (ЦІППР), а 20 червня -  підпорядкований 
йому Український штаб партизанського руху (УПІПР). Обидві 
структури були організовані за участю НКВД СССР і НКВД 
УССР, тому більшість керівних посад у них займали працівники 
репресивно-каральних органів. Партійна номенклатура також 
відігравала провідну роль у керівництві червоними партизана
ми5. ЦІППР очолював Перший секретар ЦК КП(б) Білорусі Пан
телеймон Пономаренко, а Перший секретар ЦК КП(б)У Микита 
Хрущов був куратором діяльності УПІПР. Керівництво СРСР 
відіграло не останню роль у «вихованні месників».

Перед Другою світовою війною населення України стано
вило майже ЗО мільйонів осіб. Кількість червоних партизанів 
на кінець 1942 року складала 6350 осіб, що дорівнює приблизно 
0,02 % від населення України, згодом кількість партизанів зросла 
до ЗО тис. осіб (0,1 % від довоєнного населення республіки). Як 
бачимо, цифри аж ніяк не свідчать про «всенародну бороть
бу з окупантами» й масову підтримку населенням радянських 
партизанів6.

Цифри, наведені в партизанських звітах генерал-полков
ником Г. Кривошеєвим, свідчать про те, що партизанський 
рух у СРСР мав значні регіональні відмінності. Наприклад у 
повідомленні з Орловської області зазначено, що станом на 1 лип
ня 1942 року на території Орло б щ и н и  проти окупантів бороли
ся 9 693 осіб, а станом на 15 квітня 1943 року ця кількість зросла 
до 14 142 осіб. Тобто на всій території України в кінці 1942 року 
партизанів було в півтора рази менше, ніж влітку 1942 року в 
одній Орловській області РСФСР. 1943 року ця ситуація не дуже 
змінилася: «На 1 квітня 1943 року ЦК КП(б)У і УПІПР підтримує 
постійний радіозв’язок з 74-ма загонами, які налічували понад 
15 000 бійців»7.
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Більшість підпорядкованих УШПР червоних партизан дис
локувалася на той час на північному сході України, а також у 
РСФСР й Білорусі та в лісах Житомирської області, про що йдеть
ся далі.

У плані дій партизанських загонів від 22 листопада 1942 року 
на період зими 1942-1943 рр. в Україні зазначалося: «Станом на 
15 листопада 1942 року на обліку перебуває 55 партизанських 
загонів, які діють на території України, загальною чисельністю 
6350 осіб, з них постійний радіозв’язок з Українським штабом 
партизанського руху мають 38 партизанських загонів загальною 
кількістю 5027 осіб»8. «Диверсант за покликанням» І. Старінов 
у шифротелеграмі, надісланій заступникові начальника УШПР 
Т. Строкачу 17 березня 1944 р., повідомляв: «У звільнених райо
нах Тернопільської області населення ховало частину худоби, сви
ней, створивши таємні склади для банд націоналістів, які поки 
що пішли в підпілля, ліси, на територію, яку займають німці. У 
четвертій війні воюю, проте ніколи не натрапляв на таке вороже 
середовище, як у звільнених районах Тернопільської області»9. 
Ворожість частково можна пояснити позицією офіційної вла
ди СРСР стосовно населення, яке знаходилось на окупованій 
німцями території, їх за замовчуванням вважали колаборантами.

Сьогодні джерела повністю спростовують ще один радянсь
кий міф про те, що партизани забезпечували себе харчами, 
відбираючи у німців провізію, яку ті реквізували в селян. 23 січня 
1943 року Л. Берія надіслав главі Центрального штабу партизансь
кого руху в Москві (ЦШПР), П. Пономаренку, такий документ: 
«НКВС СРСР повідомляє отримане від свого працівника, який 
перебуває в тилу ворога в районі мі Рівне, таке донесення: “Осо
бовий склад 12-го батальйону Сабурова гуляє, пиячить, тероризує 
та грабує просовєтськи налаштоване населення, у тому числі 
навіть родичів своїх бійців”.

На мої претензії комбат Шитов і комісар обіцяють припини
ти цю антисовєтську роботу, проте діють нерішуче, намагаються 
прикривати осіб, які займаються бандитизмом. Роблю нові спро
би домогтися перелому, прошу діяти через Сабурова.
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Буде краще, якщо батальйон перебазується до лісу між Кове
лем і Рівним.

Народний комісар внутрішніх справ СРСР Л. Берія
Розіслано:
т. Сталіну
т. Молотову
т. Пономаренку»10.
Аналогічний документ датовано 25 січня: «НКВС СРСР 

повідомляє отримане від свого працівника, який перебуває в тилу 
противника в районі Рівного, УРСР, таке донесення: “У район 
нашої діяльності прибув 7-й батальйон загонів Сабурова, пар
тизани якого здійснюють нечувані пограбування, займаються 
бандитизмом, пиячать, роз’їжджають селами у формі німецьких 
солдатів” Мешканців, які тікають (від партизанів) до лісу, 
розстрілюють, пограбували інженера, лісничого. Населення, яке 
ненавидить німців і яке ми підготували до повстання, у паніці»11.

Комісар загону Ковпака Семен Руднєв 15 червня 1943 року у 
своєму щоденнику записав: «За розповідями наших розвідників, 
сьогодні вночі в Сновидовичах здійснював операцію Мельник, 
точніше не операцію, а грабунок, у населення позабирали не тільки 
худобу, але й носильні речі. Населення й наші бійці обурені»12. 
Уточнимо, що загін Мельника дислокувався не в Рівненській, а в 
Житомирській області.

Щодо грабунку цивільного населення червоними партиза
нами, то слід зазначити, що починаючи з 1943 р. до УПІПР по
чали надходити повідомлення про бандитизм серед радянських 
формувань, джерелом цієї інформації були агенти Строкача, 
співробітники радіовузлів. Наприклад, з Сумського з’єднання, 
Що базувався на Правобережжі Дніпра (пограниччі України 
та Білорусії), 3 березня 1943 р. «Кармен» доповідав, що бага
то хто із загону займається мародерством: «Беруть все, що 
потрапляє їм під руки, аж до того, що беруть ковдри, простирад
ла, білизну, потрібне і не потрібне їм. Командування контрзаходів 
не вживає»13. Через півтора місяці, за повідомленнями іншого 
секретного інформатора, поведінка ковпаківців принципово
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не змінилася: «Партійно-політичної масової роботи в загоні і се
ред населення немає. За короткий час вбито багато партизанів 
при видобутку собі трофеїв з метою особистої наживи»14. Ще 
через два тижні після цієї радіограми колишній політрук одно
го з загонів Сумського з’єднання Мінаєв дав більш розгорнуту 
характеристику цьому явищу. За його словами, найбільше проявів 
бандитизму траплялося в 3-ї роті 1-го стрілецького батальйону, 
розвідроті і артилерійській батареї, хоча командування крити
кувало інші частини: «На 3-ю роту провину не можна покласти, 
оскільки вона найкраща бойова рота в загоні, розвідка діє часто 
окремо від головних сил, а батарею звинуватити теж не можна 
через те, що батарея -  основний підрозділ і грізна зброя загону, 
крім того, комісар батареї -  член партбюро, авторитетний дідусь 
Мороз, старий партизан, а фактів порушення наказу у них більше, 
ніж у інших підрозділах»15. Як приклади масового грабунку 
населення наводилися такі дії: конфіскація у жителів свиней, 
худоби, одягу, валянок (прямо на вулиці робочі залишалися в 
одному спідньому), вимагання годинників, розорення вуликів. 
Багато таких порушень дисципліни було в партизанському загоні 
ім. Сталіна на території Волині, «сталінці» тривалий час займа
лися мародерством16.

Маргінальні явища в лавах ОУН і УПА сьогодні вивчені мало. 
Дослідників насамперед цікавила військова діяльність УПА, як 
під час Другої світової війни, так і в післявоєнні роки. Аспекти, 
які б торкалися побутових моментів у житті і діяльності УПА і 
реального погляду на внутрішні відносини в організації в умо
вах війни, є малодослідженими. Маргінальні явища в лавах 
УПА мали місце, фактичним доказом цього є, наприклад, до
несення військової жандармерії: «Отим доношу, що ройовий 
першого роя, першої чоти “Явора” сотні “Орлика” “Сталь” дня 
20 жовтня 1943 р. заступав чотового як коменданта застави 
на мості Домінаполь -  Свічів, напився самогони і пішов спати 
до однієї вдови на ліжко, яка цілком без жодної праці живе на 
Домінаполі, лише для вигоди стрільців УПА. При тім коли ми 
йому звернули увагу, він в п’яному стані прилюдно почав викри
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кувати, що ми вас знаємо, ви нічого не робите, лише роз’їжджаєте 
як пани. А за те, що я мучусь на мості, то можу випити і поспати 
на ліжку, де схочу, і в баби. На тому ліжку він прилюдно кричав, 
що я тут сам сьогодні буду ночувати. Про правильність доносу 
ствердить районний провідник “Іван” і нище підписаний, що був 
наочним свідком “Ярема”.

21 жовтня 1943 р.»17.
Дисципліна у ОУН і УПА відігравала важливу роль, адже в 

умовах військового часу воєнізовані організації і їх керівництво, 
польові командири і військова жандармерія прекрасно розуміли, 
що дисципліна для війська є першочерговою. В агітаційних 
листівках, які розповсюджувалися серед місцевого населен
ня, наголошувалося, що головними ідеологічними постулатами 
УПА і ОУН були «Десять заповідей українського націоналіста»; 
статути, яким підпорядковувалася діяльність ОУН і УПА, були 
військовими, вони чітко регламентували поведінку бійців. У цих 
статутах засуджувалося пияцтво, мародерство, насильство про
ти цивільного населення, крадіжки. За такі провини за законами 
військового часу польова жандармерія з такими бійцями роз
правлялася суворо: їх розстрілювали і в поодиноких випадках ви
ключали з лав ОУН і УПА.

Яким було ставлення до дисципліни в УПА і ОУН, ми мо
жемо судити з наказу «Всім членам Організації українських 
націоналістів»: «Зауважується, що членами ОУН різних ступенів 
не придержуються законів ОУН. Відчувається брак залізної 
дисципліни. Часто видно, що члени ОУН постійно курять та за
пиваються самогонкою. Зауважується у членів легковажне ви- 
трачування часу та парубоцтво. Грубе нетактовне поводження 
підвладною своїх сверстників.

Наказую: недомагання оці виявити і усунути. ОУН -  це ор
ден. В ньому можуть бути люди найкращі характером і духом, 
сильні волею.

Смертна кара:
-  впроваджування своїх зверхників у блуд,
-  за пияцтво,
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-  неробство,
-  неуцтво.
Карати всіма карами, включно до публічного виключення з 

членів ОУН.
Цей закон як для мужчин, так і для жінок членів ОУН. 

10 січня 1943 р. Крайовий провідник ОУН “Богун”»18. Тож, спи
раючись на цей наказ, ми можемо реконструювати ставлення 
керівництва ОУН і УПА до маргінальних явищ у війську. Будь- 
які деструктивні прояви в лавах війська завжди зменшують його 
ефективність, тому командири всіляко намагалися утримати 
відповідну дисципліну.

У певних випадках проти винних бійців покарання було жор
стоким. «Казака Гозбецького Леона “Володька”, крадіжка меду, не 
правдиві свідчення, який своїми злочинами знечестив УПА серед 
цивільного населення. Вирок: козаку Гозбецькому Леону “Володь
ка” до вироку смерті»19. Мед в ОУН і УПА вважався ліками, і за 
його крадіжку вирок завжди був суворий -  смерть. Через те, що 
УПА воювала в екстремальних умовах, питання здоров’я вояків 
завжди було першочерговим. Подібних покарань за крадіжку 
меду ми маємо багато. Зазвичай порушників карали в присутності 
бойових побратимів і це був певний урок для інших, які мали 
розуміти, що ціна будь-якої крадіжки може вартувати їм життя.

Щодо сексуальних злочинів, то факти насильства серед ОУН 
і УПА зустрічаються вкрай рідко, адже покарання за подібні зло
чини були найсуворішими: якщо факт злочину могли довести 
жертва або свідки, польовим командирам дозволялося карати без 
суду і слідства. «Козак “Дорошенко”, будучі на відпустці вдома, 
знечестив одну дівчину, був п’яний, зірвав телефона в селі, вкрав 
кріса (кріс був совєтський), будучи п’яним, прийшов на вечорниці 
в село, там збезчести ще одну молодицю, пригрозивший їй крісом, 
вийшов на двір, стріляв по хатах та собаках»20.

В ОУН і УПА арештовували зазвичай і за непокору коман
дирові, і за дрібні злочини.

Але попри сувору систему покарань, у лавах ОУН і УПА 
порушення і злочини чинились і з цим постійно боролися.
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Найголовнішим для українських повстанців вважалася дис
ципліна, і ті, хто її порушували, платили за це своїм життям. 
Можна припустити, що страшні наслідки у вигляді покарання 
зменшували кількість порушень, але треба розуміти, що під час 
війни, коли відбуваються значні зміни у суспільстві, загострю
ються процеси зламу суспільної свідомості і деморалізації.

Отже, зробимо попередні висновки щодо маргінальних 
явищ в лавах ОУН, УПА і радянських партизанів протягом 1941— 
1943 рр.:

-  історіографія і джерельна база підпільного і партизанського 
руху є розробленою, адже науковці уже давно цікавилися пробле
мою діяльності як українського, так і радянського підпілля;

-  серед радянських партизан доволі часто зустрічаємо згад
ки про масовий терор проти цивільного населення; аморальна 
поведінка як керівного складу, так і рядових бійців дискредиту
вали загони червоних месників, завдавали шкоду в боротьбі з во
рогом, підривала бойовий дух бійців;

-  пересічним явищами в партизанських загонах було пияцт
во (про факти зловживання алкоголем свідчить щоденниковий 
запис С. Руднева, Г. Балицького);

-  терор проти місцевого населення, крадіжки майна, про
дуктів харчування і насильницька мобілізація населення не 
рідкість у лавах радянських партизан, що спричинило негативне 
ставлення більшості українських селян до них;

-  найбільший спротив радянському руху опору був на 
території Західної України, саме тут найбільшу підтримку мало 
українське підпілля;

-  попри те, що історіографії ОУН і УПА є доволі розробле
на, проте проблема маргінальних явищ в лавах цих військових 
угруповань, система покарань бійців в умовах війни, є майже не 
вивчено;

-  аналіз таких джерел, як щоденникові записи, спогади 
очевидців, вироки військово-польових судів, дають нам можли
вість зрозуміти, якими мотивами керувалися як чільники ОУН і 
УПА, так і звичайні пересічні вояки у питаннях дисципліни.
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Олександр Чорний

«ЧОРНА ПІХОТА» В БИТВІ ЗА ДНІПРО У СПОГАДАХ 
М. Г. АБДУЛІНА

1943 рік став найбільш драматичним в історії Другої світової 
війни. Саме цього року радянська армія здобула три знакові пере
моги над Вермахтом -  під Сталінградом, на Курській дузі та в ході 
битви за Дніпро. Кожна з перемог запам’яталася народам СРСР 
не лише новинами про поразки ворога, а й численними жертвами, 
які «забезпечили» успіх Червоній Армії на фронтах, у тому числі й 
жертвами з-поміж т. зв. «чорної піхоти».

У сучасній вітчизняній історичній науці вивчення питань, 
пов’язаних з використанням у бойових діях щойно призваних, 
не навчених, не озброєних і не обмундированих належним чи
ном хлопців і чоловіків, тільки розпочалося. Широкому зага
лу ця проблема відома завдяки спогадам А. Дімарова, О. Дов
женка, Д. Міщенка, М. Обедняка, М. Зайця [4], а також науковим 
розвідкам В. Короля, Р. Пилявця, Л. Рибченко [7] та інших. 
Очевидці та дослідники переважно зосередили увагу на проблемі 
використання непідготовлених новобранців у битві за Київ во
сени 1943 року, але є свідчення, що те саме діялося і на інших 
ділянках радянсько-німецького фронту.

Після кожної вдалої операції Червоної армії у щойно 
звільнених населених пунктах усе доросле чоловіче населен
ня призивного віку підлягало мобілізації. Право мобілізувати 
чоловіків віком від 17 до 45 років на таких територіях надавалося 
військовим радам діючих армій [9, с. 89]. Наказом Ставки Бер-
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ховного Головнокомандування ще від 9 лютого 1942 р. за № 089 
передбачалося «...во всех армиях незамедлительно сформировать 
запасные полки, которые должны осуществлять практически 
отсеву призыв и боевую подготовку этих контингентов в поло
се действия своих армий» [9, с. 89]. Реально ж призивною робо
тою на звільнених від німецької окупації територіях займалися 
не лише військові ради діючих армій, а й командування окре
мих дивізій і навіть полків [8]. Це можна пояснити хронічною 
недоукомплектованістю більшості бойових одиниць армій, котрі 
безперервно наступали.

Доволі цікаві відомості про неукомплектованість і викори
стання новобранців у бойових діях на Дніпрі повідомляє сер
жант 193-го гвардійського стрілецького полку 66-ої гвардійської 
стрілецької дивізії М. Г. Абдулін у своїх спогадах «Страницы сол
датского дневника» [3]; хронологічно вони охоплюють період з 
6 листопада 1942 р. по 28 листопада 1943 р. [З, с. 3 ,134] і відповідно 
окреслюються першим та останнім пострілами автора на війні.

Оскільки постать М. Г. Абдуліна відома лише вузькому колу 
спеціалістів з історії Другої світової війни, вважаємо за необхідне 
сказати кілька слів про нього. Мансур Гізатулович Абдулін на
родився 14 вересня 1923 р. у містечку Анжеро-Суджинськ Кеме
ровської області в шахтарській родині [6, с. 7]. З-поміж чотирьох 
дітей у сім’ї Гізата Абдуловича й Бану Халіулівни Абдуліних Ман
сур був найстаршим. Багатодітна родина не знала розкоші. Як 
згадує М. Г. Абдулін: «В 1940 году, за “хлебную карточку” я  бросил 
школу и пошел на работу в шахту коногоном -  откатчиком ва
гонеток. С началом войны я оказался “забронированным” от при
зыва и целый год добивался отправки меня на фронт. Я считал, 
что без моего личного участия в боях, наша доблестная Красная 
Армия не сможет одержать Победу над германским фашизмом» 
[6, с. 8].

У червні 1942 року М. Г. Абдулін був призваний на службу 
в армію й направлений на навчання до Ташкентського піхотного 
училища, а 5 листопада того ж року він, як і інші випускни
ки училища, був відправлений в Сталінград, де в той час йшла 
Сталінградська битва. Під Сталінградом Мансур Гізатулович
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воював сержантом 1034-го стрілецького полку 293-ої стрілецької 
дивізії, які за героїчну участь у битві на берегах Волги на почат
ку 1943 року були відповідно перетворені на 193-ій гвардійський 
стрілецький полк і 66-ту гвардійську стрілецьку дивізію.

Як уже зазначалося, М. Г. Абдулін воював трохи більше року, 
але його участь у війні повязана зі Сталінградською битвою, бит
вою під Курськом та битвою за Дніпро. У боях за Україну йому до
велося брати участь у визволенні Харкова, Полтави, Кременчука, 
у форсуванні Дніпра та в боях за розширення плацдармів на його 
правому березі. 28 листопада 1943 р. він отримав тяжке поранення 
під час боїв на підступах до міста Знам’янки на Кіровоградщині. 
У квітні 1944 р. М. Г. Абдулін після лікування у військовому 
шпиталі, повернувся додому інвалідом. Під час війни був наго
роджений медалями «За отвагу» та «За оборону Сталинграда», а 
також орденом «Отечественная война» 2-го ступеню, який він 
отримав лише 1989 року [3, с. 157]. Помер М. Г. Абдулін 28 листо
пада 2007 р., похований у м. Новотроїцьку Оренбурзької області.

У повоєнний час М. Г. Абдулін написав свої знамениті ме
муари, які вперше в СРСР повністю були надруковані 1985 року. 
Мемуари вийшли у видавництві «Молодая гвардия» під назвою 
«160 страниц из солдатского дневника» [1], через п’ять років 
їх перевидали під назвою «Страницы солдатского дневника» 
[3], а на початку нового тисячоліття мемуари ще кілька разів 
публікувалися під назвою «От Сталинграда до Днепра» [2].

Невеликі за обсягом спогади поважного фронтовика насичені 
і фактажем, і описами яскравих епізодів фронтового життя, і вра
женнями про звільнені території, і судженнями про побачене та 
пережите.

Особливу увагу на сторінках спогадів автор приділяє битві за 
Дніпро. Про бої вересня -  листопада 1943 року на підступах до 
Дніпра, про його форсування та розширення плацдарму на пра
вому березі, М. Г. Абдулін розповідає у главах «Двум смертям не 
бывать» та «Я ранен» [3, с. 112-140]. У цих розділах він повідомляє 
подробиці боїв на полтавському та кременчуцькому напрямках, 
реалістично описує форсування Дніпра дивізією в районі с. Вла- 
сівки (нині Світловодського району Кіровоградської області),
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переконливо змальовує наслідки німецької тактики «випале
ної землі». Розповідаючи про бої на Дніпрі, М. Г. Абдулін пише: 
«Нет, нигде такого жуткого положения не было еще, как тут!», 
«Остров-могила! По несправедливой жестокости и ощущению 
обреченности он затмил в моем восприятии все битвы от Вол
ги до Днепра» [3, с. 127]. Таке оціночне судження автор ілюструє 
описом жорстоких боїв на дніпровському острові «Каска», де була 
«перемелена» третина полку, у якому він служив.

У спогадах Мансур Гізатулович доволі часто говорить про 
проблему недоукомплектованості з’єднання, в складі якого він 
воював. Дійсно, у 1943 році 66-та гвардійська стрілецька дивізія 
діяла в складі 32-го гвардійського стрілецького корпусу 5-ої гвар
дійської армії Степового (2-го Українського) фронту і під час боїв 
впродовж року нараховувала від 4-х тисяч до 8-ми (у кращому 
випадку) тисяч солдатів і офіцерів, у той час як за штатом у 
її складі мало воювати 10 596 бійців. У розпал битви за Дніпро її 
особовий склад нараховував всього 3 756 чоловік [5, с. 301-303; 
10, с. 187-192; 11, с. 264-266; 12, с. 223-228].

Поповнення, яке отримувала дивізія, не встигало пройти нав
чання, а іноді й отримати обмундирования. М. Г. Абдулін розка
зує: «Потери мы несли большие... В стрелковых ротах личный 
состав обновлялся в течение недели-двух» [3, с. 41]. Закономірно 
(зважаючи на наказ Ставки ВГК № 089), що поповнювалися 
з’єднання за рахунок чоловічого населення зі щойно звільнених 
територій. За умови тяжкого становища на фронті новобранці 
не встигали пройти навчання і доволі часто використовували
ся як «чорна піхота». «Чорна піхота» -  відносно новий термін у 
вітчизняній історіографії Другої світової війни. їм історики поз
начають новобранців, якими в другій половині 1943 року і пізні
ше комплектувалися з’єднання РСЧА під час постійного просу
вання на захід. Проблема участі непідготовлених новобранців у 
війні найбільш гостро пов’язана з битвою за Дніпро. Синонімами 
поняття «чорна піхота» є «чорносвитники», «чорнопіджачники», 
«чорносорочечники» та інші назви, що означає не лише не нав
чених воювати новобранців, а й неекіпірованих і часто навіть
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неозброєних, а відповідно -  й необлікованих у військових втратах 
призовників.

У мемуарах М. Г. Абдуліна спеціально не пише про трагедію 
щойно призваних на фронт новобранців. І це зрозуміло. З огляду 
на те, що спогади фронтовика вперше були опубліковані в СРСР 
у 1985 році, висловити всі свої міркування з приводу використан
ня «чорної піхоти» в битві за Дніпро, автор не міг.

Згадуючи тяжкі бої на дніпровському плацдармі між Куце- 
волівкою і Дереївкою, М. Г. Абдулін пише: «Пополнение на этот 
раз было у  нас не совсем обычное. В самый короткий срок со дня 
освобождения военкоматы Полтавщины мобилизовали все спо
собное владеть оружием население. ...Новое пополнение прибыло в 
своих гражданских одеждах, и полк в те дни был похож на большой 
партизанский отряд. Мы полтавчан в шутку прозвали (<кукуруз- 
никамиУ» [3, с. 134]. Маемо лише п’ять рядків, але як майстерно 
і, головне, змістовно Мансур Гізатулович показав явище, яке ми 
нині називаємо «чорна піхота». Аналіз цитати зі спогадів фрон
товика показує, як у полку сприймалося поповнення {«не совсем 
обычное»); дозволяє встановити терміни мобілізації, проведеної 
польовими військкоматами на звільнених територіях {«самый ко
роткий срок со дня освобождения»), вік і стан мобілізованих {«все 
способное владеть оружием население»), рівень забезпеченості 
та готовності новобранців до участі в бойових діях («пополнение 
прибыло в своих гражданских одеждах», «полк в те дни был по
хож на большой партизанский отряд»). На нашу думку, наведе
на вище цитата -  це найкраще, що міг сказати автор у середині 
80-х років минулого століття про явище «чорної піхоти» в битві 
за Дніпро. Принаймні ті однополчани М. Г. Абдуліна й фронто
вики, які пережили усі жахіття війни, зрозуміли, що хотів сказа
ти автор. Для них були зрозумілими і вся глибина трагедії, і весь 
героїзм «чорної піхоти» в битві за Дніпро, тобто захоплення та 
утримання окремих позицій на плацдармах голими руками при
реченого українського воїнства.

Долю призваних у середині жовтня 1943 року полтавчан оче
видець описує наступним чином: «Было ощущение, что за этом
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год на войне погибли все наши мужчины и парни. Если с середины 
октября до начала ноября в нашей дивизии преобладали приз
ванные в армию с Полтавщины, то к концу ноября полтавчан -  
наших “кукурузников” -  осталось в строю десятки и единицы. 
Война пожирала людей беспощадно и безжалостно. В ротах нас
читывалось всегда по пятнадцать-двадцать человек вместо 
ста-ста двадцати. Пополнение подходило почти еженощно, но 
к полудню следующего дня оставалась опять горсточка людей в 
каждой роте...» [3, с. 136-137].

Наведена автором статистика вражає своею жахливістю. При 
цьому М. Г. Абдулін не називає жодного імені, жодного прізвища 
з числа згаданих ним «полтавчан». У ротах, полках і в дивізії 
новобранців не встигали запам’ятовувати. Вважаємо за необхідне 
прокоментувати фразу автора про те, що «война пожирала людей 
беспощадно и безжалостно». Іншими словами, війна не пробачала 
прорахунків, швидких необдуманих рішень, закликів до герой
ства, бажання керівництва країни звести рахунки з населенням, 
що перебувало на окупованих територіях, недооцінки противни
ка та зневаги до солдатського життя. Як наслідок, жоден історик 
сьогодні не може обґрунтувати точну цифру втрат радянської 
армії у Другій світовій війні, так само, як і жоден історик не може 
назвати правдиву цифру тих, хто загинув у битві за Дніпро. Такою 
була закономірність війни і ціна перемоги.
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КОРЮКІВСЬКА ТРАГЕДІЯ 1943 РОКУ: ШЛЯХ ВІД 
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ДО УСВІДОМЛЕНОЇ КОМЕМОРАЦІЇ

Новітня історична наука, яка з кожним роком позбавляється 
«ідеологічних штампів» радянської доби, стала на шлях переос
мислення та дестереотипізації минулого. На тлі штучної героїзації 
подій Другої світової війни, вітчизняні вчені акцентують ува
гу на трагізмі численних пов’язаних з нею епізодів. їх насампе
ред цікавить доля простих людей, які, опинившись в окупації, 
змушені були вести напружену боротьбу за виживання. Однією 
з найтрагічніших сторінок часів радянсько-німецької війни 
1941-1945 рр. став факт геноциду цивільного населення м-ка 
Корюківка Чернігівської області, який відбувся 1-2 та 9 березня 
1943 року; ця подія в історіографії отримала назву Корюківська 
трагедія. В останні роки її визнано наймасовішім одномомент- 
ним знищенням мирних мешканців" під час Другої світової війни 
на європейському континенті (блок-схема 1). Таку реакцію з боку 
нацистів викликала партизанська каральна акція, яка відбулася в 
ніч з 27 на 28 лютого 1943 року. Реагуючи на партизанський напад 
на містечко, карателі в два етапи провели планомірну «зачистку» 
Корюківки, в результаті якої було знищено 6 700 осіб [8; 10].

До цього часу остаточно не зрозуміло, що стало причиною 
таких надасиметричних дій з боку німецької зондеркоманди і 
чому радянські партизани зайняли споглядальну позицію, так 
і не наважившись на акцію відплати. З часом радянські історики 
сконструюють зручне пояснення цій трагедії, в його основу буде
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покладено факт звірячої жорстокості німецько-фашистських за
гарбників [1].

Незважаючи на очевидну резонансність події, Корюківська 
трагедія (на відміну від білоруської Хатині) не увійшла в під
ручники історії та енциклопедії, присвячені подіям Великої Віт
чизняної війни. На превеликий жаль, жодного натяку на неї не 
зустрінеш і в курсі історії України середніх шкіл і вищих навчаль
них закладів [19].

З початком розслідування спеціальною комісією у вересні 
1943 року гітлерівських злочинів формується певна ідеологема 
щодо подій, яка, незважаючи на масштабність, губиться серед 
інших антилюдських вчинків нацистів на окупованих територіях 
СРСР [1]. Її ніби свідомо оминали лідери партизанського руху 
на Чернігівщині -  М. Попудренко та О. Федоров [12; 14; 22], 
поодинокі свідки, яким вдалося вижити, традиційно зосереджу
вали увагу на окремих епізодах звірств німецьких карателів [5; 
6; 21]. Мемуаристика радянської доби (присвячена цій трагічній 
сторінці української історії) редагувалася партійними цензо
рами та ідеологами, тому трагічний концепт масового геноци
ду корюківчан зводився до тези «у всьому винні нацисти» [3; 6; 
21]. Закритість архівів, відсутність зацікавленості з боку науков
ців, нарешті байдужість влади -  усе це сприяло створенню 
ідеологічного пояснення подій.

Тому не дивно, що в наш час зусилля вітчизняних істориків 
спрямовані на те, щоб виявити, які фатальні кроки стали причи
ною лютнево-березневих подій 1943 р., що розгортались навколо 
Корюківки.

Розв’язання логічного конфлікту між поняттями causa 
movens (лат. -  рушійна причина події) та causa occasional (лат. -  
випадкова причина події) можливі лише після ретельного аналізу 
та систематизації першоджерел.: У нашому випадку ці джере
ла можна розділити на три групи: свідчення очевидців, спогади 
учасників та архівна документалістика. Одне з найоб’єктивні- 
ших пояснень мотивів дій радянської та німецької сторін дають 
саме архівні джерела. Аналіз документів партизанського фонду
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ЦДАГОУ та федеральних архівів Німеччини, на нашу думку, 
дозволить визначити справжні мотиви агресивних кроків кара
телів, до яких їх спонукала радянська сторона [4].

На превеликий жаль, жодне з наявних джерел не дозволяє 
повноцінно та системно проаналізувати ситуацію. Проблему тре
ба шукати в інформаційному розриві між причинами, розвит
ком події та її наслідками. Незважаючи на це; цінність свідчень 
учасників та сучасників березневого геноциду корюківчан полягає 
в тому, що дозволяє співставити позиції осіб, які були очевидця
ми або щось чули про неї.

Зауважимо, що вшанування пам’яті жертв Корюківської 
трагедії в радянські часи носило локальний характер. Щорічні і 
ювілейні меморативні заходи здійснювались лише у відродженому 
з попелу населеному пункті, де це сталося. Факт нацистсько
го геноциду став символом нагадування про жорстокість і 
немилосердність німецько-фашистських загарбників. Традиційна 
символізація призвела до консервування самої проблеми, яка 
сприймалася як post factum, своєрідний індикатор антилюдського 
змісту гітлеризму.

Доба незалежності за інерцією продовжила культивацію 
ритуалізованої згадки про загиблих корюківчан. Лише в 2010- 
2011 рр. були надруковані та систематизовані видання і марти
рологи [8; 10]. Тут слід відзначити роботу чернігівчанина Сергія 
Бутко, завдяки зусиллям якого також вдалося систематизувати 
історіографічну та джерельну базу Корюківської трагедії [9].

Наближення 70-роковин події спонукала екс-президента 
В. Януковича ініціювати відзначення цього скорботного ювілею 
на загальнодержавному рівні. Під патронатом Чернігівської ОДА 
в грудні 2011 року в самій Корюківці було проведено міжнародну 
конференцію, присвячену чомусь актуальним проблемам парти
занського руху в Україні [2].

Меморіалізаційну фазу доповнював проблемно-пошуковий 
етап, який розпочався 2003 р. На відміну від істориків попередніх 
років, дослідники почали піднімати незручні питання, що ста
ло поштовхом до дегероїзації дій радянської сторони. Почалося
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переосмислення, нове прочитання, ретельний аналіз першодже
рел, які проливали світло на першопричини Корюківської траге
дії. Першим, хто порушив питання пасивно-споглядальної ролі 
радянських партизан у тих подіях, був український історик -  
Сергій Павленко [11].

Архівний формат висвітлення Корюківської трагедії було 
започатковано 2013 року харків’янином Олександром Зінчен- 
ком. Він першим серед науковців спробував визначити базові 
параметри системи координат, пов’язаних з партизанською опе
рацією, що стала прецедентом для жорстоких дій німецької 
айнзацгрупи [7].

Хрестоматійно-документальний характер носить монографія 
Володимира Устименка, яка побачила світ напередодні скорбот
них 70-літніх роковин нацистського геноциду корюківчан. Авто- 
ру-упоряднику вдалося зібрати численні свідчення очевидців тих 
подій, він довів, що цей трагічний епізод Великої війни назавжди 
залишиться в народній пам’яті [21].

Наукове новаторство київського вченого Ростислава Пиляв- 
ця стосувалося проблеми етнонаціональної комеморації. Саме 
Р. Пилявець вперше запропонував перетворити Корюківську 
трагедію у символ національної і наднаціональної скорботи, 
який має об’єднати усі українські населені пункти, знищені 
гітлерівцями в роки Другої світової війни [13].

Архівно-документальний стиль дослідження продовжив 
вітчизняний науковець Олександр Салтан. На підставі вивчення 
вхідних шифротелеграм, отриманих Українським штабом пар
тизанського руху, ним було зроблено спробу відновити реальну 
картину дій партизанських загонів М. Попудренка та О. Федо
рова в лютому-березні 1943 року [16]. Окрім того, вперше було 
проаналізовано мотиви, передусім радянської сторони, щодо 
пасивності та замовчування факту планомірного знищення наци
стами цього поліського містечка [17-18].

Харків’янка Наталія Салтан в 2015 році окреслила низку 
незрозумілих, а подекуди і загадкових епізодів цієї трагедії, що 
потребують більш ґрунтовного вивчення. На думку дослідниці,
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без їх з’ясування цей епізод Другої світової війни не вкладаєть
ся в причинно-наслідковий зв’язок, який є наративною основою 
у вивченні будь-якого історичного явища. Н. Салтан фактично 
накреслила подальші напрями наукових розвідок з метою з’ясу
вати сутність цього резонансного епізоду часів окупації України 
[15].

Події, пов’язані з масовим знищенням мирних жителів 
м. Корюківка, знаходяться у постійному полі зору співробітників 
Інституту національної пам’яті. Ця наукова установа виклала на 
своєму інтернет-сайті низку матеріалів, у тому числі й методичні 
рекомендації, щодо алгоритму вшанування пам’яті жертв 
німецького терору [20].

Таким чином, за останні роки проблема вивчення Корюків- 
ської трагедії поступово відходить від фази кон’юнктурної та 
архаїчної меморіалізації до глибокого комеморального усвідом
лення її причин. Це відкриває перспективи для перетворення її в 
меганаціональний символ скорботи мирного населення України, 
яке зазнало тотального знищення нацистами в роки Другої 
світової війни.
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Б л о к -сх ем а  №  1 [15, с. 317]
Наймасштабніші епізоди нацистського геноциду 

цивільного населення на окупованих гітлерівцями 
територіях в роки Другої світової війни
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Світлана Проскурова

УСНА ІСТОРІЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
НА КІРОВОГРАДЩИНІ

(за матеріалами етнографічних практик студентів факультету 
історії та права КДПУ імені В. Винниченка 2008-2013 рр.)

У статті узагальнено досвід збирання та опрацювання джерел 
усної історії Другої світової війни на Кіровоградщині польови
ми етнографічними експедиціями, організованими факультетом 
історії та права КДПУ імені В. Винниченка.

З 2006 року факультетом історії та права КДПУ імені В. Винни
ченка було організовано сім польових етнографічних експедицій, 
що мали на меті збирання джерел усної історії XX сторіччя. Вони 
здійснювалися в рамках як науково-дослідних проектів під егідою 
Українського інституту національної пам’яті, так і регіональних 
проектів. Протягом кількох польових сезонів вдосконалювали
ся як методичний інструментарій, так і матеріально-технічне 
та організаційне забезпечення експедиційної роботи. Результа
ти експедицій оприлюднено у ряді публікацій [1; 2; 3; 4; 5]. По
шук, нагромадження та опрацювання джерел усної історії Другої 
світової війни на Кіровоградщині здійснюється нами, починаючи 
з 2008 року.

Нами враховується те, що студенти належать до четвертого 
повоєнного покоління, тому їхні знання та уявлення про війну 
ґрунтуються на двох категоріях джерел -  офіційному (підручники 
історії, художня література, художні й документальні фільми, 
експозиції музеїв Другої світової війни, виступи ветеранів на уро-
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чистостях до Дня перемоги) та неофіційному (розповіді про війну 
родичів та близьких, причому як безпосередніх очевидців подій, 
так і їхніх нащадків, які розказують про війну зі слів старших, а 
також свідчення ветеранів під час неофіційного спілкування). 
До 1991 року ці наративи розділяла прірва: вони не доповнювали 
один одного, а були різними, почасти протилежними історіями 
війни.

Офіційний радянський (і більшою мірою пострадянський 
російський) наратив ґрунтується на тезах про «мудре партійне 
керівництво» (з поправкою на «окремі прорахунки на почат
ковому етапі війни, викликані віроломним нападом ворога»), 
«стратегічні таланти радянських воєначальників», «морально- 
політичну єдність партії і народу», «єдність фронту і тилу», 
«полум’яний радянський патріотизм», «масовий героїзм», «друж
бу народів» тощо. Беззаперечним уважалося, що історія УРСР 
періоду 1941-1945 рр. є складовою частиною радянської історії, 
тому виокремлення національного контексту категорично не при
пускалося.

Офіційну версію історії Великої Вітчизняної війни радян
ського народу партійні ідеологи почали створювати вже під 
час війни, замовчуючи поразки й перебільшуючи перемоги, 
героїзуючи одних воєначальників і паплюжачи репутацію інших 
(навіть посмертно), формуючи пантеони героїв та мартирологи 
жертв, називаючи цілі народи колаборантами і зрадниками, зво
дячи величні меморіали, запроваджуючи свята й пам’ятні дати.

У Радянському Союзі місію патріотичного виховання насе
лення в дусі офіційної ідеології було покладено на партійний та 
комсомольський апарат, школу, медіа, кіно, музеї. З 60-х років ми
нулого сторіччя розпочинається «конструювання» історії війни 
за правилами тоталітарного соціуму: бучно, за участі школярів і 
ветеранів війни святкуються річниці Перемоги; у місцевій пресі 
друкуються спогади партизанів і підпільників, поступово історія 
партизанського руху обростає легендами, при цьому замовчується 
його національна складова й реальні взаємини між партизанами 
та населенням; широко оприлюднюються факти жорстокого по
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водження нацистів з населенням окупованих територій, але Го- 
локост фактично є табуйованою темою; замовчувалася проблема 
міжнаціональних взаємин, зокрема закритою темою залишалося 
питання національного складу Червоної армії та відсоток у ній 
українців; загалом «загарбники» демонізувалися, а «визволителі» 
героїзувалися.

На відміну від офіційної історії, написаної в чорно-білих ко
льорах, усні оповіді про війну стосуються живих людей і тому 
відтворюють усі нюанси. Так, виявляється, що німецькі солдати 
й офіцери не жорстокі зарізяки, а часто так само жертви війни, 
у лавах Червоної армії-визволительки перебувають свавільці, 
грабіжники, гвалтівники і вбивці, дехто з визволителів докоряє 
визволеним, що вони буцімто «жирували під німцями», і взагалі, 
у них мало героїки й патетики, а багато хто розказує про те, як 
вижити і залишитися людиною в нелюдських умовах.

2007 року, коли відзначалася 65-та річниця з Дня перемоги 
в Другій світовій війні, автором було розроблено програму-за- 
питальник «Усна історія Кіровоградщини в роки Другої світової 
війни». Запитальник для фіксації усних свідчень охоплює такі сю
жети:

-  нацистська окупація України, окупаційний режим;
-  повсякденне життя населення на окупованих територіях;
-  вивіз на примусові роботи до Райху, повсякденне життя 

«остарбайтерів»;
-  перебування в таборах військовополонених і концентра

ційних таборах;
-  участь у підпільному та партизанському русі на території 

України та інших країн;
-  мобілізація до лав Червоної армії та участь у бойових діях 

на радянсько-німецькому фронті.
Особлива увага приділялася спогадам про початок та перший 

період війни, факти колабораціонізму, Голокост, національний 
рух опору, мобілізацію чоловічого населення на визволених тери
торіях -  це теми, інформація щодо яких або замовчувалася, або 
свідомо спотворювалася офіційною радянською історіографією.
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Анкета-запитальник

1. Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження респондента.
2. Дозвольте зробити Ваше фото, здійснити аудіо-, відеозапис.
3. Місце запису (повна назва населеного пункту із зазначен

ням сільської ради, району, області; бажано подати стару й нову 
назви сіл, хуторів та до яких районів вони на той час належали).

4. Дата запису (число, місяць, рік, коли записана інформація).
5. Ким записано (ім’я, по батькові (повністю) та прізвище, 

навчальна група, факультет, навчальний заклад).
6. Скільки років Вам виповнилося на початку війни?
7. Як Ви та Ваші рідні зустріли звістку про початок війни?
8. Чи був хтось із членів Вашої родини (батько, старші брати, 

дядьки) мобілізований до лав Червоної Армії на початку війни?
9. Де був збірний пункт? З якої залізничної станції відправ

лялися ешелони з мобілізованими? Як проводжали мобілізованих 
до армії?

10. Як мешканці Вашого населеного пункту отримували 
інформацію про перебіг бойових дій на початку війни (по радіо, 
з газет, з інших джерел)? Які висновки з почутого (прочитаного) 
робили? Які чутки ходили серед населення?

11. Чи представники влади (члени сільради, правління кол
госпу, представники районних властей) попереджали населення 
про наближення ворога та необхідність евакуації людей, техніки, 
худоби, майна колгоспу (радгоспу, МТС)? Чи були вказівки про 
знищення майна, худоби, хліба нового врожаю на полях? Якщо 
були, то чи їх виконували?

12. Якщо евакуація проводилася, хто нею керував, куди тре
ба було евакуюватися? Чи вдалося виїхати за Дніпро? Якщо ні, то 
коли евакуйовані повернулися?

13. Чи відомо Вам про те, що хтось із Ваших родичів, одно
сельців з числа постраждалих від радянської влади (розкуркуле- 
них, репресованих) чекав на прихід окупантів? Чи вели вони про 
це розмови в своєму оточенні? Як на ці розмови реагували інші 
люди?
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14. Чи проходили через Ваш населений пункт частини Чер
воної армії, які відступали? Який вигляд мали військові, що вони 
говорили про причини відступу, про ворога? Як ставилися до 
населення? Чи залишився хтось із червоноармійців (уродженці 
села, поранені, відсталі, дезертири) у Вашому населеному пункті 
до приходу окупантів?

15. Чи були на підступах до Вашого населеного пункту бої 
частин Червоної армії, що відступали, з противником? Якщо 
були, то скільки червоноармійців загинуло? Де вони поховані (чи 
збереглися могили)? Чи відомі прізвища загиблих? Чи були при 
загиблих «смертні медальйони»? Хто ховав загиблих? Чи переш
коджали окупанти ховати загиблих червоноармійців?

16. Чи завдавав противник повітряні удари (бомбардування, 
обстріли) по Вашому населеному пункту? Якщо так, то чи були 
загиблі, поранені з числа Ваших односельців?

17. Коли окупанти зайняли Ваш населений пункт? Якими 
були Ваші перші враження від зустрічі з ними?

18. Чи залишилися в населеному пункті на момент окупації 
представники влади, члени партії, євреї, цигани?

19. Чи були у Вашому населеному пункті постійно розквар
тировані військові підрозділи окупантів? Якщо так, то де вони 
розміщувалися -  по дворах чи десь в одному місці (клуб, школа 
тощо)?

20. Якщо німецькі солдати розміщувалися в приватних бу
динках, то яким був їхній побут? Чи були це лише німці, чи також 
представники інших національностей (австрійці, румуни, поляки, 
словаки інші)? Яким було їхнє ставлення до українського насе
лення?

21. Чи змінювалося ставлення окупантів до населення залеж
но від успіхів чи невдач німецької армії на Східному фронті?

22. Чи відомі Вам факти безчинств окупантів (грабунків, 
убивств, згвалтувань) стосовно населення Вашого чи сусідніх на
селених пунктів на початку окупації?

23. Що відомо Вам про долю єврейського населення Вашого 
чи сусідніх населених пунктів? Як ставилися люди до масового
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винищення єврейського населення окупантами? Чи відомі Вам 
факти переховування євреїв мешканцями Вашого чи сусідніх на
селених пунктів? Як склалася доля цих людей?

24. Як була організована окупаційна влада? Чи були у Вашому 
населеному пункті сільська управа, поліція? Хто був призначений 
старостою? Чи поліцаї були місцевими, чи уродженцями інших 
населених пунктів (місцевостей)? Хто з Ваших односельців пішов 
у поліцію добровільно і з яких причин? Як поліцаї ставилися до 
населення?

25. Чи залучали окупанти до роботи в органах місцевої вла
ди осіб з числа місцевого населення, які до війни займали якісь 
адміністративні посади (голів сільрад, голів колгоспів, бригадирів, 
рахівників, директорів шкіл, учителів тощо)?

26. Чи були на території Вашого населеного пункту, району 
табори для полонених червоноармійців? Як до них ставилися 
окупанти? Чи відомі вам факти повернення додому односельців, 
які були захоплені в полон на початковому етапі війни і згодом 
відпущені окупантами з таборів військовополонених?

27. Якою була доля колгоспного майна (реманенту, худо
би, будівель, запасів збіжжя) з приходом окупантів? Воно було 
конфісковане окупаційною владою чи роздане селянам?

28. Як доводилися до населення розпорядження окупаційної 
влади (розвішувалися оголошення, проводилися збори мешканців, 
іншим способом)? Якою мовою друкувалися оголошення, розпо
рядження?

29. Чи розповсюджувалися у Вашому населеному пункті 
окупаційні газети? Як люди ставилися до їхніх публікацій про 
події на радянсько-німецькому фронті, про життя на окупованих 
територіях та в Німеччині (довіряли, ставилися скептично, не 
вірили, засуджували)?

30. Чи отримувало населення хоч якусь інформацію про 
реальний стан справ на фронті? З яких джерел (листівки, роз
повсюджувані партизанами та підпільниками; листівки, скинуті з 
радянських літаків; розмови з німецькими солдатами; чутки)? Як 
До неї ставилося?
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31. Чи можна було вільно виїхати за межі Вашого населеного 
пункту, чи для цього потрібен був дозвіл властей? Чи відвідували 
родичів, знайомих, які жили в районному (обласному) центрі? Чи 
переселялися люди з міст у села, де легше було вижити? Що вони 
розповідали про життя в окупованих містах?

32. Чи відомо Вам про факти саботажу, непокори розпоряд
женням окупаційної влади? У чому вони виражалися? Якими 
були покарання за порушення розпоряджень окупаційної влади? 
Чи відомо Вам про факти застосування репресій (тілесних пока
рань, ув’язнення, страти) стосовно мешканців Вашого населеного 
пункту (членів Вашої родини)?

33. Чи відомо Вам було в той час про діяльність радянсь
ких підпільників, партизанів, членів Організації українських 
націоналістів (ОУН) у Вашому чи сусідніх населених пунктах, 
районі, області? Якщо так, то в чому вона виражалася? Як стави
лося населення до цієї діяльності?

34. Чи залучала окупаційна влада мешканців Вашого населе
ного пункту до робіт в інтересах німецької армії (ремонт доріг, 
мостів, будівництво оборонних споруд, підвіз боєприпасів та 
майна до фронту тощо)? Яким чином ці роботи були організо
вані? Чи платили за роботу?

35. Чи працювала у Вашому населеному пункті в період 
окупації школа? Якщо так, то хто в ній викладав? Якою мовою ве
лося викладання у школі? За якими підручниками?

36. Чи можна було отримати медичну допомогу? Чи діяв 
фельдшерський пункт? Де була найближча лікарня? До кого 
зверталися в разі тяжкого захворювання? Чи можна було купи
ти (обміняти) медикаменти в німецьких військових? Якою була 
смертність серед мешканців Вашого населеного пункту в період 
окупації, від яких причин?

37. Чи було в період окупації у Вашому або в сусідніх насе
лених пунктах відкрито церкву? Чи люди відвідували церковні 
служби, чи вінчалися молодята?

38. Коли розпочався вивіз молоді на примусові роботи до 
Німеччини? Скільки осіб було вивезено з Вашого населеного
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пункту? Скільки їх повернулося після війни? Скільки померло 
(загинуло) на чужині? Чи хтось із членів Вашої родини був ви
везений до Німеччини? Чи надходили від вивезених листи з 
Німеччини, що вони повідомляли про себе? Чи відомо Вам про 
осіб, які добровільно зголосилися виїхати до Німеччини? Якою 
була їхня подальша доля?

39. Чи вдавалося комусь ухилитися від вивезення до Німеч
чини? Яким чином? Яким було покарання за ухиляння від вивозу?

40. Як у період окупації селяни здійснювали обробіток землі? 
Які культури сіяли, що вирощували на городі? Як зберігали вро
жай, де переховували? Як утримували худобу?

41. Чи окупаційною владою здійснювалися реквізиції коней, 
худоби, продовольства, фуражу, теплих речей для потреб армії? 
Якщо так, то як вони були організовані (встановлювалися норми 
здачі для кожного двору, для 5 чи 10 дворів, для населеного пункту 
в цілому)? Чи виплачували компенсацію за реквізовані худобу, 
продукти, майно і в якому розмірі?

42. Яким було повсякденне життя Вашої родини в період 
окупації: як харчувалися; який носили одяг, взуття, з чого шили; 
чим опалювали та освітлювали житло; чи була можливість купити 
(виміняти) сіль, цукор, мило, газ; яким був курс окупаційної мар
ки; які продукти (речі) були найбільш популярними для обміну; 
чи працювали базари, що на них можна було купити (обміняти); 
чи можна було щось купити (обміняти) у німецьких військових; чи 
гнали самогон; чи були якісь розваги для молоді (танці, вечорниці 
тощо); чи гралися весілля?

43. Чи відомі Вам факти близьких стосунків дівчат, молодих 
жінок з німецькими військовими, народження від них дітей? Як 
до цього ставилися люди? Якою була подальша доля цих жінок та 
Дітей?

44. Яким чином змінювалося ставлення окупантів до населен
ня у зв’язку з наближенням Червоної армії (ставало жорстокішим, 
суворішим чи певною мірою м’якішим)?

45. Чи залучали окупанти мешканців Вашого населеного пун
кту до будівництва оборонних споруд на підступах до нього?
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46. Чи були на підступах до Вашого населеного пункту бої між 
німецькими військами та частинами Червоної армії, які наступа
ли? Коли і як вони почалися, скільки тривали? Як люди рятували
ся від обстрілів, де переховувалися? Чи гинули Ваші односельці 
від бомбардувань, артилерійських обстрілів?

47. Чи відомі вам факти відступу разом з німецькими війсь
ками осіб з числа мешканців Вашого населеного пункту, які тим 
чи іншим чином співпрацювали з окупантами? Що відомо про 
їхню подальшу долю?

48. Якими були Ваші враження від зустрічі з передовими 
частинами Червоної армії? Як радянські військові ставилися до 
людей, які пережили окупацію?

49. Скільки червоноармійців загинуло під час боїв за виз
волення Вашого населеного пункту? Де вони поховані? Хто і як 
ховав загиблих? Скільки з них залишилося невідомими?

50. Скільки німецьких солдатів загинуло під час боїв за виз
волення Вашого населеного пункту? Де вони поховані? Хто і як 
ховав загиблих? Чи не було фактів знущання над тілами загиблих 
німецьких солдатів?

51. Коли у Вашому населеному пункті розпочалася мобілізація 
юнаків і чоловіків до лав Червоної армії? Скількох осіб і якого 
року народження було мобілізовано? Де був військкомат, збірний 
пункт, запасний полк? Як проводжали мобілізованих?

52. Що Вам відомо про ставлення радянського командування 
до осіб, мобілізованих до Червоної армії з визволених територій 
України?

53. Коли до Вашого населеного пункту надійшли перші 
«похоронки» на юнаків, чоловіків, мобілізованих у січні-березні 
1944 року? Де вони загинули, де поховані? Чи хтось із тих, хто 
залишився живий, розповідав про обставини їхньої загибелі?

54. Скільки чоловіків з числа Ваших односельців, які були 
мобілізовані до Червоної Армії в період із січня-березня 1944 року 
по березень 1945 року, особливо юнаків 1927-28 років народжен
ня, загинули на фронті? Скільки їх померло внаслідок поранень у 
перші роки після війни? Скільки стало інвалідами?
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55. Коли до Вашого населеного пункту почали повертатися 
люди, які перебували в німецькому полоні, у концентраційних 
таборах, були вивезені на примусові роботи до Німеччини? Що 
вони розповідали про себе? Яким було ставлення до них з боку 
односельців, радянських властей?

56. Чи відомо Вам про факти загибелі, каліцтва мешканців 
Вашого населеного пункту (особливо дітей) у перші роки після 
війни через підривання на мінах, інших боєприпасах, які залиши
лися на місцях боїв?

Крім того, учасники експедиції в сільських радах отриму
вали відомості про чисельність осіб, які мають статус ветеранів 
війни (інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни та 
прирівняні до них особи); про чисельність мешканців села, які 
були призвані до Червоної армії в роки війни, скільки з них за
гинули, пропали без вісті внаслідок бойових дій; про наявність 
братських могил бійців і командирів Червоної армії, які загинули, 
визволяючи населений пункт; про можливу наявність німецьких 
військових поховань на території населеного пункту.

Програма-запитальник була успішно апробована в ході 
експедиції до Бобринецького району 2008 року, під час якої на
лагоджено співпрацю з педагогічними колективами навчальних 
закладів та музеїв району з виявлення потенційних респонден
тів -  безпосередніх учасників або свідків подій часів війни.

Маршрут експедиції пролягав селами Буховецької, Косто- 
марівської, Витязівської, Куйбишевської, Володимиро-Іллінської, 
Новоградівської, Федіївської, Миколо-Бабанської, Тарасівської, 
Мар’янівської, Василівської, Бобринківської, Новомиколаївської, 
Кетрисанівської сільських рад. Нам пощастило взяти інтерв’ю в 
кількох осіб, яким на початку радянсько-німецької війни випов
нилося 20 років.

Як відомо, територія Бобринецького району була окупована 
противником уже в липні 1941 року. Мобілізацію завершити не 
встигли. Багато хто з чоловіків, які залишилися, змушені були пе
реховуватися і були мобілізовані тільки взимку-навесні 1944 року.
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На фронт пішли не тільки дорослі чоловіки, а й 17-річні юнаки, 
які до цього не тримали в руках зброї, їх, ненавчених, командири 
кидали в атаки на підготовлену оборону противника.

Особливо цінними, на нашу думку, були зафіксовані студен
тами спогади щодо:

-  обставин мобілізації в Бобринецькому районі, відступу ча
стин Червоної армії і блискавичного наступу Вермахту;

-  терору окупаційної влади проти місцевого населення, особ
ливо єврейського (відсоток якого в етнічному складі населення 
Бобринеччини був високим), про факти Голокосту, участі в ка
ральних акціях військових формувань колаборантів, сформова
них з радянських громадян за національною ознакою (калмиків), 
які відзначилися особливо жорстоким поводженням з місцевим 
населенням;

-  фактів спротиву місцевого населення окупаційному режи
му, участі в русі опору;

-  бойових дій на території району в 1944 р.
Матеріали експедиції було надруковано 2009 року в збірнику 

наукових праць «Усна історія Голодомору та Другої світової війни 
на території Кіровоградщини» [5].

Пропонуємо увазі читачів кілька інтерв’ю, записаних учасни
ками експедицій 2008-2013 рр.

Кондратьев Іван Захарович, 22.03.1925 р. н.
Село Мирне Чарівнянської сільської ради Бобринецького
району

Звістка про війну мене застала прямо на дорозі біля Бобрин- 
ця, я був музикантом, і ми їхали з оркестром додому.

Мої три брати двоюрідні, рідний мій брат були мобілізовані 
до війська на початку війни. Із двоюрідних братів лише один по
вернувся, а інші, так само, як і рідний брат, загинули.

Про наближення німців нас ніхто не попереджав, щоб не було 
ніякої паніки серед населення. А хто сказав, що там десь побли
зу німець, то получив би пулю, власті говорили: «Не панікуйте»*
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Німці вже коло села стріляють, а передають, що вони на території 
Західної України.

Проводилася евакуація техніки й великої рогатої худоби, були 
такі, що й до Сталінграда догнали скот, а хто -  до Дніпра.

Коли німці зайняли село, то наші літаки бомбардували його, 
тільки помилилися і не попали по штабу німецькому, бомбарду
вали школу в Глазові, а штаб був у Новоолександрівській школі.

Німці зупинялися по хатах, а ми ховалися на горищі. При
ходжу я додому, а там повна хата німців, батько каже: «Тікай». А 
в хаті повно німців і коні там. То мені ледве вдалося втекти -  через 
ставок перебрів.

Німці брали населення села на різні роботи. Я був у трудово
му лагері в місті Миколаєві. То я трохи калякав по-їхньому. Що 
німці не доїдали, то ми забирали в них непомітно і їли. Ставлення 
німців було більш-менш нормальним.

У селі за головного стояв комендант (хазяїн). Були і поліцаї, 
один з них земляк мій, трохи молодший за мене. Я йому кажу, що 
наступають наші, то він пішов разом з німцями і більше не по
вернувся.

Через наше село проходив «Степовий рейд» Наумова, вони 
були переодягнуті в німецьку форму, а йшли в ліса Одеської 
області.

У селі було утворено громадські двори, бо пан сказав: «Пра
цюй і не зважай на втому, бо так написано в Письмі Святому». Ми 
привчилися красти.

Євреїв у селі трохи було, але вони виїхали ще до приходу 
німців.

Бувало таке, що поліцай злове і питає: «Бумага є?». А далеко 
передвигатися не маєш права (не було паспортів).

Ще на початку окупації школа в селі працювала, але потім її 
бистро прикрили, німці прикратили її роботу.

Німці багато людей із села вивозили на роботу до Німеччини. 
Мій брат Петро й двоюрідна сестра були також на примусових ро
ботах. А з Німеччини вже через деякий час люди поверталися, але 
пастково. Ухилитися від вивезення не можна було. Але деяким все 
Ж таки вдавалося ухилятися.
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У період окупації робота в полі не припинялася. Оце пара 
воликів і ми оремо, боронуємо, сіяли озиму пшеницю. Старалися, 
звісно, трохи вкрасти додому.

Наше повсякденне життя було майже незмінним: так само 
гнали самогон з буряка («бурячку»), дівчата ворожили, коли яка 
заміж вийде, отмічали всі празники (пам’ятаю, як «калиту хвата
ли»). У мене була мандоліна, а в брата балалайка, то ми грали, але 
їх потом поліцаї забрали собі грать. Також свадьби справляли.

Ми оце з товаришем ще два года успіли попарубкувать, а 
потім забрали мене в армію в 1944 році. До лав Червоної армії 
мобілізовували всіх, хто міг носити зброю, і дурних, то зараз 
комісія, а тоді всіх брали. Тих, яких забрали ще в першу мобі
лізацію, то ніхто із села не прийшов і присилали похоронки (за
гинули), от і все.

Драченко (Бугаенко) Єфросинія Леонтіївна, 22.02.1924 р. н.
Село Бобринка Бобринецького району

.. .Тоді район був Витязівський, і там у них була комендатура, 
а в нас тут був староста, контора була, там біля неї Сергія Рибака 
потім і повісили. Ну, в конторі велися документи -  хто не хоче на 
роботу ходить, хто проти цеї окупаційної влади, списки заготов
ляли для відправки в Німеччину. Портрет Гітлера висів над сто
лом, великий портрет. Ще такий стенд був, плакат: «Ми визволяєм 
Вас від більшовизму». А увечері зняли хлопці, з обратно!* сторони 
написали: «Смерть німецьким окупантам!». На другий день люди 
йдуть до контори, а плакат цей вже висить, ну, звісно, зразу не 
вичислили.

Нас була невелика група друзів -  я, Омеляновна, Архипов
на, з якою Сергій Рибак зустрічався, Месевра і брат Сергія з 
Кіровограда. Ми якось не домовлялися, що Сергій організатор, 
якось так само вийшло. Нічого не писали, ми все домовлялися на 
словах.

Отож догуляли ми до 12 часов, хлопці сказали, що ми не 
нужні, а звечора вони скинули вікно з крючечка. Улізли у вікно 
і намалювали Гітлеру роги, облили червоною фарбою і написа-
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ли: «Гітлер п’є кров людську!». І всю документацію порвали, але 
так як речовий доказ все на полу там покинули. А Сергій ще до 
цього сидів у Бобринецькій жандармерії, тому що в нього була 
політична література і за унічтоженіє документів. Але тоді в них 
не було речових доказів і його одпустили, але він був під їх кон
тролем. То на другий день після того випадку з’іхалась сюда по
льова жандармерія, а на них була нова чорна форма.

Поліцай ходив по селу і заарештовував підозрюваних: я, 
Омелянівна, Зіна і Шурка -  четверо дівчат, голову колгоспу 
тодішнього взяли -  Василя Волонтиря і його сина Льоньку, Ме- 
севру, Сергія і брата його. По черзі визивали нас на допит і через 
переводчика допрашували, а тоді як глянув той німець, що допит 
робив, у вікно і побачив, як Сергія привели, він махнув рукою і 
сказав, що хвате допитів.

А потім вже, як Сергія повісили, то брат його сказав, що все те 
він зробив, щоб остальні остались живі і всіх нас розпустили по 
домівках. Але ми потім діяли і далі. Хтось давав Месеврі газети, 
а він мені -  оці центральні газети, ті, шо в Москві були. Листівки, 
знаю, в 43-му роздавали, хлопці йшли посівать і роздавали там, де 
посівали. Я тоже роздавала листівки по селу, одмовляли од робо
ти на німців. Хлопці як посівали, то в одного над скринею висів 
портрет Гітлера, то вони його порвали.

16 березня 1944 року Бобринець освободили, а нас -  17-го. 
Помню, в ніч проти 17-го німці тікали із села, а хлопці саме тоді 
було побили поліцая.

Лашкул Зоя Павлівна, 17.04.1924 р. н.
Село Миколо-Бабанка Бобринецького району

Я ходила в 7-й клас, прийшов брат на випуск, а тут об’явили 
по радіо війну. Ми зразу побігли додому, брат сів під хатою, зажу
рився. На другий день його забрали, а він саме тільки вислужив 
кадрову. За Кіровоградом цілий місяць він одправляв самольоти 
на фронт, потом його самого на фронт відіслали.
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Як відступали, їдуть наші до Дніпра, забрали скот, людей 
евакуїровали, а німці догнали і повернули. Багато євреїв з села 
Братського тікало за Дніпро, ще й питали в нас, чи далеко Дніпро.

Одступили руські, прийшов німець і розправлявся, як хотів. 
Німецький комендант сказав, щоб всі люди прийшли до сільради 
зустрічати німецьких окупантів. Підійшов до мене німець, взяв за 
намисто і довго сміявся.

У Бобринці, де зараз лікарня, там німці катували наших лю
дей.

Німці розміщувалися по людських будинках. У нас жили 
два німці, а нас загнали на піч. Але вони були недовго. Були у нас 
поліцаї із своїх, і калмики були, вони служили німцям, нерідко на
силували наших дівчат.

Згодом стали брати в Німеччину, а в нашому селі був старо
ста Бондаренко і мене також мали відправлять до Німеччини, а в 
нього була хороша жінка Орися. Я кажу їй, що не поїду, то вона 
сказала чоловіку: «Антоне, заміни цю дівчину!». І мене замінили 
на хлопця якогось.

Староста Колісник і секретар Харченко одправляли партиза
нам у Чорний ліс продукти, коні, все, що могли. Я носила записки 
в сусіднє село і віддавала там одному дядькові, а він -  партизанам. 
Того дядька німці вичислили і розстріляли, а мене не зловили, бо я 
була дуже обережною. Ще я співала партизанам пісні через рацію.

Школа за німців не працювала.
Церкву не відновили, не було при німцях церкви.
Німці забрали все колгоспне майно під свою владу.
Людей посилали на громадські роботи, ми строїли дорогу 

на Бобринець. Хто не хотів працювати на окупаційну власть, того 
розстрілювали. Так одного хлопця хотіли розстрілять, але їм не 
вдалося, бо ми його приховали від поліцаїв.

Пока руські одступали, то німці ставились до нас байдуже, а 
як вони вже відступали, то били нас і дуже жестоко ставилися.

Як прийшли вже наші у село, то ми дуже зраділи, радісно їх 
зустрічали.
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Проводили другу мобілізацію, то забрали всіх, кого тільки 
можна, у селі осталися старі, жінки і малі діти.

З війни повернулося мало людей, дуже багато односельців за
гинуло.

Цепуринда Катерина Миколаївна, 1928 р. н. ,
Село Володимиро-Іллінка Бобринецького району

.. .Були в нас калмики, що з німцями співробітничали. То вони 
в нас все забирали, глумилися над людьми, ґвалтували дівчат. Я їх 
самих не бачила, бо втекла тоді в Іванівку, аж потім мене звідти 
батько забрав, а сестру мою калмики захопили, то не знаю, як вона 
потім від них втекла, але все-ж таки змогла втекти.

Бобріцький Михайло Якович
Село Миколо-Бабанка Бобринецького району

Першими німецькими підрозділами, які підійшли до нашо
го села, були мотоциклісти. Це було в серпні місяці. Це була їхня 
розвідка, пам’ятаю, як вони були одягнені в чорні шкіряні плащі. 
Приїхали і стали просити «яйке і мліка», тобто яєць і молока. Нам, 
хлопцям, дуже цікаво було, то ми побігли до них. За продукти 
німці залишали гроші, казали, що наших 10 рублів як їхня одна 
рейхсмарка. Звісно, це ж була неправда, але гроші ті, в кого німці 
брали «яйке і мліка», взяли.

За окупації німці заставляли нас орати на полі, то я запрягав 
двох волів і орав з ранку до смерку. Німці хоч і забирали продук
ти, але не так, як під час Голодомору. Діяло таке правило: якщо 
зібрав врожай, чи зарізав худобу якусь, то половину віддай, а іншу 
половину забирай собі. Але так, щоб усе німці забирали, то тако
го не було. Хоч і з харчами скрутно було, але ми не голодували. 
Крали трохи зерно. Я ходив збирав черепах біля річки, а потім їх 
готували і їли. Самогон гнали із буряка. За те, що орали, німці ви
давали по 300 грам хліба на день.

А в 1947-му становище з їжею було набагато гірше, ніж під 
час німецької окупації. Тому в нас люди казали: «У 47-му було ще 
гірше, ніж при німцях».
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В Рощаховці був комендант Байс -  німець. Щоб він був когось 
образив, то ні, такого не було ніколи. То раз був Іваневича Івана 
упоров декілька разів нагайкою за те, що той п’яний під коменда
турою сидів і нічого не хтів робити.

Партизани в нашому селі діяли, їх було двоє -  Кізель і Перва- 
ков, то Кізеля було вбито. Вони створювали, де могли, партизанські 
і підпільні загони.

Поліцаями з нашого села були Глина і Писаренко. То в нашо
му селі вони нікому нічого не робили. А от з інших сіл поліцаї ро
били, що їм заманеться: лазили по хатах, забирали все, що хотіли.

У грудні 1943 року сільський староста зібрав нас, усіх молодих 
хлопців, біля комендатури, вона знаходилась там, де був сільський 
радіовузол. А в Рощаховці була тоді жандармерія, то нас усіх по
везли туди. Німці з усього села зібрали людей і відправили рити 
окопи та інші польові укріплення під Кіровоград. Коли нас везли, 
то нас охороняло 5 німців, щоб ніхто не втік. Спочатку нас відвезли 
в Бабанку, потім у Бобринець. А звідти через Компаніївку на чет
вертий день привезли нас у Кіровоград. А через декілька днів по
чався наступ наших військ на Кіровоград. То пам’ятаю, як на нас 
тоді натрапив розвідувальний загін. І я потім лазив на телеграф
ний стовп і перерізав лінію, щоб обрізати зв’язок із Кіровоградом.

Після цього я був мобілізований в армію в 1943 році Ад- 
жамським військкоматом. Навчався в офіцерському училищі по 
шестимісячній програмі. Я потрапив в 38-у штурмово-проривну 
дивізію 70-ої армії 2-го Білоруського фронту маршала Костян
тина Рокосовського.

Батько мій був призваний ще в 1941 році, але в 1943 році був 
смертельно поранений. Коли їхній танк підбили, то він з іншими 
членами екіпажу танка хотіли покинути його, але його поранили 
в ногу, і не дивлячись на те, що йому ампутували ранену ногу, він 
все одно помер.

Пам’ятаю першу атаку, коли солдати вже ринулись в атаку на 
німецькі окопи, пробігли вже метрів п’ять, а я все не можу вилізти 
з окопу, тому що страшно. А потім все ж таки пересилив себе і 
пішов...
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Після поранення мене відправили на перепідготовку, і так я 
став розвідником. Спочатку я служив у полковій розвідці, а потім 
перейшов у дивізіонну розвідку. А там служили одні сибіряки, а 
вони потім ще з мене кепкували, що, мовляв, я серед них один хо
хол. А взагалі на полі бою було все рівно, хто ти по національності, 
якщо когось і ранило, то йому йшли на допомогу всі, не дивлячись 
на те, хто він там був -  українець, росіянин, вірмен чи білорус.

Потім мене одного разу контузило на полі бою. А всього 
у мене два поранення, одна контузія, шість операцій, отримав 
17 осколків, із них один до сих пір ношу. Останній раз був по
ранений під Кенігсбергом (нинішній Калінінград)... А після того, 
як мене виписали з госпіталю, я був комісований, це було вже вес
ною 1945 року.

Яценко Клавдія Федорівна, 1927 р. н.
Село Миколо-Бабанка Бобринецького району

Я до 4-го класу ходила до школи в цьому селі. 7-ий клас кінча
ла у Єланецькій школі. Почалася війна. Десь у липні переходили 
через село, масово забирали у солдати. Іде етап, гонять солдатів. 
Ішли із Братської дороги. Ночували в селі, забрали братів моїх в 
армію. После того у селі така суматоха! Пооставалися жінки. Коли 
іде чутка -  підходе фронт сюди. Подружка, прибігає до мене, каже: 
«Німці скоро будуть у селі». Ми збіраємо книжки -  вона свої, я 
свої. Ми під річкою переховували ті книжки.

Через деяке врем я у нас уже нема колгоспів, уже начальство 
повиїжджало. Уже організується староста села. У нас старостою 
сільради німець Шпрун. А старостою села був Колісник Олек
сандр. До нас пригнали плєнних кілька чоловік. Один із них був у 
цього Шпруна секретарем. Він дуже помагав людям, цей Колісник.

Собірають у нас молодьож у Германію. Об’явили -  26-ий год 
забирався в Германію. Я сама 27-го, та на мене цей секретар за
писав на 26-ий, а сестру своєї жінки (25-го году) записав на 26-ий. 
Попадаю я вмісті з нею в Германію. Забрали 19 августа 1943 года.

Була я в лагері в Лотарінгії, лагерь «Віктор». Робила на 
металургійному заводі по 16 часов. Жили у бараках, нас кормили



300 Матеріали міжнародної наукової конференції

два рази в сутки. Давали по кусочку маргарину. Було багацько на
ших емігрантів, дуже нам помагали. То самий мастер німець був, у 
гражданську війну був в плену.

Виживали, хто як міг. Я дуже була виснажена, часто приходи- 
лося мені лежать.

Потім одного разу чуємо од старших: «Одступає німець!». В 
З часа ночі нас піднімають із бараків, по 3 чоловіки в колону пос
тавили. Ми вискакуєм з колони, стараємося піти в ліс. Блукаємо 
по лісі, шукаєм дорогу. Куди ж нам іти? Дві неділі ми проходили по 
лісах. Я добре знала німецьку мову, розпитувала людей, куди йти. 
Кажуть -  туди не йдіть, ідіть туди. Хлопці тоді од нас відбилися. 
Одного разу ідем, чуємо -  гавкають собаки, ми злякалися. Коли 
ідемо ближче: колючі стовпи і колюча проволка. Дивимось -  здо
рова річка, на пагорбку посаджений виноград, ми сідаємо коло ви
нограда. Коли чуємо -  гул самольота. Через годину приїжджають 
машини, окружають пагорб, забирають нас. Привозять нас у Люк
сембург, садять у тюрму, допитують. Нас виводять на плац. Все 
цементове, води по кісточки. У тюрмі в туалет не випускали, була 
тільки параша.

Так просиділи місяць. Обратно одправляють нас у лагер 
«Віктор», мій номер 2902. Приводять, садять нас у бункер. Там 
отак-о по коліна вода, ні скамєєчки, нічого. Знов нас розіслали на 
завод.

Освободили нас американці. Якраз ми були у нічній зміні. 
А ніхто нас не забирає, завод остановили. Ми проходимо до 
проходної -  нікого нема. Ідем в лагер, а його вже евакуюють. І ми 
ж обратно. Колона рушила, знов ідем коло лісу. О пять ми тікаємо 
з тої колони, під міст -  та нас уже не шукали.

Ми ховалися у склепах, на кладовищі. Одно разу увечері 
чуємо розговор, балакають по-французьки. Вони нас замітили, 
питають: «Руські? Лагерь евакуїровали». Показують -  сидіть тут. 
Потім приходе третій, балакає по-руські, емігрант. Забірають 
нас, поселяють у себе на горищі, дають нам їсти. Сиділи ми там 
тиждень. Одного дня кажуть: «Ходять провіряють, чи не ховають 
руських, ми не можем вас держать». І ми пішли на завод. Гайда



Світлана ПРОСКУРОВА ЗОЇ

підем по заводі, по цих шкафах, може, ще десь що пооставалося. 
Доходимо на проходну, бачимо -  машини. І не німецька форма у 
солдатів -  американці освободили наш город. Послали нас у ла
герь, доставляли продукти, дуже нас кормили хорошо -  сніданок, 
обід, вечеря.

Я заболіваю у лагері, одправляють мене у госпітал,ь. Лежала 
десь більше місяця. Руських одправляли у наш... І нас забрали 
на станцію, посадили у вагон. Привозять у Ля-Куртін, в лагерь. 
Розпріділяють нас по гарнізонах, по ротах, політзаняття прово
дяться. Аж до Победи. Додому я вернулася із лагеря в октябрі 1945 
года.

Омельчук (Мунтян) Олександра Онисимівна,
03.02.1924 р. н.
Село Мирне Бобринецького району Кіровоградської
області

17 років мені виповнилось, коли війна розпочалася. В 41-му 
році німці вступили, а 16 травня в 44-му році наш совхоз звіль
нили. А як зустрічали, скільки плакали, а скільки не повернулося 
з війни, а з Германії...

На момент окупації німці проживали в наших хатах, але якщо 
загалом говорити про ставлення німців, то в нашому селі прожи
вав німецький пан Бангофер, він був хорошим, ні одного з жителів 
села не наказав розстріляти. Завжди було прийде та поцікавиться, 
чи ми їли, чи ні, але він змушений був відправляти молодь на 
примусові роботи до Німеччини, кому виповнилося 16 років.

Проживали в нас двоє євреїв, Ада і Михайло, вони до окупації 
евакуїровалися, ми теж тікали до Дніпра.

На території села були поліцаї, була жандармерія. От колись я 
з Ніною Браєнчихою вирішили вийти за межі села, кажу: «Гайда, 
підемо подивимося, як нівєста цвіте за селом!». Вийшли за село, 
дійшли, коли поліцай Тимощук кричить: «Ми взнали, ми взнали, 
хто ви!». Схопили нас і спочатку закрили нас в одному зі шкіль
них класів, там ми переночували, потім привели і інших -  Торма- 
чиху Марію, Плащику. Всіх нас звідти погнали в село Кетрисанівку,
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там знаходився кабінет жандармерії. В результаті нас покарали -  
три дні возили соняшничиння. Іван Курочка, мій однокласник, 
сам наказав мені дати гарбою п ять ударів (плаче розповідаючи).

Одного разу пану Бангоферу прийшла телеграма про набран
ня молоді для примусових робот до Німеччини і наказано було 
всіх зібрати в технікумі в м. Бобринець. Мене також забирали, та 
я втікла, я і у калмиків втекла, всіх до Бессарабії гнали, а скільки 
німці повбивали по дорозі. Спочатку всю молодь зганяли до клу
бу, а потім садили на машину, а я все ж таки втекла, сховалась у 
бур’янах, не знайшли...

-  Хто такі калмики?
-  Та це ж наші, вони були правою рукою німців, вони всіх шу

кали, щоб хтось з хлопців чи дівчат не сховались.
Коли гнали, багато повмирало по дорозі від хвороб.
...М и переважно копали окопи, одного разу копаємо, диви

мося в небо, летить літак, а на крилі його видніється зірка, то ми 
відразу закричали: «Наші, наші!».

Партизанів на території нашого села не було. Зять моєї 
старшої сестри Щербаков Іван Якович мав зв’язок з руськими і 
розповідав, що німці вже тікають.

Взагалі становище в селі під час окупації було більш-менш 
нормальним. Пан Бангофер був хорошим господарем, він нам ка
зав: «Якби мене не вбили ваші, я б залишився тут жити». Подоба
лося йому в нашому селі, але він потім виїхав до Німеччини.

Пам’ятаю, був страшний суд над місцевим поліцаєм. Двад
цять п’ять років йому дали тюрми, судив воєнний трибунал, але 
пізніше йому наші місцеві хлопці самосуд влаштували. Хіба все 
розкажеш...

Під час експедиції в Добровеличківському районі 2012 року 
нами було зафіксовано спогади про масові страти місцевого 
єврейського населення у с. Мар’ївці (Добровеличківка) та Глиня
ному. Відвідування місця пам’яті про Голокост завершилося хви
линою мовчання, під час якої молодь з непідробною скорботою 
вчитувалася в імена жертв нацизму, викарбувані на стелі.
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Тимошенко Клавдія Никифорівна, 1926 р. н.
Село МарТвка Добровеличківського району

...Під Різдво мама моя каже: «Іди до конюшні». Ми жили аж 
там, край села. А це сюди, до ферми, треба йти збирать оті кінські 
кізячки. І місимо глину, прибираєм на Різдво. Я йду по ті кізяки. 
А я була така ж коза та йду, та ще ж через ту скакалку стрибаю. А 
жінка, отак хата була перва од ферми... А вона стоїть та й каже: 
«Клаво, куди ти біжиш?». А я кажу: «На ферму!». А вона каже: 
«Ой, вернись, бо там німці євреїв убивають! Вони ж тебе вб’ють! 
Вернися, сюди йди!».

Я зайшла до неї в хату. До хати, а в неї так сарай біляний, у 
тьоті Марусі, і десь так троє дверей отако було. А сюди до ферми 
видно так, як оцю хату. Видно мені тако все. То приїжджає одна 
машина така, як «Камаз», будка здорова, друга, третя... А чи то 
вони другий раз, чи третій приїхали, я не знаю. А поперед фер
ми яма отака здорова була. Вони з машини виганяли. Як брали 
євреїв у хаті, оттак голенький, босенький. А німці самі такі од
вороти, сюди коміра, сюди картузи з навушниками... І тільки з 
машини бистро випихали, випихали... А я бачу, що там над ямою 
стріляють їх у потилицю. Садять... і в потилицю стріляють. Хто не 
хоче йти, жива ж людина, впирається. Але ж тоді далі бачу -  йде 
жіночка отако, веде троє діток. Одне, значить, на руці у неї, друге 
за спідничку держеться, а третє за руку. Вона всіх трьох діток веде 
до чорної ями, до цеї смерті. Жива мама і троє дітей. Це я що ба
чила, те я і кажу Ті вертаються, ті кричать, їх штурхають, туди до 
тієї ж ями посилають. їх строчать... Оце таке я бачила.

-  Нам Наталія Юрїгвна Куделя повідомила про те, що якась 
дівчина змогла врятуватися, що її переховували. Що Ви можете 
сказати?

-  Через балку стояла скирта сої. Тут яма, тут ферма, а сюди 
стояла оця скирта, і вбиті падали туди, і та дівчина Оля і хлопець 
Коля Коврижний придумали впасти, де люди биті. А вони ще ж 
тоді як стріляли отако в потилицю, а тоді ще підходили, і ще ж 
автоматами перестрочували поверху. Це ж я бачила. А як вони



304 Матеріали міжнародної наукової конференції

попали у ті мертві, у ті вбиті. І ночю вилізли, і переховалися у 
скирті. Я їх знаю обох.

...Але вони ще із сої, з теї скирти, та зайшли ж вночі в наше 
село. Та й попали, у старости світилося. А вони ще й до старо
сти зайшли, бо світиться. Куди ж їм дальше дітися? А ще у ньо
го участковий був, німець. У старости. А він каже: «Ви ж бігом 
тікайте звідси, хоть на Дрібошівку балкою йдіть, а там десь по
бачите, хто вас переховає». То так у Дрибошівкі і переховалися...

Метою експедиції 2013 р. у Долинському районі, крім фіксації 
усних джерел, була робота із впорядкування списків ветеранів у 
сільських радах району для проекту «Книга пам’яті-2». Пошукові 
матеріали було передано в Кіровоградське обласне відділення по
шуково-видавничого агентства «Книга пам’яті».

Вітряк Василь Якович, 1924 р. н.
Село Кірове Долинського району

Руські одступали. Я ще недопризовник був. 16 год було в 
1941-ом. То із мужиками і нас забрали. Я не знаю, скільки чоловік 
нас було. Я знаю, що я був, чоловік 10 чи 12 таких, як я. Ще й до
призовниками ми не щиталися. Там три офіцери якісь, солдат 
там несколько. Ну, і взяли нас із собою. Мужиків же забрали. Мій 
батько скот за Дніпро гонив. Тільки до Дніпра догнали і всьо. Мо
сти войсками зайняті. Це якшо пішов бик прямо аж на ту сторону, 
то скот перейшов увесь, піде стадо. А єслі у Дніпра закрутилась 
передня бик чи корова, то всі закрутились і пішли на дно, або не 
на дно, а за водою.

Де я бував? Ніде я не бував. Кривий Ріг, Долинська. І то пєши 
туди-назад. Гнали нас. Куда ведуть, туда і йдем. Помню, шо десь 
під Софіївкою отаборилися. Стариків забрали на поїзд в село 
Махорти. їх забрали, погрузили та поїхали, бо вони вже бивші, в 
армії служили. А ми пацани молоді. Тоді їсти було шо. Тепло, ле
жимо, іюль місяць же. Ну да, в полі. Суток троє лежимо. Ніхто нам 
нічого, а ми не знаємо, куди додому йти. Коли нємців три з мо
тоциклами, не грязько було, а сухо. Ми посхвачувалися. А вони:
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«Kameraden! Gehe zu Hause» (додому) і поїхали. Разведка, видно, 
була і поїхали. А ми, ну куди йти? Пішли по тій дорогі, по якій ми 
йшли понад річкою. А тоді зайшли в один колхозний двір. Там 
дядько заносив солому коням. Ми питаємо: «Дядько, куди нам до
дому?».

-  А звідкіля ж ви?
-  З Кіровоградської області, з Долінського району.
-  Оце де сонце заходить, оце туди і йдіть.
Та ми й пішли.
Ну, потом, после освобождєнія, я був ще в етапі при німцях. 

Нас забрали із Бокової. Там по Долинській собирали людей. Гнали 
на Первомайськ. А на Первомайську руські вроді б то.

Тоді два хлопці з Алєксєєвки та Братолюбовки кажуть: «Давай
те тікать». Кажу: «Давайте. Договорились». ...Вже розвидняється. 
Нам було свободно тікать. Так, думаєм, кругом нємци. Утічєш, то 
там застрелять або заберуть обратно. Вийшли, перейшли через 
річечку. Зайшли до тьотки, кажем: «Дайте що-небудь поїсти». Вона 
дала оладки та кисле молоко. А тоді кричить: «Хлопці, тікайте, а то 
поліція шукає, бере в Германію». Іти у ліс. А хто його зна, а може 
там передова нємцов. Переб’ють, скажуть -  партизани.

Дивлюсь, їдуть два вершаки. Видно, розвєдка німецька. Ну, 
вони отступали, видно. Бо на Бугові передова ще була. А видно, 
тили вже відступали. Ну, короче говоря, вийшли ми на дорогу і 
йдемо. А там кукурудза під лісом. Тоді ж наша кукурудза була така 
низенька. І там три підводи німецьких були. Нікого нема. Самі 
підводи. Видно повипрягали, сіли, поїхали. Начали риться там в 
багажу. То я взяв німецьку шинелю. Шинелі наділи і йдемо. Захо
дим у село, в пєрву чи в другу хату, а там хлопці, такі як ми. Видно, 
потікали раньше. На соломі лежать. А ми ж ото в шинелях. А вони 
посхвачуються. Я їм кажу: «Та не бійтесь, хлопці. Ми такі ж самі, 
як і ви». Дід і баба кажуть: «Оце десь і наш онучок скитається так 
само, як і ви». Дали нам поїсти картошки м’ятої, молоко кисле та 
оладки якісь. Полежали ми з хлопцями та кажем: «Хлопці, давайте 
двигаться». А то у нас таке було -  руські зайшли, а тоді нємци як 
наперли. Ідемо селом по дорозі, де нас гнали. Переходим садок,
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а там німецькі гармати розірвані. Вони отступ аю т А на Бугові 
кілометрів 10-12 там фронт стоїть. А ми ж не знали, шо там фронт 
стоїть. Переходимо дорогу попід селом. Амбари горять. Поза
палювали зерна. Коли опять колона солдат йде із Буга. Я кажу: 
«Хлопці, не оглядайтесь. Будуть гукать -  не оглядайтесь. Йдіть за 
мною». Перейшли ту дорогу. Ніхто нас не спиняв, може, не обра
щав вніманія. Заходем третя хата от края. Дядько сидить на лаві, 
хлопець, тьотка і хазяїн. Ще в пєрвий раз заходимо в одну хату 
вздовж дороги, коли поліцай український від нас тікає, а ми від 
нього. Тоді хотіли випросить води напиться, а тоді ж з хати пішли. 
А потім зайшли в крайню хату та питаєм: «Шо то за поліцай?». Ка
жуть: «То його нємци три раза вигоняють. Він вийде за село. Каже, 
що краще тюрму відбуде, ніж уб’ють». Кажу: «Він нас злякався». 
Пішов десь туди. У формі він українській, той поліцейський. 
Поліція українська була. А кажем: «Як же нам добраться?». Тьотка 
зварила галушок, повечеряли. Каже: «Прямо якраз на переправу». 
А ми кажем: «Ми ж не знаємо, куди можна прямо». Каже: «Осьо 
за нами будете йти». Ну, вони попереду пішли, а ми ззаду. Вони 
втікли від нас.

Ну, ми також йдемо прямо степом. Коли нагнувся, кажу: 
«Хлопці, село ось». Підходимо, снопи зложені. Тоді перейшли че
рез бугор. Спускаємося вниз. Тьотка стоїть, двоє дівчат зрослих, 
як і я, або як ми. Хлопець один на руках у тьотки і стоїть коло 
неї. Кажу: «Тьотя, пустіть мене ночувати». «Хлопці, ми самі ще 
тіки підійшли до хати. Нємци вибралися. Та ми самі ще й в хаті 
не були». Кажу: «Нам нада додому пробираться так, і так». Ну, хо
рошо. А ті дівчата, одна каже: «Пішли до мене ночувать». І держе 
карти у руці. Я кажу: «Шо ви, дівчата, вмієте ворожить?». Вони ка
жуть: «Да». «Ну, заворожіть, чи ми додому дійдем благополучно?». 
Вони заворожили. Кажуть: «Попадатиметься казьонний дім, но ви 
його обминете і дійдете благополучно додому». Ну, раз так, то так. 
Значить, ми вночі залізли у яму. У ній буряки були. Вона нас на
крила соломою. Коли зранку відкриває той погріб, яму: «Хлопці, 
вилазьте. Оно руські». Кіньми, повозками їдуть, через балку 
переїжджають. Пулімьоти тянуть вручну. Уночі руські війшли.
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Видно, ото передова пішла. Ну, короче говоря, сидимо на лаві. 
Ждемо. Двері відкриті. Тьотка вийшла на двір. Я вже не розібрав, 
хто він такий, чи солдат, чи старшина. Заходе у сіни туди ж. Питає: 
«Хазяїн дома?». А вона каже: «Нема хазяїна». Каже: «А то ж хто?». 
Двері ж приоткриті. Він глянув: «А то хто сидить?». «Хлопці додо
му добираються». Він заходе. Поздоровкалися. Тьотка самогоноч- 
ки бутилку поставила, закуска яка там була, картопля. Випили ми 
по 100 грам. Кажемо: «Як нам додому пробраться?».

-  А куда вам?
-  В Долінський район, Кіровоградської області.
-  Хлопці, підождіть, поки передова перейде, бо в нас своїх 

дураків тоже хватає.
Короче говоря, намололи ми на вертушку у тьотки муки. 

Спекла нам коржики. Шинеля їй подарили. Кажем: «Тьотя, нате. 
Хлопцям шо-нібудь пошиєте. Воно уже не нужне. Маскіроваться 
вже нема до кого». І пішли.

Ідемо сюди ж на переправу, де міст був. Але його вже зорва- 
ли, наверно, нємци. Ідемо, коли з лівої сторони двухетажний дім- 
школа. Ідуть дядько і два хлопця. Кажемо: «А шо там таке?». Та, 
каже: «В школі польовий военкомат приніма. А ви чого йдете?». 
Ну, я кажу: «Старостою робив. А хлопці разом зі мною».

А вже руські йдуть. Ведуть наших чорнорубашників, не 
передіті, нічого. Нєкоторі з винтовками, нєкоторі без винтовок. 
А то три командира. Чи капітан, чи лейтенант. Командири, бо в 
фуражках. Питають: «Чого це ви йдете?». Та, кажем, були там і там 
та завернули. Нас у свій военкомат направили. Дали бумажку.

Ну, ми пішли. Підходем на переправу, а там паромна перепра
ва, на тросу. Німці вбиті лежать. Пороздівали їх. Вдіваться в на
ших не було в що. Видно, гражданські пороздівали їх. Підходимо, 
кажем: «Солдат, переправ нас». А він руський же: «Е, коло мамки 
під юпкой ховалися». З таким гонором. Кажу: «Слушай. Ти ж не 
знаєш, хто я такий. А може, я зробив в тилу більше, чим оце тут на 
фронті». А він тоді і примовк. Кажу: «Ми ще поможемо тобі пере
правляться туди-сюди». Ходок дві чи три зробили.

А тоді давай додому. Ідемо степом, бо селами муштрують 
оцих чорнорубашників. Ну, наших хлопців, которі освободилися
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після нємців чи потікали. Ми селами не йдем, а йдем степом, сте
пом. їсти нема чого. Кукурудзу на огні печемо, качани. Сажою 
позаїдалися. Наїлися. Тоді зуби крєпкі були.

Перейшли Буг. Там Вознєсєнськ. І пішли ми до Бобринця. 
Кілометрів 50-ть не доходя чи 30-ть, заходим в село с левой сто
рони. Вночі охороняли село, бо німці ще пооставалися. То ми по
робили там. Побули суток двоє чи троє. Попиляли дрова. Вони 
нас ще оставляли.

Доходимо до дороги, йде полуторка по колії. А я збоку йшов 
і раз -  за борт ухватився. Мене витягнули. Там у гражданському 
один був, женщіна і старшина. Витянули мене. А ті хлопці бігли, 
бігли. Старшина мені дав кирпичик -  хлібину чорну. Поки до Бо
бринця доїхали, я і з’їв.

Приїхали у Бобринець. Старшина пішов оформлять докумен
ти. А той парінь гражданський каже: носив при німцях часи на 
нозі. Коли руські вступили, він поцепив їх на руку. Забрали.

*  *  st-

ПІД час студентських експедицій в окремі райони Кіро
воградської області нами набуто певного досвіду роботи з 
фіксації, узагальнення та публікації джерел усної історії Другої 
світової війни в Україні. Уже зібрано унікальні особистісні до
кументи епохи, яка залишила кривавий слід в історії не лише 
країни, регіону, але й кожної родини. їхня унікальність й особлива 
цінність полягає також у тому, що покоління людей, які пережили 
війну й пам’ятають її події, поступово, але невпинно відходять. 
Страждання, пережиті ними, і зусилля, затрачені на те, щоб за
лишитися людьми в нелюдських умовах, заслуговують на те, щоб 
бути зафіксованими.

На нашу думку, джерела усної історії після відповідного уза
гальнення можуть бути використані при підготовці комплек
сних досліджень з історії Другої світової війни на території окре
мих районів області й регіону в цілому. Причому, якщо бойові 
дії на території Кіровоградщини в 1941-му та 1943-44 рр. були 
досліджені (зокрема, не можемо не відзначити фундаментальної
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роботи Василя Даценка про бої в урочищі Зелена брама на тери
торії Новоархангельського району в липні -  серпні 1941 р. [5], 
Олександра Чорного про героїзм і трагедію кількох з’єднань у 
битві за Дніпро у вересні-жовтні 1943 року, про трагічну долю 
вищого командного складу ЧА [6]), то повсякденне життя насе
лення в умовах окупаційного режиму, стратегії виживання, спро
тив ворогові, трагедія масових мобілізацій одразу після визво
лення потребують самої ретельної уваги.

Такі дослідження можливі тільки в тісній співпраці фахових 
істориків з працівниками Державного архіву Кіровоградської 
області, що стало темою обговорення Обласної науково-прак
тичної конференції «Центральна Україна у вирі Другої світової 
війни» (до 70-річчя визволення України від німецько-фашистських 
загарбників [7].

Лише оприлюднення архівних документів разом із емоційно 
насиченими спогадами про буття «маленької людини» у воєнну 
епоху дозволить системно та неупереджено відтворити складний 
пласт вітчизняної історії.
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РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ:

ВІД ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

ДО ОКУПАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ



Тамара Вронсъка

«ПРИМУС ДО МИРУ»: ДЕПОРТАЦІЇ ЯК ВИЯВ ПОЛІТИЧНОГО 
ТЕРОРУ ТА СІМЕЙНОГО ЗАРУЧНИЦТВА У ЗАХІДНІЙ 

УКРАЇНІ (1944-1953 РР.)

Серед злочинів, вчинених радянським тоталітарним режи
мом проти своїх громадян, масовістю, тривалістю та невмоти- 
вованою жорстокістю виділяються депортації, здійснювані за 
політичним, соціально-економічним, класовим та етнічним прин
ципами. Більшість таких акцій охоплювала не лише тих, кого вла
да визнавала своїми опонентами, а і їх оточення. Найбільш три
валими з-поміж примусових міграцій, ініційованих сталінським 
режимом за політичними мотивами, стали масові каральні акції 
на західноукраїнських землях -  від весни 1944 р. до кінця 1952 р.

Кого ж і за що карала радянська влада в Західній Україні в 
останній рік Другої світової та впродовж семи років після неї?

Завдяки документам галузевих державних архівів МВС і СБУ 
України, Центрального державного архіву громадських об’єднань 
України, Державного архіву Російської Федерації уявляється мож
ливим проаналізувати передумови, перші кроки та розгортання 
масових каральних операцій на західноукраїнських землях, аби 
глибше зрозуміти організацію й технології цієї складової ра
дянського політичного терору. Використання документів різних 
інститутів Феміди СРСР та УРСР (прокуратури, Верховного Суду, 
Наркомату (міністерства) юстиції, НКВС, МВС, МДБ) дає змогу 
висвітлити позалаштункові аспекти і нюанси організації масових 
примусових міграцій, простежити трансформацію цих варварсь
ких акцій: від зародження самої ідеї до згортання репресій.
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У більшості наукових студій масові депортації подаються 
як репресивний захід, що реалізовувався зазвичай у формі об
лав (за принципом «пилососа»), під час яких вилучали все насе
лення, котре допомагало чи співчувало учасникам національно- 
визвольного руху в Західній Україні. Насправді, в цьому регіоні 
такого роду репресії здійснювалися за сімейною ознакою і готу
валися, як правило, дуже ретельно. Про це, зокрема, свідчать не 
лише директивні приписи партійних і каральних органів, а й кар
тотека депортованих, яка зберігається нині в Галузевому держав
ному архіві МВС України.

Л. Берія часто цитував Й. Сталіна: «Ворог народу -  це не тільки 
той, хто чинить саботаж, а й той, хто сумнівається у правильності 
лінії партії». Мешканці Західної України ще від 1939 р. мали всі 
підстави «сумніватися» і в лінії партії, і в доречності відповідних 
реформ «совєтського» режиму, як, власне, і в потребі самої його 
присутності на їхній рідній землі.

Радянська влада, зі свого боку, керуючись вищенаведеною 
сентенцією, вважала ворогами не лише учасників українського 
самостійницького руху, а й широке коло їхніх близьких і рідних, 
як, зрештою, і все співчуваюче їм місцеве населення, котре 
карально-репресивні органи іменували «елементами, небезпеч
ними через свої зв’язки зі злочинним середовищем».

Сталінський режим мав у своєму розпорядженні два різ
них, але ефективних механізми репресій: свавілля та закон. 
Суспільство, привчене до першої форми, останньої не знало 
взагалі, оскільки посилатися на закон мали право лише ті, хто 
його уособлював. Можновладці в радянській державі від самого 
початку її існування робили все, аби громадянам не спадало на 
думку розділяти право і терор.

Система перманентно вживала заходів для свого самозбе
реження. Формуючись на ігноруванні демократичних свобод, 
тоталітарний режим «ліпив» правове поле з явним каральним 
ухилом. Дивовижна «гнучкість» відповідних органів у творенні 
підзаконних актів демонструвала подвійні стандарти партійно- 
радянського керівництва країни у підходах до юридичного
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забезпечення державного терору проти власного народу. Наяв
ність двох правових шарів давав люфт для маневру, а також 
дозволяв демонструвати «буржуазному оточенню» «демокра
тизм» законодавства. Відомчі ж підзаконні нормативні акти 
знало обмежене коло посвячених, і саме ними керувалась караль
на система в кожному конкретному випадку.

«За законом, примусове переселення є одним з видів пока
рання за кримінальні злочини: чи можна прирікати на таку долю 
мільйони людей через свавілля?»1 -  перепитував, полемізуючи 
із самим собою ще у 1859 р., відомий російський письменник 
М. Чернишевський. Хіба ж міг він припустити, що ситуація, 
прогнозована ним ще за царату, може екстраполюватися на події, 
котрі розгортатимуться через століття. Не міг він передбачити 
і того, що це питання краятиме душі десятків тисяч мешканців 
Західної України, покараних у такий спосіб злою волею імперсь
кої влади лише за спорідненість з тими, хто не корився новій ідео
логії та режиму і бачив інше майбуття для своєї країни.

Уже перші дні після приходу Червоної армії довели -  влада 
шукати компромісу не буде. Її звернення до учасників ОУН та 
УПА містили не лише пропозиції скласти зброю, а й погрози по
карати батьків, дітей та дружин опонентів.

Наприкінці лютого 1944 р. перший секретар ЦК КП(б)У 
М. Хрущов вдався до спроби створити законодавче підґрунтя 
для депортацій членів родин повстанців. Але Й. Сталін чомусь не 
підписав підготовлений ним проект постанови ДКО на відміну 
від таких самих документів стосовно «покараних народів». Та це 
не стало на заваді широкомасштабному насильству. На допомо
гу, як завжди, прийшли карально-репресивні органи. їх відомче 
«право» стало альтернативою Закону.

31 березня 1944 р. з’явилися два документи, підписані нарко
мом внутрішніх справ СРСР Л. Берією: розпорядження № 7129 та 
наказ № 122 про репресування членів родин оунівців. Останній 
документ був досить коротким, але «змістовним». Одна сторінка 
тексту містила жорстокі та радикальні приписи. Без будь-якої 
преамбули, обґрунтування чи мотивації наказувалося: «Всіх
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повнолітніх членів сімей засуджених оунівців, а також активних 
повстанців як арештованих, так і убитих у зіткненнях, -  засилати у 
віддалені райони Красноярського краю, Омської, Новосибірської 
та Іркутської областей, а їх майно конфіскувати відповідно до на
казу НКВС СРСР № 001552 від 10 грудня 1940 р.»*2. Отже, вкотре 
доводилося, що радянська влада непохитно дотримується своїх 
попередніх концептуальних позицій -  усі родичі її опонентів ав
томатично зараховувалися до «соціально-шкідливого елементу, 
небезпечного за своїми зв’язками зі злочинним середовищем», 
який обов’язково має бути нейтралізований шляхом ізоляції у 
віддалених місцевостях.

Цього разу винайшли небачений раніше алгоритм репресій -  
відправляти у заслання всіх повнолітніх родичів учасників ОУН 
і УПА ще до винесення відповідного рішення Особливою нара
дою при НКВС. Примітно, що тоді жодному з лідерів держави та 
республіки, як і керівництву НКВС, так і не вдалося хоч якось вмо
тивувати жорстокий терор проти безвинних жінок, дітей та ста
рих. Усі без винятку документи, що регламентували організацію 
депортацій, не пояснювали, за що караються ці люди. У справах 
громадян, яких за родинну спорідненість з повстанцями карали 
спочатку п’ятирічним, згодом -  десятирічним і довічним заслан
ням, замість статті КК записували: «ЧСИР», «член родини банди
та» або щось на зразок цього.

Перший рік репресій членів родин учасників формувань 
ОУН та УПА замість очікуваного владою результату призвів до 
загострення протистояння. Опір повстанців став більш запов

* Ідеться про наказ НКВС СРСР «Про притягнення до відпо
відальності зрадників батьківщини і членів їхніх родин», який вийшов на 
виконання відповідної Постанови ЦК ВКП(б) і РНК СРСР. У документі 
зазначалося, що кримінальній відповідальності підлягають усі повно
літні члени родин засуджених оунівців, а також активних повстанців, як 
уже заарештованих, так і вбитих під час збройних зіткнень з радянськи
ми військами на західноукраїнських землях, а також тих осіб, які втекли 
за кордон. Усі справи, що надходили з НКВС-УНКВС на членів сімей 
«зрадників» Батьківщини, пропонувалося без зволікань передавати на 
розгляд найближчого засідання Особливої наради.
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зятим, а напади на радянський актив почастішали, нерідко на
буваючи характеру помсти. Та й цього не «помітили» радянські і 
партійні зверхники, а відтак не вжили заходів, щоб підкорегувати 
свою тактику та стратегію.

Тим часом радянська влада неухильно розширювала коло 
жертв, яких відправляли у заслання, незважаючи на попередні ди
рективи, що приписували депортувати лише найближчих родичів 
«ворогів» (батько, мати, дружина, діти, тесть, теща, брати і 
сестри особи, визнаної зрадником Батьківщини)*. У щільні тенета 
репресій потрапляли не лише бабусі, діди, тітки, дядьки, а й навіть 
невістки, зяті, племінники та ще віддаленіша рідня тих, хто в той 
чи інший спосіб протистояв радянській владі у Західній Україні 
або підозрювався у цьому. Все село, поблизу якого відбувалися 
операції повстанців, могло бути піддане репресіям. Практика 
сімейного заручництва і кругової поруки численними директива
ми вищих партійних органів настійно рекомендувалася місцевій 
владі та регіональним управлінням НКВС для обов’язкового 
застосування в західних областях України. Ці партійні наста
нови обласне керівництво виконувало дуже старанно, навіть 
організовуючи своєрідне соцзмагання.

У 1946 р. з’явилися кілька важливих директив, які теоретич
но, за умов дотримання закону, могли б або взагалі припинити 
свавілля у Західній Україні, чи принаймні звузити коло репресій.

Спочатку у надрах МВС СРСР «раптом» помітили несправед
ливість у тому, що членів родин повстанців депортували задов
го до рішення Особливої наради. 11 квітня 1946 р. за підписом 
міністра внутрішніх справ СРСР С. Круглова на адресу МВС 
УРСР надійшла телеграма, у якій наголошувалося: «На зміну 
пункту 3 директиви НКВС СРСР № 122 від 31 березня 1944 р. 
стосовно репресій проти сімей оунівців, наказую: направлення у

* Ідеться про Інструкцію НКВС СРСР «Про порядок заслання у 
віддалені північні райони СРСР членів родин зрадників батьківщини, 
які здійснили втечу або переліт за кордон» від 14 грудня 1940 р., яка вста
новлювала персональний склад членів родин, котрі підлягали засланню, 
та порядок самої процедури цього заходу.
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заслання членів сімей повстанців здійснювати після отримання 
рішення Особливої наради (тут і далі курсив наш. -  Т В.). Поря
док оформлення матеріалів на тих, хто засилається, залишається 
попередній, тобто встановлений згаданою вище директивою». 
Міністр внутрішніх справ УРСР Т. Строкам, отримавши цей 
важливий припис, наказав негайно поставити до відома всіх 
начальників обласних управлінь МВС Західної України3. Ця но
вація дуже наполохала регіональне керівництво, оскільки лама
лася вся налагоджена, спрощена до краю організація депортацій. 
Людей вже не можна було масово зганяти на станції і вивозити, а 
лише потім протягом півроку, а то й більше без поспіху оформ
ляти їх справи для передачі на Особливу нараду до Москви. 
Відтепер необхідно було спочатку здійснювати всю марудну па
перову роботу, а вже потім відправляти людей у заслання. Це, на 
переконання виконавців репресій, могло спричинити і до масо
вих утеч кандидатів на примусове видалення. У передбаченні та
кого несприятливого розвитку подій з місць почали надходити 
панічні запити: що робити, як тепер діяти? Відповідь, зрештою, 
дав секретаріат Особливої наради при МВС СРСР, порекоменду
вавши обов’язково відбирати підписки про невиїзд у кандидатів 
на депортацію4.

12 липня 1946 р. постановою пленуму Верховного Суду СРСР 
«Про можливість застосування судами покарання лише до осіб, 
які вчинили певні злочини» фактично скасовувався принцип 
«об’єктивного ставлення у провину» (покарання без провини). 
Судова і позасудова системи у попередній час користувалися 
ним аж надто активно, відправляючи до таборів ГУЛАГу у 1937- 
1938 рр. дружин та дітей «ворогів» радянської влади. У тексті 
постанови можна прочитати і таке, що це, мовляв, була не щоден
на практика, а «винятки... коли заслання та виселення застосо
вувалися до осіб, визнаних соціально-небезпечними»5. Така, 
м’яко кажучи, нещирість особливо впадає в око, коли подібні 
«винятки» масово застосовувалися на теренах Західної Украї
ни вже після ухвалення згаданої постанови вищої судової 
інституції СРСР. Цією ж директивою дуже закрутистою мовою



318 Матеріали міжнародної наукової конференції

роз’яснювалося, що необхідність такої практики відпала після 
ухвалення Закону про судочинство СРСР, який встановлює умо
ви застосування покарання і не містить згаданих винятків (по
карання без провини у вигляді заслання і т.д.). Насамкінець при
писувалося дати вказівки судам, що застосування різних видів 
покарання, в т.ч. заслання і виселення, можуть застосовуватися 
у судовому порядку за вироком суду лише тоді, коли підсудний 
визнає себе винним у здійсненні певного злочину6. Цією вказів
кою повинні були неухильно керуватися служителі Феміди*. Але 
в реальному житті все залишалося, як і раніше: людей масово 
оформлювали на заслання, не вимагаючи зізнання. І робили це 
вже за кілька місяців після того, як покарані ні за що вже опини
лися у віддалених місцевостях.

Утім, якщо уважно вчитатися в рядки постанови пленуму 
Верховного Суду, можна помітити, що там не згадується поза- 
судовий орган -  Особлива нарада при НКВС СРСР, яка, влас
не, і штампувала ті протизаконні вердикти стосовно величезної 
кількості людності західноукраїнських земель. І одразу виникає 
природне запитання: чи цей припис не стосувався її, чи вона діяла 
за наказом вищого керівництва держави? Виходить, що покаран
ня позасудовими органами можна було сприймати таким, яке не 
підпадало під постанову пленуму Верховного Суду. Отже зовні 
лояльні новації радянської Феміди залишилися лише на папері, 
а ешелони з примусовими мігрантами із Західної України продо
вжували активно формувати і відправляти на північ СРСР.

Окрім депортацій, протягом 1945-1946 рр. і пізніше в західних 
областях УРСР активно проводилась насильницька мобілізація -  
так званий «оргнабір» на промислові об’єкти східних районів 
УРСР, що по суті було ще однією формою заслання.

Хоча воєнний стан формально був скасований (у вересні 
1945 р. -  у більшості регіонів СРСР, у липні 1946 р. і в Західній

* До кримінальних кодексів союзних республік поправки з цього 
приводу тоді внесені не були, хоча рішення Постанови пленуму Верхов
ного суду мало обов’язково враховуватися у судовій практиці.
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Україні), надзвичайні методи продовжували застосовуватися у 
каральній практиці радянської влади.

Після 1946 р., протягом якого у віддаленні місцевості СРСР 
заслали значно менше (6 350 осіб), ніж у попередні роки (1944 р. -  
12 762 і 1945 р. -  17 497 осіб), могло здатися, що депортаційні 
акції пішли на спад. І перша половина 1947 року не віщувала 
нічого поганого для людності західноукраїнського регіону. По
точні звітні цифри стосовно репресованих родичів нелегалів та 
«бандитів» у рапортах обласних партійних лідерів виглядали 
досить скромно. А карально-репресивні органи в цей час були 
поглинені міжвідомчими суперечками, перетяганням ковдри у 
зв’язку з передачею функцій боротьби з повстанським рухом на 
західноукраїнських землях від МВС до МДБ.

Де, коли і у чиїй голові народилася людожерська ідея провести 
у Західній Україні чергову й найбільш масштабну депортаційно- 
репресивну акцію сьогодні можна встановити завдяки ново- 
виявленим документам вітчизняних державних та відомчих 
архівів і архівосховищ Російської Федерації. Ретельне вивчення 
листування між різними відомствами, причетними до організації 
згаданих операцій, що зберігаються нині у Галузевому державно
му архіві Міністерства внутрішніх справ України, дозволяє ствер
джувати, що задум щодо масової депортації з’явився в надрах 
МВС СРСР ще на початку 1947 року. Ці наміри досить виразно 
проглядаються у листі начальника 1-го спецвідділу МВС СРСР 
А. Кузнецова, який опікувався всіма проблемами організації на
сильницького переселення, до міністра внутрішніх справ України 
Т. Строкача, датованого 5 січня 1947 р. Там, серед іншого, були і 
такі рядки: «Відповідно до розпорядження заступника Міністра 
внутрішніх справ Союзу РСР генерал-лейтенанта тов. Мамуло- 
ва, просимо Вас дати вказівку, у випадку необхідності вивезен
ня з Української РСР у масовому порядку членів сімей зрадників 
Батьківщини і учасників банд УПА і ОУН, засуджених Особливою 
нарадою при МВС СРСР. Заявки на потрібну кількість вагонів, 
необхідних для перевезення вказаного контингенту, надавати у 
1-ий спецвідділ МВС СРСР за місяць до відправлення засудже
них, приблизно до 10 числа, із зазначенням потрібної кількості
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вагонів, станції відправлення і призначення, та кількості сімей, 
що підлягають вивезенню»7.

Суттєвого прискорення цим планам надав документ вико
навчого (а не законодавчого) органу держави -  цілком таємна 
постанова Ради Міністрів СРСР № 3214-1050 від 10 верес
ня 1947 р., присвячена забезпеченню вугільної промисловості 
СРСР робочою силою. Йшлося в ній, серед іншого, і про насе
лення Західної України, яке мало направлятися на вугільні шах
ти Карагандинської, Архангельської, Вологодської, Кемеровської, 
Кіровської, Молотовської, Свердловської, Тюменської, Челябінсь
кої і Читинської областей8.

Потреби ГУЛАГу цілком «органічно» збіглися з інтересами 
республіканської та регіональної влади, яка прагнула видали
ти якомога більшу кількість родичів повстанців, аби зменшити 
кількість співчуваючого їм населення. Саму депортацію мали 
провести спільно МДБ і МВС. На органи внутрішніх справ було 
покладено виконання всіх поточних питань і реалізацію прак
тичних заходів, а їх колеги з регіональних управлінь органів 
державної безпеки готували списки на місцях та опікувалися 
іншими бюрократичними проблемами.

На початку жовтня 1947 р., посилаючись на вже згадані 
нагальні потреби вугільної промисловості, МВС СРСР видало 
вказівку № 38/3-7983 про відправку у віддалені місцевості Ра
дянського Союзу із західних областей України 50 ешелонів членів 
родин повстанців (25 тис. сімей загальною кількістю 75 тис. осіб), 
названих за звичкою радянських спецслужб «спецконтинген- 
том»9.

Ця найбільша операція насильницького переміщення ве
ликої кількості людей готувалась у режимі надзвичайної утаєм
ниченості. Лише перших секретарів райкомів партії та началь
ників відповідних регіональних підрозділів державної безпеки 
поінформували про неї за 2-3 дні. А всі інші виконавці дізнались 
про майбутню депортацію лише о 6 годині ранку 21 жовтня, тобто 
перед самим її початком.

Ті жовтневі дні 1947 р. стали пекельними для всіх областей 
Західної України. Про хід операції кожні шість годин міністру



Тамара ВРОНСЬКА 321

внутрішніх справ УРСР Т. Строкачу по ВЧ доповідали його зас
тупник М. Дятлов та начальник конвойних військ МВС СРСР 
В. Бочков. У першій доповіді о 10-ій ранку 21 жовтня згадані особи, 
відповідальні за реалізацію акції, бадьоро рапортували: «Станом 
на 10-00 вантаження контингенту у вагони почалось на 53 стан
ціях з 87. Всього у всіх західних областях України повантажено 
1137 сімей 3373 особи, з них: по Станіславській області 55 сімей 
124 осіб, Тернопільській 362 сім’ї 1082 особи, Дрогобицькій 
35 сімей 105 осіб, Ровенській 140 сімей 420 осіб, Волинській 
135 сімей 405 осіб, Львівській 420 сімей 1237 осіб»10. Далі йшло
ся про «незначні труднощі» пов’язані з погодними умовами. 
У Станіславській та Тернопільській областях лютували віхоли. 
Товщина снігу місцями перевищувала метр. Тому 50 машин за
стрягли й не могли виїхати до залізничних станцій. Дописувачі 
жодним словом не обмовились, що в тих машинах були люди, які 
мерзли і страждали невідомо за що.

22 жовтня 1947 р. о 6-ій годині 38 хвилин ранку перший 
ешелон № 20066, у якому перебувало 1293 особи, зі станції Ковель 
рушив за адресою станція Усятин Томської області. На 20 хви
лин пізніше зі ст. Львів-Клепарово в тому ж напрямку вирушив 
і другий потяг (№ 20023) у складі 1878 осіб. А далі з інтервалом у 
2-4 години такі ж ешелони один за одним почали відправлятися з 
залізничних станцій Чорторийська, Луцька і Ковеля. Хід операції 
поступово входив у заплановане русло. Скориставшись цим, 
виконавці вирішили прозвітувати не лише своїм зверхникам у 
Києві, а й до Москви. У лаконічному рапорті в МВС СРСР вони 
доповідали, що на 14-ту годину 22 жовтня 1947 р. вже відправ
лено 65 830 осіб11.

Завершилася депортація 26 жовтня 1947 р. Вже місяць по 
тому виконавці рапортували своєму керівництву про «успіхи». 
У доповідній записці міністра внутрішніх справ СРСР С. Кру
глова на ім’я заступника голови Ради міністрів СРСР Л. Берії від 
28 листопада 1947 р. підбивалися перші підсумки масштабної 
жовтневої депортації з теренів Західної України: «Згідно з по
становою уряду із західних областей Української РСР пересе
лено 26 460 сімей активних націоналістів і бандитів... З числа



322 Матеріали міжнародної наукової конференції

переселених 21 197 сімей (61 066 чоловік) направлені на роботу у 
вугільну промисловість східних районів СРСР. Інші 5 264 сім’ї або 
15 202 чоловіки направлені в Омську область і використовують
ся на промислових підприємствах і в сільському господарстві»12. 
Отже, у ті листопадові дні МВС СРСР подавало дані про загальну 
кількість депортованих -  76 268 осіб -  близьких і далеких роди
чів учасників ОУН і УПА. Втім, уже через рік, 23 листопада 
1948 р., МВС УРСР навів уточнені дані. У «Довідці про кількість 
виселеного контингенту з території України за період 1944- 
1948 рр.» зазначалося, що у жовтні 1947 р. органами МДБ 
вислано 26 332 сімей у кількості 77 791 осіб -  членів сімей оунівсь- 
кого підпілля (з них чоловіків -  18 866, жінок -  35 441 і дітей -  
22 279)13. По областях ці дані розбивалися так: з Ровенської 
області депортували 3767 родин (11 347 осіб), Волинської -  
відповідно -  2711 (9 050) Львівської -  5223 (15 920), Тернопільсь
кої -  5 001 (13 508), Станіславської -  4512 (11 883), Чернівець
кої -  613 (1627), Дрогобицької -  4 504 сімей (14 456 осіб)14.

Якби такими темпами репресії тривали й надалі, то не ви
ключено, що рядки з німецької листівки-фальшивки, датованої 
червнем 1944 р., щодо виселення «советами» всіх українців, котрі 
перебували під окупацією, справдилися б сповна.

У 1948 р. темпи депортацій, хоча й тимчасово, але дещо зни
зилися. Того року режим закладав нормативні підвалини для 
наступного широкого наступу по всьому фронту боротьби з «во
рогами» радянської влади та їхніми родинами. Втім, вже у жовтні 
1948 р. сталася чергова новація у сфері загального тотального те
рору стосовно членів родин учасників національно-визвольного 
руху на західноукраїнських землях. Можновладці, продовжу
ючи засилати жінок, дітей і людей похилого віку за належність 
до повстанців, вирішили нарешті вмотивувати та «оформити» 
свої дії. Вони винайшли зручне для себе формулювання причин 
депортації: «дії у відповідь» на збройні виступи повстанців15 і 
вже не епізодично, а регулярно та послідовно вживали цю тезу, 
коли за кожного вбитого чи пораненого радянського активіста 
відправляли у заслання від 5 до 10 (а іноді і більше) родичів
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повстанців або зовсім не причетних до них осіб. Згадане фор
мулювання було закріплене у постанові Ради міністрів СРСР від 
4 жовтня 1948 р. «Про виселення на спецпоселення з території 
західних областей УРСР сімей бандитів, націоналістів і банд- 
пособників у відповідь на здійснені бандитами диверсійно-теро
ристичні акти»16. У постанові кілька разів нав’язливо повто
рюється її «новаторське» формулювання: дії «у відповідь», яке, 
начебто, слугувало приводом для виселення.

На виконання постанови Ради міністрів СРСР у МДБ СРСР 
20 жовтня 1948 р. був підготовлений спеціальний наказ, який не 
лише зобов’язав підлеглих ретельно виконувати директиву ра
дянського уряду, а й затвердив дві інструкції, в яких містилися 
залаштункові подробиці нового формату репресій. У наказі, 
окрім вже задекларованих у постанові Ради Міністрів СРСР кон
цептуальних положень репресій, зазначалося, що заслання має 
здійснюватися у відповідь після кожного теракту чи диверсії. 
Відповідальність за такі «відплатні» дії покладалася на МДБ УРСР, 
котре й мало визначати, скільки родин буде каратися в кожному 
окремому випадку. Для зручності наказ МДБ СРСР приписував 
узяти на облік усіх родичів повстанців, завівши на них спеціальні 
справи, аби у потрібний момент оперативно заарештувати їх17.

В інструкції «Про порядок проведення виселення сімей 
бандитів і бандпособників-куркулів» підкреслювалося, що ви
селенню в Якутську, Іркутську і Томську області підлягають всі 
повнолітні члени згаданих родин та їх близькі родичі, не виклю
чаючи непрацездатних осіб похилого віку, які проживали спільно 
з ними. Виняток становили ті сім’ї, де були військовослужбовці 
Червоної армії, нагороджені орденами, або особи, які мали 
особливі заслуги перед державою18. Ще один обіжник про поря
док оформлення репресованих членів родин, затверджений на
казом МДБ СРСР від 20 жовтня 1948 р., особливо не відрізнявся 
від аналогічних документів 1944 р. У ньому враховувався досвід, 
набутий карально-репресивними органами за чотири роки 
депортацій. Тепер приписувалося ретельніше оформляти довідки 
на «резерв» з цивільного населення для наступних репресій, до
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якого зараховувалися всі члени родин нелегалів-повстанців. 
До справи на таких «заручників» мали залучати довідку у разі 
загибелі голови родини, копію вироку суду або Особливої наради 
у разі засудження. А коли «бандит чи бандпособник» був ще жи
вий, то його родина бралася на облік. І в разі вчинення в тому чи 
іншому населеному пункті збройного нападу всі ці люди автома
тично ставали кандидатами на заслання.

Після арешту селян-відповідачів інструкція МДБ СРСР при
писувала негайно оформити всі належні документи і не пізні
ше 48-ми годин надіслати їх через відділ «А» МДБ УРСР до 
відповідного підрозділу в Москві, звідки вони мали потрапити 
до Особливої наради19.

Отже, постановою радянського уряду та відповідною дирек
тивою МДБ СРСР західноукраїнські села тепер перетворюва
лися на заручницькі резервації, звідки можна було у будь-який 
момент уже «оформлених» людей відправити у заслання. Ремар
ка ж наказу, котра дозволяла МДБ УРСР визначатися з кількістю 
репресованих, створювала величезне поле для свавілля.

Відтоді й до самого кінця депортацій в усіх звітах уживався 
саме такий термін -  «дії у відповідь». Звісно, це формулювання 
було зручнішим, ніж попередні, оскільки тепер можна було роби
ти вигляд, що таким чином карають вже не превентивно* а за дії 
начебто вчинені родичами репресованих.

26 листопада 1948 р. вийшов Указ Президії Верховної Ради 
«Про кримінальну відповідальність за втечу з місць обов’язково
го і постійного поселення осіб, виселених у віддалені райони Ра
дянського Союзу у роки Великої Вітчизняної війни». Цей зако
нодавчий акт радянської держави, окрім задекларованої у назві 
значно суворішої кримінальної відповідальності для утікачів, які 
за самочинне залишення місця приписки мали каратися каторж
ними роботами на термін до 20 років, запроваджував небачену до 
того новацію -  довічне перебування у  засланні «покараних народів», 
депортованих за постановами ДКО під час війни20. Мешканців 
Західної України згаданий Указ Президії Верховної Ради поки 
що не стосувався, оскільки йшлося лише про ті «покарані наро
ди», які депортували відповідно до постанов ДКО. А як відомо,
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Й. Сталін у 1944 р. не підписав проект відповідного документа, 
підготовленого М. Хрущовим. Отже й залишилися члени родин 
повстанців поки не охопленими тим варварським законом.

Вигнанці з України зустрічали 1950 р. з небезпідставним 
побоюванням, що й до них, як і до їх братів по нещастю -  
представників інших «покараних народів» СРСР, -  дотягнеть
ся рука сталінщини, і вони також залишаться на спецпоселенні 
довічно. Наприкінці 1949 р. така перспектива набула реальних 
обрисів, оскільки партійне керівництво УРСР, а також МВС і 
МДБ пожвавили роботу в цьому напрямку. Одна за одною 
відбувалися ревізійні перевірки у ГУЛАГівському відомстві, 
активізувався і розшук утікачів з місць поселень, стали більш 
жорсткими санкції до них. А головне, що добігав кінця 5-річний 
термін заслання для депортованих у 1944-1945 роках.

Набравши обертів у 1949 р., репресії стосовно членів ро
дин учасників збройного підпілля й у 1950 р. розгорталися по 
висхідній. Як і раніше, серед «передовиків» у цій справі пере
бувала Станіславська область. Її партійні боси доповідали до 
Києва, що силами військ МДБ та регіональних підрозділів лише 
у січні 1950 р. як «заходи у відповідь» для «морального розгрому 
підпілля ОУН» у 18 районах області виселено 617 сімей (разом -  
1 498 осіб)21. А в цілому по регіону за цей же час депортували 
вже 976 родин (разом -  3 416 родичів повстанців). Наступного 
місяця на збірних пунктах очікувало,свого вироку ще 2 132 сім’ї 
загальною кількістю 7 800 осіб22.

6 квітня 1950 р. Рада міністрів СРСР ухвалила «цілком 
таємну» постанову № 1398-508 про скасування строків поселен
ня «спецпоселенцям -  членам сімей українських націоналістів 
(«оунівців»), бандитів та їх пособників». Цей захід охоплював усіх 
засланих протягом 1944-1949 рр. У постанові наголошувалося, що 
вони «переселені на спецпоселення довічно»23. Того ж дня був ух
валений і Указ Президії Верховної Ради СРСР, де зазначалося, що 
на спецпоселенців «оунівців» поширена дія Указу Верховної ради 
СРСР від 26 листопада 1948 р. про кримінальну відповідальність 
за втечу з місць обов’язкового поселення. На виконання остан
нього Указу вийшли наказ МВС СРСР № 00248 від 15 квітня
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1950 р. та розпорядження МДБ і прокуратури від 25 вересня 
1950 р.24, які детально розписували всі фатальні наслідки для лю
дей від дії ухвал вищого органу влади.

Наказом МВС СРСР № 00248 виселенцям-оунівцям було 
оголошено про залишення їх довічно на спецпоселенні. Діти зга
даних осіб після досягнення ними 16-річного віку повинні були 
братися на персональний облік на загальних підставах25.

Ті члени сімей українських повстанців, які вже були вислані 
і виселялися у 1950 р., як і особи, згадані в рішеннях радянсь
кого уряду, зараховувалися на довічне спецпоселення, оскільки 
у постанові Ради міністрів і Указі Президії Верховної Ради 
СРСР не вказувалося, що дія останнього поширюється лише на 
спецпоселенців, висланих упродовж 1944-1949 рр. Таке роз’яс
нення Генеральному прокурору СРСР Г. Сафонову дав 31 серпня 
1950 р. (вже через п’ять місяців після появи цих доленосних для 
великої кількості людей ухвал) заступник міністра державної 
безпеки СРСР С. Огольцов26. Чому «тлумачем» законів у цьо
му випадку виступав співробітник органів державної безпеки -  
незрозуміло. Але весь попередній перебіг подій доводив, що саме 
ця інституція в радянській державі завжди краще знала, кого і як 
варто судити та карати.

Як би там не було, але після такого роз’яснення Генеральний 
прокурор СРСР того ж дня відповів С. Огольцову, що він цілком 
підтримує його точку зору27.

За даними, узагальненими вже на початку 60-х років у КДБ 
УРСР, випливає, що протягом 1950 р. депортували найбільшу 
(після 1947 р.) кількість людей -  11 033 родини з 41 149 осіб28. 
Але останні підрахунки доводять, що за цей рік виселили значно 
більшу кількість -  13 055 родин у складі 46 208 осіб29.

У 1952 р., без жодної директиви на те, органи державної без
пеки вирішили скасувати чинні раніше приписи і почали полю
вати на дітей, яким пощастило залишитися на рідній землі", аби *

* Спеціальним циркуляром наркома внутрішніх справ УРСР 
В. Рясного від 31 серпня 1945 р., розісланим начальникам УНКВС 
західних областей, приписувалося не депортованих за різних обставин
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депортувати їх услід за батьками для «возз’єднання» у віддале
них місцевостях CPCR Списки таких дітей у супроводі дуже 
суворого припису з цього приводу заступник начальника 9-го 
управління МДБ СРСР 19 листопада 1952 р. направив заступни
ку міністра державної безпеки України і його колезі в Удмуртсь
ку РСР та інші місця, де перебували на спецпоселенні українці30. 
Єдиною їх провиною і нещастям стало те, що вони якраз того -  
останнього року масових депортацій, досягли відповідного віку і 
мусили як повнолітні члени з «бандитських» родин приєднатися 
до своїх родичів на спецпоселенні.

206 664 засланих протягом 1944-1952 р р / (з них 187 893 -  
члени родин українських повстанців, решта -  6140 єговістів, 
12 135 заможних селян із родинами, 496 «андерсівців» та членів 
їхніх сімей, які були депортовані в 1951 році)"* -  цифра досить 
вражаюча. Проте і вона не відтворює розмірів демографічної 
катастрофи в західноукраїнському регіоні й Україні в цілому, 
оскільки у цій статистиці не враховані демобілізовані солдати і 
офіцери Червоної армії, які по війні приєдналися до своїх роди
чів на спецпоселеннях, і ті «західняки», які виїхали разом із 
сім’ями за так званими «оргнаборами» у промислові центри 
СРСР, і ті, хто ніколи не повернувся до своїх домівок, навіть після 
того, коли нарешті заборона на це була скасована. Всі ці люди 
залишилися поза статистикою. Так само не враховані й ненарод
жені діти від батьків, що скінчили свій земний шлях у кривавому 
протистоянні в Західній Україні та у вигнанні.

Весь перебіг репресій західноукраїнського люду засвідчив: 
нікого іншого радянська влада так запекло й послідовно не 
переслідувала. Вона діяла у звичний для себе спосіб, адекватно до 
своєї концепції побудови суспільства слухняних людей, де думка

«неповнолітніх членів родин бандитів ОУН-УПА у заслання не направ
ляти, а передавати родичам» // ГДА СБУ -  Ф. 2. -  Оп. 19. -  Спр. 71. -  
Арк. 20.

* У 1944 р. було депортовано 12 762 особи, 1945 р. -  17 497,1946 р. -  
6 350, 1947 р. -  78 327, 1948 р. -  817, 1949 р. -  22 951, 1950 р. -  46 208, 
1951 р. -  18 523,1952 р. -  3 229 осіб.

** Підраховано за документами ГДА МВС України.
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кожного -  ніщо, потреби влади -  все. Не здригалася рука у тих 
функціонерів Особливої наради при НКВС-МВС-МДБ, які вино
сили неправомірні й неправосудні вироки. Вони, як і їх натхнен
ники, виявили незбагненну жорстокість у переслідуванні слаб
ких та незахищених. їхньою злою волею близько двох сотень ти
сяч жінок, дітей, людей похилого віку без жодних обвинувачень, 
лише за ознакою родинної належності до учасників ОУН чи УПА, 
заслали у віддалені місцевості на спецпоселення, де вони під при
мусом зміцнювали промисловий потенціал тієї держави, яка так 
жорстоко і ні за що їх покарала.

Людей, репресованих радянською владою, об’єднувало не 
лише спільне горе, а й те, що майже всі вони щиро підтримували 
своїх близьких і рідних у прагненні до незалежності. Та й мисли
ли ці люди самостійно, оскільки сталінський режим ще не встиг 
намертво прищепити їм колективний розум та свідомість, інфі
кувати їх паралізуючим страхом перед тиранією і свавіллям. 
Примітно й те, що у Західній Україні практично не спостерігали
ся випадки, коли хтось з рідні видавав своїх близьких або 
відмовлявся від них у побоюванні репресій чи дискримінації, як 
це було, скажімо, у 30-ті роки під час репресій на Великій Україні. 
Сила духу, внутрішній спротив тоталітаризму був присутній у 
кожного з тих, хто потерпав від гонінь та переслідувань.

Репресії членів родин учасників формувань ОУН та УПА 
замість очікуваного владою результату призвели до загострення 
протистояння. Опір повстанців став більш заповзятим, а напади 
на радянський актив почастішали, нерідко набуваючи характе
ру помсти. Люди, у яких забрали все найцінніше -  сім’ю й рідну 
оселю -  не бачили іншого виходу, окрім як чинити спротив до 
останнього. Та й цього не «помітили» радянські і партійні зверх- 
ники, а відтак не вжили заходів щоб підкорегувати свою тактику 
та стратегію.

Масове примусове видалення жінок, дітей, людей похи
лого віку перетворилося на довготривалу каральну акцію, яка 
реалізовувалася в демонстративний й інструментальний спосіб, 
маючи превентивний та наступальний характер.
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Депортації в Західній Україні тривали близько восьми років. 
Значно більше часу пішло на те, аби повернути до нормально
го життя тих, хто вижив у важких умовах спецпоселень Півночі 
СРСР. Радянська влада, яка зуміла загнати у віддалені місцевості 
безневинних людей, так і не спромоглася протягом 50-60-х років, 
як зрештою і по тому, виразно задекларувати свою позицію щодо 
них. Не було ухвалено жодного законодавчого акту, який би 
повністю звільняв тих стражденних людей від наруги, заподіяної 
їм сталінщиною.

Небагато безневинно покараних дочекалися 1989 р., коли ра
дянське керівництво нарешті було змушене «засудити позасудові 
масові репресії періоду сталінізму. Рішенням спочатку союзно
го уряду (1990 р.), а згодом і України були ухвалені закони про 
реабілітацію жертв політичних репресій. 17 квітня 1991 р. Вер
ховна Рада України засудила масові криваві репресії сталінського 
режиму. Закон України про реабілітацію серед іншого проголо
шував: «Поновити реабілітованих в усіх громадянських правах, у 
тому числі в праві проживання в населених пунктах і місцевос
тях, в яких вони постійно проживали до репресій, поширивши 
це право на членів їх сімей».

Сама реабілітація багато в чому здійснювалася неефективно і 
несистемно, багато проблем і досі не вирішені. Дотепер не визнані 
жертвами політичних репресій діти репресованих, які перебу
вали разом із батьками на спецпоселенні, а також діти, народжені 
дорогою чи у вигнанні. Діти, які з’явились на світ після 1945 р., не 
підпадають під визначення «діти війни».

У відповідному законопроекті, який розглядався у 2009- 
2010 рр. у Верховній Раді України, зазначалося, що потерпілими 
від політичних репресій визнаються особи, котрі народилися у 
жінок, які на той час відбували покарання у вигляді позбавлен
ня волі або примусового перебування у лікувальних закладах і 
згодом реабілітовані відповідно до цього Закону. Також до кате
горії постраждалих від політичних репресій віднесені особи, які 
у віці до 18 років перебували з батьками (один з яких чи обоє на 
той час відбували покарання у місцях позбавлення волі) в зас
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ланні, на виселенні чи спецпоселенні і згодом були реабілітовані. 
Норми цього проекту стосувалися й тих, хто залишився у віці 
до 18 років без опіки батьків, один з яких чи обоє були репресовані 
і згодом реабілітовані.

Проти ухвалення цього законопроекту виступив представник 
фракції комуністів Адам Мартинюк і пояснив позицію фракції: 
«...вносяться чергові пільги для тих, кого в минулому радянська 
влада покарала за вчинення злочинів... придумали категорії для 
бандерівців, для їхніх посіпак...»31. Він закликав не голосувати за 
цей Закон. Верховна Рада України на початку 2010 р. зняла це пи
тання з розгляду.

«Моє дитинство, мої юні роки були розтоптані», -  написа
ла кілька років потому до редакції газети «Волинь» одна з тих 
жінок, яку маленькою дівчинкою разом з батьками депортували 
з Західної України32. Вона висловила думку більшості з тих, чиї 
юні роки припали на той страшний час.

Ні тоді, ні пізніше радянська влада не вибачилася перед тими, 
кого вона у насильницький спосіб депортувала з рідних місць. 
Ніхто і ніколи не відповів їм і на просте запитання: за що ж так 
суворо вони були покарані? Хоча Сталін і його прибічники та 
послідовники знали відповідь. Вона була зовні простою і навіть 
банальною для тоталітарного режиму: щоб знищити всі можливі 
джерела опозиційних вчинків і навіть думок.
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Елеонора Соловей

ЗАГИБЕЛЬ ПОЕТА ЯК СИМВОЛ  

(окупація Харкова і Володимир Свідзінський)

Радянські міфи про війну, якій дали назву Великої Вітчиз
няної, виявляють і нині свою тривкість: живуть у пам’яті старших 
поколінь, ними ж таки транслюються для поколінь наступних; 
іноді здається, що вони вже здатні передаватися генетично. Зок
рема (а може, навіть найбільше) це стосується початку війни, 
окупації, евакуації, життя як на окупованих територіях, так і в 
глибокому тилу.

Тімоті Снайдер зауважив у зв’язку зі своєю книжкою «Криваві 
землі», що «в Україні або будь-де знати, хто ти є -  частково означає 
знати, що було до тебе». Схоже, що радянська ідеологічна маши
на це враховувала і від-учувала людей від їхньої власної ідентич
ності саме так: відбираючи в них історичне минуле, -  як давнє, 
так і недавнє. На місце незручної чи невигідної для Системи прав
ди підставлялися відповідні пропагандистські міфи. А часом те 
місце просто залишалося «білою плямою».

Початок війни спричинився до нової хвилі репресій, а також 
до жорстокого поспішного нищення в’язнів радянських тюрем. 
Втім, у спеціальних документах з грифом «Совершенно секретно» 
початку 1942 р. це називалося «евакуацією тюрем» або «евакуацією 
ув’язнених»; у цій статистиці як по кількості тюрем, так і по 
кількості евакуйованих в’язнів Україна утримує першість1. Серед 
в’язнів були представники інтелігенції, люди творчих професій, 
зокрема поети. Показовою виглядає тепер історія українського
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поета Володимира Свідзінського (1885-1941), чию трагічну за
гибель, схоже, навіть самі кати оцінили як певний «перебір», 
а тому спробували просто «стерти» це ім’я. Діяли згідно свого 
відомого принципу «немає людини -  немає проблеми». Проте 
це означало відправити в непам’ять і спадщину митця, що було 
би невідшкодованою втратою для цілої національної культури. 
На щастя, цього не сталося, хоч історія тривалої відсутності та 
утрудненого й надто повільного повернення поета є також не 
менш символічною, ніж відновлена по крихтах (за мемуарними 
свідченнями та архівними джерелами) історія його загибелі. Не 
менш промовистою в цьому контексті видається також і доля 
доньки поета, яка пережила випробування окупації -  і зберегла 
заповідані їй рукописи батька.

Володимир Свідзінський, видатний український поет, розу
мів свою несуголосність новій добі і новій літературі, тим паче, 
що критика це підтвердила своєю реакцією на його збірки 
1922-го та 1927-го рр. Врешті він перестав друкувати свої поезії, 
хоч продовжував їх писати. Виступав лише як перекладач, на 
життя заробляв редагуванням. І творча, і життєва постава його 
дають підстави говорити про «внутрішню еміграцію», про своє
рідний бойкот цієї літератури, про свідомий вибір такої позиції 
та власних підставових цінностей:

.. .Три радості у мене неодіймані:
Самотність, труд, мовчання...
(«Холодна тиша. Місяцю надламаний...», 1932)
Йому закидали «безперспективне буржуазне світорозуміння», 

«ідеалістичність і пасивність, суб’єктивізм і почуття самотно- 
сти»2. Проте «відірваність від сучасносте» була радше безси
лим евфемізмом того, що насправді так дратувало критику: 
внутрішньої свободи поета і достатньо очевидного неприйняття 
радянської дійсності. Критика не знала, як реагувати, приміром, на 
поезію «Одна Марійка, друга Стефця звалась...» -  безпрецедентне 
поетичне свідчення про голодне село. Чи на рядки, що їх згодом 
цитуватиме Василь Стус із ремаркою «за такі вірші стріляли. Але 
хто знає, як закінчив свої дні поет?»:
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.. .Тоді іду блукати в інші луки.
Там холодом північної роси
Торкаються мене невидні руки
І з темряви, з Великої розлуки
Звучать давно безмовні голоси.
(«Блукаю вдень то в луках, то в гаю...», 1939) ,
Ця поезія увійшла до останньої прижиттєвої збірки Свід- 

зінського («Поезії», 1940) і, очевидно, також відіграла свою роль 
у тому, що книжка, фактично, спричинила в тодішній літературі 
скандал -  саме тоді, коли вже запанувала декретована «благо
дать»... Не допомогли і ті два силувані та вимучені «ідейні» 
вірші, якими Юрій Яновський як редактор сподівався врівно
важити крамольну справжність цієї лірики.

Дещо раніше, 1936 року, саме Яновський ініціював творчий 
вечір Свідзінського у харківській Спілці, розуміючи, що оте ви
зивне й зухвале «мовчання» криє загрозу для самого «мовчуна». 
Вірші читали Яновський та Ігор Муратов: автор відмовився під 
приводом, що має тихий голос. Була незвично щира атмосфера, 
вечір став святом поезії, засвідчив її незнищенність. Та для пое
та в системі чинних правил усе це було радше погано,<Ьіж добре. 
І певна річ, таке не прощалося. Загалом радянський письменник 
міг жити добре: тих, кого не змололи жорна репресій, влада на
магалася приручити, прихилити до себе, зваблювала тиражами, 
гонорарами, нагородами. Всупереч цьому Свідзінський все життя 
бідував: для нього то навіть не були спокуси. Винаймав для себе 
й доньки злиденне помешкання на віддаленій околиці великого 
міста.

Інтуїтивно вловлюючи, що й над ним згущуються хмари, ще 
більше замикався у своєму «запіллі», ще очевидніше ставав по
етом «екстериторіальним». Вже забагато пройшло перед очима 
такого, чому і наймення годі було добрати: після великого голо
ду 1932-1933 років -  постишевські «антинаціоналістичні чист
ки» 1933-1934, вакханалія насильства 1937 року -  «єжовщина». 
Той вир забрав і одного з братів поета, Олега. Всієї родини отця
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Євтимія, поетового батька, надто безпосередньо торкнулася на
руга над церквою та її служителями.

Сучасні історики констатують, що саме комплексом пере
житого до війни пояснюється доволі неоднозначне ставлення до 
німців на самому початку: попервах дехто таки сподівався по
бачити «цивілізованих європейців, визволителів від колгоспів і 
сталінщини»3. Проте ці настрої розвіялися швидко, але ще раніше 
вразили «свої»: нечуваної сили новим «червоним терором» в умо
вах відступу Червоної армії. Зокрема, про швидке розчаруван
ня харків’ян оповідають Любов Дражевська на основі рукопису 
І. Відмича-Бандури та Оксана Соловей із власних спогадів4.

Слідчу справу Свідзінського № 725695 Управління НКВС по 
Харківській області проваджувано російською мовою; відкрито її 
26 вересня 1941 р., напередодні арешту поета. Справа постала на 
основі одержаних органами «матеріалів про злочинну діяльність 
Свідзінського Володимира Юхимовича, 1885 року народження, 
уродженця с. Маяново, українця, безпартійного, тимчасово не 
працює, мешкає по Лютівській вул. № 29». Отже, наявність до
носу видається очевидним, хоч у справі його немає. Про що він 
сигналізував? «Свідзінський В. Ю. в минулому служив за Петлю
ри в міністерстві преси, різко антирадянськи настроєний про
ти заходів партії та уряду. Систематично веде антирадянську 
агітацію, вихваляючи німецьку армію та очікуючи на її прихід». 
На цій підставі прийнято ухвалу про арешт та обшук.

Свідзінський справді на той час не мав роботи: з «Літератур
ного журналу» (колишній «Червоний шлях») його було звільнено 
ще у квітні. Редакція, де працював багато років і де його цінували, 
мусила «відмежуватися», коли у пресі зчинився скандал довко
ла збірки «Поезії». А зводився він до того, що в літературі, вже 
цілком приборканій, могла з’явитися така книжка.

«Антирадянськи настроєний» -  типовий тогочасний штамп, 
звинувачення, яке наліплювали з легкістю, тимчасом як позбу
тися його було важко. Однак у справі Свідзінського воно дещо 
конкретизоване: як «антирадянська агітація» та очікування на 
прихід німців... Схоже, що були-таки необачні розмови, вислов
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лювання -  хоч важко уявити, аби саме ця людина порушила свою 
обітницю мовчання...

Про істерію в карних органах Харкова безпосередньо перед 
приходом німців яскраво свідчать спогади Юрія Шевельова: лю
дей допитували, вербували, шантажували, переконуючи, що «в 
грізні воєнні часи кожен радянський патріот повинен допомага
ти викривати всі небезпечні елементи»6. У цій імперії карали не 
за справжні злочини, а за підозри в намірах, тому культивували 
демагогію та брехню, заохочували стукачів. У такій ситуації діє 
«презумпція провини», а в чому саме винен -  маєш додумати сам.

В останні роки життя поет ретельно укладав дві підсумкові 
поетичні збірки («Медобір» і ще одна без назви) -  не маючи ілюзій 
щодо можливості видати їх і адресуючи невідомому віддаленому 
майбутньому. Робив це як людина, що, розуміючи все, простує 
назустріч власній загибелі, котру давно передбачив і пережив у 
достоту пророчих віршах.

Зі спогадів та свідчень, неповних і дещо суперечливих, пос
тупово вималювалася жахлива правда, яку так довго намагалися 
приховати. Попри те, що чимало людей безуспішно домагалися 
евакуації, -  карні органи полювали на тих, хто, на їхню думку, міг 
чекати на прихід німців, хто уник у передвоєнні роки репресій 
але був чи міг бути під підозрою. «Примирлива» версія Ю. Смо- 
лича про розбомблений німецькими літаками евакуаційний вагон 
давно спростована (Смолич, нагадаю, твердив, що поет і не був 
репресований!), є спогади доньки поета про його арешт, слідча 
справа, інші свідчення, що з наближенням німців до Харкова 
Свідзінського разом із іншими арештантами під конвоєм етапу
вали на схід. Коли неподалік стався прорив німецької танкової 
колони, енкаведисти спалили своїх бранців живцем у покинутій 
господарській будівлі.

Тривалий час вважалося, що місце тієї трагедії -  околиці 
села Непокрите між Старим Салтовом та Куп’янськом, але слідча 
справа локалізує ту макабричну подію інакше. У кожному разі 
незмінно зринають у пам’яті рядки Свідзінського про «бурхливе 
горіння» й повернення у стихію вогню: «...розімчать, розметають 
Сонячні вихори в пасма блискучі Спалене тіло моє...».
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Отже, з немислимою жорстокістю було знищено чималий 
гурт в’язнів -  і серед них одного з найкращих українських пое
тів XX століття. Немає могили спаленого поета, як і всіх тих, 
хто загинув разом із ним, і навіть місце цієї трагедії слідча спра
ва чи то уточнює, чи то робить ще більш проблематичним. 
На сьогодні вже відомо чимало фактів таких «зачисток», іноді 
просто на території тюрем; палили також і самі тюрми разом із 
в’язнями... У тих-таки секретних довідках від січня 1942 р. цю, 
як виявляється, масштабну акцію деталізовано зі статистикою: 
«Остались в тюрьмах на занятой территории», «Освобождено 
при эвакуации», «Бежало в пути при бомбежке», «Бежало от кон
воя», «Убито в пути при бомбежке», «Убито при попытке побега», 
«Освобождено налетом банды» (до речі, таке відзначено тільки 
в Білорусі та Україні, причому в Україні в чотири рази більше); 
«Расстреляно в тюрьмах» (тут до означених двох додалися ще 
Естонська РСР та Орловська область, але Україна знову лідирує 
з гігантським відривом); далі -  «Расстреляно конвоєм в пути при 
подавлении бунта и сопротивления», «Умерло в пути». Нарешті, 
як торжество законності, фіксується навіть таке: «Незаконно рас
стреляно конвоєм в пути»7. ..

Але повернемося знову до слідчої справи Свідзінського. 
«...B минулому служив за Петлюри в міністерстві преси...». 
Хтось таки розкопав те минуле, той найщасливіший у поето
вому житті кам’янець-подільський період, добу української дер
жавності! Навчання в Огієнковому українському університеті, 
робота редактора, науковця, архівіста, великі плани й надії... Але 
ще 1925-го року він переїхав до Харкова, зрозумівши незворот
ність змін. Настала вочевидь інша доба, а що усвідомлював себе 
людиною тієї, попередньої, то й слід було перегорнути сторінку 
та зачаїтися.

...І, обчеркнений колом мовчання,
Я глухіше, сумніше горю,
Я горю, як китайський ліхтарик,
Забутий на гілці в старому саду.
(«Лице люстра мертвіє в тіні...», 1933)
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2 жовтня Свідзінський розписався в тому, що йому оголоше
но постанову «про обрання запобіжного заходу»: «запобіжним 
заходом спроб ухиляння від слідства та суду Свідзінського Воло
димира Єфимовича обрати утримання під вартою». Того ж дня 
зі слів заарештованого слідчий на прізвище Нечаев округлим і 
впевнено-крупним почерком заповнив «Анкету заарештовано
го» та «Протокол допиту». Отож, в обох документах однаковий 
почерк, однакові питання, а отже й відповіді. «Соціальне поход
ження -  батько був священиком»; «соціальний стан -  службовець; 
а) до революції -  службовець; б) після революції -  службовець». На 
цьому тлі відповіді «безпартійний» та «українець» вже також ски
далися на визнання провини...

Щодо освіти заарештований зазначив «незакінчена вища»; 
фактично він мав дві вищі освіти, але через обставини бурхливо
го часу не мав дипломів: ні Київського комерційного інституту, 
ані Українського університету, згодом Інституту народної освіти 
в Камянці-Подільському (в університеті слухав лекції протягом 
кількох семестрів, у ІНО був аспірантом). Проте можна припус
кати, що кваліфікувати свою освіту як незакінчену вищу взагалі 
мав за краще: тавро «гнилого інтелігента» дослівно переслідувало 
людей цього типу.

...Хоч у Постанові про запобіжний захід «сімейний стан» 
підсудного чомусь зазначений як «одружений», насправді Свід
зінський вже давно був удівцем; і в анкеті, і в протоколі щодо 
складу сім’ї зазначив лише: донька Мирослава, 20 років, навча
ється в технікумі.

У тюрмі він напевно тривожився не лише за Мирославу, 
а й за матір. Батько помер у голод; ще тоді поет, відвідавши бать
ків, журився, що в батька спухли ноги, що наступного літа може 
вже не буде до кого приїхати (досить необачно писав про все це в 
листі). Помер брат Павло; нічого не знати було про засудженого 
ще в 1937-му брата Олега (тепер знаємо, що загинув на початку 
1942 р. у Безимянлагу), сестру Олену з родиною було виселено на 
шахти Киргизії, по війні Мирослава добровільно поїхала до них. 
Уламки колись великої родини...
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Головний розділ протоколу -  «Свідчення обвинуваченого».
Питання: Де і в якості кого ви служили при Петлюрі?
Відповідь: У видавничому відділі в якості літературного ре

дактора в м. Кам’янець-Подільський. Видавалися там тільки 
підручники і здається журнал «Экономическая жизнь Подолии».

(Такий журнал справді існував і Свідзінський друкував там 
народознавчі студії, щоправда ще до революції; тут ця назва, оче
видно, мала засвідчувати політичну незаанґажованість. -  Е. G).

Питання: В розпорядженні слідства є дані про те, що ви вели 
антирадянські розмови з приводу війни Німеччини з СРСР, вих
валяли німецьку армію та очікували на її прихід.

Відповідь: Це неправильно, німців я ненавиджу (хтось потім 
підкреслив останнє олівцем. -  Е. С.) і таких розмов я не вів, про 
це може підтвердити критик Гельдфанбель Григорій Михайлович.

Протокол з моїх слів записаний вірно, мною прочитаний. 
<Підпис>

Оце невідоме Нечаеву і тому перекручене прізвище -  для 
чого Свідзінський його назвав? Після «єжовщини» либонь навіть 
школярі знали, що головне на допиті -  нікого не називати, аби не 
спричинитися до ланцюгової реакції наступних арештів.

Проте єдине назване Свідзінським прізвище вочевидь не було 
випадковим, це був свідомий крок. Г. М. Гельфандбейн, ще досить 
молодий на той час критик, був приязною і приємною людиною, 
розумівся на поезії, -  одне слово, був добрим співбесідником 
для опального, цькованого поета. Спогади про спільну робо
ту в «Літературному журналі» нічим не були затьмарені. Оче
видно, вони розмовляли незадовго до арешту Свідзінського; що 
співбесідник не був українцем, то слідство не мало змоги вважа
ти, ніби один націоналіст покликається на іншого, сподіваючись 
на алібі (сьогодні це може звучати химерно, однак таку логіку 
тодішніх карних органів засвідчують історики, знавці того 
періоду8). Імовірно також, що в тій розмові Гельфандбейн ска
зав Свідзінському про свій намір негайно йти добровольцем на 
фронт: тож хай тепер слідчі його пошукають!
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Натомість уже на початку наступного року почали шукати 
самого безвісти зниклого поета. На тлі отих масових знищень це 
видається неймовірним. Невже самі вжахнулися з жорстокості 
саме цієї розправи? Чи зрозуміли, якою втратою для культури це 
було? Ні, все набагато простіше: справу № 72569 було відкрито, 
цей факт належним чином зафіксовано; натомість далі справа 
«зависла»: її не було закрито. Відповідно до встановленого поряд
ку її було передано куди слід, що засвідчено «Довідкою» (сторін
ка дев’ята справи), датованою 31 січня 1942 р. у І спецвідділі 
НКВД СССР в м. Свердловську (з чого дізнаємося, що ця держав
ної ваги служба з усім апаратом була туди евакуйована).

«Слідча справа № 72569, одержана (дату не проставлено, 
лише рік: 1941) з УНКВД Харківської обл. на обвинуваченого 
Свідзінського Володимира Єфимовича, евакуйованого у зв’язку з 
обставинами воєнного часу з прифронтової смуги і не виявлено
го в тюрмах, здана до встановлення заарештованого (sic! -  Е. С.) 
на тимчасове зберігання в архів 1-го спецвідділу НКВС СРСР.

Справу взято на контроль у 5-му відділенні 1-го спецвідділу 
НКВС СРСР».

Першого травня того ж  таки 1942 року, незважаючи на свя
то, до «НКГБ СССР» направлено запит із грифом «секретно». 
У ньому -  прохання надати співробітникові 5-го відділення 
тов. Лазаревій довідку, чи проходить за центральною загально- 
довідковою картотекою 1-го Спецвідділу НКВС СРСР такий-от 
Свідзінський Володимир Єфимович.

На виконання цього запиту знадобилося кілька днів: 4-м 
травня 1942 р. датована «Довідка за центральною загально- 
довідковою картотекою 1-го Спецвідділу НКВС СРСР». Згідно 
цієї картотеки маємо наступні відомості про означену особу:

Арешт 26/ІХ-41 (недбалість, неуважність, помилка в карто
теці? Адже у справі чітко зазначений день арешту: 27 вересня).

Ст[атья] обвинения] (себто стаття звинувачення) 54-10 ч. II.
Це вельми зловісна стаття тогочасного Карного кодексу 

УРСР у редакції 1927 р.; вона ідентична статті 58-10 тогочасного 
Карного кодексу РРФСР, також у редакції 1927 р.; саме за цими
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статтями («контрреволюційні злочини») було заарештовано абсо
лютну більшість усіх репресованих.

Далі маємо дещо нове, раніше невідоме:
«...следовавший из т[юръ]мы г. Харькова в т[юрь]му г. Ир

кутск 18/Х-41 сгорел в с. Бутырки Уразов. р-на Курс[кой] обл.».
Тим же почерком, але вже олівцем дописано в дужках:
(сведения] с картотеки] тюр[ємного] управления]).
Формою довідки передбачено, що її мав би підписати «На

чальник 1-го отд-ния 1 Спецотдела НКВД СССР», однак його 
підпису немає: зазначила своє прізвище лише громадянка Серова, 
яка «Довідку наводила» й виявила службову ретельність, зазир
нувши до ще однієї картотеки.

Отже, цей конвойований піший етап мав цілком певну 
мету, дивну (щоб не сказати божевільну, зваживши на відстань 
та наближення зими): в’язнів мали допровадити до тюрми 
в Іркутську. Але якщо окремий факт і сприймається як без
умство, то вже сукупність аналогічних фактів свідчить про 
невипадковість і певну систему. Заарештований в один день зі 
Свідзінським російський поет і драматург із нещадно тавровано
го за «формалізм» об’єднання ОБЕРИУ Александр Введенський 
(у Харкові оселився 1936 р., одружився з Галиною Вікторовою, 
авторкою спогадів про Свідзінського9) 20 грудня 1941 р. помер, 
як свідчить Довідка з його слідчої справи, «під час слідування 
путі етапом з м. Харкова до м. Казань», що засвідчили 29 груд
ня начальник лікарні, підпорядкованої НКВС Татарської АРСР 
та зав. справочинством тієї ж  лікарні, а затвердив 31 грудня 
заступник наркома внутрішніх справ ТАРСР. «Акт про смерть», 
підписаний начальником конвою та лікарем, свідчить, що «труп 
померлого зданий на станції (замість назви прочерк) для захоро
нения»10.

Усі наведені документи засвідчують певну систему фіксації 
судочинства та принаймні позірну бюрократичну точність; мож
ливо, це наслідки формально засуджених «перегинів» «Великого 
терору» 1937-38 років. Тоді, в ті два роки, за політичними звину-
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Баченнями були заарештовані понад 1 мільйон 700 тисяч людей 
і держава щодня вбивала в середньому тисячу своїх громадян. Але 
«Великий терор» -  лише пік безперервного, по суті, процесу, що 
тривав усі роки режиму. Тож насправді належний облік був спра
вою нереальною, натомість ніяк не могло обійтися без якихось 
паліативів, аналогічних до «квазісудових інстанцій» під час того ж 
таки «Великого терору» (ОСО, «трійки», «двійки» тощо). Радянсь
ка бюрократична система, надто в цій «делікатній» сфері, начебто 
передбачала точність і суворий контроль, але насправді, як уся 
Система в цілому, тяжіла до халтури, «показухи», окозамилюван
ня, недбальства. Звідси розходження в датах та інших фактах.

У кожному разі, вказаний у довідці населений пункт досте
менно існує, підтвердження містить, наприклад, «Книга памяти 
Белгородской области»: на хуторі Бутирки Уразовського райо
ну Курської області народився один із репресованих у 1937 р. 
селян-колгоспників, Ємельян Гладков; там-таки й прожив свої 
47 років, там був заарештований за тією ж статтею 54-10... Бутир
ки розташовані порівняно недалеко від Старого Салтова та села 
Непокрите, які фігурують в інших свідченнях про загибель поета. 
Ця частина території нинішньої Білгородської області входила 
тоді до складу Курської.

Проте макабрична історія загибелі Свідзінського не була би 
символом, якби була одиничною, винятковою. Але напевно-таки 
надто вже не любила Система тих, за словом Свідзінського, «поетів 
прозорливих, уболівальників земних». Ось лише кілька імен; 
одне з них, Александра Введенського, вже згадувалося. Видат
ний вчений-сходознавець, поет і перекладач Агатангел Кримсь
кий був заарештований 20 липня 1941 року, звинувачений в 
антирадянській націоналістичній діяльності і ув’язнений в одній 
із тюрем НКВС в Кустанаї (тепер Казахстан). 25 січня 1942 року 
Кримський помер у лазареті Кустанайської загальної тюрми № 7, 
відомої своїм жорстоким режимом і тортурами. Нічого не важи
ло, що рівно за рік до цього урочисто відзначено сімдесятилітній 
ювілей вченого, пошановано ювіляра високими нагородами...

Петро Франко, син Івана Франка, педагог, письменник і нау
ковець. З початком війни вивезений зі Львова на схід. Загинув
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28 червня 1941 року начебто при спробі втечі з потяга на станції 
Прошова біля Тернополя. За іншими даними, загинув у катівнях 
НКВС того ж таки літа.

Поет, перекладач і редактор -  Олександер Сорока -  здогадно 
міг знати Свідзінського особисто, позаяк у 1926-1933 рр. друку
вав свої твори у журналі «Червоний шлях». 1941 року О. Сорока 
працював головним редактором видавництва «Радянська шко
ла». На початку липня евакуювався до Харкова з філіалом видав
ництва. 19 липня 1941 року його заарештували. Головне зви
нувачення полягало в тому, що він дав указівку співробітникам 
видавництва не орієнтуватися в роботі на мову українського 
видання «Короткого курсу історії ВКП(б)». Йому також інкри
мінували схвалення політики Гітлера, надії на поразку СРСР 
у цій війні, особисту участь у контрреволюційній українській 
націоналістичній організації, яка в своїй діяльності орієнтува
лася на фашистську Німеччину. Він категорично відкинув усі 
звинувачення, проте був засуджений. Як зазначено в акті конвою, 
Сорока 12 жовтня 1941 року під час етапу з тюрми Харкова до 
тюрми Іркутська (тобто того ж таки етапу, в якому був Свідзінсь- 
кий!) при спробі втечі був убитий. За іншими свідченнями, це 
сталося безпосередньо під час тієї смертельної пожежі, тобто 
18 жовтня. Втім, знаємо вже, що в такій документації можливі 
неточності, як випадкові, так і навмисні.

Ірраціональне прагнення стерти з пам’яті людей ім’я і 
творчість Свідзінського, очевидно, пояснюється тим, що саме його 
загибель сколихнула багатьох і спричинила «виток» інформації 
з окупованих територій -  зрештою аж за межі країни. Газета 
«Нова Україна», яку видавало німецьке командування в Харкові, 
вмістила докладну розповідь одного з арештантів із того етапу, 
мабуть, єдиного, хто врятувався тоді, викладача університету на 
прізвище чи то Рибаков, чи Рибалов. Його розповідь переповів у 
своїх спогадах Дмитро Чуб11, на розмову з ним покликався і Ва
силь Боровий12. По війні та людина зникла. Відомі проте ще кілька 
імен жертв того етапу: інженер Чорнуха, вчитель співів Д. Гера- 
симчук, ґрунтознавець Т. Таранець...
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Галина Стародубецъ

РАДЯНІЗАЦІЯ СИМВОЛІЧНОГО ПРОСТОРУ ЗАХІДНОЇ 
УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З ПОВСТАНСЬКИМ РУХОМ

Характерною особливістю політично організованого сере
довища є його онтологічна потреба у створенні власного 
символічного простору, який, з одного боку, виступає потуж
ним чинником внутрішньо інтеграційних процесів, а з друго
го -  візуалізованим маркером ідентичності конкретного суб’єкта 
загальносвітової політичної спільноти. Як правило, арсенал 
символів віддзеркалює характер політичних суб’єктів, які визна
чають вектор державотворчих процесів. У цій статті символ ми 
трактуємо як «образ, який втілює певну ідею»1. В умовах пану
вання тоталітарної держави роль і значення символічного про
стору значно посилюється, тому його формування відбувається 
за безпосередньої участі та абсолютного контролю з боку влади.

У період становлення радянської тоталітарної системи сим
вол виступав одним із важливих інструментів її конструювання, 
обґрунтування правильності політичного курсу більшовиків. 
Поділяємо думку російських науковців про те, що «людина 
сталінського часу буквально одержима пошуком знаків і сим
волів»2, цілеспрямовано нав’язуваних засобами терору і про
паганди. До початку 1940-х років конструкція радянського 
символічного простору була вибудувана. Суспільна свідомість 
громадян країни рад, особливо її молодого покоління, вже 
цілковито формувалася на ідейних засадах, сформульованих 
Й. Сталіним в «Короткому курсі історії ВКП(б)». Однак населення
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регіонів, що ввійшли до складу СРСР напередодні та на початку 
Другої світової війни, насамперед Західної України та Прибалти
ки, в прямий чи опосередкований спосіб чинило опір агресивному 
наступу на їх громадянські свободи з боку «моно-організаційної 
партійної держави»3.

Через об’єктивні причини процес радянізації, західних 
областей УРСР проходив у два етапи: у 1939-1941 рр. та повоєн
ний період, з моменту їх звільнення від німецьких окупантів у 
1944 р. В обох випадках він «супроводжувався розгортанням 
масштабних репресій і безжальним нищенням “контрреволю
ційного елементу”»4. Другий прихід радянської влади на захід
ноукраїнські терени не був таким тріумфальним, як у вересні 
1939 року. Більше того, її представники в особі партійно- 
радянської номенклатури, силових структур зіткнулися з відкри
то ворожою, військово та політично організованою опозицією у 
формі українського повстанського руху. Закономірно, що сило
вий варіант вирішення конфлікту сталінським режимом розгля
дався як фактично безальтернативний, однак величезна увага 
приділялася також використанню несилових методів, зокрема 
пропаганді та агітації. їх поєднання дозволяло більшовицькій 
партії методично «знищувати святині минулого, рішуче припиня
ючи при цьому навіть незначні спроби засумніватися в сакраль
ному статусі комуністичних символів»5.

Таким чином, долю символічного простору західних об
ластей України в повоєнний період визначала низка подій, 
складена з процесу радянізації усіх сфер життя суспільства 
та української національно-визвольної боротьби за державну 
незалежність. Обидві сторони проблемі насадження/збережен- 
ня певного арсеналу символів надавали надзвичайно важливого 
значення. Спробуємо тезово охарактеризувати набір символічних 
інструментів, які використовувала більшовицько-радянська вла
да з метою прискорення процесу інтеграції західноукраїнського 
суспільства у загальносоюзний політичний простір.

Насамперед варто зазначити, що основним ресурсом за
безпечення функціонування та збереження сталінського режиму
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виступала більшовицька ідеологія, яка була соціоконструктив- 
ною домінантою форматування символічної сфери держав
ної політики в СРСР. Її максимальне поширення серед західно
українського загалу стало одним із основних завдань, вирішення 
яких покладалося, насамперед, на партійні осередки влади -  
обласні, міські та районні комітети КП(б)У. Саме вони виступа
ли центрами-координаторами процесу радянізації регіону, що 
супроводжувався відповідно організованою та змістовно напо
вненою пропагандою. Тому не випадково, що в умовах кадрової 
кризи 1944-1946 років найбільш затребуваною категорією но
менклатурних працівників залишалися пропагандисти та інст
руктори відділів пропаганди та агітації обкомів, міськкомів та 
райкомів партії. Вони прямо чи опосередковано виступали ре
трансляторами ідеологічних установок сталінського режиму, в 
різний спосіб контролюючи процес наповнення гуманітарного 
простору регіону. З метою його «переформатування» викорис
товувався традиційний набір інструментарію з арсеналу більшо
вицької пропагандистської машини: органи преси, радіо, збо
ри різних категорій населення, наради, наочна агітація, зокрема 
лозунгова, масові ритуальні дійства -  паради, урочисті зібрання 
тощо.

Неодмінними атрибутами радянського способу життя ста
вали червоний прапор, герб СРСР, портрети вождів, гасла і пла
кати, що в обов’язковому порядку прикрашали усі партійно- 
державні установи. Варто підкреслити, що більшовицька влада 
не допускала жодних компромісів у питанні формування радянсь
кого символічного простору. По-перше, встановлювалася вик
лючна монополія на радянські державні символи, що в принципі 
ототожнювалися з партійно-більшовицькими (комуністичними); 
по-друге, вони мали бути присутніми не тільки в офіційних 
державних установах, але й у публічно-громадських закладах -  
магазинах, клубах тощо; по-третє, відновлення/встановлення 
радянської влади супроводжувалося процесом перейменуван
ня вулиць та цілих населених пунктів, що мало на меті стерти з 
історичної пам’яті українців символи-маркери, збереження яких
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забезпечує тяглість традиції націо- та державотворення. Насам
перед це стосувалося обласних центрів Західної України -  Льво
ва, Тернополя, Станіслава, Луцька, Ровна, Чернівців, Дрогобича. 
Зокрема, на одній з перших сесій міської ради Львова у 1945 р. 
було прийнято рішення зобов’язати власників будинків, крам
ниць, будинкоуправлінь негайно зняти старі вивіски, розпоряд
ження, плакати й оголошення, незалежно від1 мови, якою вони 
були написані, і замінити їх новими, радянського зразка. «Назви 
вулиць, які були у всіх на слуху, повинні були створювати ілюзію 
непохитності радянського режиму, стверджувати безповорот
ність комуністичних ініціатив»6. Так з’являються вулиці Лені
на, Сталіна, Маркса, Червоноармійські, Першотравневі тощо. 
Натомість прибиралися назви, пов’язані з героїчним минулим 
українців, іменами національних героїв. Красномовним підтверд
женням сказаного є майже хрестоматійний приклад, коли зі 
скульптурної композиції «Нептун» на площі Ринок у Львові 
забрали тризуб, оскільки він нагадував символіку українських 
націоналістів.

Виступаючи 11 лютого 1947 року на засіданні обласного 
партійного активу, на якому обговорювалися результати лют
невих виборів до Верховної Ради УРСР, перший секретар 
Львівського обкому КП(б)У І. Грушецький наголосив, що «ува
га ЦК КП(б)У до питання ідеологічної роботи не є випадко
вою. Партія завжди виховувала радянський народ в дусі високої 
ідейності, в дусі ідей Леніна-Сталіна, в дусі відданості і любові до 
більшовицької партії, радянської держави і нашої батьківщини»7. 
Наведена цитата аж ніяк не претендує на унікальність чи 
ексклюзивність думки, висловленої регіональним партійним 
лідером. Однак у цій тезі чітко виокремлюється кілька складо
вих, які виступали смисловими центрами формування нових 
символів: комуністична ідея, образ Леніна і Сталіна в контексті 
спадкоємності більшовицької державотворчої традиції, більшо
вицька партія і радянська батьківщина.

Оскільки тема «батьківщини», «вітчизни» була однією з 
домінуючих у пропагандистській риториці самостійницького 
підпілля, влада теж намагалася активно використовувати ці
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терміни, наповнюючи їх, однак, іншим змістом. Автори ра
дянських пропагандистських агіток апелювали до патріотичних 
почуттів українців -  громадян СРСР, постійно підкреслюючи 
духовну історичну єдність західноукраїнських земель з радянсь
кою Україною, акцентуючи увагу на першій складовій цього 
словосполучення. Розкриваючи «контрреволюційну, антина
родну суть українсько-німецьких буржуазних націоналістів», 
більшовицькі пропагандисти вправно жонглювали термінами 
«класові вороги», «куркульські елементи», «вороги народу», пря
мо чи опосередковано нав’язуючи суспільству тезу про класову 
нерівність як першопричину розгортання повстанського руху. 
Таким чином за межі суспільного дискурсу було витиснуто тему 
політико-ідеологічного антагонізму між сталінською версією 
тоталітаризму та ідеями демократії, носіями яких виступали 
суб’єкти українського самостійницького руху.

Однак нав’язана західноукраїнському суспільству імперська 
ідеологічна доктрина в принципі не могла бути ним сприйня
та, оскільки суперечила його базовим цінностям ліберально- 
демократичного характеру. Крім того, потужний опір політиці 
насадження нових смислових конструктів чинив український 
самостійницький рух, використовуючи для цього інструменти 
зі свого збройного та політико-пропагандистського арсеналів 
тиску.

Особливо жорсткою та запеклою була боротьба за моло
де покоління, яке обидві сторони намагалися втримати в сфері 
свого впливу. Використовуючи різноманітні державні інститу
ції -  навчально-виховні заклади освіти, дитячі та молодіжні 
організації -  жовтенятську, піонерську та комсомольську орга
нізації, засоби масової інформації тощо, влада насаджувала свою 
систему цінностей. Націоналістичне підпілля, своєю чергою, 
відчайдушно захищало традиційно усталений життєвий простір 
українського населення краю, базовими засадами якого були 
християнські традиції.

Офіційні звіти партійних функціонерів того часу рясніють 
інформацією про контрзаходи з боку українських повстанців 
більшовицькій політиці радянізації західноукраїнських областей.
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Як правило, вони зводилися до заборони вчителям, аж до погроз їх 
фізичного знищення, навчати дітей за радянськими підручниками 
історії чи літератури; школярам -  вступати до лав піонерських чи 
комсомольських організацій; відзначати більшовицько-радянські 
свята -  свято Жовтневої революції, день народження чи смерті 
В. Леніна тощо. Натомість українські повстанці схиляли вчите
льок, які приїхали зі Східної України, до співпраці з гіідпіллям, 
«давали свої книги, щоб вони по них навчали дітей». Непооди
нокими були випадки, коли «знищували портрети вождів, газе
ти, робочі плани в школі і т. д.»8.

Масштаби такої діяльності самостійницького підпілля, 
особливо в перші повоєнні роки, викликали небезпідставне 
занепокоєння з боку влади, свідчення чого знаходимо в різного 
роду документах. Так, в одній з доповідних записок секретаря 
Почаївського райкому КП(6)У Тернопільської області читаємо: 
«Українсько-німецькі націоналісти тероризують не тільки робо
ту радянських активістів, але й роботу шкіл. їхні верховоди за
ходять в школи і контролюють політичний зміст викладання. У 
виховні години забороняють вчителям розповідати дітям про 
т. Сталіна, Червону армію, Радянський Союз. Поздіймали лозун
ги в школах, а також портрети керівників партії й уряду. По всіх 
приміщеннях Старо-Олексинської сільської ради, на яких були 
нарисовані лозунги, бандерівці їх позамазували. А на школі ви
рубали топором. Провівши загальні збори мешканців окремих сіл 
Кременеччини, бандити провели відповідну роботу, щоб батьки 
не заставляли дітей ходити до школи і вчити уроки. ...В одній зі 
шкіл вчителька завдала учням вивчити гімн Радянського Союзу і 
протягом двох тижнів примушувала їх вивчати. Але діти не вив
чили, відказуючись, що не мають часу. Тоді як вірш про те, як мати 
виряджала сина в армію, вивчили всі напам’ять»9.

Смисловою домінантою радянської системи символів висту
пали також фігура лідера більшовицької партії як уособлення ідеї 
справедливої влади. Сакралізація образу Сталіна -  «вождя всіх 
часів і народів», відбувалася в прямий чи опосередкований спосіб. 
Обов’язковим атрибутом кожного чиновницького кабінету, уста-
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нов та закладів усіх, без винятку, сфер життя радянської людини 
стали портрети Й. Сталіна та В. Леніна. Директори навчальних 
закладів усіх типів, культурно-освітніх установ, навіть голови 
колгоспів в обов’язковому порядку мали подбати про наявність 
на стінах кожного робочого кабінету портретів вождів «світового 
пролетаріату».

Візуалізація образу радянського лідера посилювалася вико
ристанням значної кількості його скульптурних зображень у 
вигляді бюстів, пам’ятників, барельєфів тощо. Паралельно з цим, 
значна увага приділялася вербальним засобам, зокрема вивчен
ню та популяризації його промов і виступів, наприклад, «про
мови товариша Сталіна на зборах виборців Сталінського вибор
чого округу м. Москви 9 лютого 1946 року», або теоретичних 
праць -  «Марксизм і національно-колоніальне питання» чи 
«Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу», -  їх вивчення 
входило в обов’язкову навчальну програму усіх партійних та 
політшкіл, на них посилалися партійні агітатори, виступаючи 
перед західноукраїнською громадськістю, створювалися спеціаль
ні гуртки з її вивчення.

Імперативом стало підкріплювати цитатами зі Сталіна як 
ключовими тезами будь-яку промову пропагандистського харак
теру. Так, в одному зі звітів Львівського обкому партії читаємо: 
«Промова т. Сталіна 9 лютого 1946 року на передвиборчому 
зібранні виборців Сталінського округу стала основним докумен
том, навколо якого розгорнуто агітаційно-масову роботу. Для 
широкого і організованого вивчення промови Сталіна серед тру
дящих області, по всіх районах були проведені одноденні районні 
та кущові семінари агітаторів, на яких доповідачами обкомів 
і райкомів КП(6)У були прочитані доповіді на тему «Промова 
т. Сталіна -  бойова програма партії і радянської влади в боротьбі 
за побудову комунізму»... обком КП(6)У видав промову товари
ша Сталіна в перекладі українською мовою брошурою 150 тис. 
екземплярів, плакатів 50 тисяч, брошурою польською мовою -  
20 тис. екземплярів»10. Звичним стало використання «радянсь
ких» ідіом на кшталт: «сталінська п’ятирічка», «сталінський блок 
комуністів і безпартійних», «сталінська вахта» і т. п.
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Паралельно з потужним нав’язуванням західноукраїнському 
суспільству нових політичних символів, зокрема, образу лідера 
СРСР, здійснювалося агресивне витіснення із символічного про
стору регіону основних атрибутів українського самостійницького 
руху -  ідентифікаційних знаків ОУН і УПА як лідерів та орга
нізаторів антирадянського руху Опору, постатей українських 
національних героїв, національних та релігійних свят, і т. п. 
Маємо чимало документальних підтверджень розгортання конф
лікту між владою та суспільством з приводу збереження/зни- 
щення символічних могил, заборони владою здійснювати похо
вання жертв сталінського режиму за християнським обрядом. Так, 
в одному зі звітів партфункціонера Тернопільщини йдеться про 
труднощі «в роботі зі зняття з могил націоналістичних хрестів, бо 
бандерівці здійснюють запеклий опір аж до погроз фізичного зни
щення голів сільрад та їх сімей»11.

Руйнування більшовицькою владою традиційного знаково- 
символічного простору західноукраїнських областей відбувалося 
в насильницький спосіб: або шляхом фізичного знищення 
пам’ятних знаків -  маркерів національної пам’яті (символічних 
могил, хрестів, перейменування вулиць, населених пунктів 
тощо), або дискредитації українського героїчного пантеону та 
національної ідеї.

На тлі звеличення «героїзму Червоної армії, історичного 
вкладу більшовицької партії в розгром гітлерівської Німеччини 
та організацію налагодження мирного життя трудящих Захід
ної України», цілеспрямованому паплюженню піддавався повс
танський рух, його учасників і симпатиків таврували нега
тивно забарвленими кліше («українсько-німецькі буржуазні 
націоналісти»), піддавали публічному остракізму на загаль
них зборах різного роду колективів, вимагаючи, крім того, від 
«жертви» привселюдного «каяття». Комуністичні ідеологи та 
органи держбезпеки звинувачували ОУН у тому, що вона має 
пронімецьку орієнтацію та здійснює підривну діяльність проти 
СРСР, УПА -  у колаборації з нацистами. Виступаючи на зборах 
сільських громад, партійні пропагандисти акцентували увагу
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на «звірствах фашистської армії, бандерівців: скільки вони вби
ли людей, забрали на каторгу, скільки спалили будинків, шкіл і 
тому подібне». З другого боку, наголошувалося на тому, «що дала 
радянська влада: відбудовані школи і розпочато навчання, пра
цює лікарня, організовуються і працюють клуби, хати-читальні». 
В інструктивних матеріалах для пропагандистів зверталася ува
га на необхідність «в доповідях і бесідах показувати разючу від
мінність між справами фашистської банди і тим, що дає радянсь
ка влада»12.

Широкого поширення набула практика популяризації «дум
ки трудящих, які гаряче підтримують політику більшовицької 
партії». Сторінки тогочасних районних та обласних газет ряс
ніють інтерв’ю або цитатами з виступів селян та робітників 
західних областей України, в яких ті з обуренням звинувачують 
бандерівців у вбивствах мирних мешканців і запевняють владу, 
що їм «не були і не будуть страшні бандити. ...Потрібно приско
рити час, щоб організовано піти на знищення цих ізвергів»13.

З метою легітимізації радянської влади більшовики широко 
використовували також символи-дії: урочисті промови, звер
нення до громадян, паради, маніфестації, вибори до вищих зако
нодавчих органів влади, здійснюючи в такий спосіб «сакралізацію 
секулярних (суспільно-політичних) цінностей, витісняючи сак
ральні (смислово-життєві) цінності на периферію»14. Класич
ним прикладом цього є звернення Президії Верховної Ради і 
Раднаркому УРСР, ЦК КП(6)У «До учасників так званих “УПА” 
і “УНРА”»; вибори до Верховної Ради СРСР в лютому 1946 року 
та Верховної Ради УРСР в лютому 1947 року; святкування річ
ниці Жовтневої революції, Дня Радянської Армії (23 лютого) 
тощо. Влада всілякими способами намагалася надати їм масо
вого, «всенародного» характеру, прямо чи опосередковано при
мушуючи громадян брати в них участь, тому, як правило, вони 
супроводжувалися гучними пропагандистськими кампаніями.

Зважаючи на ідеологічне наповнення такого роду заходів, 
вони стали не просто елементами нової соціальної реальності 
західноукраїнського регіону, в них закладалася ритуальна
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символіка тоталітарної системи. Власне, вони самі були симво
лами, уособленням «демократичних засад радянської політичної 
системи», «величезних переваг радянського суспільного ладу» 
на тлі «злочинних дій українсько-німецьких буржуазних націо
налістів та бандформувань УПА». Традиційно будь-які «урочис
ті акції з нагоди...» використовувалися радянською владою як 
пропагандистський майданчик для дискредитації самостійниць
кого підпілля, «терористичної діяльності окремих бандбоївок, 
розперезаних куркулів, оунівського підпілля і УПА»15.

Таким чином, процес радянізації символічного простору 
західних областей України у повоєнний період, на відміну від 
передвоєнного, вирізняється помітною позитивною динамікою. 
Політичні символи радянської влади були квінтесенцією біль
шовицьких ідеалів і цінностей, які онтологічно суперечили 
базовим цінностям західноукраїнського суспільства, що викли
кало їх гостре несприйняття місцевим населенням. Формуван
ня знаково-символічного простору нової влади проходило у 
фарватері процесу радянізації західноукраїнського регіону і ви
користовувалося нею як інструмент боротьби з українським 
самостійницьким рухом. Обидві сторони розглядали символіку, 
насамперед політичну, як інструмент пропаганди та утвердження 
своєї влади, тому проблема збереження/формування символіч
ного простору оцінювалася ними як одна з найважливіших.

Список джерел і літератури

1 Трессиддер Дж. Словарь символов; [пер. с анг. С. Палько]. -  М.: ФАИР-
ПРЕСС, 1999. -  С. 437.

2 Куляпин А., Скубач О. Мифология советской повседневности в лите
ратуре и культуре сталинской эпохи. -  М.: ЯСК, 2013. -  С. 220.

3 Маля М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917-1991 / Пер.
з анг. А. Д. Гриценка, П. С. Насади, 3 .1. Клещенко, В. П. Павленка. -  К.: 
Мегатайп, 2000. -  С. 27.

4 Баран В., Токарський В. «Зачистка»: політичні репресії в західних об
ластях України у 1939-1941 рр. -  Львів, 2014. -  С. 331.



356 Матеріали міжнародної наукової конференції

5 Куляпин А., Скубач О. Мифология советской повседневности в ли
тературе и культуре сталинской эпохи. -  М.: ЯСК, 2013. -  С. 220.

6 Генега Р. Формування радянського соціального простору у Львові 
(1944-1953 pp.) // Український історичний журнал. -  № 6. -  2014. - 
С. 82.

7 Державний архів у Львівській області, ф. П-3, оп. 2, спр. 69, арк. 193.
8 Державний архів у Тернопільській області, ф. П-1, оп. 1, спр. 181, 

арк. 186.
9 Державний архів у Тернопільській області, ф. П-1, оп. 1. спр. 145, 

арк. 32.
10 Державний архів у Львівській області, ф. П-3, оп. 2, спр. 107, арк. 13.
11 Державний архів у Тернопільській області, ф. П-1, оп. 1, спр. 181, 

арк. 54.
12 Державний архів у Тернопільській області, ф. П-1, оп. 1, спр. 181, 

арк. 187.
13 Державний архів у Волинській області, ф. П-1, оп. 1, спр. 37, арк. 123.
14 Зудин А. Ю. «Культура имеет значение»: к предыстории российского 

транзита // Мир России. -  2002. -  № 3. -  С. 124-125.
15 Державний архів у Львівській області, ф. П-3, оп. 2, спр. 69, арк. 160.



Володимир Марчук

БОРОТЬБА КАРАЛЬНО-РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ 
РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ З УКРАЇНСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНО- 

ВИЗВОЛЬНИМ РУХОМ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
У 1944-1945 РР.

Протягом останніх десяти років вітчизняна наука зробила 
крок уперед щодо переосмислення військово-політичної історії 
України XX ст. Проте один із найпотужніших національно- 
визвольних рухів Європи 1940-1950-х років, безпрецедент
ний за тривалістю, активністю і масштабами опір українського 
народу під проводом ОУН і УПА могутньому репресивному 
апаратові сталінської імперії досі частиною нашого суспільства 
сприймається неоднозначно. Упродовж півстоліття радянська 
історіографія і пропаганда формували спотворене уявлення про 
нього, режимові вдалося нав’язати широкому загалу викривле
ний стереотип борців за незалежність і соборність України, при
ховуючи реальні масштаби боротьби, її характер, а також злочи
ни репресивних органів проти місцевого населення.

Мета статті -  дослідити боротьбу карально-репресивних 
органів радянської влади з українським національно-визвольним 
рухом на території Рівненської області у 1944-1945 рр. Тези робо
ти широко ілюструються архівними матеріалами.

У результаті Житомирсько-Бердичівської операції війська 
1-го Українського фронту на початку січня 1944 року вийшли 
на лінію Сарни-Славута-Козятин-Іллінці. Було звільнено Ж и
томирську область, більшу частину Київської, окремі райони
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Рівненської та Вінницької областей. З 24 січня по 17 лютого 
1944 р. унаслідок Корсунь-Шевченківської операції військ ра
дянської армії 10 дивізій армії противника було ліквідовано. 
Одночасно праве крило 1-го Українського фронту провело Рів
ненсько-Луцьку операцію (27 січня -  11 лютого 1944 р.) з метою 
визволення району Рівне-Луцьк-Шепетівка, і як наслідок, 11 лю
того було знищено німецькі оборонні рубежі, взято під контроль 
залізничні і шосейні шляхи, що створило сприятливі умови для 
просування вглиб території Західної України1.

З відновленням радянської влади на території Рівненщини у 
1944 році розпочинається процес другої радянізації краю, скла
довою якого була боротьба радянського комуністичного режиму 
проти націоналістичного підпілля.

Населення добре пам’ятало брутальність радянських чинов
ників ще під час першої радянізації Рівненщини, що і було чи не 
основною причиною запеклого опору «советам» 1944 р. Розгор
тання такого сильного націоналістичного «бандерівського» руху 
стало несподіванкою навіть для тих компартійних чиновників, 
які здійснювали радянізацію області у 1939-1941 рр., або ж тих, 
хто брав участь у радянському русі Опору і перебував на території 
Рівненщини у період радянсько-німецької війни. Працівники 
НКВС-НКДБ зробили багато, щоб зломити опір місцевого 
націоналістично налаштованого населення. Наприклад, заступ
ник начальника наркома внутрішніх справ УРСР, Тимофій 
Строкач, згадував, що в органах НКВС «була порядна кількість 
людей, як і... в кожному жителі бачили бандерівця»2.

Влучно охарактеризував ставлення місцевого населен
ня до комуністичного режиму секретар Демидівського райко
му КП(б)У Г. Кодак на обласному партійному активі наприкінці 
1944 року. Зокрема, він зазначив: «Потрібно сказати, нам народ 
допомагає менше, а бандитам -  більше. Ми вбивати можемо 
багато, а що це за люди... Питання так стоїть -  бандитів потріб
но ліквідувати, але потрібно знати, кого вбили, а у нас є випад
ки, що на сім’ї червоноармійців кажуть, що вони бандерівці, на 
інвалідів Вітчизняної війни кажуть, що він бандерівець... Якщо
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зведення не дали, що нікого не вбили, то звідси кажуть -  значить 
нічого не робили. Партія і Уряд звернення випустили, щоб бан
дити з повинною йшли, а ми стараємось рахувати, скільки ми 
вб’ємо»3.

Загони УПА у 1944 р. нараховували орієнтовно 80-100 тисяч 
осіб, мали організаційні риси регулярної армії та різноманітні 
види зброї, типові для партизанських формувань. Але порівняно 
з радянською збройною потугою УПА була далеко нерівним 
супротивником і на перемогу над Червоною армією сподіватися 
не могла.

Керівництво ОУН мало усвідомлювати безперспективність 
подальшої боротьби проти радянського режиму. В середовищі 
Проводу ОУН і командування УПА були політики й командири, 
які пропонували припинити збройну боротьбу проти СРСР. На 
їхню думку, повстанську армію треба було розпустити, щоб збе
регти національний потенціал на майбутнє, а керівним струк
турам Організації перейти в глибоке підпілля. Проте, такі ідеї, 
на жаль, не знайшли необхідної підтримки. Переміг курс на 
безкомпромісну боротьбу з «советами». Варто враховувати і той 
факт, що ЦК ВКП(б), уряд СРСР і республіканське керівництво 
ще до 1944 р. знали про боротьбу ОУН(б) та загонів УПА проти 
німців, а також про те, що основна маса вояків УПА вступала в 
ряди повстанців з наміром боротися насамперед проти німецьких 
окупантів і що ОУН та УПА користуються всенародною симпатією 
і підтримкою.

Разом з тим, радянські документи 1944-1945 рр. та виступи 
партійного керівництва свідчать, що на цьому етапі радянсь
ка сторона недооцінила сили опору ОУН та УПА. Так, в люто
му 1945 р. М. Хрущов та В. Бегма на обласній нараді секретарів 
обкомів КП(б)У начальників НКВС і НКДБ при Рівненському 
обкомі наївно ставили завдання покінчити з бандерівцями до 
кінця березня, а місцеві керівники давали обіцянки це завдання 
виконати4.

Помилкою радянського керівництва щодо українського 
національно-визвольного руху 1940-х років було вимагати без
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застережного прийняття ОУН і УПА радянського диктату. 
Члени ОУН і вояки УПА могли зберегти життя і не бути ув’яз
неними тільки за однією умовою -  якщо припинять боротьбу і 
не будуть ставити перед радянськими органами жодних вимог. 
Сталінське керівництво погоджувалося залишити на волі тих 
учасників збройної боротьби, які відмовляться від цілей руху. 
Після того, як український національно-визвольний рух не по
годився переступити через свої ідеали, а Провід ОУН і коман
дування УПА не прийняли радянського диктату і вимог повної 
капітуляції, радянський тоталітарний режим узяв курс на фізич
не та моральне знищення членів руху, репресії проти родин, 
агентурного розкладу підпілля та інших методів терору.

Важко припустити, що 1944 р. радянське керівництво спо
дівалося вирішити проблему українського підпілля і збройних 
загонів та формування УПА мирним шляхом. Уже 12 лютого 
1944 р., зразу після того, як Червона армія зайняла територію 
Рівненської області, Президія Верховної Ради і Раднарком УРСР 
звернулися до «...синів і дочок українського народу, які потра
пили до так званих “УПА” та “УНРА”...» із закликом припинити 
боротьбу. Зокрема, у зверненні говорилося: «Виходьте з лісів! 
Здавайте Червоній Армії свою зброю! Вертайтесь до рідних 
осель, до чесної, мирної праці на користь нашої радянської 
батьківщини, на користь нашого народу! Вас чекають рідні -  
ваші матері, дружини, діти, батьки. Замість ганебної загибелі в 
оунівських бандах, ви вдома одержите змогу мирної праці, щас
ливого життя, здобудете всі права вільного радянського грома
дянина... Радянський уряд відкриває дорогу до життя, до мирної 
праці і щасливого майбутнього перед всіма учасниками так 
званих “УПА” та “УНРА”, які порвуть всякі зв’язки з ворога
ми народу -  гітлерівцями і оунівцями... іменем Уряду УРСР ми 
гарантуємо всім... прощення їхньої тяжкої помилки»5. Звернення 
друкувалося у газетах, у вигляді брошур, плакатів та листівок сот
нями тисяч примірників.

Проте ці заклики мали мінімальний вплив на УПА. Це 
було пов’язано з тим, що основна маса рядових вояків УПА,
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підпільників, симпатинів, тих, хто ухилявся від призову до 
Червоної армії, боялися оунівську Службу безпеки, яка жорсто
ко карала і тих, хто йшов на контакт з органами радянської вла
ди, і членів їх сімей, в тому числі і малолітніх дітей. Лише з весни 
1945 р. в документах ОУН і УПА з’явилися роз’яснення про те, 
що за співпрацю з більшовиками покарання повинен нести сам 
«сексот» -  жінок і дітей знищувати заборонялося. Проте на 
практиці ця вказівка часто ігнорувалася і випадки помсти членам 
родини спостерігалися і пізніше6.

Зрозуміло, що різні звернення, відкриті листи та оголошен
ня амністій учасникам збройного руху призначалися насамперед 
для створення великодушного образу радянської влади, головну 
ж ставку від початку радянське керівництво робило на збройну 
боротьбу з українським підпіллям.

Так, у березні 1944 р. Л. Берія проінформував Державний 
комітет оборони СРСР про такі заходи по ліквідації УПА на 
території Рівненської області:

1) створення оперативних військових груп під керівницт
вом відповідальних працівників у Рівному, Сарнах, Костополі, 
Острозі і Дубровиці;

2) ужиття запобіжних заходів на дорогах, залізницях, у рай
центрах;

3) оголошення місцевому населенню даних про арештова
них членів ОУН і УПА, засуджених військовим трибуналом до 
розстрілу;

4) сім’ї оунівців (чи тих, хто «перебуває в бандах») та засуд
жених за активну антирадянську діяльність беруться на облік 
для виселення їх у східні області СРСР. Планувалося виселення 
і жителів тих населених пунктів, більшість чоловічого населення 
яких «перебуває в бандах», а жителі надають ним допомогу харча
ми та переховують їх7.

Ці директиви були першою спробою боротьби з українсь
ким збройним підпіллям; карально-репресивний апарат послі
довно застосовував їх і надалі. У тому самому березні 1944 р., 
додатково до 4 бригад внутрішніх військ НКВС і 4 прикордон
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них полків з охорони тилу, в Рівненську область було направле
но 2 дивізії, 4 бригади, 1 кавалерійський полк і 1 танковий ба
тальйон військ НКВС8.

Сьогодні натомість важко встановити, якою була чисель
ність українського підпілля на час звільнення області. Дані про 
це не повні і потребують уточнення. В архівних фондах рай
комів партії Рівненської області збереглася інформація про 
окремі групи бандерівців. Наприклад, у Вербському районі 
діяли з’єднання «Докса» кількістю 600 чол.9; у Деражненському 
районі -  банди «Гострого», «Гамалії», «Герспа», «Мокрого», «Бог
дана», «Зота», «Нечая», «Кори», «Мирного», «Осики», «Гонти», 
«Галайди», «Єрмака», «Партизана», «Цети» і це ще не повний 
перелік. На нараді представників військових частин при 
Деражненському райком КП(б)У 31 квітня 1944 р. ситуація з 
українським підпіллям була охарактеризована так: «...у районі 
ще “болтаються” ряд дрібних бандитських угруповань»10. У Го- 
щанському районі були банди «Деркача» кількістю 70 чол., «Цига
на» -  10 чол., «Яструба» -  10 чол., «Підкови» -  12 чол., «Ачмана» -  
15 чол., «Мухи» -  10 чол., «Крутого» -  7 чол., «Труби» -  6 чол., 
«Сови» -  6 чол.11 У Лубенському районі діяли групи «Мамая», 
«Ниви», «Чаплія», «Гонти»12; у Дубровицькому районі -  групи 
«Кармелюка», «Стіжка», «Устима»13; у Корецькому районі -  гру
пи «Жолудя» кількістю 30 чол., «Матроса» -  25 чол., «Лози» -  
11 чол., «Чорного» -  18 чол.14 Аналогічні повідомлення зуст
річаються у документах всіх ЗО районів області.

На нараді секретарів райкомів партії, голів райвиконкомів 
та керівників каральних відомств за участю М. Хрущова, що 
проходила 14 січня 1945 року в Рівному, мова йшла про бо
ротьбу з бандерівською групою чисельністю 100 осіб в районі 
села Тинного Сарненського району, про групу «Яреми» в 400- 
500 осіб у Клесівському районі, групу «Кори» -  400 чоловік у 
Вербському районі, про дві групи в Костопільському районі: 
одна у 250 осіб, інша -  300, якими командували ватажки «Лис» і 
«Панько». На нараді виступили М. Хрущов, перший секретар 
Обкому КП(б)У В. Бегма, обласний прокурор Комолов, секре
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тар Обкома ЛКСМУ Лук яненко, секретарі райкомів партії та 
керівники районних каральних відомств. Усі вони доповідали 
про кількість та місцерозташування бандерівських груп, кіль
кість вбитих, арештованих та нейтралізованих «бандитів» і т. д. 
Начальник управління НКВС В. Трубніков на нараді 17 лютого 
1945 р. повідомляв, що станом на 10 січня 1945 р. по області на
раховувалось 137 боївок загальною чисельністю 7547’людей, на 
15 лютого вже 114 боївок загальною чисельністю 3169 чоловік15.

Незважаючи на складні умови діяльності, загони УПА про
довжували боротьбу проти нових окупантів західноукраїнських 
земель. У 1944-1945 рр. збройна боротьба загонів УПА проти 
радянського режиму здійснювалася за кількома напрямами.

По-перше, збройні напади на низові радянські політичні та 
каральні структури та державні, господарські об’єкти на зразок 
млинів, машинно-тракторні станції, а також залізничні станції 
і колії, телеграфне сполучення, державні торгівельні заклади, 
школи. Вночі з 21 на 22 грудня 1944 р. між райцентрами Березно 
і Костопіль невідомими було спиляно 110 телефонно-телеграф
них стовпів16. Вночі з 25 на 26 травня 1944 р. в Здолбунівському 
районі була знищена Загорощанська МТС, при цьому 3 трак
тори були розбиті, а четвертий ХТЗ-НАТИ забраний до лісу17; 
З вересня 1944 р. на відрізку залізниці Рівне-Дубно було підір
вано 3 мости; 26 жовтня цього ж року було розібрано колію 
на відрізку Людвипіль-Рокитно і пущено під відкіс потяг, що 
слідував на ст. Рокитно, при цьому було обстріляно пасажирів; 
29 жовтня 1944 р. на перегоні Клесів-Томашгород під укіс було 
пущено товарний потяг18; у травні 1945 р. спалено міст у с. Чуд- 
ниця Гощанського району19, групою «Пащенка» 29 березня 1945 р. 
на перегоні Малинськ-Немовичі пустили під укіс товарний 
потяг, ЗО березня цього ж року на перегоні Сарни-Страшево 
підірвано товарний потяг, цього ж дня на відрізку Малинськ- 
Немовичі підірвано пасажирський потяг20. У ніч на 17 грудня 
1944 р. було здійснено збройний напад на залізничну станцію 
Могиляни, в результаті було підірвано колишню казарму НКВС21. 
У вересні 1945 р. в с. Острівці Володимирецького району було
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спалено школу та розбито гарнізон. У жовтні 1945 в с. Стрельськ 
Сарненського району було спалено сільраду і приміщення 
школи23.

По-друге, відбувалися напади на радянські каральні озброєні 
групи, комуністичних пропагандистів, організаторів радянської 
влади на селі, організаторів державної позики, виборів і всіх тих, 
хто представляв більшовиків. Такого роду дії бандерівців були 
найчисельнішими. Багато з них були класикою партизанської 
боротьби і завдавали режиму дошкульних кадрових втрат. Так, 
20 грудня 1944 р. в с. Устя Людвипільського р-ну отряд зі 
100 осіб напав на групу бійців військової частини, які заготовля
ли сіно. У результаті сутички 6 бійців загинуло, 2 було поранено 
і 4 потрапило в полон24. Так, 11 квітня 1945 р. група з 20 чоловік 
Людвипільсього районного партійного радянського активу їхала 
з м. Рівне в районний центр Людвипіль. Між селами Адамівка 
та Янівка група партизанів зробила засідку і напала на актив, 
унаслідок чого був убитий завфінінструкторським відділом рай
кому тов. Дзюман П., забрані всі документи, автомат і пістолет. 
Група активу мала 9 гвинтівок і 8 автоматів, проте не зробила 
жодного пострілу проти нападників25. Зі слів інструктора райко
му КП(б)У Кузьменка, його з групою радянського партактиву на 
ділянці с. Мільча у Вербському районі обстріляв загін чисельніс
тю 50 чоловік, 4 листопада ту саму групу Кузьменка було знову 
обстріляно нападниками кількістю ЗО людей26. У Висоцькому 
районі за останні 3 місяці 1944 року було вбито 8 представників 
радянського партактиву. Тільки в листопаді місяці вбито 4 сім’ї 
(11 людей), спалено одну школу. В кінці доповіді робиться висно
вок: «Бандити настільки активізували свої дії за останні 2 місяці, 
що якщо раніше радянський партактив міг бувати без охорони у 
12 сільських радах, то в теперішній час без озброєної охорони не
можна виїжджати ні в одну сільську раду району»27.

Проте така жорстокість мала логічне пояснення -  в останні 
З місяці 1944 р. Висоцьким PB НКВС і ВВ НКДБ було проведено 
9 великих запланованих і 13 позапланових операцій, в результаті 
вбито 24 людини, спіймано, арештовано бандерівців і посібників
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26 чол., затримано дезертирів, які ухилялися від служби в армії 
і роботи в промисловості, -  82 чол. Органи РВ НКДБ виявили 
5 груп ОУН і арештували 14 чоловік, взяли на облік 249 сімей, 
стосовно яких оформлено 86 справ на виселення28. Жорстокість 
породжувала жорстокість. 25 та 27 квітня 1945 р. підпільниками 
вбито голів Кривицької та Мочулищинської сільських рад Дуб- 
ровицького району29.

Поза всяким сумнівом, такі дії загонів УПА впливали на 
морально-політичні настрої українського населення, але конк
ретних перспектив на здобуття влади вони не мали. Але 
найтрагічнішим було те, що боротьба українського підпілля про
ти радянського режиму супроводжувалася колосальними людсь
кими жертвами, як з однієї, так і з другої сторони. Як правило, 
при кожному збройному зіткненні радянських каральних заго
нів з підрозділами чи боївками УПА радянська сторона спира
лася на чисельно більші сили, збільшуючи їх за рахунок різних 
військових гарнізонів, що дислокувалися в місцевостях, та кращу 
військову виучку командирів та рядового складу.

Так, за 10 місяців 1945 року в Гощанському районі було 
проведено 170 військово-чекістських операцій, у т. ч. 122 -  опе
рації НКВС та 48 -  НКДБ, в ході яких повністю знищено 8 отря- 
дів і 6 підпільних оунівських організацій, затримано 801 чол., 
вбито 458 чол.30 За 7 місяців 1945 року у Здолбунівському районі 
було проведено 112 операцій, в ході яких вбито 142 чол., у т. ч. 
сотенний «Остап», з боївок СБ -  9, серед них надрайонний ко
мендант «Шрам», підрайонні коменданти «Перебийніс» та 
«Сова». Затримано 105 учасників ОУН і УПА, з яких 13 співро
бітників СБ, 4 диверсанта («Гонта», «Кармелюк», «Шпаг», «Хма
ра»), 5 господарчих, 3 станичних, 1 коменданта ОУН. Репресо
вано 89 осіб, виселено 25 сімей31. У період з 23 березня 1944 р. 
по 24 січня 1945 р. у Вербському районі вбито в ході операцій 
650 чол., арештовано і засуджено 325 чол. Серед вбитих і ареш
тованих 50 станичних, 15 господарників, ЗО зв’язкових, 5 коман
дирів сотень, 6 командирів СБ району, 4 підрайонних командирів 
СБ. Дезорганізовано керівництво районного проводу ОУН, яким
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керував «Щербак», вбито начальника надрайонного проводу 
ОУН «Чорного», заарештована зв’язкова УПА «Віра», керівник 
юнацтва «Щупак»32. За період з 10 січня по 3 березня 1945 р. 
у Березнівському районі було вбито 135 чол., взято в по
лон 262 людини, явилися з повинною 137 чол., затримано для 
фільтрації 470 чол., знищено 1 госпіталь на 15 чол., 4 продукто
ві склади. У ході чекістських операцій було розгромлено групи 
«Чумака», «Морозенка», чота «Неділі». Серед вбитих 4 підрайон
них коменданта СБ, надрайоновий керівник Українського Чер
воного Хреста «Ярина», районний воєнний комендант «Коля». 
Серед полонених підрайонний комендант СБ с. Поляни «Федір», 
шеф зв’язку підрайону № 4 «Зірка», політреферент «Гай»33. В Ко- 
зинському районі у період з 1 липня по 1 листопада 1945 року 
було розгромлено 3 боївки СБ «Нечая», «Прометея» та «Мико
ли», внаслідок чого було вбито 31 та затримано 48 чол. Залиша
лася не ліквідована боївка «Степана» і ряд боївок-одиночок34. У 
Корецькому районі з 1 липня по 10 серпня 1945 р. було прове
дено 50 військово-чекістських операцій і 26 засідок, в результаті 
яких вбито 42 та взято в полон 13 чол., затримано 70 дезертирів. 
Підготовлено до виселення 25 сімей. З’явилося з повинною 
31 чол. В результаті такої роботи було знищено районний провід 
СБ «Шаули» Межиріцького району35. Під час бою розгромлена 
офіцерська школа УПА, а 338 бійців загинуло і 117 взято в полон36. 
У цілому по області з 1 серпня 1944 р. по 1 січня 1945 р. було вби
то 4 088 осіб, захоплено -  3 712, явилося з повинною -  1 069, усіх 
разом 8 859 осіб.37

Згідно з «Планом ліквідації озброєних банд українських 
націоналістів, що діють у Житомирській і Ровенській областях 
та північних районах Тернопільської і Кам’янець-Подільської 
областей», розробленим Українським штабом партизанського 
руху, до широкомасштабної операції по боротьбі з українським 
національно-визвольним рухом залучались партизанські з’єд
нання і загони під командуванням Степана Олексенка, Анто
на Одухи, Олексія Федорова та інших загальною чисельністю 
до 8 000 чоловік. їх «кидали» проти формувань УПА не лише в 
Рівненській, а й в  інших областях.
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На території Рівненської області передбачалася діяльність 
таких партизанських з’єднань: Олексенко -  1370 чол. (Корець- 
кий, Людвипільський, Березнівський, Рокитнівський та Томаш- 
грудський райони); Федорова, Кізя -  1460 чол. (Сарненський, 
Степанський, Бережницький та Володимирецький райони); 
Одухи -  2400 чол. (Кунівський, Мізочський, Здолбунівський 
та Острозький райони); Міщенко -  525 чол. (Клеванський, Н і
манський Костопільський і Софіївський райони); загін Нирко -  
200 чол. (Висоцький та Дубровицький райони)38.

Дії колишніх партизанів часто були предметом обговорення 
на різного рівня засіданнях. Так, на закритих партзборах у м-ку 
Деражне у квітні 1945 р. при розгляді питання про порушення 
революційної законності зазначалося, що «партизани ковпаківці 
систематично займаються грабунком. В звичку увійшло, що 
“медведівці”, які були в Деражно, уганяли з району по 90 корів, 
ковпаківці, наслідуючи їх приклад, теж вчиняють злочини»39. 
«Ніяких мір не приймається з боку НКВС і прокуратури щодо 
мародерства, яке й на сьогодні провадиться групами виїжджаю
чих на села, що особливо помічається серед партизанської 
групи»40.

Радянські партійні та спеціальні каральні органи вже у 
1944-1945 рр. змогли завдати дуже відчутних ударів військам 
УПА. Радянська тактика цього часу зводилася найчастіше до 
оточення загонів УПА переважаючими, добре озброєними 
військовими силами з метою їх повного знищення. Так, в плані 
оперативно-військових заходів по ліквідації груп і боївок СБ, 
які діють на території Корецького району, зазначалось: «При 
зустрічі з боївкою переслідувати до повного її знищення, не
залежно від місця її руху»41. При цьому майже завжди стави
лося завдання не просто розгромити бандерівський загін, а 
вбити більшість оточених вояків. Так, під час переслідування за
гону «Апостола» в Тучинському районі, підрозділ військ НКВС 
майора Погодіна, оточивши групу, убив 25 осіб і нікого не узяв у 
полон. Залишився один поранений вояк УПА, але і його замість 
допитати прикладом по голові вбив якийсь лейтенант42. У Ко-
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зинському районі під час ліквідації учасників наради СБ з 20-ти 
осіб 19-ть було вбито. В Острожецькому районі за три місяці в 
полон було взято лише 5 осіб. В Олександрійському районі під 
час сутички з загоном «Цигана» і «Гаєнко» загальною чисельніс
тю 25 чол. 24 людини вбиті і жодного не затримано. Аналогічні 
факти мали місце і в інших районах області43.

Така тактика радянських партійних і каральних органів 
дала результати. З другої половини 1945 р. документи не фіксують 
в Рівненській області великої кількості великих загонів УПА, 
за винятком окремих у Вербському, Гощанському та деяких 
інших районах. Тактика, яка використовувалася радянськими 
військами, змусила командування УПА відмовитися від старої 
організаційної структури армії та перейти до подрібнення сил на 
боївки по 3-5 вояків.

Особливого значення в боротьбі з націоналістичним під
піллям радянський репресивно-каральний апарат надавав 
агентурній роботі в селах та середовищі УПА. У планах по 
боротьбі з підпіллям у Клеванському районі рекомендовано: 
«переглянути агентуру органів НКВС та НКДБ і всіх непраце
здатних відсіяти, окрім того, закрити всі населені пункти агента
ми, з тим, щоб в кожному селі було не менше 5 чоловік, посили
ти виховання цієї агентури, навчаючи їх конспірації та методів 
роботи по виявленню бандитів»44. У Тучинському районі з ме
тою посилення боротьби з визвольним рухом рекомендувалося 
«організувати масову вербовку інформаторів по району, залуча
ючи... всі категорії населення, і досягнути того, щоб інформато
ри були в кожному населеному пункті»45.

Питання про створення агентури в середовищі українсь
кого національно-визвольного руху було одним з основних на 
нараді партійно-радянських і каральних керівників за участю 
М. Хрущова, що проводилася 14 січня 1945 р. у Рівному. М. Хру
щов неодноразово запитував районних керівників: «Сколько 
агентов на селе?», «Сколько населенных пунктов и агентов?», 
«Агентура есть?», «Почему не подобрана агентура?», «Почему 
агентов не имеете?» тощо. 3 секретного звіту про «Стан агентурно-
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інформаційної мережі по Рівненській області» на 20 берез
ня 1945 р. можна дізнатися, що агентурна мережа була такою: 
управління НКВС мало 56 резидентів, 160 агентів-внутрішни- 
ків, 80 агентів-маршрутників, 2133 інформатори, разом 2429 чо
ловік; управління НКДБ -  57 резидентів, 697 агентів-внутріш- 
ників, 2964 інформатори, разом 3718 чоловік46.

У боротьбі з «українським буржуазним націоналізмом» 
більшовицька влада використовувала найжорстокіші методи, 
наприклад, репресії проти родин вояків УПА та підпільників. 
15 квітня 1944 р. нарком внутрішніх справ УРСР В. Рясний 
підготував «Инструкцию-указание о порядке производства вы
селения семей активных участников ОУН и УПА». Вона була 
терміново розмножена і передана під розписку всім начальни
кам районних відділів НКВС та НКДБ. «Інструкції» передувало 
таємне розпорядження генерального комісара державної без
пеки Л. Берії від 31 березня 1944 р., відповідно до якого виве
зенню підлягали мешканці Західної України, які підтримували 
антирадянський рух на цій території. Юридичною підставою для 
виселення на місцевому рівні були: довідка сільради про при
належність одного з членів родини до ОУН чи УПА; довідка 
оперативного підрозділу НКВС-НКДБ про причетність тієї чи 
іншої особи до ОУН чи УПА, що базувалась на показах свідків 
чи агентурних матеріалах; свідчення учасників національно- 
визвольного руху. Вже у 1944 р. практично в кожному районі 
розпочалося виселення селянських родин. Виселення родин чи 
залякування засланням в арсеналі каральних служб було одно
часно і засобом покарання, і засобом шантажу підпільників 
та вояків УПА. Обов’язковим у ході ліквідації формувань 
українського національно-визвольного руху було виселення 
сімей відомих учасників боївок. Робилося це, перш за все, щоб 
підірвати базу ОУНівського підпілля. Місцем дислокації сімей 
учасників ОУН і УПА зазначався Красноярський край, Омська, 
Новосибірська і Іркутська області47.

Однак іноді траплялися казуси, пов’язані зі слабкою орга
нізацією в органах НКВС і НКДБ. Наприклад, у Здолбунівському
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районі тривалий час не чіпали родину Єфима Буєра, діяча 
націоналістичного підпілля, хоча про про її зв’язки з УПА було 
достеменно відомо48. Діаметрально протилежною була ситуація 
у Сарненському районі. Так, у квітні 1945 року у селі Люхча 
працівники PB НКВС, Поліщук і Колесніков, хотіли виселити 
сім’ї Бугай, Самостян і Шведюк, а їхнє майно конфіскувати, 
пізніше з’ясувалося, що це родини червоноармійців-фронтовиків. 
Хоча заарештовані були звільнені, але майно їм не повернули, 
оскільки на той час воно було вже «розбазарене»49.

Досить неоднозначними були результати виселення ро
дин учасників національно-визвольного руху. Наприклад, у 
Дубновському районі у 1944 році виселення відбувалося в два 
етапи, обидва, на думку РК КП(б)У, були невдалими, оскільки 
РВ НКВС не мав точної інформації про кількість «бандерівсь
ких» родин. Загалом із району планувалося виселити 100 сімей, 
однак насправді виселили 10-ть, причому дві були повернуті 
зі станції, бо одна була родиною бійця Червоної армії, а друга -  
мобілізованого селянина на заготівлю ліса50. Схожа ситуація 
склалася і в Клесівському районі, де виселення сімей через неба
жання НКВС інформувати РК КП(б)У було зірвано51. У період з 
1944 р. по 15 квітня 1945 р. з території Рівненської області було 
виселено 2058 сімей, або 5302 чоловік52.

Важливим елементом радянської карально-репресивної 
системи на території Рівненської області стали винищувальні 
батальйони, або так звані «стрибки». Один з їх організаторів, 
В. Бегма, був керівником Рівненського обкому КП(б)У На по
чатку червня 1944 р. на нараді секретарів райкомів КП(б)У в Ро- 
венському обкомі партії ним було порушено питання щодо ство
рення і функціонування таких батальйонів. Не маючи сумнівів 
щодо необхідності груп самооборони на рівні окремих населених 
пунктів, доповідач не знав, як вирішити деякі організаційні мо
менти. Наприклад, він сумнівався щодо назви нових структур -  
«винищувальні батальйони» чи «групи громадського порядку на 
допомогу міліції з боротьби з бандитами». От що говорив В. Бег
ма: «Назвати їх “винищувальні батальйони” -  це зовсім не буде
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відповідати (сама назва) умовам нашої радянської влади, нашій 
конституції: кого знищувати в тилу? В кожному селі створювати 
групи самозахисту -  буде політично неправильно -  видно настрої 
нездорові. Озброїти місцеве населення -  потрібно знайти для 
цього якусь форму, щоб це відповідало конституції, нашим за
конам. Можливо назвати бригадою допомоги міліції з боротьби з 
бандерівцями, по типу бригад, які існували у східних районах»53.

Причому В. Бегма допускав можливість силового розв’язан
ня конфлікту: «Якщо члени оунівського підпілля та УПА не по
чули звернення нашого уряду, ми будемо відповідати силою, 
змусимо силою чи підкоритися, чи будемо знищувати. Але ми 
не зможемо давати армію (не зможемо в кожному селі, районі 
тримати гарнізони, достатньо, що німці це робили, в кожному 
районі тримали цілий гарнізон), але я думаю, що ми не допус
тимо, щоби в районах створювали гарнізони для боротьби з 
бандерівцями, цього не буде, ми не німці»54.

Ці слова свідчать, що в першій половині 1944 року місце
ве партійне керівництво не дозволяло використовувати армію 
проти власного народу, а введення в регіоні військового стану 
вважалося чимось ганебним, подібним до фашистської окупа
ції. Тому створення винищувальних батальйонів дозволяло 
посилити військову підтримку режиму на місцях, що б доповню
вало сили НКВС-НКДБ.

Упродовж 1944 року при всіх міських та районних відділах 
НКВС Рівненської області було створено винищувальні бата
льйони. Станом на 5 квітня 1945 р. у складі ЗО винищувальних 
батальйонів Рівненської області перебувало 2851 бійців, у т. ч. 
72 жінки55. їх командирами зазвичай були заступники началь
ників райвідділів НКВС чи оперативні працівники відділів і 
відділень НКВС; заступниками командирів з політичної части
ни -  другі секретарі райкомів; начальниками штабів -  завідую
чі воєнними відділами райкомів чи, за наявності у районах, 
командири Червоної армії, звільнені від військової служби. 
Основними об’єктами охорони винищувальних батальйонів 
були найважливіші промислові об’єкти, залізничні мости,
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електростанції, пошта, телеграф, мости тощо, які могли бути 
атаковані українськими повстанцями, парашутними десантами 
чи ворожими диверсантами.

У статті ми розглянули лише окремі офіційні методи бо
ротьби радянської карально-репресивної системи з українським 
національно-визвольним рухом на території Рівненської області 
у 1944-1945 рр. Проте важливим моментом протистояння була 
злочинна ініціатива окремих представників радянської вла
ди. Посланці зі сходу України та Росії, як правило, не розуміли 
специфіки політичної ситуації, що склалася в області, багато з 
них не знало української мови, звичаїв та традицій місцевого на
селення. Серед приїжджих партійно-радянських функціонерів 
переважали малокомпетентні особи, освіта яких не перевищу
вала рівня середньої школи, вони не відповідали своєму приз
наченню, така робота для них була своєрідним засланням. Вони 
зловживали службовим становищем, чинили самоуправство, 
займалися мародерством і пограбуванням селян. У рамках однієї 
статті немає можливості вичерпати чисельні конкретні факти, 
але очевидно те, що сталося, є жахливою національною трагедією, 
яку пережив народ західноукраїнського краю у 40-х pp. XX ст.
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ЖИТТЯ У МІСТАХ У РОКИ ОКУПАЦІЇ



Ірина Василик

ПРОВІДНІ ГАЛИЦЬКІ АДВОКАТИ, РЕПРЕСОВАНІ 
В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Серед провідних галицьких адвокатів, які були засуджені 
радянським режимом, зустрічаємо найбільш відомих та успіш
них на той час. Це значні особистості так званої «адвокатської 
доби», вихідці з родин світської інтелігенції, випускники най
кращих гімназій та правничих факультетів, активні учасники 
студентського руху, засновники низки товариств і організацій 
економічного та просвітницького спрямування, політики і війсь
кові. Саме вони були в авангарді подій в період Першої світової 
війни, будівничими українських державних утворень у часи 
національно-визвольних змагань, учасниками та активними за
хисниками українців у судових політичних процесах міжвоєн
ного періоду. Нам вдалося реставрувати життєписи таких мало
відомих репресованих адвокатів, як доктори права Василь 
Бараник, Кость Левицький, Володимир Старосольський, Борис 
Козубський, Осип Когут.

Василь Бараник -  адвокат, доктор права, член Української 
Національної Ради ЗУНР (1918-1919), державний комісар Бор- 
щівського повіту Тернопільщини (1919), офіцер Української 
Галицької Армії, провадив власну адвокатську контору у Залі- 
щиках Тернопільської області, відомий захисник у цивільних 
справах. Активно займався громадською роботою на посадах го
лови повітових відділень товариств «Сільський Господар», «Рідна 
Школа», «Просвіта», «Луг», директор філії «Українбанку», член
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УНДО, депутат сенату Польщі (1928-1930). Михайло Петрів 
вказує, що В. Бараник за однією з версій помер у харківській тюр
мі 9 квітня 1941 р., за іншою -  був розстріляний у тернопільсь
кій тюрмі в червні 1941 р., місце поховання невідоме. Реабіліто
ваний у 1989 р.1

Кость Левицький (1859-1941) -  відомий адвокат, доктор 
права, прем’єр-міністр та міністр фінансів Західно-Української 
Народної Республіки, політик, громадський діяч. Засновник 
товариства «Кружок правників» (1881). Працював у канцелярії 
Галицького намісництва, з 1890 р. -  адвокат у Львові, відомий 
захисник у цивільних та кримінальних справах. Секретар това
риства «Просвіта», голова львівської філії, член-засновник Нау
кового товариства імені Тараса Шевченка, керував правничою 
підсекцією НТШ, редактор фахового часопису «Часописъ Прав
нича» (квартальних для теорії й практики права).

Співзасновник низки економічних товариств у Східній Гали
чині, таких як «Народна Торговля»2, «Зоря» (1884), страхове 
товариство і банк «Дністер», генеральний директор Крайового 
Союзу Кредитового3, згодом -  Центробанку. 1904-1939 рр. -  зас
новник і постійний голова Крайового Союзу Ревізійного.

У політичній площині -  голова Української національно- 
демократичної партії (1899), редактор партійних тижневиків 
«Свобода» та «Діло».

У 1907-1918 рр. -  депутат Державної Ради у Відні у час 
роботи XVIII-XX сесій. 1910-1918 рр. -  президент українсь
кого міжфракційного клубу в австрійському парламенті. 1908— 
1914 рр. -  депутат та голова Палати Галицького крайового сейму. 
1910-1918 рр. -  президент українського міжфракційного клубу 
в Галицькому крайовому сеймі. 2 серпня 1914 р. очолив Головну 
Українську Раду, яка формувала загальний напрям української 
політики під час Першої світової війни, ініціатор створення 
Легіону Українських січових стрільців як української військової 
одиниці4.

У листопаді-грудні 1918 р. обраний прем’єр-міністром та 
міністром фінансів Західно-Української Народної Республіки.
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З жовтня 1919 р. по 1924 р. працював в уряді ЗУНР на еміграції 
у Відні на посаді Уповноваженого (міністра) у справі преси і про
паганди, пізніше Уповноваженого секретаря закордонних справ. 
Очолював делегації ЗУНР на міжнародних конференціях у Ризі 
(1920), Женеві (1921), був членом делегації ЗУНР на Генуезькій 
конференції (1922). Водночас очолював Комітет політичної 
еміграції. Після самоліквідації уряду ЗУНР (1923), Кость Левиць- 
кий повернувся до Львова, де став членом Центрального комітету 
УНДО.

У 20-30-х роках XX ст. очолював Союз українських адво
катів. 1935-1939 рр. був членом Найвищої ради адвокатів у Вар
шаві. У цей же час працював редактором видання «Життя і Пра
во», директором Центробанку. Заарештований органами НКВС 
у 1939 р., під час арешту весь його архів було втрачено. Після 
дворічного ув’язнення, частину якого відбув в тюрмі на Луб’янці 
у Москві, за відсутністю доказів провини звільнений. Навесні 
1941 р. повернувся до Львова. Помер 12 листопада 1941 р.

Володимир Старосольський (1878-1942) -  провідний адво
кат, доктор права, професор, автор «Теорії нації», український 
громадсько-політичний діяч. Юридичну освіту здобував у Яґел- 
лонському та Львівському університетах5. Голова віденського то
вариства «Січ», активний учасник і голова студентських віч.

Від 1909 р. -  адвокат у Львові, член Української соціал- 
демократичної партії (УСДП), член-засновник товариства «Ват
ра», австрійського товариства «Поміч молодіжки». Власну адво
катську контору відкрив у листопаді 1911 р. у Львові. З початком 
Першої світової війни брав активну участь у діяльності Головної 
Української Ради та Української Бойової Управи УСС. Під час 
війни основним напрямом його діяльності була участь у стрілець
кому русі. 18 березня 1913 р. очолив товариство «Січові стрільці».

Володимир Старосольський -  активний учасник листопадової 
націонал-демократичної революції у Львові (1918). 2 листопа
да 1918 р. заарештований польськими військами і направлений 
до табору у Баранові (сучасна Польща), етапований до табору в 
Домб’ю (під Краковом). Після звільнення у жовтні 1919 р. В. Ста-
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росольський був призначений на посаду заступника міністра за
кордонних справ У HP А. Лівицького. У січні-лютому 1920 р. брав 
участь у перемовинах Директорії УНР із Польщею6.

У 20-рр. XX ст. проживав в Австрії й Чехословаччині, 
у 1927 р. повернувся до Львова, відновив адвокатську діяльність, 
відомий адвокат у цивільних, кримінальних справах, зокрема 
у резонансних судових політичних процесах над В. ’Атаманчу
ком і І. Вербицьким (1929), 3. Пеленським (1930), В. Біласом та 
Д. Данилишиним (1932), М. Лемиком (1933), Д. Шумуком (1935), 
учасниками Львівського процесу (1936)7, захищав українських 
політичних діячів, представників духовенства, серед яких: В. Ко
хай, Ю. Татомир, С. Біляк, І. Ліщинський (1930), Д. Левицький, 
Д. Паліїв (1931) та багато ін.; був юридичним радником у митро
полита УГКЦ Андрея Шептицького.

З 1927 р. по 1939 р. -  провідний діяч Союзу Українських 
Адвокатів у Львові, Львівської адвокатської палати. У 1928 р. 
В. Старосольський став членом Варшавської адвокатської пала
ти, що дозволило йому брати участь у політичних процесах. Від 
1920 р. -  професор Українського вільного університету у Відні8, 
1937 р. обраний керівником відновленої УСДП.

У вересні 1939 р. після радянської окупації Львова отримав 
посаду професора права юридичного факультету Львівського 
університету, але через декілька тижнів був заарештований 
НКВС. Засуджений 25 жовтня 1940 р. у Києві на 8 років ув’яз
нення за ст. 58а (Кримінального кодексу СРСР). До січня 1941 р. 
перебував в ув’язненні у Лук’янівській в’язниці, згодом етапо
ваний до концтабору в Сибір9, де помер 25 лютого 1942 р. у 
концтаборі в м. Маріїнську (нині -  Кемеровська область, Російсь
ка Федерація).

Борис Козубський (1886-1953). Закінчив гімназію (1906), 
навчався на правничому факультеті Київського університету 
імені Св. Володимира, за участь у студентських заворушен
нях переслідувався царською охранкою, переїхав до Харко
ва. У 1913 р. -  випускник Харківського університету, розпочав 
правничу кар’єру в адвокатській конторі М. Міхновського, під
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впливом останнього вступив до РУП. У часи УНР, переїхавши 
на Волинь до Кременця, став головою міської думи, а згодом -  
головою Кременецької повітової земської управи10, також був 
головою місцевої філії «Просвіти». У 1922 р. обраний депутатом 
до польського сейму, Б. Козубський став одним з організаторів 
Українського парламентського клубу, був учасником створення 
у 1925 р. УНДО, увійшов до його керівного комітету, в тому ж 
році став головою партії. Напередодні Другої світової війни Бо
рис Козубський та його син Юрій потрапили у табір для полоне
них у Березі Картузькій (нині Білорусь), врятувались, як й інші 
полонені, в результаті нападу на табір німецьких військ.

Б. Козубський входив до «Української ради довір’я» у 
м. Рівному, створеної 31 серпня 1941 р. під керівництвом депу
тата польського сейму С. Скрипника11. У 1941 р. Борис Козубсь
кий повернувся до Кременця, де працював адвокатом, нотаріу
сом й суддею, потім виїхав до Львова, там працював у міській 
управі, коректором в обласній газеті «Вільна Україна». Заареш
тований у серпні 1948 р. за звинуваченням в антирадянській 
пропаганді, у жовтні цього ж року військовий трибунал військ 
МВС Тернопільської області засудив 62-річного Б. Козубського до 
25 років мордовських таборів, де він і помер 17 лютого 1953 р.

Осип Когут (1891-1941) -  адвокат, громадсько-політичний 
діяч, один із організаторів Українських січових стрільців. Від 
1925 р. -  адвокат у Богородчанах, член Головної управи УСРП, у 
1928-1930 рр. депутат до польського сейму. 1939 р. заарештова
ний більшовиками, помер на засланні12.

Репресії не минули і правників, серед яких варто згадати 
братів Петра і Василя Дідушків. Сотник УСС, начальник штабу 
Корпусу Січових Стрільців у Києві, автор публікацій на військову 
тематику13, полковник армії УНР -  Василь Дідушок -  і його брат -  
Петро Дідушок -  правник, громадсько-політичний діяч, дипло
мат УНР -  були засуджені 9 жовтня 1937 р. особливою трійкою 
УНКВС Львівської області до найвищої міри покарання. Страчені 
З листопада 1937 р. в урочищі Сандармох поблизу Медвежогірська 
в Карелії (нині -  місто в Республіці Карелія, РФ).
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До цієї когорти належать: правник, український худож
ник, редактор, видавець, фотограф, графік -  Іван Іванець, який 
помер у Солікамську Молотовської області (Росія) 10 березня 
1946 р.14; Михайло М атчак -  правник, український військовий 
і політичний діяч, публіцист, книговидавець, заарештований 
27 лютого 1947 р. на еміграції у Відні, 5 березня 1947 р. виве
зений до СРСР, засуджений до 25 років ув’язн ен н яв  таборах 
ГУЛАГу15, де й помер 1958 р., перепохований у Львові на Лича- 
ківському цвинтарі. Семенюк Осип -  правник, співавтор пер
шого військового підручника українською мовою, сотник УСС, 
старшина УГА. Репресований в Радянській Україні і вбитий 
у 1937 р.

Репресовані адвокати, про яких йшлося в статті, це тільки 
мала частина усіх постраждалих від каральних органів СРСР. Вони 
вписали славну сторінку в історію української адвокатури. Надалі 
потребують глибокого дослідження долі представників правової 
системи у міжвоєнний період, у часи Другої світової війни та в 
період радянського режиму.
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Оксана Савицъка

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГОВА 
В УМОВАХ ВІЙНИ: МІЖ ОКУПАЦІЙНИМ РЕЖ ИМОМ  

І РАДЯНСЬКОЮ ВЛАДОЮ (1943-1945 рр.)

Політика гітлерівського режиму на окупованих територіях, 
які розглядались як об’єкт експлуатації, гноблення та погра
бування, призвела до значних змін в повсякденних практиках 
життя мирного населення. Антропологізація історії актуалізує 
дослідження повсякденного життя задля розуміння цілісної кар
тини історичних подій, яка мала свої особливості в містах і на 
селі. Аналіз широкого кола питань повсякденного життя, зокре
ма приватного, особистісного досвіду, індивідуальних стратегій і 
практик, дає можливість з’ясувати особливості історії Чернігова 
крізь призму пересічної особи, а це вкрай необхідно для якісного 
відтворення історичного минулого.

Питанням повсякденного життя в роки Другої світової війни 
та у перше повоєнне десятиліття присвятили свої дослідження 
Т. Вронська [5], К. Курилишин [54], Л. Ковпак [52], О. Ісайкіна [50], 
М. Герасимова [7], В. Кононенко [53], В. Дудник [46], О. Янковська 
[67] та ін. У цих роботах з’ясовано особливості функціонування 
міського господарства, параметри життєвого рівня мешканців 
міст України, а також схарактеризовано соціокультурну сферу 
побутування городян в Україні. Матеріально-побутову та со
ціальну сфери в післяокупаційний період у різних регіонах України 
досліджували С. Гальченко [6], М. Дєдков, І. Спудка [44]. Проте 
більшість з цих робіт лише побіжно окреслили стратегії вижи-
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вання городян на звільнених територіях у 1943-1945 рр. Повсяк
денне життя Чернігова в 1943-1945-х рр. донині не стало об’єктом 
спеціальних наукових студій. Окремі аспекти повсякденності 
чернігівців цього періоду висвітлено в роботах А. Карнабіди [51], 
М. Яцури [68], І. Єдомахи [69], В. Леуса [56], В. Руденка [60] та 
В. Сапона [61]. Головну увагу автори зосередили на процесах 
відбудови міста та відновлення міської інфраструктури. Нато
мість залучення нових документів та тогочасної місцевої періо
дичної преси уможливлює занурення у повсякденні реалії 
післяокупаційного Чернігова.

Чернігів був звільнений від окупантів 21 вересня 1943 р. За 
період дворічної окупації місто зазнало відчутних втрат, що 
ускладнило процес нормалізації життя населення та внесло 
суттєві корективи в повсякденне життя. За даними Надзвичай
ної комісії по виявленню шкоди, заподіяної загарбниками на
родному господарству, в Чернігові було повністю зруйновано 50 і 
пошкоджено 57 підприємств легкої, харчової промисловості, 
серед яких фабрика музичних інструментів, меблева, мака
ронна, швацька фабрики, 2 цегельні і клінкерний заводи [45], 
усі залізничні і портові господарства, підірвано ТЕЦ, яка була 
основним джерелом промислової електроенергії, телефонну 
станцію, заклади торгівлі і громадського харчування; Були 
підірвані мости через р. Десну [51, с. 85]. Місто було позбавлене 
ресурсів та резервів для швидкого покращення ситуації та пере
ходу на мирні рейки. Руйнувань зазнали три чверті усіх житло
вих будинків міста [35, арк. 6]. Зелені насадження знищені на 70- 
80 %, фруктових садів -  на 50-60 %, лісові масиви -  на 30-35 % 
[9, арк. 296]. Зруйновані були міські дороги -  ями, вибоїни, 
глибокі колії [ЗО, арк. 144]. Майже повне знищення торгівельної 
мережі міста негативно позначилось на постачанні населення то
варами першої необхідності. Руйнування закладів комунального 
та побутового обслуговування унеможливлювало надання пос
луг у сфері культурно-санітарного утримання міста [50, арк. 68]. 
Це погіршувало загальну санітарно-епідеміологічну ситуацію. 
Місто постійно перебувало під загрозою поширення інфекційних
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хвороб та епідемій. В умовах післявоєнних реалій життя усклад
нювалось і через нестачу палива, електроенергії, питної води. 
Значними виявилися і людські втрати: війна внесла значні корек
тиви в демографічний та соціальний склад населення. В резуль
таті мобілізації дорослого населення чоловічої статі до збройних 
сил, евакуації на схід значної частини робітників і службовців, 
переїзду частини городян до сільської місцевості, масового зни
щення окупантами населення міста та депортації до Німеччини, 
населення Чернігова зменшилось з 67 356 осіб в 1939 р. [17, 
арк. 42] до 25 358 осіб на 1 жовтня 1943 р. [62, арк. 6]. За час 
окупації в Чернігові було вбито 52 453 особи [18, арк. 6]. Згідно 
з висновками Чернігівської обласної комісії з розслідування 
злочинів нацистських загарбників про злодіяння на території 
Чернігівської області, було встановлено, що в період окупації 
Чернігова з 8 вересня 1941 р. по 21 вересня 1943 р. проводилися 
масові розстріли громадян: у листопаді 1941 р. пройшла кампанія 
«трьох днів» по розстрілу єврейського населення міста; у січні 
1942 р. -  психічнохворих; навесні 1942 р. -  циган, в останні місяці 
1942 р. -  радянських активістів; у лютому та березні 1943 р. 
розстрілювали військовополонених та мирних громадян, які 
потрапили до таборів. За показами свідків, було розстріляно 
більше 60 тис. чоловіків, жінок та дітей. Розстріли проводи
лись за поселенням Коти в урочищі Березові яри, біля с. Яцево 
в урочищі Криволівщина, в урочищах Подусівка, Рашевщи- 
на, Ялівщина, Маліївому рівчаку, в міській в’язниці [19, арк. 1]. 
Серйозні зміни відбулися в статевому та віковому співвідношен
ні [62, арк. 16-18; табл. 1].
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Таблищ 1
Віковий та статевий склад населення Чернігова за даними 

реєстрації з 1 по 15 жовтня 1943 р.

Вік Чоловіки Жінки Разом

До 14 років - - 7405

14-15 років 175 216 391

16-19 років 506 861 1367

20-24 роки 242 987 1229

25-29 років 348 1078 1426

30-39 років 1152 2916 4068

40-49 років 1190 2462 3652

50 років 149 245 394

51-54 роки 471 846 1317

55 років 184 204 388

56-59 років 382 663 1045

60 років 105 150 255

Старше 60 років 786 1635 2421

Разом 5690 12263 25358

З наведених даних видно, що серед населення віком від 
14 років кількість жінок переважала в 2,2 рази над чоловіками. 
Серед працездатного населення Чернігова кількість жінок у ві
ці 14-55 років становила 9815 осіб, а чоловіків віком 14-60 ро
ків -  4904, тобто жінок було більше в 2 рази. Кількість дітей 
до 14 років складала 29 % від загальної кількості населення. 
Відчутний брак чоловічого працездатного населення значно 
ускладнював відбудову міста. Жінки виконували чоловічу ро
боту, брали на себе обов’язки із забезпечення родин. Матері 
вимушені були лишати дітей без нагляду, що породжувало 
бездоглядність, безпритульність та жебракування серед останніх.



Оксана САВИЦЬКА 387

Саме в середовищі таких дітей та підлітків найчастіше виникали 
асоціальні прояви.

Змінився національний склад населення, переважно через 
політику окупаційного уряду щодо євреїв [17, арк, 45; 62, арк. 14; 
табл. 2].

Таблиця 2
Національний склад населення Чернігова

Націо-
нальність

1.01.1927 р. 1.04.1942 р. 1.10. 
1943 р.

Чол. Жін. Разом Чол. Жін. Разом Разом
Українці 10031 10054 20085 9905 14882 24787 22441

Росіяни 1608 2039 3647 684 1171 1855 2379

Білоруси 147 77 224 123 185 308 246

Німці 16 33 49 20 50 70 10

Поляки 102 147 249 62 137 199 175

Євреї 4809 5798 10607 - - - 27

Інші 198 175 373 100 124 224 80

Разом 16911 18323 35234 11717 17874 29591 25358

З наведених даних видно, що кількість євреїв з ЗО % міського 
населення в 1927 р. була зведена до 0 % вже 1942 р. За даними 
перепису населення Чернігова 1939 р., у місті мешкало 20 000 
євреїв (майже ЗО % від загальної кількості мешканців). Упро
довж окупації було розстріляно, повішено і замордовано 10 468 
осіб єврейської національності, 2250 вивезено до Німеччини [62, 
арк. 49]. Чернігів став на 90 % українським, що позначилося на 
культурних та побутових уподобаннях містян.

Держава, орієнтована на війну, не могла задовольнити 
«необоронні» потреби суспільства, відтак мирне населення було 
змушене обирати власні стратегії виживання. За таких умов зло
боденними і першочерговими проблемами городян стали житло, 
харчування та одяг.
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Реаліями життя городян стало проживання у непристо- 
сованих будівлях (сходових клітинах, коробках зруйнованих 
будинків, на горищах, у підвалах, у сараях, верандах, коридорах, 
льохах, у виробничих цехах підприємств тощо) або просто на 
вулиці. Наприклад, в одному з листів до Міського комітету партії 
військовослужбовець описував умови проживання його роди
ни в Чернігові: «Моя жена с двумя детьми после освобождения 
Чернигова обратно вернулась (в Чернігів. -  О. С.), но из-за отсут
ствия у нее квартиры она с детьми в июне 1944 г. поселилась на 
еврейском кладбище в капличке, т.е. сторожке кладбищенской, 
которая, как правило, без крыши, окон, дверей и пола, температу
ра все равно, что на дворе, и в морозы -35° жена с детьми живет 
там. У детей руки и ноги от холода попухли, так же и у жены. На 
многократные просьбы моей жены и также мои в Черниговский 
Горсовет о предоставлении квартиры отнекиваются тем, что вас, 
мол, таких много» [15, арк. 259-260 зв.].

Темпи відновлення житлового фонду не встигали за темпа
ми збільшення міського населення, що не дозволяло покращити 
житлове забезпечення мешканців міста та ще більше загострюва
ло житлову проблему [62, арк. 6, 25; 63, арк. 2; табл. 3].

Табпищ З
Кількість населення після звільнення Чернігова 

(за даними Центрального статистичного управління)

Рік 1.10.1943 р. 1.10.1944 р. 1.12.1945 р.

Населення 25358 41376 43159

Якість житла, яке вдавалося отримати, часто не могло задо
вольнити елементарних побутових потреб мешканців, -  приго
тувати їжу, зігрітися і виспатися після виснажливої праці. Зок
рема, у скарзі на умови проживання громадянин Капустін так 
змальовував ситуацію: «Комната 6 м кв., печки нет, поставить 
негде. Комната... ни в коей мере по своему содержанию не удов
летворяет потребности мои в быту, в результате чего я не имею 
возможности не только час-два отдохнуть после 12-ти и более
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часов рабочего дня, но даже приготовить покушать и более ме
сяца не стирал и менял белья. Все лето и по настоящее время 
я с женой перед уходом на работу и утром и в обеденный пере
рыв занимаюсь изготовлением пищи на улице, после окончания 
работы в 2 часа ночи, таща со склада управления дрова, которые 
до сего времени не выдаются сотрудникам. ...в  доме даже обо
греться нечем» [14, арк. 357]. Населення міста було вимуше
не жити в умовах страшного перенаселення. Один з мешканців 
Чернігова у скарзі до Міського комітету партії так описував 
подібну ситуацію: «В колхозе скот в такой тесноте не живет, 
в какой мы живем» [16, арк. 76]. Населення, котре поверталось 
з евакуації і не мало власних помешкань, в умовах житлової кри
зи було змушене самостійно шукати собі прихисток у родичів або 
знайомих чи винаймати житло.

У справі розподілу житла та у справі стягнення квартплати 
з мешканців спостерігалися значні зловживання відповідальних 
осіб, зокрема порушення черговості в наданні квартир, заселен
ня громадян на вільну жилплощу без рішення виконкому Міськ
ради, практика підселення без згоди квартиронаймача [40, 
арк. 192], виселення без надання іншої житлової площі, пору
шення паспортного режиму та реєстрації громадян [41, арк. 43], 
видачі квартир без ордерів [39, арк. 167], вимагання хабарів за 
отримання квартири. Наприклад, в одній зі скарг до Міського 
комітету партії мешканка Чернігова вказувала: «Такого безобра
зия, как в Горсовете и в Горжилуправлении по разрешению квар
тирных вопросов нигде нет. Квартиру можно получить только, 
если у тебя есть тысячи. Управдомы сами говорят, что без денег 
квартиру получить нельзя. В чем я убедилась. По ул. Муринсона 
№ 8 освобождалась комната, и управдом моей матери пришел и 
сказал, что освобождается жилкоповская комната, но просят за 
нее 3000 руб., где же мне взять эти деньги. Я получаю 400 руб., 
муж -  700 руб., а чистой зарплаты со всем вычитаемым у нас дво
их 800 руб. Вот еще один пример: по ул. К. Либкнехта № 5 Фир- 
гер купил жилкоповскую комнату за 5000 руб.» [16, арк. 71]. Ж ит
ло перетворилося на предмет спекуляцій.
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Випадки, коли сім’ї поліцаїв продовжували жити в місті, 
попри розпорядження про їх виселення, не були рідкістю. З 
метою отримання хабарів, управдоми та робітники житлово
го управління часто-густо приховували їхні родинні зв’язки з 
колишніми поліцаями. В одній зі скарг до Міського комітету 
партії зазначалося: «В Чернигове есть лица... которые при нем
цах вели нехороший образ жизни, в большинстве жены полицаев, 
притоносодержательницы, но начальник Горжилуправления ска
зал: “Все эти люди хорошо работают, о них неплохое мнение, а по
этому выселять мы их не имеем права”. Эти люди враги наши, 
почему же они должны сейчас роскошно жить, а люди, которые 
пострадали, должны скитаться на улице» [14, арк. 295]. Черні
гівець Цирлев повідомив місцеву владу: «Вернувшись на родину, 
в Чернигов, наша семья вынуждена жить в погребе, гнить там в 
полном смысле слова, в грязи и сырости. Вот уже который месяц 
брат мой на костылях, с открытой раной оббивает пороги Гор
совета, Горжилуправления, Прокуратуры и безрезультатно... 
Они не отказывают, водят за нос, отвечают стандартной отпо
ведью “пока ничего нет”. А потом временные ордера выдаются 
кому угодно, но не инвалидам. Десятки полицейских собак рас- 
кошествуют в лучших квартирах, пользуясь всеми благами, как и 
при проклятом немецком новом порядке» [12, арк. 25-25 зв.].

Багато квартир заселялися стихійно, без наявності відповід
них дозволів. Траплялись випадки самовільного заселення щойно 
відремонтованих, але не введених в експлуатацію будинків [31, 
арк. 118].

Унаслідок руйнування водогінної мережі населення міста на 
тривалий час було позбавлене питної води. Люди добували воду 
з небезпечних у санітарному плані джерел: річок, струмків, заки
нутих колодязів; узимку нерідко пили талу снігову воду, улітку -  
дощову. Фактична норма водоспоживання населенням порів
няно з довоєнною знизилася у 2-3 і більше разів [49, с. 181]. 
Введення в експлуатацію Чернігівського водогону відбулося 
25 березня 1944 р. [29, арк. 2]. Потужність водопровідної мережі 
була недостатньою і складала 50 % довоєнної [32, арк. 49-49 зв.].
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Мережа не охоплювала всієї території Чернігова [33, арк. 211], 
тому водоканал не міг забезпечити водою все місто. Водопровід
на мережа концентрувалася переважно в центральних райо
нах. Крім того, через особливості рельєфу місцевості Чернігова, 
місту бракувало водонапорної вежі, адже через її відсутність 
тиск у водопровідних трубах був недостатній для постачання 
води по всій мережі міста. Через низький тиск вода потрапля
ла лише в ті частини міста, які знаходилися в низині і не мог
ла дістатися до районів, розташованих на височині -  вулиць 
Бєлінського, Воровського, району Лісковиці та інших. Населення 
цих територій було змушене шукати воду в центральній частині 
міста. Альтернативою для водопостачання околиць залишались 
колодязі, яких бракувало: «Почему на Лесковице нет воды? Во
донасосная станция воды в эту часть города не дает, а колодцев 
хотя бы шахтного типа Горкомунхоз не построил» [38, арк. 29], 
«Є в нашому місті вул. ім. Толстого. ...За кілька вулиць тре
ба ходити, щоб дістати відро води, але і там взимку колонки не 
отеплюються і вода в них замерзає» [57]. Більшість з колодязів 
залишалися несправними або вкрай занедбаними, до них пот
рапляли сторонні предмети, юрмилися гризуни, що становило 
загрозу поширення туляремії [42, арк. 485]. Через брак ресурсів 
у зимовий період водоконтрольні шахти утеплювались гноєм, 
що призводило до забруднення води. «Не пий сирої води» -  цей 
заклик став популярним для убезпечення населення від різних 
шлунково-кишкових захворювань [59]. У перші роки після звіль
нення Чернігова очисні споруди не були полагоджені, тому пода
на в мережу вода не очищувалася, що загрожувало отруєннями 
[21, арк. 17-18]. У періодичній пресі переказувалися чутки про те, 
що влітку 1945 р. до водогону потрапив бруд з каналізаційних 
труб, це спровокувало отруєння та шлункові захворювання 
населення [59], але місцева влада категорично спростовувала 
такі чутки.

Після звільнення від окупантів енергозабезпечення міста 
перебувало в критичному стані. Електроенергія була необхідна 
в першу чергу для забезпечення роботи комунальних служб та 
промисловості, для задоволення першочергових потреб у випі
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канні хліба та подачі води, забезпечення роботи санітарно- 
технічних підприємств та утримання міста в належному сані
тарному стані [9, арк. 57]. Чернігівська електростанція поновила 
свою роботу 10 грудня 1943 р. [65, арк. 1]. У 1943 р. житлові по
мешкання не забезпечувались електроенергією, адже потужності 
були спрямовані переважно на потреби промисловості [64, 
арк. 7]. З метою максимальної економії електроенергії влада 
вимушена була вдатися до певних обмежень. У місті діяв ре
жим економії електроенергії, регламентувалась експлуатація 
освітлювального обладнання і встановлювалися норми спожи
вання електроенергії мешканцями міста. Удень без спеціального 
дозволу Енергозбуту населенню заборонялось в житлових бу
динках користуватись електричним освітленням, використо
вувати будь-які електронагрівальні пристрої для побутових 
потреб. За витрату електроенергії понад встановлений ліміт, 
за порушення встановленої потужності електроламп нарахо
вувалась оплата в десятикратному розмірі. При повторному 
порушенні абонента відключали від мережі [37, арк. 179]. Утім, 
значна частина мешканців порушувала ці норми: через перебої 
в електропостачанні та нерівномірне забезпечення електроенер
гією районів міста, траплялись випадки самовільного підклю
чення до мережі.

Не менш напруженою була ситуація з опаленням. Більшість 
містян обігрівали помешкання пічним устаткуванням. Населен
ня мусило самостійно купувати паливо, проте належної торгівлі 
ним у Чернігові не було організовано: «У нас в городе нет до
машнего тепла. Дети не могут готовить уроки, а чтобы создать в 
квартирах теплоту, нужно начать торговать в городе топливом, 
организовать топливные базы» [39, арк. 81]. На базарі паливо, 
привезене селянами, коштувало дуже дорого і не кожен міг собі 
дозволити його придбати. За таких умов населення було змушене 
самостійно вишукувати паливні ресурси. Значна частина зруй
нованих будівель розтягувалась на паливо [36, арк. 64]. Через 
брак коштів на придбання палива, мешканці здавали в орен
ду свої квартири організаціям під виробничі приміщення, аби 
ті опалювали її, а самі жили у кутку чи на кухні [15, арк. 395].
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Таким чином, уведені в дію комунальні потужності не задоволь
няли життєві потреби городян повною мірою.

Першочерговою умовою нормалізації життя в постокупа- 
ційний період стало налагодження постачання населення про
дуктами харчування. У визволених від окупантів містах УРСР 
було запроваджено нормоване постачання продовольства. 
Згідно з наказом Наркомату торгівлі СРСР від 13 листопада
1942 р. № 380 «Об упорядочении карточной системы на хлеб, 
некоторые продовольственные и промышленные товары», з 
1 січня 1943 р. були введені єдині форми карток на нормовані 
товари [58, с. 37]. Але основні принципи нормованого поста
чання (перш за все, продовольчими товарами), закладені в період 
1941-1943 рр., зберігалися. Окрім основних, діяли різні норми 
додаткового харчування: друге гаряче харчування, холодні 
сніданки, додаткове харчування для молодих робітників, що 
закінчили ремісничі училища та школи фабрично-заводського 
навчання, додатковий хліб (100 г на день), посилене дієтичне 
харчування та ін. [66, с. 10]. У перші роки після звільнення і до 
кінця війни централізованих фондів було недостатньо, тому 
спостерігалася нестача продуктів харчування та перебої у забез
печенні постачання населення. Виділені в 1943-1944 рр. продук
тові фонди Чернігівської області не давали можливості забез
печити продуктами навіть робітників, зайнятих на спорудженні 
оборонних рубежів [5, с. 46]. Перебої з постачанням продуктів 
траплялися через відсутність чіткої організації розподілу і дос
татньої кількості продуктів, брак торгівельних підприємств, 
їдалень, транспорту, палива і т. п. Так, у постанові бюро Черні
гівського обкому партії та виконкому облради від 6 грудня
1943 р. «Про забезпечення міст Чернігівської області продтова
рами» було окреслено коло основних проблем щодо продоволь
чого забезпечення населення: «В місті Чернігові, як в обласному 
центрі, постачання населення хлібом і ін. продтоварами постав
лено вкрай незадовільно. Не організовано на підприємствах 
і організаціях їдалень і потрібної мережі крамниць для торгівлі 
хлібом. Заготівля картоплі і квашеної капусти по області для 
потреб громадського харчування проходить незадовільно. В пер
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шу чергу необхідно забезпечити хлібом і ін. продтоварами транс
портних робітників провідних галузей промисловості і тих, що 
працюють на відбудовчих процесах» [8, арк. 28].

Першорядне значення в продуктовому забезпеченні відво
дилося постачанню хліба. Переважно через перебої в роботі мли
нів, брак борошна, транспорту, пального, недостатні потужності 
торгівельної мережі та нерівномірне забезпечення нею міста 
ситуація з хлібним забезпеченням в Чернігові була нестабільною. 
Так, у постанові виконкому Чернігівської облради від 20 грудня 
1943 р. «Про забезпечення хлібом населення м. Чернігова» за
значалось, що населення Чернігова по декілька днів не одержу
вало хліба внаслідок несправності млинів [22, арк. 315]. У матеріа
лах обстеження постачання хлібом Чернігівським міськторгом 
торгівельних організацій Чернігова за 20 вересня 1944 р. за
значалось: «Дневная норма торга 8 тонн, получает -  6,5-7 тонн, 
ежедневно торг недополучает по тонне хлеба. Перебои в снабже
нии хлебом продолжаются все время, бывают случаи, что торг 
не додает 50-60 % дневной нормы, что создавало затруднения, 
и люди в городе недополучают хлеб целыми коллективами» [11, 
арк. 59]. За даними постанови виконкому Чернігівської облради 
від 17 жовтня 1944 р. «Про роботу обласного тресту “Укрголов- 
хліб”», за девять місяців 1944 р. потреба населення Чернігова 
в печеному хлібі була задоволена на 53,5 %, причому хліб часто 
реалізовувався низької якості, недопечений, засмічений [23, 
арк. 1, 31]. У 1945 р. повністю і безперебійно забезпечити хлі
бом вдалося лише «літерників», вчителів, лікарів, інвалідів війни 
та дитячі заклади міста. Решта населення міста через відсутність 
палива на хлібозаводі хліб отримувала нерегулярно.

Звичайним явищем для нормованого постачання стала 
заміна зазначеного в картці продукту іншим через його відсут
ність. Заміна відбувалась за загальноприйнятими еквівалентами 
обміну. М’ясо замінювали субпродуктами або яєчним порошком, 
цукор -  кондитерськими виробами, рибу -  консервами, части
ну натурального молока -  солодовим, хліб -  борошном чи зер
ном і т.п. [З, с. 167; 66, с. 10]. Зміна набору нормованих продуктів 
позначалася на їхній якості, калорійності та поживній цінності.
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Зважаючи на значну диференціацію норм постачання, для 
окремих категорій населення подібне зменшення калорійності 
продуктів означало неможливість задовольнити навіть елемен
тарний фізіологічний мінімум.

Відсутність чітко налагодженої системи розподілу та видачі 
карток породжувала зловживання. Картки стали об’єктом пере
продажу та своєрідною грошовою одиницею* яка діяла скрізь і 
безвідмовно [3, с. 179].

Без грошей картки не отоварювались, тому розмір мате
ріальних статків суттєво впливав на рівень споживання та за
безпечення населення. За таких обставин значущою соціальною 
проблемою в Чернігові стали низька заробітна плата, а також 
безробіття населення. У жовтні 1943 р. в Чернігові безробітне 
населення працездатного віку складало 11 092 особи, або 62 % 
від загальної кількості працездатних і перевищувало кількість 
працюючого більше ніж в 1,5 рази [62, арк. 6]. Безробітним пра
цездатним городянам картки видавалися лише на хліб [4, с. 642- 
643]. У багатьох родинах через безробіття на одну картку дово
дилось виживати кільком особам [3, с. 172].

У Чернігові після звільнення і до 1945 р. включно спос
терігалася диференціація заробітних плат. Так, заробітна плата 
робітників і службовців промисловості впродовж року коливала
ся від 253 до ЗОЇ крб, будівництва і монтажних робіт -  від 214 до 
330 крб., залізничного транспорту -  від 468 до 556 крб, водного 
транспорту -  від 343 до 491 крб, автогужового та іншого транс
порту і вантажних робіт -  від 235 до 316 крб, зв’язку -  від 268 
до 314 крб, торгівлі, заготівлі і виробництва продовольства -  від 
213 до 254 крб, громадського харчування -  від 197 від 238 крб, 
комунальних підприємств і житлового господарства -  від 275 
до 323 крб, кредитних та страхових установ -  від 427 до 460 крб, 
освіти -  від 442 до 529 крб, охорони здоров’я -  від 352 до 434 крб, 
державних та громадських установ -  від 388 до 427 крб, інших 
галузей -  від 222 до 275 крб [34, арк. 5, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 70]. 
Ціни на продукти, які розподілялись за картками -  так звані 
пайкові ціни, -  були суттєво нижчими від цін на продукти на 
ринку [48, с. 70]. Вони залишались на довоєнному рівні протягом
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всієї війни [66, с. 12] та підвищувались лише на алкогольні напої 
та тютюнові вироби [55, с. 50]. Скорочення державної торгівлі 
предметами широкого споживання і збільшення попиту насе
лення призвело до різкого підвищення ринкових цін, які в окремі 
періоди були вище довоєнних в 10-15 разів [3, с. 180]. Ціни на 
базарах встановлювалися стихійно залежно від пропозиції [24, 
арк. 96; табл. 4].

Таблиця 4
Ціни на основні групи товарів на Чернігівському ринку

за 1945 р.
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Продовження табл. 4
П
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кг 100 100 90 80 85 70 50 40 35 50 55 40
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о
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О
лі

я 
ро

с
ли

нн
а

л 200 200 200 200 180 180 160 160 160 160 170 170
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ця дес. 60 65 60 60 45 35 ЗО 25 25 35 45 50

М
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о
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За такими цінами купувати собі харчі міг далеко не кожен жи
тель міста. Значна кількість населення голодувала.
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Індивідуальні та колективні городи дозволяли розшири
ти асортимент їжи, в 1944 р. вони забезпечували майже 17 % 
калорійності всього раціону харчування міського населення. 
Особливо вагому роль підсобні господарства підприємств та 
індивідуальне городництво відігравали у забезпеченні населен
ня картоплею та овочами [66, с. 13], оскільки овочі також були 
дефіцитом. Так, зокрема, в 1944-1945 рр. овочів в Чернігові май
же не було через брак транспорту для їх перевезення з пунктів 
заготівлі [11, арк. 59].

Нестача одягу, неможливість придбати взуття, дефіцит тка
нин та галантереї ставав на перешкоді робити прості, звичні для 
мирного часу, буденні речі: відвідувати навчальні заклади, ходи
ти на роботу, просто вийти на двір взимку. Про нагальні потреби 
городяни писали у зверненнях до владних органів, організацій, 
листах на фронт. У листі до редакції газети «Радянська Україна» 
12 жовтня 1945 р. інвалід війни писав: «В настоящее время я до
нашиваю последнюю пару обмундирования, в котором вернулся 
из армии, хожу в брюках с подранными коленями» [14, арк. 320]. 
У листах на фронт у 1945 р. чернігівці скаржилися: «Люся в школу 
не ходит, потому что босая, купить я не в состоянии. Только ей 
учиться, но не в чем ходить», «...Люся перешла во второй класс, 
нужны ей тетради и карандаши. Она обижается на тебя, ты обе
щал выслать ей, а не высылаешь. Все надо купить на базаре, ма
газинов у нас нет, одна тетрадка стоит 30 руб.» [14, арк. 258-260]; 
«Идет весна, у меня и у Сережи нечего надеть на ноги, а также и 
у мамы на весну нечего одеть! Мама очень волнуется, что делать, 
купить мы не можем ничего» [13, арк. 248]; «...Ни папе, ни маме 
не в чем переодеться, они все распродали при поездке, поэтому 
мы грязные... Если можешь, вышли посылку такую: папе очки по 
рецепту, что он тебе выслал, для папы пару -  брюки и рубашку, 
маме платье и чулки, детям необходимы чулки, рейтузы, платья, 
платок на голову Фане» [13, арк. 147]. Найгірше населення було 
забезпечено товарами текстильної промисловості та взуттям 
[5, с. 60]. Загальний обсяг товарів, завезених в Україну в першій 
половині 1944 р., становив 58,5 %, зокрема взуття 57,7 % від зап
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ланованого. Стає очевидним, що за таких умов забезпечення на
селення товарами легкої промисловості було вкрай недостатнім 
[5, с. 61]. Не вистачало також меблів та засобів гігієни, посуду, 
столових приборів. Майже кожна жінка навчилася самостійно 
шити. Одяг перешивали зі старих речей: військових шинелей, 
старих портьєр, бабусиних пальто. Взуття носили не свого роз
міру. Тканини та нитки стають чи не найважливішим предметом 
спекуляції.

Отже, можна констатувати, що у повоєнному Чернігові 
нормалізація повсякденного життя городян відбувалась повільно 
й постійно наражалась на проблеми, спричинені воєнним 
лихоліттям. На момент визволення була зруйнована міська 
інфраструктура, що мала забезпечувати життєдіяльність насе
лення. Наслідками окупаційної політики стали: ліквідація під
приємств, знищення двох третин житлового фонду, торгівельної 
мережі, закладів охорони здоров’я, культурного і побутово
го обслуговування населення. Це призвело до несприятливої 
соціально-економічної ситуації і відсутності потенціалу для 
швидкої нормалізації життя. Демографічні втрати обумови
ли зміну соціальної структури суспільства за статевою, віковою 
та національною ознаками. Виникли нові соціально незахищені 
прошарки населення, характерні для післявоєнного періоду, 
зокрема бездоглядні діти та діти-сироти, інваліди війни, які у 
пошуках засобів до існування часто поповнювали лави кримі
нально-злочинних елементів, порушуючи соціальну стабільність 
суспільства. За таких умов неминучими були морально-психо
логічні та ментальні трансформації у суспільстві: післявоєнні 
труднощі змусили населення навчитися жити за новими зако
нами та обирати власні стратегії виживання. Обмеженість по
стачання їжі, низька платоспроможність населення змушувало 
шукати додаткові джерела харчування. Особливого поширення в 
цей період набуває індивідуальне городництво та тваринництво. 
Базар як джерело їжі та товарів першої необхідності не міг сис
тематично задовольняти потреби населення через значне підви
щення цін. Люди голодували і існували на межі виживання. Звич
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ними стали протизаконні дії з боку мешканців міста, спрямовані 
на елементарне виживання.
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Олеся Ісаюк

ПОШИРЕННЯ ПЛЯМИСТОГО ТИФУ 
СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ 

ОКУПАЦІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1941 -1944)

(нетипова динаміка захворюваності як вірогідна ознака 
використання хвороби проти мирного населення)

Друга світова війна, як і багато інших воєн у історії, супро
воджувалася стрімким погіршенням санітарної ситуації, яка, 
своєю чергою, вилилася у епідемії інфекційних хвороб. Однією 
з найбільш загрозливих стала епідемія плямистого тифу. Плями
стий тиф здавна має репутацію «хвороби воєнного часу» і його 
наявність на окупованих чи охоплених бойовими діями терито
ріях сприймається істориками, як щось невідворотне. У історіо
графії поширена думка про те, що саме тиф був головною при
чиною смертності від інфекційних хвороб у період Другої 
світової війни серед цивільного населення, але вкрай рідко зуст
річається детальний аналіз ситуації.

Очевидно, що статистичний аналіз, до якого зазвичай вда
ються при дослідженні динаміки інфекційних хвороб та їхнього 
впливу на загальний стан речей, фіксує тільки один аспект 
проблеми -  тобто кількісну динаміку хвороби, але не може про
яснити ситуацію, пов’язану зі специфікою спалаху конкретної 
епідемії, з її поширенням та динамікою та ін. Для цього слід дані 
статистики накласти на постулати епідеміології та інфекціоніс- 
тики, це дає можливість розглянути проблему поширення 
плямистого тифу під іншим кутом зору і прояснити питання,
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наскільки поширення цієї хвороби у Західній Україні під час на
цистської окупації вписується у традиційну для тифу динаміку.

Метою цієї статті було проаналізувати ситуацію з плямис
тим тифом у період нацистської окупації Галичині -  тобто на 
території сучасних Львівській, Івано-Франківській та Терно
пільській областях між осінню 1941 р. до середини літа 1944 р. 
Верхня дата дослідження не збігається з фактичним початком 
окупації, тому що статистику захворюваності почали вести 
тільки з середини осені 1941 року. На основі даних статисти
ки та відомостей про плямистий тиф зі сфери епідеміології ми 
плануємо продемонструвати особливості епідемії плямистого 
тифу.

Одразу слід зазначити, що запропонувати вичерпне пояс
нення маловірогідне з двох причин. Перша -  неповнота дже
рельної бази, про що докладніше буде мова далі. Друга -  значно 
серйозніша, полягає у самій методології епідеміології, чиї дані 
застосовані у тексті. Згідно з постулатами цієї науки, як медици
ни, так і інших природничих наук у цілому, для точності резуль
татів слід чітко зафіксувати ситуацію до, під час і після події, чого 
у нашому випадку зробити немає об’єктивної можливості.

Використані нами джерела обмежуються статистикою оку
паційних служб здоров’я та спогадами -  як цивільних, котрі 
пережили окупацію, так і підпільників, котрі постраждали від 
тифу дуже сильно, адже вони не мали безперешкодного досту
пу до медикаментів, які доводилося шукати нелегальними шля
хами. Основним джерелом інформації про перебіг епідемії за
лишаються щотижневі звіти лікарів у т. зв. “бецірках”, що ста
новили найменшу територіально-адміністративну одиницю у 
Дистрикті «Галичина», до якого належала Західна Україна. У зві
тах подано кількість хворих за поточний тиждень, причому 
хворих розділено за національністю, часто, хоча не завжди, 
окремо подаються цифри хворих у межах гетто. Це джерело не 
є вичерпним насамперед через те, що документація зберіглася 
частково -  за винятком кількох тижнів, відсутні дані за 1943 рік. 
Укладати звіти почали не відразу після встановлення нацистсь
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кого контролю над регіоном і офіційного включення Західної 
України у склад Генерального Губернаторства: перші записи 
з’являються останнього тижня жовтня 1941 року. Крім того, 
записи не завжди велися акуратно -  постійно трапляються 
пробіли у записах з конкретного населеного пункту, відсутні, 
наприклад, записи за другу половину січня -  лютий 1942 року. 
Усе це ускладнює завдання відтворити динаміку захворювань 
і як наступний крок -  за допомогою даних епідеміології прояс
нити питання, умовно кажучи, «нормальності» динаміки. Крім 
статистичних документів, у архівах присутня інша документація 
окупаційних органів охорони здоров’я: листування, доповіді, 
інструкції. На жаль, вона має ті самі вади, що й статистика -  
неповний обсяг, розпливчасті дані.

Ще одним джерелом, яке може допомогти прояснити ситуа
цію, є спогади цивільного населення та учасників підпілля. 
Крім традиційного для такого роду джерел суб’єктивізму, авто
ри спогадів переважно не були медиками і не орієнтувалися 
у специфіці перебігу хвороби, а у випадку черевного тифу мог
ли сплутати його з дизентерією. Спогадів, залишених фахови
ми лікарями, майже немає, щонайбільше, чим може користува
тися дослідник, -  це розповіді медиків.

Якщо джерельна база є такою обмеженою, неминуче постає 
питання, як можна аналізувати ситуацію та робити висновки. 
Єдиною методологічною можливістю залишається задіяння да
них епідеміології у тій частині, яка стосується тифу. Усього існує 
три види тифу: висипний (плямистий), черевний та поворот
ний. З них у період Другої світової війни у Західній Україні 
були поширені плямистий та черевний. Плямистий тиф має 
ряд специфічних рис, які стосуються як перебігу хвороби, так 
і її динаміки, і які значною мірою обумовили той факт, що та
кий тиф вважається переважно хворобою воєнного часу. Дже
релом інфекції при плямистому тифі є так звана платяна воша, 
інфікування відбувається шляхом її передачі від хворої люди
ни до здорової1. Хвороба починається гостро, з нездужання та 
швидкого підвищення температури до 38-40 градусів, ломоти,
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головного болю. Поступово з’являється збудження, безсоння, 
висока температура стає стабільною, сильно болить голова. 
Приблизно на 4-6-ий день на шкірі з’являються характерні 
червоні плями, складені з дрібних висипань -  звідки і назва. Ви
сип поступово поширюється з боків корпусу на живіт, груди, 
спину, кінцівки. З часом вони темнішають. Висока температу
ра в межах 38-40 градусів тримається до двох тижнів, причому 
хворий марить, кидає собою, б’ється в судорогах. Тиф уражає 
серце -  до гострої недостатності включно, кишковий тракт, нир
ки (до розвитку гострого нефриту), нервову систему. Висока 
температура призводить до делірію, коли хворий страждає від 
галюцинацій, які лякають, намагається втекти. Такий стан може 
тривати до 9 днів і часто супроводжується розладом пам’яті. 
Ураження мозку інколи призводить до так званого тифозного 
менінгоенцефаліту, який завжди закінчується смертю хворого. 
Остання стадія хвороби, так звана реконвалесценція, починається 
зі зниження до повної нормалізації температури, зменшен
ня у розмірах печінки та селезінки, приходить у норму серцева 
діяльність. Шкіра у місцях інтенсивного висипання починає 
лущитися. Поступово відновлюється пам’ять, мова, мислення. 
Через ураження нервової системи реконвалесценти певний час 
залишаються емоційно нестабільними та нервовими. Цей період 
триває до 5 тижнів і завершується повним видужанням.

Крім плямистого, у роки нацистської окупації на території 
Західної України поширився черевний тиф, який уражає 
передусім шлунково-кишковий тракт. Обидві хвороби мають 
чітко виражену динаміку. Пік захворювання на плямистий тиф 
припадає на кінець листопада -  початок березня, черевний тиф 
сягає свого піку приблизно у травні -  липні. Черевний тиф часто 
супроводжується дизентерією -  нерідко обидві хвороби спала
хують одночасно, їхні симптоми подібні, тому нефахівці можуть 
сплутати діагноз. Причина такої динаміки криється у життєвому 
циклі переносників збудників інфекції, тобто вошей. Рикетсії, 
які викликають плямистий тиф, переносяться платяними воша
ми, які мешкають у волоссі та рубцях одягу людини. Осінньо-
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зимовий період, коли люди скупчуються в домівках, є ідеальним 
для поширення цієї інфекції. Натомість черевний тиф поширю
ється -  як і дизентерія -  через нечисту воду і, як наслідок, він є 
хворобою літнього періоду. Також слід пам’ятати, що Західна 
Україна вважається ендемічною територією для плямистого 
тифу, тобто територією, на якій збудник перебуває постійно, 
наслідком чого є сформований спадковий імунітет у населення, 
що, своєю чергою, не дозволяє вибухати епідеміям.

Як уже зазначалося, для статистичного огляду динаміки 
захворюваності на тиф було використано щотижневі статистич
ні зведення, у яких подавалися дані з кожного “бецірку”, тобто 
району. У цій роботі я зосередилася на населених пунктах рівня 
містечка і вище: Самбір, Станіслав, Галич, Городенка, Косів, 
Золочів, Броди, Городок, Яворів, Бережани, Калуш, Кам’янка 
Струмилова, Судова Вишня, Збараж, Теребовля, Радехів, Любачів, 
Рава Руська, Жовква, Снятии, Коломия, Стрий, Дрогобич, Ска- 
лат, Тернопіль, Зборів, Надвірна, Чортків, Борщів, Тлумач. Вра
ховувалися лише ті місцевості, де кількість хворих перевищу
вала 20 осіб на тиждень.

Як вже зазначалося, статистику захворюваності на тиф сис
тематично почали вести у листопаді 1941 року і практично 
зразу зафіксували високий зріст інфекції. У період 8-15 листопа
да 1941 року рекордну кількість хворих зафіксовано у Яворові та 
прилеглих селах -  284 хворих за тиждень2. Своє сумне лідерство 
Яворів утримував і надалі -  наступного тижня зафіксовано 
269 випадків хвороби3. Причому у значно більшому і густоза- 
селеному Львові зафіксовано тільки 91 випадок за тиждень4, у 
Городку та Золочеві, відповідно, 32 та 37 випадків5. У Тернополі, 
іншому великому місті регіону, кількість хворих становила всього 
15 осіб6.

Наприкінці листопада 1941 року кількість хворих у Яворові 
сягнула 359 осіб7, різко зросла захворюваність у Тернополі -  до 
42 осіб та Скалаті -  до 48 осіб, порівняно з майже нульовим 
рівнем попередніх тижнів8. Зріст кількості хворих у Львові був 
більш передбачуваним -  до 116 осіб9. При цьому у недалекому від 
Львова містечку Кам’янка Струмилова було всього 17 хворих10.
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Також інфекція поширилася на Золочів, де в останній тиждень 
листопада захворіло 42 особи11.

У першому тижні грудня 1941 року плямистий тиф поши
рюється на Станіслав -  сучасний Івано-Франківськ, -  де захво
рює 64 особи12. Різко зріс рівень захворюваності у Городку -  до 
160 осіб13. У містечках та селах навколо Львова загальна кількість 
хворих склала 379 осіб, тоді як у самому Львові у той же час 
захворіло всього 62 осіб14. У Тернополі захворіло 186 осіб, тоді як 
у недалекому Чорткові -  всього 23 особи15. Розрив між Тернопо
лем і Чортковом зберігався і надалі -  коли у Тернополі кількість 
хворих перевалила за 200, у Чорткові рівень захворюваності не 
перевищував 9-14 хворих за тиждень. Тоді ж інфекція почала 
поширюватися на Коломию та Кам’янку Струмилову -  і там, 
і там захворіло по 40 осіб16.

Наступного тижня, з 7 по 13 грудня 1941 року, захворюва
ність пішла на спад, причому доволі різко -  у Городку захворіло 
133 особи, у Тернополі -  85, у всіх інших містах, крім Яворова і 
Кам’янки, кількість хворих не перевищила 50 осіб за тиждень17.

Між 14 і 20 грудня епідемія знов почала набирати силу: 
у Тернополі захворіло 184 людей, у при львівських регіонах -  101, 
у Золочеві -  151, у Зборові, де досі захворюваність трималася на 
рівні кільканадцяти хворих, -  96 хворих18. При цьому у Львові, 
найбільшому місті регіону, захворіло всього 47 осіб19.

Останнього тижня грудня 1941 року кількість хворих поча
ла зменшуватися: у Тернополі захворіло 80 осіб, у Городку -  72, 
у Золочеві -  77, у Дрогобичі -  6220. У всіх інших містах кількість 
тих, хто захворів, не перевищувала 40 осіб21.

За перші два місяці 1942 року статистика не зберіглася, тому 
аналіз можливо відновити тільки з весни 1942 року. У першо
му тижні березня лідерство за кількістю хворих тримав Львів -  
всього зафіксовано 143 випадки захворювання22. У Золочеві 
кількість захворілих сягала 47 осіб, у Коломиї і Дрогобичі -  
відповідно 38 і 3923. Інші місцевості -  поодинокі випадки, часом 
всього по 2-3 на містечко. Наступного тижня захворюваність 
різко впала -  у Львові захворіло 45 осіб, у інших місцевостях ще 
менше24.
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Далі фіксується відносне затишшя -  у всіх аналізованих 
місцевостях за період другої половини березня -  першої полови
ни квітня кількість хворих не перевищувала 20 осіб на тиждень. 
Виняток становили тільки Коломия та Снятии -  там кількість 
хворих сягала 43 осіб за тиждень. Наприкінці квітня у обох міс
тах розгорнувся справжній спалах інфекції -  у Снятині захво
ріло зразу 61 людина, у Коломиї -  58 осіб25. Причому вже наступ
ного тижня кількість хворих впала до рівня 20-30 осіб26.

Другого тижня травня стрибкоподібно зросла кількість хво
рих у Золочеві -  з 19 попереднього тижня до 6127. Аналогічний 
стрибок зафіксовано у Коломиї. У випадку з Золочевом звертає 
увагу той факт, що у Тернополі та Львові -  двох великих містах, 
сполучення між якими проходить через Золочів, кількість хво
рих була взагалі мізерна, як на велике місто -  відповідно 4 і 21 
людина28. Уже наступного тижня кількість хворих знов почала 
зменшуватися.

Протягом травня і червня випадки захворювання на 
тиф постійно фіксували у Коломиї та Снятині -  тоді як у всіх 
інших місцевостях захворювань, як і належить, практично не 
збільшувалося, у Коломиї та Снятині щотижня хворіло по 30- 
40 людей. Наприкінці червня тиф різко поширився у Львові -  за 
тиждень захворіло 112 осіб29, така ситуація тривала два тижні, 
одночасно інфекція спалахнула у Дрогобичі -  за тиждень захво
ріло 47 осіб, при тому, що в сусідньому Стрию тільки 2230.

За період від серпня до жовтня тиф «дрімав», за винятком 
Бережан, де відбувся спалах у вересні 1942 року. На третьому 
тижні жовтня захворіло 75 мешканців Золочіва -  попередньо
го тижня тільки 531. Другим за кількістю захворілих був Львів -  
43 особи, хоча, враховуючи кількість населення міста, навряд 
чи це можна вважати серйозним спалахом32. Наступного тижня 
рівень захворюваності у Львові зберігався на тому самому рівні, 
а в Золочеві впав наполовину33. У перший тиждень листопада 
різко зросла кількість хворих у Бережанах -  до 38 осіб порівняно 
з 10 попереднього тижня34. З 8 по 14 листопада збільшилася 
кількість хворих у Коломиї -  до 46 осіб35.
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З середини листопада 1942 року кількість хворих починає 
зростати: у Львові захворіло 58 чоловік, у Коломиї -  42, у Бере
жанах -  З І36. Наступного тижня найбільше хворих виявилося 
у Раві-Руській -  78 осіб37. Крім того, кількість хворих зросла до 
50-ти у Львові, до 59-ти -  у Бережанах, до 39-ти -  у Городенці38. 
У перший тиждень грудня Львів і Бережани перетнули відмітку 
100 хворих за тиждень -  134 і 110 хворих відповідно39. У інших 
населених пунктах захворіло від 31 до 74 особи40. Тільки напри
кінці грудня тиф досить несподівано і різко пішов на спад -  мак
симальна кількість хворих була зафіксована у Стрию -  25 хворих41.

Найдивнішим з точки зору епідеміології виглядає спалах у 
травні -  червні 1944 року. Згідно з даними статистики, від почат
ку року до початку травня кількість захворювань тифом не 
перевищувала 20-30 осіб за тиждень у окремо взятому місті. Ви
нятком були Чортків і Стрий, де час від часу траплялися спала
хи, втім, кількість хворих все одно не перевищувала 50-60 осіб 
за тиждень. Ситуація різко змінилася на початку червня, коли 
за один тиждень було зафіксовано 189 хворих у Станіславі42. 
Наступного тижня кількість хворих зменшилася до 12643. Остан
нього тижня червня хворих було 169, а на початку липня -  28644. 
До цього варто додати, що, згідно зі зведеннями по місту, у 
Львові в другій половині квітня хворих на тиф було більше, ніж 
хворих на решту інфекційних хвороб, разом узятих45. Імовірно 
подані у статистиці цифри суттєво занижені, оскільки на нарадах 
(про що збереглися свідчення у протоколах) називалися цифри 
до 1000 хворих, наприклад, у Станіславові у травні 1944 року, 
причому до 20 % випадків закінчувалися смертю46. Велика кіль
кість хворих зафіксована у селах Жаб’є, Космач, Березів47. 
Наприкінці травня тиф вразив одночасно два села -  Білка Шля
хетська та Ісаї, останнє розташоване біля Дрогобича48. Для бо
ротьби з епідемією залучили поліцію, яка примусово звози
ла хворих у сформований нашвидкоруч шпиталь49. За даними 
епідеміології спалахи плямистого тифу такого розміру у теплу 
пору року практично неможливі.

При цьому спостерігалася гостра нестача лікарів. Тим, хто 
працював у тифозних відділеннях, удвічі збільшили продукто
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вий пайок, зрівнявши його з пайком зайнятих на важкій фізичній 
праці50. Наприкінці травня на роботу у лікарні почали активно 
приймати лікарів зі східних регіонів, оскільки місцеві намага
лися евакуюватися51. У Станіславський “бецірк” довелося додат
ково відправити бригаду з 6 кваліфікованих знавців тифу, крім 
того, рятувати населення взялися військові лікарі Вермахту та 
угорської армії52. Серед тих, кого врятували угорські лікарі, була 
і дружина командувача УПА «Південь» Омеляна Грабця -  Галина 
та його старший син.

Підсумуємо зібрані дані і спробуємо встановити законо
мірність, яка могла б допомогти зрозуміти рух епідемії. Насам
перед треба звернути увагу на дві характерні ознаки спалахів. 
Спалах інфекції зосереджувався навколо кількох населених 
пунктів, майже не поширюючись далі. Частими були випад
ки, коли в одному бецірку лютував тиф, а в сусідньому ситуація 
залишалася стабільною, з поправкою на воєнні умови. Наприк
лад, коли у другій половині 1942 року був зафіксований спалах у 
Дрогобичі, у сусідньому Стрию все було спокійно.

Спираючись на дані статистики, вкрай складно встановити 
шляхи поширення епідемії, оскільки доволі часто населені пунк
ти, у яких послідовно відбувався спалах, були не пов’язані між 
собою щоденними контактами. Наприклад, така ситуація скла
лася у сучасній Тернопільській області у 1942 році. Другою 
характерною властивістю спалахів тифу є стрибкоподібне збіль
шення кількості хворих, наприклад, влітку 1944 року у Станіс
лаві, Коломиї та Снятині. Звертає на себе увагу і той факт, що 
основною жертвою тифу було цивільне населення ненімецького 
походження. У окремих районах рівень захворюваності серед 
цивільного населення -  українців та поляків -  перевищував 
рівень захворюваності у гетто (про це свідчать цифри офіційної 
статистики).

Найбільше дивує нетиповий для тифу час піку захворюва
ності: згідно з даними епідеміології, захворюваність на плямис
тий тиф сягає найвищих показників у осінньо-зимовий період, 
приблизно від кінця листопада до початку березня. Натомість,
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відповідно до даних статистики, пік захворюваності на плями
стий тиф у Західній Україні часто відбувався у травні-липні.

Усі ці особливості перебігу епідемії ускладнюють завдан
ня встановити точні причини епідемії. Тут можна висунити 
кілька робочих гіпотез. Першу з них запропонували лікарі во
сени 1941 року: вони вважали, що джерелом поширення тифу 
були військовополонені, котрих наприкінці літа -  ка  початку 
осені 1941 року частково випускали з провізоричних таборів 
військовополонених, де хвороба на той час уже набула характе
ру епідемії. Якщо йдеться про літні спалахи 1944 року, джере
лом тифу могли стати угорські війська, які відступали з терито
рії України через Карпати і теоретично могли нести з собою 
штам збудника плямистого тифу, до якого у місцевого населення 
не було імунітету.

Проте статистика протікання захворювання не виключає 
гіпотези про те, що відбувалося навмисне зараження цивільного 
населення, тобто плямистий тиф використовувався як бактеріо
логічна зброя. Але ця гіпотеза -  попри те, що може пояснити 
всю ситуацію, -  є насправді найбільш сумнівною, оскільки на 
території Західної України у 1941-1944 рр. будь-яка сторона, яка 
б застосувала таку зброю, ризикувала сама стати жертвою епіде
мії. Отже питання про реальну природу спалахів плямистого 
тифу серед цивільного населення залишається відкритим, але 
описана ситуація є яскравим прикладом того, яким чином епі
демії заразних хвороб стають повсякденністю цивільного насе
лення у період війни.
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Марія Бистра

«ДНИ ТЯНУЛИСЬ, СЛОВНО ГОД...»:
ШКІЛЬНІ ТВОРИ ПРО ПЕРЕЖИТЕ В РОКИ 

ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

У роботі аналізуються твори школярів міст Костянтинівна і 
Сніжне Донецької області на тему: «Что я пережил(а) во время 
Великой Отечественной войны/оккупации», написані у 1946 р. 
з нагоди річниці перемоги над Німеччиною. На основі тексто
логічного аналізу наративів робиться спроба реконструювати 
ціннісні орієнтири, стереотипи, емоційні переживання дітей, 
пов’язані з воєнним досвідом.

Останнім часом через зміну методологічних підходів у істо
ричній науці на пострадянському просторі серед дослідників 
зростає інтерес до історичних джерел особистого походжен
ня [4, с. 6]. Вони мають виразний відбиток індивідуальності 
автора, його особистісного розуміння і бачення світу, ставлення 
до описуваного і тому дозволяють розкрити такі аспекти істо
ричних подій, які залишалися поза увагою традиційної історич
ної науки. Зокрема, у них закладена інформація соціально-психо
логічного рівня, яка відсутня в інших видах джерел [3, с. 413]. 
Тому шкільні твори на тему «Что я пережил(а) во время Великой 
Отечественной войны/оккупации» є важливим джерелом по
ходження з історії воєнного часу, воєнного дитинства та історії 
повсякденності загалом.

У роботі на основі аналізу спогадів про воєнне дитинство 
ми спробуємо реконструювати ідеали, стереотипи, емоційні 
переживання дітей, пов’язані з екстремальним досвідом життя в
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умовах війни. З метою створення більш повної картини у роботі 
поєднано неформалізований та формалізований підходи до ана
лізу документів. Твори були написані російською мовою, тому, 
щоб зберегти неповторний авторський стиль, усі цитати подава
тимуться мовою оригіналу.

Усього до аналізу було залучено 28 творів учнів 6-8-х класів 
шкіл м. Костянтинівка та м. Сніжне Донецької області, з яких 
19-ть написано дівчатами і 9-ть -  хлопцями [1; 2]. Роботи від
биралися методом простого випадкового відбору, що обумов
лено характерними особливостями документів. Головну увагу 
приділялося не аналізу описаних школярами подій, що часто 
повторювалися із твору у твір (адже йдеться про одну територію), 
а тому, як діти згадують і описують свій воєнний досвід.

Оскільки важко встановити ступінь участі вчителя та інших 
дорослих у написанні творів, будемо виходити з того, що діти 
робили це самостійно. Хоча важко уявити, що учні не були 
проінструктовані педагогом про основний напрямок змісту тво
ру. Про це свідчить те, що більшість творів містять кілька смис
лових блоків: 1) початок війни і зміни у житті; 2) входження 
у місто ворожих військ, початок окупації; 3) злочини окупантів 
і власні переживання; 4) звільнення міста і налагодження мир
ного життя. Попри це, у кожного автора твору під час опису 
подій виникали власні асоціації, що були обумовлені досвідом 
і особливістю сприйняття дійсності. Аналіз виявив тендерні 
відмінності творів. Так, більшим обсягом і більшою емоційністю 
вирізняються дівочі твори, у той час як хлоп’ячі -  більш інфор
мативні. Наприклад, учениця 8 класу жіночої середньої школи 
м. Костянтинівка Донецької області Бехтер побудувала свій твір 
на контрасті. Якщо під час війни «город имел непривлекатель
ный вид: над взорванными заводами поднимались высокие оди
нокие черные трубы, как призрак смерти» [1, арк. 55], то місто, 
звільнене від окупантів, дівчина описує так: «Теперь я стала жить 
какой-то особенной жизнью, в моем городе для меня все было но
вым и прекрасным» [1, арк. 55 зв.]. Учениця 6 класу Ю. Рижкова 
власні враження описала на контрасті світла і темряви: «Фашисты 
закрыли нам свет солнца» [1, арк. 79 зв.]. А день звільнення в неї
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виглядає так: «Но вот наступил долгожданный день в 1943 г... для 
нас солнце снова засияло» [1, арк. 79 зв.]. Учениця 8 класу Кур- 
лапова повязала початок війни з руйнуванням домашнього за
тишку: «И вот кончились минуты этой мирной бытовой тиши
ны...» [1, арк. 52 зв.].

Проведений аналіз робіт дозволяє стверджувати, що пере
важна їх більшість будувалася навколо поняття «щасливе ра
дянське дитинство, перерване війною» і «повернення до щасли
вого дитинства після звільнення». Щасливе дитинство школярі, 
за радянською традицією, тісно пов’язують з можливістю навчати
ся. У радянському суспільстві освіта мала ледве не сакральне зна
чення, і це знайшло відображення у аналізованих творах. Прак
тично у кожному творі є згадка про те, що з приходом окупантів 
не можна було ходити до школи («В этот год я не могла учиться 
в школе, потому что немецкое правительство вовсе не обраща
ло внимания на советских детей...» [1, арк. 139 зв.], а зі звільнен
ням -  діти знов почали вчитися («Сейчас я счастлива, потому что 
я дождалась того дня, когда для меня открылись двери школы и 
стала учиться в 7 классе») [2, арк. 8 зв.] (рис. 1-4).

Аналіз творів дозволяє зрозуміти індивідуальні і колективні 
уявлення про «чужих» та «своїх»; реконструювати, як діти осмис
лювали воєнну дійсність. «Чужі» були представлені у письмових 
роботах як «немцы», «фашисты», «враги». Цікаво, що частіше 
підлітки називали окупантів «немцы» (139 згадувань), ніж «фа
шисты» (26 згадувань). Це свідчить про те, що молодь не бачила 
між цими поняттями великої різниці, а отже, і всіх німців вважала 
фашистами. Хоча це входило у протиріччя з офіційною позицією 
влади. На довгі роки у дитячій свідомості утвердився негативний 
«імідж» німецької культури і мови, зокрема. У Донбасі повоєнного 
періоду були зафіксовані чисельні випадки, коли учні не хотіли 
вивчати німецьку мову в школі, хоча до війни вона була однією з 
найбільш «популярних» іноземних мов у країні.

Заслуговують на увагу й інші слова, які використовували 
учні для позначення ворога. Вони зустрічаються не так часто, 
але є дуже емоційними: «немецкие нахалы», «фрицы», «немецкие 
изверги», «варвары», «немецкие продажные шкуры», «подлые,
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мерзкие захватчики», «немецкие псы-хищники», «немецкие дья
волы». Так, учениця 7-го класу О. Шипуліна використала яскраві 
образи, щоб протиставити радянських льотчиків і їх ворогів: 
«...наблюдала за полетом своих соколов, как они бились с немец
кими дьяволами» [2, арк. 7 зв.] (рис. 1-4). Така емоційність в 
описанні образа ворога певною мірою давала психологічну раз
рядку маленьким авторам, а також укріплювала віру у право
мірність боротьби з окупантами як втіленнями зла.

Для позначання «своїх» у творах учні часто використову
вали як узагальнюючі слова: «наши», «родные», «красные», так 
і конкретні поняття: «мать», «отец», «брат», «сестра», «Сталин», 
«Молотов» тощо. Переважна більшість школярів згадує рідних 
як учасників подій, власній долі та долям близьких у творах 
приділено велику увагу. Водночас, таким традиційним для 
радянської людини «соціальним батькам», як Ленін (1 згадуван
ня), Сталін (6 згадувань), Молотов (6 згадувань), відводиться 
порівняно незначне місце, зустрічаються вони тільки у роботах 
кількох підлітків. У період апогею культу особи Сталіна лише в 
4-х з 28-ми робіт міститься подяка за звільнення на його адресу: 
«Да здравствует наш вождь и отец Иосиф Виссарионович Сталин, 
вождь непобедимой Красной Армии и Военно-морского флота» 
[2, арк. 8 зв.]; «Слава Великому учителю товарищу И. В. Стали
ну за наше счастливое детство!» [1, арк. 79 зв.]. Причому наведені 
цитата -  це не щирі слова від серця, а штамп, який, можливо, 
потрапив до твору під впливом вчителя. Попри навіювання ра
дянською пропагандою виключної ролі партії у здобутті пере
моги над ворогом, в аналізованих дитячих творах партійці зга
дуються тільки чотири рази, а комсомольці -  два рази.

Натомість найбільш авторитетними в роки війни «соціаль
ними батьками» у шкільних творах виступають «родные крас
ноармейцы со звездочками на пилотках», «Красная Армия» 
(74 згадування), з ними і пов’язується визволення рідного міста 
від нацистів, повернення щасливого дитинства («Слава Герои
ческой Красной Армии, вызволившей нас от немецкого ярма 
и возвратившей нам счастье и учебу!») [1, арк. 79 зв.]. Причому 
поняття «рідний» і «червоноармієць» у творах тісно перепліта-
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ються («Сколько радости. В город начали приезжать наши 
братья, отцы-воины») [1, арк. 126]. Це наочно демонструє, що, 
попри пропаганду, для підлітків більшим авторитетом став 
не уславлений у фільмах і піснях вождь, а конкретний солдат 
(іноді батько чи брат), що захистив їх від загарбників. На довгі 
роки соціальним ідеалом стає воїн-червоноармієць, військовий. 
Це вплинуло навіть на моду повоєнних років, яка мала чітко 
виражений мілітаризований характер [5, с. 224]. На протива
гу червоноармійцям партизанів учні не вважали авторитетною 
силою, їх внесок у визволення краю майже не відзначається у 
творах (лише 6 згадувань). З одного боку, це було обумовлено 
регіональними особливостями Донбасу, де великим партизансь
ким з’єднанням просто не було де переховуватися, а з другого 
боку -  на момент написання творів радянський міф про «все
народну» боротьбу в тилу ворога ще не закарбувався у дитячій 
свідомості.

Згадане співвідношення сюжетів у творах учнів певною мірою 
пояснюється віковою категорією авторів (залежність від рідних, 
юнацький максималізм, романтизм), а також яскраво свідчить 
про ієрархію особистісних цінностей підлітків, які, попри дефор
мацію ціннісних орієнтирів у тоталітарному суспільстві, зали
шалися цілком «нормальними», раціональними.

Шкільні роботи також дозволяють виявити найбільш роз
повсюджені емоційні переживання дітей під час війни: страх 
(«Сердце мне будто подсказывало, чего-то ожидало недоброго, 
злого и страшного») [1, арк. 54 зв.], туга за рідними («...моему 
отцу пришла повестка... он уехал на фронт. Я ходил целыми 
днями думал об отце») [1, арк. 57 зв.], розгубленість («Весь день 
люди ходили задумчивые, никто не смеялся») [1 арк. 57 зв.], туга 
і горе («После занятия немцами города, потянулись томитель
ные, полные несчастья и горя дни») [1, арк. 56], безвихідь («Жда
ли смерти, но она не приходила, надеялись на свободу, но ее не 
было... Дни тянулись, словно год») [2, арк. 10, 10 зв.], гнів («Ког
да мы услухали о нападении врагов, вся наша семья ходила по 
двору, сжимая кулаки») [1, арк. 59], надія, віра у перемогу 
(«Ничего, скоро война закончится, немцу здесь не бывать...»)
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[1, арк. 52 зв.], радість з приводу перемоги («Этот день принес 
мне очень много счастья, он будет памятным для меня...») [2, 
арк. 8 зв.].

Не варто забувати, що школярі описували все пережите 
вже після того, як війна закінчилася. Тому деякі сюжети у робо
тах цілком можуть бути навіяні пропагандою. У творах знайш
ли відображення чисельні штампи радянських часів. Тим не 
менш, ця обставина не робить описи дитячих переживань менш 
вартісними, оскільки дозволяє краще зрозуміти емоційний стан 
покоління «дітей війни». До того ж, іноді у спогадах школярів є 
цілком неочікувані вислови: «В городе стало безвластие, все тя
нули хлеб, кукурузу и все, что попадало под руки. На второй 
день вступили немцы» [1, арк. 147 зв.]; «Наши войска были сла
бо вооружены и не готовы к войне, зсе  время отступали...» [1, 
арк. 97]. Навряд такі слова могли потрапити до творів під впли
вом учителя чи офіційної пропаганди, скоріше, це власні спосте
реження і переживання, які не були співзвучними офіційному 
трактуванню подій.

Отже, навіть побіжний аналіз шкільних творів дозволяє 
зрозуміти, які культурні моделі були характерні для країни під 
час війни, відкриває для дослідників широкі можливості від
творення духовного світу «дітей війни», виявлення переживань 
молоді, реконструкції сприйняття ними воєнних подій, симпатій 
та ідеалів. Попри те, що дитячий погляд на війну зазнав впли
ву тогочасної пропаганди, значною мірою він є самостійним, 
характеризується раціональністю та гуманістичністю. Разом 
з тим, апелювання авторів творів до стереотипів свідчить про 
успіхи радянської пропаганди та обізнаність дітей у системі мо
ральних цінностей, «правилах гри» радянського суспільства 
воєнної доби.
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Рис. 1. Твір учениці 7 класу НСШ № 1 м. Сніжне 
Донецької області О. Шипуліної на тему: «Що я пережила в роки 
Великої Вітчизняної війни» (Державний архів Донецької області, 

ф. 1857, оп. 1, спр. 13, арк. 7)
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Рис. 2. Твір учениці 7 класу НСШ №1 м. Сніжне 
Донецької області О. Шипуліної на тему: «Що я пережила в роки 
Великої Вітчизняної війни” (Державний архів Донецької області, 

ф. 1857, оп. 1, спр. 13, арк. 7 зв.)
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Рис. 3. Твір учениці 7 класу НСШ № 1 м. Сніжне 
Донецької області О. Шипуліної на тему: «Що я пережила в роки 
Великої Вітчизняної війни» (Державний архів Донецької області, 

ф. 1857, оп. 1, спр. 13, арк. 8).
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Рис. 4. Твір учениці 7 класу НСШ № 1 м. Сніжне 
Донецької області О. Шипуліної на тему: «Що я пережила в роки 
Великої Вітчизняної війни» (Державний архів Донецької області, 

ф. 1857, оп. 1, спр. 13, арк. 8 зв.)



АНОТАЦІЇ, КЛЮЧОВІ СЛОВА

Боляновський Андрій. М іж християнською мораллю і не
людським злом (реакція М итрополита Андрея Ш ептицького 
на окупаційну політику націонал-соціалістичної Н імеччини в 
Галичині у 1941-1944 рр.: від формальної лояльності до крити
ки і протестів

У статті, базованій переважно на неопублікованих архівних 
джерелах й маловідомих мемуарах, проаналізовано різні аспек
ти діяльності Митрополита Греко-католицької Церкви Андрея 
Шептицького під час окупації Галичини націонал-соціалістичною 
Німеччиною. У цьому дослідженні подано нову інформацію щодо 
протестів Шептицького проти масових убивств євреїв та його 
спроби порятунку євреїв у згаданому українському регіоні.

Ключові слова: Митрополит, Греко-католицька Церква, Гали
чина.

Соловка Любов. М итрополит Андрей Ш ептицький: публіч
ний протест проти злочинів нацизму та ініцію вання порятун
ку євреїв

У статті проаналізовано спадщину глави УГКЦ, М итропо
лита Андрея Шептицького, за період з 1 липня 1941 р. по 21 лис
топада 1942 р. Автор робить висновок, що публічний протест 
проти розгортання расистської державної політики Третього 
Райху та геноциду євреїв, виражений у формі таврування зло
чину людиновбивства, був заявлений Митрополитом у 1941 р. 
Шептицький виступив від імені УГКЦ і за відсутності офіційної 
позиції Ватикану. Митрополит використав усі можливості, які да
вав йому душпастирський уряд, та посилив своє протистояння до
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таємного опору режиму. Ініціював та організував систему поря
тунку євреїв. Як етнарх бездержавної нації очолив громадянський 
спротив своїх вірних расистській політиці нацизму.

Ключові слова: Митрополит, Андрей Шептицький, пастирсь
кі послання, злочин людиновбивства, євреї, Голокост, порятунок.

Крупник Любов. Дискредитація М итрополита Андрея 
Ш ептицького та УГКЦ як  практика радянської влади

Розглянуто, як відбувалася дискредитація Митрополита 
Андрея Шептицького та очолюваної ним церкви радянськими 
спецслужбами. Проаналізовано, що робила радянська влада, щоб 
підірвати авторитет УГКЦ та її проводу.

Ключові слова: більшовики, дискредитація, Митрополит Ан
дрей Шептицький, пропаганда радянська, Українська греко-като- 
лицька Церква.

Поляков Володимир. Стратиграфія жертв населення Кри- 
му у роки Другої світової війни

У статті розглянуто стратиграфія жертв серед мирного насе
лення Криму в роки Другої світової війни. На конкретних при
кладах автор виділяє такі категорії жертв: бойові втрати, які на
самперед були пов’язані з наявністю на півострові лінії фронту в 
1941-1943 рр., і навіть у 1944 р.; у результаті політики окупантів, а 
саме геноциду євреїв, кримчаків, ромів; під час окупації було роз
повсюджено заручництво як відповідь на дії партизан в гірничо- 
лісовій місцевості; актуальною була і політика голодомору, яку за
стосовували всі режими щодо населення окупованого півострова; 
депортація населення проводилася як німецької, так і радянської 
адміністрацією.

Ключові слова: мирне населення, Крим, війна, окупація, 
жертви, бойові втрати, голод, заручники, геноцид, депортація.
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Ільюшин Ігор. Нацистська політика і практика стосовно 
української і польської громад на територіях їх спільного про
ж ивання в роки Другої світової війни

Автор висвітлює нацистську політику і практику стосовно 
української і польської громад на територіях їх спільного про
живання в роки Другої світової війни, а також роль нацистської 
Німеччини в міжнаціональному польсько-українському конфлікті 
1939-1944 рр. Метою німецької політики була експлуатація оку
пованих територій з подальшою їх колонізацією. Одним із засобів 
досягнення цієї мети було намагання протиставити українське і 
польське населення.

Ключові слова: нацистська політика і практика, Друга світо
ва війна, польсько-український міжнаціональний конфлікт, ОУН, 
УПА, рух Спротиву.

Кривошей Дмитро. Н аціональна політика окупаційної вла
ди в Беларусі (1941-1944 рр.)

У статті проаналізовано національну політику німецької вла
ди в різних зонах окупації Беларусі. Автор звертає увагу на спільне 
та особливе у її реалізації. Важливу увагу приділено таким питан
ням, як політика геноциду, дії щодо посилення ролі німецької 
нації, освітній, релігійній та культурній політиці.

Ключові слова: Беларусь, окупаційна влада, національна 
влада.

Трофимович Володимир, Іванов Сергій. Нацистська полі
тика геноциду євреїв на Волині

У статті простежено, як і якими методами знищувалися євреї 
в окупаційний період на Волині. Розкрито форми дискримінації 
й обмеження їхніх прав. Проаналізовано становище волинського 
єврейства.

Ключові слова: антисемітизм, Волинь, Голокост, геноцид, 
євреї, нацизм, вирішення єврейського питання.
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Ш пилевський Євгеній. Масові розстріли цивільного насе
лення (євреї, роми, душевнохворі) та військовополонених на 
Чернігівщ ині в роки нацистської окупації

У статті подано інформацію про нацистські табори, в’язниці, 
в яких знущалися над цивільним населенням (євреями, ромами, 
душевнохворими) та радянськими військовополоненими у роки 
Другої світової війни на території Чернігівської області у 1941— 
1943 роки.

Ключові слова: Друга світова війна, Вермахт, табори, в’язни
ці, радянські військовополонені, євреї, роми, душевнохворі.

М оторна Ірина. «Долина плачу»: депортація румунських 
ромів у Трансністрію (1941-1944 рр.)

У статті на основі архівних документів та свідчень усної історії 
розглянуто проблему депортації та умови життя румунської гро
мади ромів на території Трансністрії в роки окупації.

Ключові слова: Друга світова війна, Трансністрія, роми, 
депортація.

Михальчук Роман. Форми протистояння та опору єврейсь
ких ж інок під час катастрофи (на прикладі Рівненщини)

У статті висвітлено боротьбу єврейських жінок проти нацизму 
(на прикладі Рівненщини). Протистояння та опір жертв Голокосту 
здійснювалися в активних і пасивних формах, на індивідуальному 
та груповому рівнях, знаходили вияв у невиконанні наказів 
окупантів у соціально-економічній, правовій, культурній, 
духовній, релігійній сферах. Крім вияву моральної непокори, 
єврейки чинили опір активними діями. У контексті озброєного 
опору вони брали участь у підпільній, партизанській діяльності 
як бійці та медики. Всупереч радянській історіографії єврейські 
жінки не були покірними жертвами і чинили спротив нацистам з 
перших до останніх днів окупації.

Ключові слова: опір, протистояння нацизму, Голокост, єврей
ська жінка.
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Прохорова Анна. «Я сторож братові моєму»: люди, як і за
гинули, рятую чи євреїв

Стаття написана за матеріалами проекту «Сторож братові 
моєму» Центру юдаїки НаУКМА, який було присвячено по
шуку інформації про людей, знищених або репресованих за 
допомогу євреям в часи Голокосту. Проаналізовані найбільш 
розповсюджені мотивації до порятунку. Описаний «феномен 
природної толерантності», зафіксований дослідниками в ареа
лах спільного довготривалого проживання людей різних куль
тур на одній території. Розкрита ідея відкидання радянського 
заідеологізованого і однобічного підходу до вивчення історії 
шляхом ширшого залучення усної історії та особистих свідчень 
очевидців подій.

Ключові слова: Голокост, рятування євреїв, мотивація до по
рятунку, свідчення, усна історія, переосмислення історії.

Нестеренко Лідія. Село Іванківці Срібнянського району 
Чернігівської області в роки нацистської окупації (вересень 
1941 -  вересень 1943 рр.)

На основі архівних матеріалів, вперше залучених до науково
го обігу, та свідчень очевидців у статті охарактеризовано життя 
цивільного населення с. Іванківці Срібнянського району в період 
нацистської окупації (вересень 1941 -  вересень 1943 рр.).

Ключові слова: с. Іванківці, нацистський окупаційний ре
жим, сільський староста, сільськогосподарські общини, парти
занський рух, знищення населення.

Коваль Аліна. М аргінальні явищ а у середовищі радянсь
ких партизанів і в лавах українського визвольного руху (1941- 
1943 рр.)

Стаття присвячена маргінальним явищам, а саме діяльності 
каральної системи), у середовищі радянських партизанів і лавах 
українського визвольного руху (1941-1943 рр.).

Ключові слова: маргінальні явища, військово-польові суди, 
злочини, Організація українських націоналістів, Українська пов
станська армія, радянські партизани.
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Чорний Олександр. «Чорна піхота» в битві за Дніпро у спо
гадах М. Г. Абдуліна

У статті аналізуються спогади сержанта 193-го гвардійського 
стрілецького полку 66-ої гвардійської стрілецької дивізії про 
участь «чорної піхоти» у битві за Дніпро восени 1943 року.

Ключові слова: Дніпро, битва, спогади, втрати, «чорна 
піхота».

Салтан Олександр. Корюківська трагедія 1943 року: шлях 
від фальсифікації до усвідомленої комеморації

Аналізується проблема формування історичної пам’яті од
ного з трагічних епізодів Другої світової війни, відомого як 
Корюківська трагедія. Автор зазначає, що на тлі дестереотипізації 
та декомунізації минулого події, пов’язані з масовим знищенням 
мирного населення в м. Корюківка Чернігівської області, мають 
стати в Україні одним з символів національної скорботи.

Ключові слова: Друга світова війна, геноцид, історична 
пам’ять, Корюківська трагедія, меморіалізація, радянські парти
зани, Чернігівщина.

П роскурова Світлана. Усна історія Другої світової війни на 
Кіровоградщ ині

У цій статті узагальнено досвід збору та обробки джерел усної 
історії Другої світової війни в Кіровоградській області, які було 
зроблено польовими етнографічними експедиціями факультету 
історії та права КДПУ ім. В. Винниченка.

Ключові слова: усна історія, Друга світова війна, окупація, 
Голокост, історична пам’ять, етнографічна практика.

Вронська Тамара. «Примус до миру»: депортації як  вияв 
політичного терору та сімейного заручництва у Західній 
Україні (1944-1953 рр.)

У статті висвітлюються позасудові репресії членів родин 
учасників національно-визвольного руху в Західній Україні. 
Проведено історико-правовий аналіз формування відповідної
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нормативної бази, розглядаються механізми, організація та особ
ливості масових депортацій, удосконалення інституту сімейного 
заручництва для упокорення населення регіону та згортання опо
ру радянській владі.

Ключові слова: Західна Україна, депортація, політичний те
рор, сімейне заручництво.

Соловей Елеонора. Загибель поета як  символ (окупація 
Харкова і Володимир Свідзінський)

Радянські міфи про війну, зокрема про її початок: окупацію, 
евакуацію, життя на окупованих територіях -  суттєво деформува
ли реальну картину тих подій. У цих міфах не було місця для прав
ди про нову хвилю репресій та жорстоке знищення в’язнів перед 
відступом Червоної армії. У контексті відновлюваної нині істини 
про ті події історія загибелі одного з найкращих українських 
поетів XX ст. -  Володимира Свідзінського (1885-1941), рекон
струйована за спогадами та архівними джерелами, набуває рис 
символічності, стає виразним свідченням антигуманності систе
ми. Наводяться й інші подібні історії: вони не були поодинокі.

Ключові слова: репресії, окупація, внутрішня еміграція, 
карні органи, арешт, слідча справа, звинувачення, протокол.

Стародубець Галина. Радянізація символічного простору 
Західної України як  засіб боротьби з повстанським рухом

Розглядається питання радянізації символічного простору 
Західної України в перші повоєнні роки з точки зору використан
ня цього чинника в боротьбі з повстанським рухом. Аналізується, 
які символи активно використовувала влада з метою нав’язати 
західноукраїнському суспільству більшовицьку ієрархію 
цінностей. Показано антагоністичні «точки дотику» ідеології 
більшовизму та українського самостійницького руху, виражені в 
символічних образах.

Ключові слова: тоталітаризм, символічний простір, радяніза
ція, самостійницький рух, радянська влада.
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Марчук Володимир. Боротьба карально-репресивних орга
нів радянської влади з українським національно-визвольним 
рухом на території Рівненської області 1944-1945 рр.

У статті досліджуються методи боротьби карально-репресив
них органів радянської влади у 1944-1945 рр., спрямовані на зни
щення українського національно-визвольного руху на території 
Рівненської області.

Ключові слова: ОУН, УПА, НКВС, Рівненська область.

Василик Ірина. Провідні галицькі адвокати, репресовані в 
період Другої світової війни

Серед провідних галицьких адвокатів, які були засуджені ра
дянським режимом, зустрічаємо найбільш відомих та успішних 
на той час. Це значні особистості так званої «адвокатської доби», 
вихідці з родин світської інтелігенції, випускники найкращих 
гімназій та правничих факультетів, активні учасники студентсь
кого руху, засновники низки товариств і організацій економічного 
та просвітницького спрямування, політики і військові. Саме вони 
були в авангарді подій в період Першої світової війни, будівничими 
українських державних утворень у часи національно-визвольних 
змагань, учасниками та активними захисниками українців у су
дових політичних процесах міжвоєнного періоду. Нам вдало
ся реставрувати життєписи таких маловідомих репресованих 
адвокатів, як доктори права Василь Бараник, Кость Левицький, 
Володимир Старосольський, Борис Козубський, Осип Когут.

Ключові слова: галицькі адвокати, Василь Бараник, Кость 
Левицький, Володимир Старосольський, Борис Козубський, Осип 
Когут, Друга світова війна, репресії.

Савицька Оксана. Повсякденне життя населення Чернігова 
в умовах війни: між окупаційним режимом і радянською вла
дою (1943-1945 рр.)

У статті розглянуто економічні, соціальні, демографічні нас
лідки окупаційного режиму для населення Чернігова. Проана
лізовано основні проблеми повсякденного існування, породжені
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війною. Особливу увагу зосереджено на житлово-комунальних, 
продовольчих труднощах та нестачі одягу та взуття. Досліджено 
особливості повсякденних стратегій виживання населення в умо
вах воєнного післяокупаційного часу.

Ключові слова: Чернігів, повсякденне життя, окупаційний 
режим, житлова проблема, продовольчі труднощі, карткова сис
тема, ціни, зарплата, одяг, взуття.

Ісаюк Олеся. Поширення плямистого тифу серед цивіль
ного населення у період нацистської окупації Західної України 
(1941-1944): нетипова динаміка захворюваності як вірогідна 
ознака використання хвороби проти мирного населення

Друга Світова війна, як і багато інших воєн у історії, супро
воджувалася стрімким погіршенням санітарної ситуації, яка, 
своєю чергою, вилилася у епідемії інфекційних хвороб. Найбільш 
загрозливою стала епідемія плямистого тифу.

Ключові слова: Друга світова війна, плямистий тиф, Західна 
Україна.

Бистра Марія. «Дни тянулись, словно год...»: шкільні 
твори про пережите в роки Великої Вітчизняної війни як 
історичне джерело

У роботі аналізуються твори школярів міст Костянтинівка і 
Сніжне Донецької області на тему: «Что я пережил(а) во время 
Великой Отечественной войны/оккупации», написані у 1946 р. з 
нагоди річниці перемоги над Німеччиною в роки Другої світової 
війни. На основі текстологічного аналізу наративів робиться 
спроба реконструювати ціннісні орієнтири, стереотипи, емоційні 
переживання дітей, пов’язані з власним воєнним досвідом.

Ключові слова: історичне джерело, нацистська окупація, 
твір, діти, Друга світова війна.
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Annotations, key words

Andrii Bolianovskyi. Between Christian Morality and Inhuman 
Evil. Metropolitan Andrey Sheptytsky’s Response to the Occupation 
Policies of National Socialist Germany in Galicia, 1941-44: from 
Ostensible Loyalty to Criticism and Protest

The article, based mainly on unpublished archival sources and 
little-known memoirs, offers an analysis of the various aspects of the 
Greek Catholic Metropolitan Andrey Sheptytsky s efforts during the 
Nazi occupation in Galicia. It covers new information about Sheptytsky 
protesting the mass murder of Jews, and his attempts to save the Jews 
in the region.

Key words: Metropolitan, Greek Catholic Church, Galicia.

Liubov Solovka. Metropolitan Andrey Sheptytsky: Public Pro
test Against Nazi Crimes and the Plans to Save Jews

The article analyzes the tactics of the UGCC Metropolitan An
drey Sheptytsky from 01.07.1941 to 11.21.1942. The author concludes 
that Metropolitan Sheptytsky condemned the homicide as early as in 
1941, publically protesting the implementation of the Third Reich racist 
public policy and the genocide of the Jews. Sheptytsky made the pro
nouncement on behalf of the UGCC, in the absence of the official Vati
can position. Metropolitan used all opportunities his position afforded 
him, and progressed from voicing his protests to secret resistance. He 
initiated and organized rescue efforts to save Jews from the Nazis. As 
the ethnarch of a stateless nation, he spearheaded public resistance to 
the racist Nazi policy.

Key words: Metropolitan, Andrey Sheptytsky, pastoral epistles, the 
crime of homicide, the Holocaust, the rescue.
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Liubov Krupnyk. Defamation of Metropolitan Andrey Shep- 
tytsky and the UGCC as a Soviet Policy

The article offers an overview of the Soviet security agency’s policy 
to discredit Metropolitan Andrey Sheptytsky and the UGCC. It covers 
the methods that the Soviet authorities had employed to undermine the 
standing of the UGCC and its leaders.

Key words: Bolsheviks, defamation, Metropolitan Andrey Shep
tytsky, Soviet propaganda, Ukrainian Greek Catholic Church.

Volodymyr Poliakov. The Structure of Casualties among Crime
an Population in World War II

The article discusses the structure of casualties among Crimean 
civilian population during World War II. Based on sources, the author 
proposes the following categories: battlefield casualties (related primar
ily to the peninsula front line of 1941-1943, partly extending into 1944); 
the victims of Nazi occupation policies (the genocide of the Jews, the 
Krymchaks, and the Roma); Nazis often took hostages in retaliation 
against guerilla groups fighting in the mountains and forests; all re
gimes had instituted the policy of famine against the population of the 
occupied peninsula; both the German and the Soviet authorities car
ried out deportations.

Key words: civilians, the Crimea, World War II, occupation, ca
sualties, battlefield casualties, famine, hostages, genocide, deportation

Ihor Iliushyn. Nazi Policies Towards Cohabiting Ukrainian and 
Polish Communities on Occupied Territories During World War II, 
and Their Implementation

The article covers the Nazi policies towards cohabiting Ukrainian 
and Polish communities during World War II, their implementation 
and the role Nazi Germany had played in the Polish-Ukrainian conflict 
of 1939-1944. Nazi policies were geared towards the exploitation and 
eventual colonization of the occupied territories. Attempts to foment 
the Ukrainian-Polish conflict was one way of achieving the goal.
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Key words: Nazi policies and their implementation, World War II, 
Polish-Ukrainian conflict, the Organization of Ukrainian Nationalists, 
Ukrainian Insurgent Army, resistance.

Dmytro Kryvoshey. National Policy of the Nazi Occupation Au
thorities in Belarus (1941-1944) '

The article offers an analysis of German national policies in dif
ferent occupation zones in Belarus. The author highlights both the 
commonalities and the differences in their implementation. Special at
tention is given to genocidal policies and the efforts to privilege the 
German nation in education, religion and culture.

Key words: Belarus, occupation authorities, national authorities

Volodymyr Trofymovych, Serhii Ivanov. Nazi Genocide of the 
Jews in Volhynia

The article traces the methods of exterminating the Jews during 
the Nazi occupation of Volhynia, outlines their discrimination and the 
restriction of their rights, and analyzes the status of Volhynian Jews.

Key words: Antisemitism, Volhynia, Holocaust, genocide, Jews, 
Nazism, the Final Solution

Ievhenii Shpylevskyi. Mass Executions of Civilians (the Jews, 
the Roma, Persons with Mental Disabilities) and Prisoners of War 
in the Chernihiv Region During the Nazi Occupation

The article compiles information about Nazi camps and prisons 
for civilians (the Jews, the Roma, persons with mental disabilities) and 
Soviet prisoners of war during World War II in Chernihiv region in 
1941-1943.

Keywords: World War II, Wehrmacht, prison, camps, Soviet pris
oners of war, Jews, Roma, persons with mental disabilities.
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Iryna Motorna. “The Vale of Tears”: the Deportation of the Ro
manian Roma to Transnistria (1941-1944)

The article reconstructs the deportation of the Romanian Roma 
to Transnistria and their living conditions there during the occupation 
based on archival sources and oral history.

Key words: World War II, Transnistria, Roma, deportation, geno
cide.

Roman Mykhalchuk. Jewish Women’s Opposition and Resis
tance to the Nazis (Drawing on the Example of the Rivne Region)

The article fleshes out the Jewish womens resistance to the Nazis, 
drawing on the example of the Rivne Region. Holocaust victims op
position and resistance could be active or passive, individual or group- 
based; it could include non-compliance with the occupants’ orders in 
the socio-economic, legal, cultural, spiritual or religious sphere. Jewish 
women resorted not only to spiritual resistance, but also to military ac
tions. They joined armed resistance, underground and guerrilla warfare 
as soldiers and medical workers. Contrary to the Soviet historiography, 
Jewish women were no submissive victims: they were part of the resis
tance from the first days of the Nazi occupation to the last.

Keywords: resistance, opposition to Nazism, the Holocaust, Jewish 
women.

Anna Prokhorova. «My Brother’s Keeper»: Persons Killed for 
Helping Jews during the Holocaust

The article draws on the materials of the My Brothers Keeper Proj
ect of the Center for Jewish Studies (National University “Kyiv-Mohyla 
Academy”), uncovering information about persons who were killed or 
persecuted for helping Jews during the Holocaust. The article offers an 
analysis of the most common reasons for rescuing Jews, and describes 
“the phenomenon of natural tolerance,” observed by scholars in the ar
eas where people of different cultures had lived side by side for a long
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time. It demonstrates that the Soviet ideological one-sided approach 
to history can be overcome by incorporating oral history and personal 
testimonies of witnesses.

Key words: Holocaust, rescuing Jews, reasons to rescue, testimo
nies, oral history, revising history.

Lydia Nesterenko. Ivankivtsi Village of the Sribne County in 
Chernihiv Region during the Nazi Occupation (September 1941 -  
September 1943)

The article offers a description of civilians’ life in Ivankivtsi village 
of the Sribne County during the Nazi occupation (September 1941 -  
September 1943), based on the previously unknown archival materials 
and eyewitness accounts.

Key words: Ivankivtsi village, the Nazi occupation regime, village 
headman, agricultural communities, partisan movement, mass murder.

Alina Koval. Deviant Behaviour Among the Ranks of Soviet 
Partisans and Ukrainian Resistance Movement (1941-1943)

The article described deviant behavior, and specifically the penal 
system, among the ranks of Soviet partisans and Ukrainian resistance 
movement (1941-1943).

Key words: deviant behavior, court martial, crimes, the Organiza
tion of Ukrainian Nationalists, Ukrainian Insurgent Army, Soviet par
tisans.

Oleksandr Chornyi. “Black Infantry” in the Battle of the 
Dnieper, based on the memoirs of M.H. Abdulin

The article offers an analysis of the memoirs of a sergeant of the 
66th Guards Rifle Division of the 193rd Guards Rifle Regiment, which 
describe the role of the “black infantry” in the Battle of the Dnieper in 
the autumn of 1943.

Key words: Dnipro, battle, memoir, casualties, “black infantry”.
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Oleksandr Saltan. Koriukivka Massacre of 1943: from Falsifica
tion to Meaningful Commemoration

The article deconstructs the formation of historical memory about 
one of the most tragic episodes of the Second World War, known as 
the Koriukivka massacre. The author emphasizes that, in the context of 
overhauling Soviet and Communist historiographical stereotypes, the 
massacre of Koriukivka town civilian population in the Chernihiv re
gion could become a uniting symbol of national mourning.

Keywords: World War II, genocide, historical memory, Koriukivka 
massacre, memorialization, Soviet partisans, Chernihiv region.

Svitlana Proskurova. Oral History of World War II in Kiro- 
vohrad Region

This article sums up the project of collecting and processing oral 
history of World War II in the Kirovohrad Region, carried out by the 
Vynnychenko Kirovohrad State Pedagogical University Department of 
History and Law as part of their ethnographical field work.

Key words: oral history, World War II, occupation, Holocaust, his
toric memory, ethnographical practice.

Tamara Vronska. «Coerced into Peace»: Deportations as Politi
cal Terror and Familial Hostage-Taking in Western Ukraine (1944- 
1953)

This article investigates the extrajudicial persecution of the fami
lies of participants of the national liberation movement in Western 
Ukraine. It offers an historical and legal analysis of the emergence of 
its regulatory framework, covers the logistics and peculiarities of mass 
deportations, and the finessing of the institute of familial hostage-tak
ing intended to pacify the region and curtail opposition to the Soviet 
authorities.

Key words: deportation, political terror, familial hostage-taking, 
Western Ukraine.
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Eleonora Solovey. Death of the Poet as a Symbol (the occupa
tion in Kharkiv and Volodymyr Svidzynskyi)

Soviet myths about the war, and especially about its early days (oc
cupation, evacuation, life on the occupied territories), had significantly 
distorted the real picture of the events. Those myths leave no room for 
the truth about the new wave of repressions and brutal massacres of 
prisoners organized by the retreating Red Army. Present days saw a 
number of attempts to uncover the truth about those events; in this 
framework, the death of Volodymyr Svidzynskyi (1885-1941), one of 
the best Ukrainian poets of the 20th century, as reconstructed from 
memoirs and archival sources, becomes a profound symbol of the in
humane nature of the Soviet regime. Other similar stories are also m en
tioned: Svidzynskyi s fate was far from unique.

Key words: repressions, occupation, spiritual emigration, security 
forces, arrest, investigation files, prosecution, protocol.

Halyna Starodubets. The Sovietization of the Symbolical Space 
of Western Ukraine as a Way to Quash the Insurgent Movement

The article explores the Sovietization of the symbolical space of 
Western Ukraine in the early postwar years as a method of quashing the 
insurgency. It singles out the symbols actively employed by the authori
ties to inculcate Bolshevik values in Western Ukrainian society. It also 
traces the antagonistic “touchstones” of the Bolshevik and Ukrainian 
pro-independence movement, expressed through symbolic imagery.

Key words: totalitarianism, symbolical space, Sovietization, pro
independence resistance movement, Soviet power.

Volodymyr Marchuk. The Soviet punitive and repressive apparatus 
fight against the Ukrainian liberation in the Rivne Region, 1944-1945

This article investigates the methods that the Soviet punitive and 
repressive apparatus has employed in 1944-1945 to quash the Ukrai
nian liberation movement in the Rivne Region.
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Key words: National Committee for Internal Affairs (NCIA), Or
ganization of Ukrainian Nationalists (OUN), Ukrainian Insurgent 
Army (UPA), Rivne Region.

Iryna Vasylyk. Leading Galician Lawyers Persecuted during 
World War II

The Soviet regime has persecuted some of the most famous and 
successful Galician lawyers. They were the leading representatives of 
the so-called “Era of Lawyers,” the scions of secular educated families, 
graduates of the best gymnasiums and law schools, active members of 
the student movement of the time, founders of scores of unions and or
ganizations with economic and educational goals, political and military 
activists. They were at the forefront of the tectonic shifts during World 
War I, contributing to the formation of Ukrainian states during the Na
tional Liberation War and defending Ukrainians persecuted for their 
political beliefs in court. We have managed to piece together the biog
raphies of such little-known persecuted lawyers as Vasyl Baranyk, Kost 
Levytskyi, Volodymyr Starosolskyi, Borys Kozubskyi and Osyp Kohut.

Key words: Galician lawyers, Vasyl Baranyk, Kost Levytskyi, 
Volodymyr Starosolskyi, Borys Kozubskyi, Osyp Kohut, World War II, 
repressions.

Oksana Savytska. Quotidian Life of Chernihiv residents during 
World War II: Between the Occupation Regime and the Soviet Au
thorities (1943-1945)

The article describes the economic, social and demographic con
sequences of the occupation for Chernihiv residents. The author ana
lyzes the most essential quotidian problems caused by the war. Special 
attention is given to housing, food and clothing shortages. The article 
explores the wartime quotidian survival strategies after the occupation.

Keywords: Chernihiv, quotidian life, the occupation regime, hous
ing shortages, food shortages, rationing, prices, wages, clothing, foot
wear.
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Olesia Isaiuk. The Spread of Typhus in Western Ukraine dur
ing the Nazi Occupation (1941-1944): the Incidence of Atypical Dy
namics as a Probable Sign of Bacterial Warfare Against Civilians

The article analyzes the typhus death rate in Western Ukraine dur
ing the Nazi occupation based on weekly digests compiled by doctors 
on orders from the central regional administration in Lviv (Lemberg). 
Comparing the changes in numbers and seasonal dynamics, we have 
discovered certain epidemiological irregularities. The main hypothesis 
to explain these abnormalities is the worsening wartime epidemiologi
cal situation and the possible presence of modified bacteria to which 
local residents had no immunity.

Key words: World War II, typhus, Western Ukraine.

Maria Bystra. “The Days Dragged on Like Years...”: School Es
says about Wartime Experiences as a Historical Source

The article examines the school essays of students from the cities 
of Kostiantynivka and Snizhne (Donetsk region) on the topic of “What 
I have survived during the Great Patriotic War/the occupation,” written 
in 1946 to mark the anniversary of the victory over Germany in World 
War II. The author attempts to reconstruct the values, stereotypes and 
emotional experiences of the children during the wartime, based on the 
textual analysis of these narratives.

Key words: historical source, the Nazi occupation, school essays, 
children, World War II.
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