
Україна в Другій Світовій Війні

Аркадій Жуковський

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД РУМУНСЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ  
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ПІВНІЧНА БУКОВИНА, ЧАСТИНА БАСАРАБІЇ, 
І ТРАНСНІСТРІЯ, 1941-1944

При розгляді подій другої світової війни на Україні слід мати на ува
зі, що крім німецької і угорської (Закарпаття) окупацій, частина україн
ських земель перебувала під румунською окупацією, яка мала свої пито- 
менності, необхідні для уявленння про повну картину стану українських 
земель в 1941-1945 роках. Якщо йдеться про особливість румунської оку
пації, то її умотивовували історичними претензіями, не аргументами «ле- 
бенсрауму», а як відзискання споконвічно румунських територій, принай
мні, частини занятих земель.

У розпалі другої світової війни Румунія окупувала такі українські зем
лі: північну Буковину, що від червня 1940 року входила до складу УРСР, 
північну і південну Басарабію, також з цього періоду в складі Чернівець
кої і Ізмаїльської областей, і територію між Дністром і Богом, т. зв. 
Трансністрію. У віданні румунської адміністрації перебувала українська те
риторія, що охоплювала приблизно 60.000 км2 (Буковина — 5.500; Баса- 
рабія заселена українцями — 14.500 км2; Трансністрія — 40.000 км2) з 3,5 
мільйонів населення (Буковина — 520.000; Басарабія — 650.000; Трансніс
трія — 2.250.000), цифри приблизні. Іншими словами, під румунською  
окупацією перебувало 10% української території, або п’ята частина Райх- 
скомісаріяту України (339.275 км2).

Ці три території-провінції були різного політичного порядку й значіння 
під українським національно-історичним оглядом. Як один із осередків 
українського національного руху, Буковина постійно прагнула бути у скла
ді України. Тільки у своїй північній і південній частині заселена україн
цями, Басарабія зі специфічною індиферентністю під національним погля
дом  ніколи не зазнавала українського відродження. І вкінці земля між  
Дністром і Бугом, названа румунами Трансністрією (переклад «поза Дні
стром», бачено з румунського боку), лівобережна Наддністрянщина, скла
дова частина Центральної України, яку з кінця XVIII ст. в малій мірі за
селювали і румунські поселенці; частина Трансністрії з 1924 входила до  
складу Молдавської Автономної ССР.

Висуваючи свої претенсії до території між Дністром і Бугом, румуни 
хотіли цим способом  компенсувати українські аспірації відносно Буковини 
і частин Басарабії.
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*  *  *

Напередодні другої світової війни Румунія переживала велику внутріш
ню кризу: впровадження диктатури королівського уряду і реакція екстре- 
містичного націоналістичного руху, Залізної Ґвардії, політичні вбійства 
(Кодряну, Калінеску, Иорґа) значно ослабили румунську державу. Стано
вище останньої ставало чим раз більш критичним, бо кінчалося опікунство 
західних потуг, самі ж, знаходячись у незавидному становищі, як і розпад  
«Малої Антанти» після Мюнхенського арбітражу, цілком ізолювали Руму
нію. Німецько-совєтське порозуміння восени 1939 р. ще більше змінило 
уклад політичних сил у цій частині Европи, а швидкий розпад Польщі 
став осторогою  для країн, цілість яких гарантував Версальський мировий 
договір. Безпосередніми наслідками новоствореного положення були тери- 
торіяльні втрати, що їх зазнала Румунія в 1940 році: в червні приєднаня 
до Совєтського Союзу Басарабії і Північної Буковини (доля яких була ви
рішена німецько-совєтським пактом 23.8.1939), у вересні приєднання північ
ної частини Семигороду до Угорщини (вирішене Віденським арбітражем  
30 серпня 1940) і Південної Добрудж і в користь Болгарії. Ці великі тери- 
торіяльні втрати були справжніми потрясіннями, які допровадили до ґрун
товних внутрішніх змін Румунії: створення 6.9.1940 уряду ген. Иона Анто- 
неску з необмеженою владою (читай військовою диктатурою провідника 
румунської держави «Conducatorul Statului Roman»), повалення короля Ка- 
роля II, якого замінив недосвідчений 19-річний король Мігай І.

У всіх цих перетвореннях Румунії ключеву ролю зіграла гітлерівська 
Німеччина, на яку вже з червня 1940 р. почав орієнтуватися румунський 
уряд, прохаючи Гітлера Гарантувати румунські кордони і прислати до Ру
мунії німецьку військову місію. Реалізатором румунсько-німецької співпра
ці став ген. (з 23.8. 1941 — маршал) Ион Антонеску. Він остався дові
реним співробітником Гітлера до свого арешту 23.8.1944, хоча при кінці 
свого панування пробував безуспішно включитися в боротьбу проти боль- 
шевизму і західних союзників.

З кінця 1940-початку 1941 р. Румунія стала військовою базою  для ні
мецьких військових частин, які разом з румунською армією мали займати 
південний відтинок у наступі на Совєтський Союз. Румунсько-німецьку 
співпрацю узгіднював Антонеску безпосередньо з Гітлером, при своїх час
тих зустрічах, особливо важливою була нарада двох фюрерів 12 червня 
1941 р. у Мюнхені, на якій Гітлер в присутності Ріббентропа представив 
Антонеску свій плян «Барбаросси», обіцяв Румунії за її участь у війні 
проти СССР поворот Басарабії й Північної Буковини, як також те, «що 
за допом огу у війні Румунія зможе окупувати і адмініструвати і другі 
совєтські території аж до Дніпра».1

1 Молдавская ССР в Великой Отечественной Войне Советского Союза, 1941- 
1945. Сборник документов и материалов. Том II: В тылу врага. Кишинев, 1976, 
стор. 32. (В дальшому: МССР, Т. II); Andreas Hillgruber. Hitler, König Carol und 
Marschall Antonescu. Die deutsch-rumänischen Beziehungen 1938-1944. 2 Auflage. Wies
baden, 1965, S. 132.
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*  *  *

З початком німецько-совєтської війни 22 червня 1941 р. король Мігай 
і ген. И. Антонеску закликали у проклямації румунське військо до «свя
щенної війни» за звільнення разом з німецькою армією Басарабії й Буко
вини.2 В короткому часі німецько-румунські частини зайняли Північну Бу
ковину, 4 липня зайняли Чернівці і північну Басарабію, а південну з Біл- 
городом-Дністровським 26 липня так, що при кінці липня також вся Ба- 
сарабія змінила окупанта.

В другій половині липня 1941 р. німецькі війська перейшли Дністер. 
П ід час зустрічі 6 серпня у головній квартирі Південної Армії Гітлер за
пропонував Антонеску, щоб Румунія поширила свою владу на територію  
між Дністром і Бугом та щоб румунські війська відповідали за безпеку 
території між Дністром і Дніпром.3 Антонеску прийняв цю пропозицію і 
18 серпня 4-та румунська армія почала наступ на Одесу. Спочатку румуни 
хотіли самі взяти Одесу, але після величезних втрат (70 тисяч вбитих і 
близько 100 тисяч ранених) вони покликали собі за поміч німців і при їх  
співдії 16 жовтня зайняли Одесу. Таким чином від цієї дати вся територія 
між Дністром і Бугом була зайнята і передана румунській цивільній упра
ві. Це в стислій формі про мілітарний аспект справи.

*  *  *

Яка була загальна ситуація на цих новоздобутих румунами теренах? 
Якщо йдеться про Буковину, то події під українським національним огля
дом  були аналогічними до подій в Галичині. Перед приходом румунсько- 
німецьких військ українське підпілля ОУН, що перебувало законспіроване 
в Карпатах, звільняло Буковину від совєтської окупації й вкінці червня 
створило «Тимчасовий Український Комітет» на Вижниччину4 для забезпе
чення порядоку і охорони населення від червоноармійців, які ще нераз по
верталися на звільнену територію. Для цього була створена українська 
поліція. З відступом совєтської армії українська повстанська акція переки
нулась на Вашківський район, а згодом  і на інші частини української Бу
ковини. У боротьбі з відступаючими совєтськими відділами загинуло ба
гато українських патріотів. Керівниками українського перевороту на Буко
вині були П. Войновський, М. Мичковський і багато інших. Українське 
підпілля значно полегшило просування румунсько-німецьких військ з пів
дня, почерез Чернівці, на північ до Дністра.

Румунські війська, а згодом і румунська адміністрація натрапили на 
спротив українського населення. Зі своїм приходом румуни почали погро
ми євреїв, разом з німцями спалили в Чернівцях відому синагогу,5 ство

2 A. Hillgruber, op. cit., p. 134.
3 Ibidem, p. 139-140.
4 А. Жуковський. Український переворот на Буковині в 1941 році. Буковина — 

її минуле і сучасне. Париж, 1956, стор. 403-405.
5 Manfred Reifer. Geschichte der Juden in der Bukowina (1919-1944). Geschichte 

der Juden in der Bukowina. Band II. Tel Aviv, 1962, S. 14; Chernovtsy in Encyclo
paedia Judaica. Vol. 5. Jerusalem, 1971, p. 394.
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рили ґетто, концентраційні табори у Садаґурі, до яких найбільше заслали 
українців-наддніпрянців, які залишилися після відступу совєтської армії.6 
Усім українцям румуни закидали співпрацю з комуністами, хоча відомо, 
що найбільш переслідуваними совєтами саме були українські патріоти. 
Проти такого поступування румунів, за ініціятивою керівників ОУН укра
їнська делегація в складі О. Зибачинського, О. Гузаревої передала через 
німецького консула в Чернівцях до німецького уряду меморіял від насе
лення Буковини з 25.000 підписами, в якому протестувалося проти анексії 
Північної Буковини Румунією та вимагалося прилучити її до України.7

Окремою формою  самостійницького вияву буковинських українців в 
1941 р., які не хотіли оставатися під румунською окупацією, було ство
рення напівійськової формації — «Буковинського куреня», що нараховував 
біля 1.000 добровольців, і який під проводом П. Войновського дійшов до  
Києва і там у формі української поліції став до розпорядження Україн
ської Національної Ради.8

В Басарабії і Трансністрії спротив місцевого населення румунській оку
пації був спочатку пасивний, а якщо йдеться про активний вияв, то його 
провадили підпільні комуністичні осередки, наприклад, на Хотинщині чле
ни підпільного обкому О. Боярко і 3. Глеб.9 Про похідні групи ОУН на 
Трансністрії буде мова згодом.

*  *  *

Окупуючи українські землі, румунський уряд мав заздалегідь підготов
лену для них систему управління, адміністрацію, кадри. Вони зводилися 
до  військово-поліційної системи, шовіністичного терору, колоніяльного 
економічного визиску, систематичної румунізації. Така політика випливала 
з самого наставлення ген. Антонеску, який явно заявляв німецьким чин
никам, що його ціль — це боротьба проти словян,10 і його вказівки спов
няли наставлені ним чиновники.

Адміністративно-політична структура Буковини, Басарабії і Трансністрії 
виглядала так: з кожної з цих провінцій створено губернаторства, які по
ділялися на повіти (жудеци), а ці на волості (пласи), які управляли гро
мадами (комунами) на чолі з війтом (прімарем) при помочі нотаря. Кон- 
дукаторул призначав губернатора, який при помочі префектів, відповідаль
них за повіти, преторів у волостях, війтів і нотарів керував усією провін
цією. При Раді міністрів Румунії був створений «Військово-цивільний ка
бінет для управління Басарабією, Буковиною і Трансністрією» на чолі з 
секретарем Ради міністрів. Накази губернаторам ішли прямо від марша- 
ла-кондукатора, від Ради міністрів або від поодиноких міністрів. Кадри

6 В травні 1942 р. інтернованих було 233. Радянська Буковина 1940-1945 рр. 
Документи і матеріяли. Київ, 1967, стор. 206-207.

7 А. Жуковський, цит. те., стор. 406.
8 Василь Шипинський. Український націоналізм на Буковині. ОУН 1929-1954. На 

чужині, 1955, стор. 220-221.
9 Радянська Буковина 1940-1945. Документи і матеріяли. Київ, 1967, стор. 126.
10 А. Ні11§гиЬег, ор. сії., р. 146-147.
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вищої адміністрації у всіх трьох провінціях рекрутувалися з центральної 
Румунії, а для Басарабії й Буковини з місцевих, відданих владі, румунів.

Губернатором Буковини до кінця 1943 р. був ген. Корнеліу Колотеску, 
потім ген. Драґаліна. Буковина поділялася на 6 повітів. Гідне уваги, що 
навіть румуни, йдучи за совєтським адміністративним принципом, включи
ли північну частину Басарабії, Хотинський повіт, в склад губернаторства 
Буковини.11

Так само військовиками були губернатори Басарабії — до 1943 р. ген. 
Константин Войкулеску, потім ген. О. Ставрат. У Басарабії було 10 пові
тів. Тільки в Трансністрії губернатором була цивільна особа — проф. 
Ґеорґе Алексіяну, що в 1938-39 рр. був королівським резидентом Букови
ни. З 1 лю того 1944 передано управу Трансністрії в руки воєнній румун
ській адміністрації ген. Потопіяну,12 а з 18.3.1944 румуни передали Транс- 
ністрію німецькій управі — Befehlshaber der deutschen Truppen in Trans- 
nistrien.13 Трансністрія на півночі доходила до річок Лядова і Рів; вона 
поділялася на 13 повітів і 65 волостей. Повітами були: Могилів, Тульчин, 
Ямпіль, Рибниця, Балта, Дубосари, Ананьїв, Криве Озеро, Тираспіль, Ові- 
діопіль, Березівка, Одеса, Очаків.14

*  *  *

Визначена румунським урядом і кондукатором загальна політика в цих 
трьох провінціях-губернаторствах мала в кожній з них свої особливості. 
В кожній з них діяв директорат румунізації (Directoratul de romanizare),15 
якого завданням було змінювати назви українських місцевостей, україн
ських прізвищ на румунські, забороняти українську мову в школі, урядах, 
церкві, навіть в приватних розмовах на вулиці.16 Завданням цього дирек
торату було також виселення українців з української території і заселення 
її румунськими колоністами, яким надавалися землі, хати, худобу, відібра
ні від українців. На Буковині були заборонені всі українські товариства, 
установи, велася акція проти письменниці Ольги Кобилянської нібито за 
«її українські шовіністичні переконання».17 А коли вона померла, то на 
похороні, що відбувався в березні 1942 р. в Чернівцях, було заборонено  
промовляти по-українському. Багатозначно звучить закид комісара поліції 
Чернівців Парасківеску, що українська меншість зігнорувала 17 жовтня
1941 р. «патріотичну маніфестацію у зв’язку з зайняттям Одеси»,18 та 
скарга з 17.3.1943 р. начальника штабу 8-ої румунської дивізії до губер

11 МССР, Т. II, цит. тв., стор. 560.
12 Там же, стор. 184; A. Hillgruber, op. cit., p. 177.
13 A. Hillgruber, op. cit., p. 183.
14 Die Bevölkerungszählung in Rumänien 1941. Geheim. Wien; 1943.
15 Радянська Буковина, цит. тв., стор. 209.
16 Там же, стор. 218: «у місцях продажу продуктів, різних магазинах і навіть 

на вулицях щоб було заборонено розмовляти українською і єврейською мовами».
17 Там же, стор. 199.
18 Там же, стор. 202.
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наторства Буковини, що «українське населення продовжує розмовляти укра
їнською мовою  в громадських приміщеннях, школах, установах і т .д.».19

Проти такої румунської політики на Буковині виступали українські па
тріоти, організований спротив вела ОУН. Наприкінці 1941 р. румуни за
арештували 12 українських визначних діячів, серед яких Ольгу Гузар, Ми
рослава Зибачинського, Юрія Фурмана. Суд над ними відбувся 26 січня
1942 р. перед військовим трибуналом у Ясах. Підсудним закидали україн
ську діяльність, підбурювання проти держави, зв’язки з українським під
піллям на інших українських землях. Всіх було засуджено до важких при
мусових робіт і посаджено до злопам’ятних в’язниць у Дофтані і Місля.20

Ще більш жорстоко ставилися румуни і їхні співробітники німці до  
жидівського населення Буковини, частину якого вислано до Трансністрії.

Під впливом загальних подій актуалізації українського питання прий
шло також у Басарабії до  більшого вияву української свідомости.

Перепис населення в 1941 р. виказав, що число українців в порівнянні 
з 1930 р. збільшилося на 135.331, воно становило 449.542 осіб або 16,4% 
всього населення, стаючи найбільшою національною групою після руму
нів.21 Ці зміни сталися коштом росіян: багато тих, що в 1930 р. подавали 
себе за росіян, в 1941 заявили себе українцями. Така еволюція сталася, 
напевне, також внаслідок існування української держави в північній і пів
денній Басарабії у радянській формі.

Запровадження драконівських порядків в Басарабії викликали спротив 
серед нерумунського населення, яке, як писав 20.7.1943 р. губернатор О. 
Ставрат, «не включається в ритм сьогоднішнього дня», тому, за розпо
рядженням маршала Антонеску українців, росіян і ґаґауців, які не спов
няють накази влади, переселяти за Дністер, а їхні добра передати в ко
ристь держави.22

Якщо йдеться про зміни на економічному відтинку, то вони були од
накові на Буковині і в Басарабії. Створені за однорічного совєтського ре
жиму колгоспи і радгоспи проіснували до осени 1941 р., а після збірки 
урожаю їх ліквідували. Землі колгоспів і радгоспів або роздані селянам, 
повинні бути повернені власникам, більшість яких поверталися з Румунії 
на новоздобуті провінції.23 Для контролі переведення збірки урожаю і 
продажі тварин заборонялося вивіз їх із околиці даного села.24 Щоб ви
конати с.-г. роботи проводилася мобілізація всього турдового населення 
сіл і міст від 12 до 70 літ.25

У Басарабії спротив румунській окупації під українськими національни
ми прапорами був слабший, ніж на Буковині, бо там він виявив пере
важно симпатії до  совєтського режиму. На басарабській землі противники 
нових порядків діяли з позицій комуністичної ідеології, вони отримували

19 Там же, стор. 222.
20 Буковина — її минуле і сучасне, цит. тв., стор. 408-409.
21 Віє Bevдlkerungszahlung іп Яитапіеп 1941. >¥іеп, 1943, 8. 50.
22 МССР, Т. II, цит. тв., стор. 152.
23 Там же, стор. 56-59.
24 Там же, стор. 60.
25 Там же, стор. 57.
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вказівки і підтримку совєтської влади, армії, партизанських загонів. Ру
мунська поліційно-військова система брутально винищувала прояви цього 
спротиву.

*  *  *

Зайняття Буковини і Басарабії Румунією було з ентузіязмом прийняте 
всіма румунськими партіями, навіть опозицією, яку очолювали Ю. Манів 
і Ґ . Братіяну; одинока Румунська Комуністична Партія, вірна директивам 
Москви, протестувала. У цьому питанні, щоб приєднати собі союзника, 
Гітлер і держави осі підтримували агресивну румунську політику. Також 
західні альянти, Великобританія і ЗДА, уважали, що приєднання цих двох  
провінцій до Румунії нормальним явищем, це ж бо вони і санкціонували 
створення «Великої Румунії». Кордель Гель, державний секретар ЗДА офі
ційно повідомлений 4.9.1941 румунським представником про поновне вклю
чення Басарабії і Буковини, не висловив заперечення.26 Офіційно Басарабія 
і Північна Буковина була з ’єднані з Румунією 3 вересня 1941, про що 
були повідомлені всі держави, з якими Румунія вдержувала дипломатичні 
зв’язки.27

Цілком інше становище було по відношенні до зазіхань і згодом  оку
пації урядом Антонеску українських земель за Дністром, т. зв. румунами  
Трансністрії.

Проти зайняття виступив Ю. Манів, лідер румунської опозиції, однак 
йому бракувало якоїсь альтернативи для Румунії в тодішніх обставинах.28 
Навіть король Мігай І противився походові за Дністер, але Німеччина на
полягала, щоб Румунія дійшовши до Дністра вийшла з війни і проголо
сила свій невтралітет.29 Так само Кордель Гель висловив свої застере
ження щ одо плянів Румунії продовжити боротьбу аж до зайняття Одеси. 
П ід тиском СССР 5 грудня 1941 року Великобританія поставила вимогу, 
щоб Румунія відтягнула свої війська з Трансністрії, а коли румунський 
уряд відмовився, тоді 7 грудня Великобританія виповіла війну Румунії.30

Вже з повищого видно, що проблема Трансністрії була тяжкою до  
розв’язання, вона вимагала певного уточнення з точки погляду правного 
положення. Заохочування Румунії Гітлером до походу на С хід і до зай
няття земель на півдні України не вирішували статусу цих земель. Чейже 
землі на С хід від Дністра звільняли від совєтської окупації не самі ру
муни, їм допомагали й німці. Без німецької військової допомоги румуни 
не дали б були собі ради, тому й передача Трансністрії Румунії була 
тільки тимчасова. Вже 6.8.1941 Головна квартира Вермахту заявила, що 
безпека і військова влада української території на Захід від Бугу належать 
до завдань Румунії.31 Але щойно після домовлення Гітлера з Антонеску в

26 А. НіІ^гиЬег, ор. сії., р. 143.
27 ІЬі(Іет, р. 320, N0 1 6  220.
28 ІЬісІет, р. 136.
29 1Ьі(іет, р. 318.
30 ІЬісІет, р. 144.
31 ІЬі(Іет, р. 137.
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половині серпня останній видав 19 серпня 1941 р. декрет про те, що «те
риторія між Дністром і Бугом входить до складу румунської адміністра
ції» і призначав проф. Ґ. Алексіяну губернатором провінції Трансністрія, 
який підпорядковувався безпосередньо Антонеску і Президії Ради міністрів. 
Цим же декретом організувався виконний орган провінції, що складався з 
таких відділів: адміністрації, сільського господарства і економіки, освіти, 
культів і пропаганди, охорони здоров’я, фінансів. Цим декретом назнача
лася німецька марка (Райхскредітенкассеншайн), як єдина монета на тери
торії Трансністрії.32 Вирішальні домовлення у справі Трансністрії між на
чальником німецької військової місії ген. Гауффе і заступником шефа ру
мунського генштабу ген. Татарану були підписані у Бендерах (Тіґіні) 30 
серпня 1941.33

Дещ о більше про наміри керівних румунських політиків щодо Транс
ністрії можна довідатися з розмови між И. Антонеску і Ґ . Алексіяну, що 
відбулася 16 грудня 1941 р. на Раді міністрів, під час якої голова Румун
ської держави дав губернаторові Трансністрії таку директиву: «Працюйте 
там так, якби влада Румунії установилась на тій території на два міль
йони років. Що буде потім побачимо...» Однак зараз таки Антонеску д о 
дав: «Я ж Вам сказав, що ніякої політичної заяви по відношенні Транс
ністрії зробити тепер не можу...»34 Обережність маршала, напевне, випли
вала з того, що він знав становище німців до Трансністрії, а може і в 
обличчі загальної міжнародної ситуації.

Румуни трактували Трансністрію як колонію, територію для економіч
ного використання, а згодом  також як терен для колонізації румунським 
елементом. Не маючи, однак, певности, що Трансністрія останеться на 
довший час при Румунії, вона приспішувала її експлуатувати, допровад
жуючи провінцію до господарської руїни. Рівночасно Трансністрію вва
жали за румунський «Сибір», терен заслання небажаних національностей: 
українців, росіян, циган, а насамперед євреїв, для яких Задністров’я стало 
не тільки засланням, але й концентраційним табором.

Коротко про поодинокі відтинки життя в Трансністрії. В культурно- 
освітній ділянці маємо мало інформацій, вони часткові, й з другої руки. 
Все ж таки на цьому відтинку в цілому ситуація була дещо краща, ніж у 
Райхскомісаріяті України.

Шведський проф. Ґустав Боліндер, що в 1943 р. відвідав Трансністрію, 
подав такі дані про шкільництво: «У Трансністрії існує під цю пору 2.000 
шкіл, з того 1.300 чотирикласні, решта (700) семикласні. Відкрито також 
цілу низку ліцеїв та промислових і ремісничих шкіл. Українськомовні 
школи становлять велику більшість, 10% мають румунську мову викладо- 
вою, відсоток російських і німецьких шкіл ще менший...»35 В Одесі шкіль
ництво було в руках росіян, на 12 російських ліцеїв, був тільки один з

32 МССР, Т. II, стор. 54-55.
33 A. Hillgruber, op. cit., p. 140.
34 МССР, Т. II, стор. 97-99.
35 Dagens Nygeter, Stockholm за Кентом «Румунська господарка між Дністром і 

Богом». Український Вісник, Берлін, 22.8.1943, і Краківські Вісті, 27.7.1943.
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українською мовою  навчання, який пізніше закрили румуни.36 Навчання 
провадилося за старими, совєтськими підручниками. Оплата у середніх 
школах була досить висока: ЗО марок (спочатку 15) від сім ’ї на рік.37 
Дирекція освіти старалася впливати на систему навчання в сенсі румун
ського патріотизму і викорінення комуністичної ідеології. Як румунські, 
так і українські школи були зобов’язані кожної неділі організовувати свя
точні виступи з румунськими піснями, танцями та відзначенням важливих 
дат з історії Румунії.38

З весни 1942 р. почав навчання Одеський Університет з факультетами: 
історично-філологічним, юридичним, природознавчим, фізико-математич- 
ним. При Університеті був медичний і політехнічний факультети.39 Майже 
всі професори з-перед війни осталися в Одесі. Навчання відбувалося росій
ською, частинно румунською мовами. Чотири дисципліни викладалися 
українською мовою: українська мова — проф. Шумлянський, історія Укра
їни — проф. Черняхівський, історія української літератури — проф. А. Ба- 
лясний, археологія — проф. Селінов. Ректором був В. Часовников (хірург), 
проректором — Васільєв, генеральним секретарем Ал. Мойсів, румун з 
Яс. В Університеті студіювало бл. 1.200 студентів, з чого більшість були 
дівчата, рідко чоловіки, ті які не були мобілізовані.40 Перед приходом  
большевиків у 1944 р. деякі професори пробували втекти до Румунії, од
нак коли совєти прибули сюди, деякі з них поповнили самогубство, щоб 
не попасти їм до рук (проф. Балясний, Селінов).

Серед рідкісних будинків у Одесі, які уціліли, була опера. В ній кож
ного дня відбувалися вистави переважно російською мовою , деколи укра
їнською. Особливо себе виявляли балет і оркестра. Артисти були з дово
єнного часу. В Одесі працював також Український Драматичний Театр з 
режисером Степаном Боднарчуком, який виставляв українські п’єси, серед 
них і твори В. Винниченка.41 В Одесі був ще й другий театр, який спе- 
ціялізувався в українських побутових п’єсах. В Одесі активно діяла му
зична консерваторія, як також Академія мистецтв з відділами: малярським, 
керамічним і різьбарським.

Щ одо преси, то вона була переважно російськомовна. В Одесі появля
лися чотири часописи: «Одесская Газета» 4 рази на тиждень, як орган 
одеського муніципалітету, редактором був Думітрашку, а співредактором  
Іван Паламарчук,42 щоденник «Одесса», два журнали нтсівского напрямку
— «Молва» (ред. Маслянніков) і «Колокол», дитячий журнал »Детский 
листок». Вся ця періодика була протиукраїнська, а український тижневик 
«Мир», що якийсь час появлявся в Одесі був антисамостійницького на
прямку. Українці в Трансністрії читали «Прибузькі вісті», що появлялися

36 Л. Шанковський. Похідні групи ОУН. Мюнхен, 1958, стор. 224.
37 МССР, Т. II, стор. 128.
38 Там же, стор. 99-100.
39 Інформації проф. В. Кармазин-Каковського. Серпень 1984.
40 Там же, березень 1985.
41 Там же, березень 1985.
42 Святослав Караванський і Ніна Строката про Одесу. Українське Слово, ч. 

2268, Париж, 12.5.1985.
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в Голті (Первомайську). Підпільно появилися два числа журналу «Чорно
морський вісник» і неперіодично інформаційні бюлетені.43 У Тирасполі, де 
переважно перебував Ґ . Алексіяну, появлявся румунський офіціоз «Вид».

♦ * *

Всі вищі адміністративні кадри в Трансністрії походили з Румунії. Во
ни переводили в життя накази кондукаторула і губернатора, яких заяви 
щ одо перебування румунів в новоздобутій провінції коливалися від «двох 
мільйонів літ» до тимчасовости. Після приходу цивільної адміністрації 
українська громада Одеси була післала до губернатора своїх представни
ків, але румунська влада не дала ніякої можливости для українського ор
ганізованого життя в Трансністрії.44 Натомість румуни сприяли російським 
білогвардійцям в Трансністрії, вони дозволяли на приїзд сюди з Румунії і 
еміграції російських діячів, переважно з угрупування НТС. Вони мали в 
Одесі свої організації, вели антиукраїнську діяльність і впливали на ру
мунську адміністрацію в цьому напрямкові.

Румунська адміністрація запровадила обов’язкову працю для всіх пра
цездатних чоловіків, жінок і дітей.45 Рівночасно прийшла заборона віль
ного руху, заборона виїзду з Трансністрії без спеціяльного дозволу губер
наторства. Виїзд на захід від Дністра дозволявся тільки румунам.46 Вже 
перед тим була заборона губернатора Басарабії переїздити до Трансністрії, 
і на Дністрі встановлено непрохідний кордон з наміром ізолювати цю 
провінцію, допускаючи сюди тільки довірених і з спеціяльним призначен
ням людей.47 Були заборонені також всякого роду зібрання, поширення 
інформацій, публікацій, співання пісень, небажаних румунській державі.48 
Своєрідною спробою  включення Трансністрії до  румунської держави був 
наказ губернатора з 24.8.1942 про створення парамілітарної організації мо
лоді, т. зв. «Трудового війська» зі спеціяльною ідеологією «Нової Европи» 
та навіть з уніформою .49 Але ця ініціятива не мала успіху, бо все було 
зроблене проти волі місцевого населення.

* * *

На церковному відтинку румуни пробували включити нововідроджену 
після відходу совєтської влади церкву Трансністрії до складу румунської 
церкви. Для цього румунський патріярхат вислав «Румунську православну 
місію в Трансністрії» (Мівіипеа оПосІоха гошапа іп Тгапзпізігіа) до Одеси 
(вул. Жуковського ч. 38) з румунськими священиками. Цю місію очолював 
спершу архимандрит Юлій Скрібан, якого на початку 1942 замінив митро

43 JI. Шанковський, цит. те., стор. 216 і 238.
44 С. Караванський, цит. місце, Українське Слово з 12.5.1985.
45 MCCP, Т. II, цит. тв., стор. 105-106.
46 Там же, стор. 106-107.
47 Там же, стор. 77.
48 Там же, стор. 130-134.
49 Там же, стор. 119-120.
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полит Вісаріон Пую, випусник Київської Духовної Академії і бувший ми
трополит Буковини. Він дозволяв відправляти богослужіння церковно-сло- 
в’янською мовою , а проповіді виголошувати румунською або російською  
мовами. Митр. Вісаріон вороже ставався до українізації церкви, все ж та
ки після однорічного перебування в Трансністрії, через те, що він хотів 
провадити свою власну політику, його замінено архимандритом (згодом  
єпископом) Антім Ніка.50

Крім румунських священиків, які сюди прибули з Басарабії й Румунії, 
в Трансністрії знаходилися «Тихонівці», «обновленці» і священики УАПЦ . 
Біля парафії У А П Ц  в Одесі зосереджувалося українське життя. Румунська 
місія поставилася вороже до священиків УАПЦ , спеціяльно митр. Віса
ріон. Шістьом священикам відмовлено приділити церкви, як також від
правляти по-українському. Згодом вони покинули Одесу.

За румунської окупації в Трансністрії були 300-400 церков, в тому чис
лі в Одесі 30 з 617 священиками і 12 манастирів. Релігійний центр зна
ходився в катедральній церкві при монастирі Св. Іллі в Одесі.51 Місія 
зорганізувала дві духовні семінарії в Одесі й Д убосарах, в яких студію 
вали переважно українці, однак навчання відбувалося по-російськи або по- 
румунськи.

*  *  *

Економічна політика румунів у Трансністрії зводилася до якнайбільшо
го використання всіх ресурсів для Румунії. Тому румунська адміністрація 
зберігала колгоспи і радгоспи,52 а з березня 1942 р. колгоспи перетворено 
на т. зв. «трудові общини», що поділялися на бригади з 20-30 родин, які 
були зобов’язані обробляти по 200-400 га землі й здавати урожай місце
вим властям, який розподілювався між державою і бригадою.53

Промисловість і торговельні підприємства були віддані в користування 
румунським урядовцям або державним кооперативам. Деякі фабрики і за
води експлуатувало губернаторство, інші були віддані в оренду румун
ським чи німецьким фірмам. Скориставшись з т. зв. «румунізації» торгівлі, 
приїхали з Румунії тисячі спекулянтів, які не розбиралися в засобах, щоб 
збагатіти коштом місцевого населення. Почавши з 1943 р., румунська ад
міністрація і окупаційне військо всю свою  увагу звернули на вивіз з 
Трансністрії (також з Басарабії й Буковини) збіжжя, харчів, худоби, як та
кож с.-г. машин, тракторів, автомашин, промислових устаткувань, навіть 
пасіки до  Румунії.54 Державний секретар в справі румунізації О. Владеску 
звітував 21 серпня 1944 р., що «все, що мала Трансністрія, вивезено в 
країну (читай Румунію — А. Ж .)...»55

50 F. Heyer. Die Orthodoxe Kirche in der Ukraine von 1917 bis 1945. Koln-Brauns- 
feld, 1953, S. 209-210.

51 Ibidem, p. 211-221.
52 MCCP, T. II, CTop. 76.
53 Tom Jtce, C T o p . 104.
54 TaMotce, CTop. 154-156, 158, 163.
55 TaM otce, CTop. 194.
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*  *  *

Свою властиву політику румунізації і колонізації, запроектовану для 
Трансністрії, почали переводити в життя в кінці квітня 1943, коли з на
казу маршала Антонеску було насильно евакуйовано 3.000 українців з 
Рибницького повіту, а на їх  місце спроваджено румунських поселенців з 
Кавказу. Евакуацію переведено без підготовки, так що українське насе
лення не мало можливостей забрати найнеобхідніше своє добро. Евакуйо
ваних перевезено до  Очаківського повіту, де їх залишено без харчів і 
опіки. Проти цього насильного виселення гостро запротестувало україн
ське населення всієї провінції, випускаючи летючки із закликами до зброй
ного спротиву.56

В липні 1943 р. румунський уряд зібрав усіх циган з Румунії і пере
селив їх у Надбужжя. Як повідомляв Алексіяну маршала Антонеску: «ти
сячі чоловіків, жінок і дітей цілком голі...».57 За даними губернаторства 
перевезено 5.856 чоловіків, 7.266 жінок і 10.161 дітей, з яких тільки в та
борах Голти-Первомайська загинуло 8-10 тисяч циган.58

Єврейське питання в Трансністрії вимагає докладніш ого дослідження, 
що буде зроблене згодом. На цьому місці подаємо тільки сумарні цифри. 
При кінці 1941 р. з Басарабії перевезено до Трансністрії 55.867 (з 75-80 
тисяч інтернованих, з чого 25 тис. загинуло), з Буковини — 45.538, разом  
101.405 євреїв.59

Таке поступування румунів викликало спротив населення і губернатор 
Трансністрії дав наказ префектам і поліції, щоб вони боролись не тільки 
проти комуністичної агітації, але й проти українського визвольного руху.60

Самостійницький спротив румунському окупантові був організований 
Похідними групами обох ОУН. З серпня 1941 р. 4-та похідна південна 
підгрупа ОУН (С. Бандери) з 33-ох підпільників була спрямована до  
Трансністрії. Тут був створений обласний провід Одещини під проводом  
М. Річки (псевдо) і 5 окружних осередків у Голті, Котовському, Іванівці, 
Комінтернівському і Очакові.61 Південна Похідна група ОУН (А. Мель
ника) прийшла з Румунії і оперувала від Дністра до Дніпра з центром у 
Миколаєві. Спочатку керівником цієї групи був О. Масікевич. З 1942 ця 
група зазнала великих втрат, Ґестапо розстріляло провідників.62 Серед 
місцевих прихильників цієї групи були культурні діячі Черняхівський, Ба- 
лясний, Федір Крикун.63

* * *

З другої половини 1943 р., коли фронт пересувався на Захід, Румунія 
в дечому переоцінила своє становище до  українців. З одного боку йшла

56 Там же, стор. 149-150.
57 Там же, стор. 153.
58 Там же, стор. 572.
59 Там же, стор. 88-95.
60 Там же, стор. 129.
61 JI. Шанковський, цит. те., стор. 215.
62 В. Шипинський, цит. те., стор. 221.
63 Інформація В. Кармазин-Каковського, березень 1985.
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дальша поліційна репресія, з другого боку провідні політичні й військові 
чинники пробували здобути підтримку українського населення в боротьбі 
проти совєтів. З цією метою на початку 1944 р. прибув на Буковину ко
роль Мігай разом з головою Ради міністрів Мігаєм Антонеску, щоб пе
реговорювати з українськими представниками, яких очолював О. Масіке- 
вич. Румуни дозволяли формувати окремі українські військові відділи й 
пообіцяли дати автономію українській Буковині. Однак українці ставились 
з недовір’ям до цих нових обіцянок, тому більшість військовоздібних до 
лучилась до  українських повстанських відділів, які від початку 1944 р. 
перебували в буковинських Карпатах, творячи Буковинсько-Українську Са
мооборонну Армію (БУСА) під проводом В. Лугового.64 Друга румунська 
окупація закінчилася в березні 1944 р., коли Буковину вдруге зайняли со- 
вєтські війська.

Аналогічні заходи на Буковині робили румуни також перед представ
никами У ПА. В другій половині січня і на початку лю того 1944 делегація 
У ПА, очолена о. І. Гриньохом і Л. Шанковським, вела переговори з 
представниками румунської армії в Кишиневі.65 Однак і в цьому випадкові 
крім великих обіцянок і вимоги зріктися українських претенсій до Північ
ної Буковини і частин Басарабії, багато не вийшло, бо вже в березні- 
квітні совєтські війська зайняли Трансністрію, а ще згодом і Басарабію.

*  *  *

У нашому короткому нарисі подано тільки важливіші аспекти тракто
ваної теми. На детальне опрацювання потрібно часу і місця. Про події 
другої світової війни на Буковині, Басарабії, Трансністрії маємо в порів- 
нанні з іншими частинами українських земель менше інформацій, доку
ментації. Це тому, що більшість творців тих подій загинула в боротьбі з 
окупантом, інші були заслані, а ще інші осталися під окупантським ре
жимом.

У другій світовій війні Румунія змінила свою традиційну проантантську 
орієнтацію і, співпрацюючи з гітлерівською Німеччиною, хотіла скориста- 
ти з новоствореної міжнародної ситуації, щоб приєднати коротко перед 
тим втрачені землі Буковини і Басарабії, а також поширити своє пану
вання на українську територію, т. зв. Трансністрію, яка ніколи не нале
жала до Румунії. У плянах Гітлера це мала б бути плата для Румунії за 
її участь у віййі проти СССР, а також компенсація за приєднаня до  Угор
щини за згодою  Німеччини частини Семигороду.

Політика румунів в другій світовій війні на українських землях ішла 
по традиційній лінії заперечення прав місцевого українського населення, 
застосування засобів румунізації, колонізації і господарської експлуатації, 
наслідуючи до певної міри політику свого протектора — гітлерівську Ні
меччину.

64 А. Жуковський. Другий румунський період, 1941-1944 рр. Буковина — її ми
нуле і сучасне.

65 Л. Шанковський, цит. те., стор. 271-279.
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Все ж таки заведені румунами порядки і їх застосування не мали тих 
екстермінаційних наслідків, що їх запроваджували німці на окупованих 
українських землях, тому населення Трансністрії воліло румунську, ніж ні
мецьку окупацію.

Українське населення під румунською окупацією виказало гідну націо
нальну поставу до наїздника, а своїм включенням у загальноукраїнську 
визвольну боротьбу, особливо Буковини, ще раз засвідчило про своє собор- 
ницьке стремління жити спільно із всіма українцями у вільній українській 
державі.

П одії другої світової війни і дія українського визвольного руху не 
осталися без сліду, вони знайшли свій відгук у обороні українських на
ціональних прав у пізнішій совєтській окупації.


