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Незважаючи на велику кількість історичних досліджень, присвячених
історії Великої Вітчизняної війни, проблема формування колаборації в
окупованій Україні та її причин й передумов є недостатньо розробленою.
Винятком є праця російського дослідникам. Семиряги1. Сформульована
загальна проблема знайшла також певного відображення та вирішення в
працях українських істориків. Так, М. В. Коваль, розглядаючи проблему
колаборації, зазначає безпосередній вплив на це явище попередньої
політики сталінського режиму, заходами якого тисячі людей по суті було
відштовхнуто від влади2. В. Гриневич вважає, що перші місяці війни нацистської
Німеччини проти СРСР засвідчили очевидну кризу лояльності щодо
сталінського режиму в Україні. Неоднорідне українське суспільство
виявилось розколотим, при цьому значна його частина демонструвала або відверто
вороже, або ж індиферентне ставлення до радянської влади3. Ж. Ковби
доводить, що в Україні, зокрема в Галичині, не відбулось масового падіння
до примітивних структур соціальної поведінки4, а також виділяє обставину,
за якою не можна говорити про колаборацію українців як етносу, бо до
різних форм співробітництва з окупантами вдавалися окремі
маргінальні групи місцевого населення5. Розглядаючи зазначену проблему, виділимо
ще одну важливу обставину, за якою співробітництво певних представників
українства з окупаційною владою на індивідуальному рівні, а відтак
масового характеру серед населення України, колабораціонізм не носив6.
Опираючись на висновки зазначених дослідників, зазначимо, що у вивченні
взаємозв язку між кризою цінностей комуністичного суспільства та
політикою Голокосту залишаються невирішеними окремі аспекти загальної
проблеми, а отже, вона потребує спеціального дослідження.

Відповідно до зазначених обставин наявності невирішених частин
загальної проблеми, завданням даного дослідження є аналіз дій тієї частини
українського суспільства, зокрема національної інтелігенції, яка
співпрацювала з нацистами, а також доведення того факту, що основною причиною
колаборації виступала не стільки передвоєнна репресивна політика
сталінського режиму, скільки внутрішня суть комуністичної ідеології. Вважаємо,
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що структурними елементами кризи цінностей комуністичної ідеології,
наявність яких необхідно довести, виступають: участь представників
радянської інтелігенції в роботі окупаційних органів влади; поширення
націоналістичних ідей в Наддніпрянській Україні; неоднозначна позиція
українського населення на проблему зародження та відповідної діяльності
радянського руху опору; поширення архаїчних за своєю як загальною, так
і національною ідейно-політичною спрямованістю ідей відроджених  при
безпосередній участі окупаційних органів влади діяльності церковних
організацій, фактично підкорених або ж ліквідованих у свій час радянським
керівництвом. Таким чином, розглядаючи проблему формування колабо-
рації, необхідно відмітити наявність взаємозв язку цього явища з
попередньою внутрішньою політикою як більшовицького, так і його прямого
наступника, - сталінського режиму.

Відповідно до зазначених завдань даного дослідження, зауважимо,
що модернізаційні процеси, що відбулись на території України протягом
20-30 рр., призвели до зміни соціально-класової структури суспільства
традиційного типу, виділення партійно-державної еліти в особливу
соціальну групу, не пов язану глибокими соціальними зв язками з
тогочасним суспільством. Незважаючи на високу соціальну мобільність членів
радянського суспільства, доступ вихідців з селянського та робітничого
середовища у вищі ешелони влади був унеможливленим. В той же час,
доступ у нижчу та середню ланку управління супроводжувався відмовою
обраного суб єкта від того соціального оточення з якого він походив. Таким
чином, була сформована досить чисельна група партійно-державної та
господарської еліти не пов язано з суспільством, відбувся своєрідний відрив
політичної, формально визначеної, легітимної публічної влади від
суспільного середовища, а також встановлювався прямий диктат держави над
суспільством. У зв язку з цим, названа соціальна група не могла розглядатись
народом як політична сила, що захищала його права та інтереси. Окрім
того, з причин постійних чисток  ця група не могла відчувати себе
статичною політичною силою. Відтак, перманентні динамічні процеси,
що проходили в цьому середовищі, впливали на ступінь стабільності, а
також відчуття власної безпеки. Обмеження державно-владних повноважень
працівників радянських органів впливом партійної еліти, захищеної
репресивним апаратом ВЧК-ДПУ-НКВС, не сприяли поширенню проголошених
цінностей комуністичної ідеології і в цьому середовищі. Доволі чисельна
кількість представників інших національностей СРСР в цій соціальній
групі (в т.ч. і євреїв), надавала додаткових аргументів розгляду її, як
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інонаціональної, привнесеної зовні політичної структури. При наявності
глибоких катаклізмів, що проявились на Україні в перші місяці окупаційного
режиму, певні групи українського суспільства могли не підтримувати ті
заходи, що проводились керівництвом СРСР таВКП(б). Найбільш чіткіше
остання обставина проявилась в проблемі формування радянського руху
опору.

Розглядаючи проблему формування колаборації, необхідно розглянути
ще один з аспектів цього процесу, який стосується відношення радянського
суспільства до сталінського режиму. Незважаючи на більшовицьку та
сталінську модернізацію України, створення нової класової структури
суспільства, владі не вдалося усунути ті тенденції, що були сформовані
ще в царські часи. Українці продовжували залишатись носіями цінностей
так званої аграрної нації . При цьому подібним залишився і національний
склад українських міст, а отже не було усунуто протиріччя між аграрним
і міським способом життя. Переважну більшість населення сільських
районів становили українці. Винятком можуть виступати регіони, де в селах
компактно проживали німецькі, польські та єврейські общини, які способом
свого життя, організацією праці суттєво відрізнялися від українського
населення. Незважаючи на індустріалізацію, яка завершувалась напередодні
війни, українські міста за виключенням великих промислових центрів,
зосереджених здебільшого в Східній та Південній Україні, так і не стали
промисловими центрами і загалом містами в європейському розумінні цього
терміну. Загалом, в результаті проведеної індустріалізації була відтворена
традиційна для Російської імперії виробнича структура економіки. Отже,
розвинутий Схід та Південь знаходився в стані соціально-економічного
та національно-культурного протиріччя з іншими регіонами УРСР. Таким
чином, розглядаючи зазначений аспект проблеми, необхідно враховувати
закономірності сформованої класової структури українського суспільства.

Наступним аспектом, на який необхідно звертати увагу розглядаючи
проблему формування колаборації, є ступінь поширення та впливовості
комуністичної ідеології в різних соціальних групах українського суспільства.
Незважаючи на широкомасштабні агітаційно-пропагандистські заходи (які
розходились з практикою), більшовицькому та сталінському режимам
загалом не вдалось сформувати міцну й широку соціальну опору, яка б
виступала його політичною базою і носієм цінностей ідеології. Державно-
партійна бюрократія, зорієнтована на авторитет вождя, слабко пов язана
з народними масами, не була соціальною силою, здатною об єднати навколо
себе українське суспільство. Окрім того, й вона не виступала єдиним моно¬
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літом. В цьому середовищі також були присутні протиріччя, які не давали

переваги жодній з її груп. На наш погляд, ці протиріччя проявлялись на
багатьох рівнях, в тому числі і в військах, наприклад, між армійським і
політичним керівництвом. Очевидно, у зв язку з названою обставиною,

командир 90 прикордонного загону у доповідній записці направленій

М. Хрущову, з пафосом писав, що ...в першу чергу втікали командири з
категорії молодших політруків 7.

Продовжуючи обстоювати названу тезу, зауважимо, що ступінь та
глибина поширення комуністичної ідеології в соціальних групах, які були
опорою режиму був різним. Приналежність до КП(б)У та ЛКСМУ ще не
означала, що офіційний носій комуністичної ідеології буде боротись за її
цінності. Співпрацювати з нацистами міг як колишній куркуль, що зазнав
репресій в ЗО роки, так і комуніст або ж комсомолець, - тобто особи, які
виступали основною опорою тоталітарного політичного режиму. Зазначимо,
що у багатьох випадках перехід на сторону нацистів був спричинений
бажанням вижити за будь-яку ціну8. Проте остання обставина не може
бути прийнята до уваги, оскільки вона є похідною від загальної проблеми
наявності кризових явищ комуністичної ідеології, яка найбільш рельєфно
проявилась в перші місяці окупаційного режиму. Для конкретизації
останнього положення розглянемо проблему співпраці національної
інтелігенції з нацистським окупаційним режимом. При цьому виходимо з позиції
О. Тарапон, на думку якої радянська інтелігенція, завдяки діяльності
сталінського режиму, втратила характерні для себе суспільні функції. У
міру становлення і зміцнення тоталітарної системи в СРСР, поширення
партійної монополії на духовну та інтелектуальну діяльність інтелігенції
відбувалося насильне викорінення справжньої творчості, інакомислення,
самого поняття творча інтелігенція , яке символізувало непокору, високе
почуття громадського обов язку, опозицію, критику існуючої системи.
Тоталітарній системі був потрібен слухняний загін спеціалістів, обмежених
строго професійними знаннями, здатних задовольняти культурні потреби
соціалістичного будівництва9. Останнє положення досить вдало пояснює
процеси, що відбувалися в середовищі національної інтелігенції в роки
окупації УРСР.

Виходячи з зазначених обставин, відмітимо, що антирадянська позиція
представників цієї частини національної інтелігенції, співпадала з
нацистською ідеологією юдо-більшовизму , згідно якої основним ворогом
українського народу виступали євреї, як політична опора сталінського режиму.
Зазначимо також, що ця група національної інтелігенції проводила у цілому
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антинародну політику, подібну тій, що підтримувалась нею в часи
сталінського режиму В нових же умовах її дії були доповнені чіткими,
усвідомленими заходами, спрямованими як проти українського, так і єврейського
населення. При цьому, будь-яка форма співпраці з нацистським режимом
приводила до участі в усіх заходах окупаційної влади, в тому числі й до
різних форм реалізації політики Голокосту, як складової частини нового
порядку . Характерною у цьому плані є відповідь колишнього вчителя,
який, перебуваючи на службі в окупантів, виконував всього лиш обов язки
помічника інспектора по праці та рахівника в громадському господарстві:
... я добровільно взявся виконати це завдання, вважаючи це як обов язок
службовця німецьких окупантів, адже в той час я працював помічником
інспектора по праці 10. Зауважимо, що невиконання працівником
окупаційних органів влади своїх прямих службових, а також делегованих на
тимчасовий термін виконавчо-розпорядчих повноважень призводило до
відповідних правових санкцій зі сторони німецького керівництва.
Відповідним чином, вступивши на службу в українську поліцію і виконуючи свої
службові повноваження, ці особи повинні були виконувати покладені на
них обов язки, інакше німецьке керівництво могло застосовувати репресивні
заходи. Так, слідчий української поліції, який розглядав справу знайомого
ще по довоєнному періоду єврея-вихреста, відповів його дружині: ... якби
я це приховав, мене самого б за це посадили 11. Отже, нейтралітет
інтелігенції був унеможливлений самим фактом військового та ідеологічного
протистояння двох тоталітарних режимів. Чужоземне нашестя на державу,
на чолі якої знаходився диктатор-тиран, неминуче створювало політичну
та моральну дилему для всіх незадоволених, що перебували у свідомій
опозиції до диктатури. Вони мали вирішити: або, використовуючи переваги
воєнного та політичного становища, боротися з системою, або ж виступити
проти чужоземної агресії і внести свою частку в захист не тільки
Батьківщини але й режиму. Дилема виявилася ще складнішою, коли зовнішній
ворог виявився таким самим тираном, що викликав відразу, і чия перемога
неминуче могла призвести до політичного підкорення, економічної
експлуатації та національного виродження12.

Проте аналіз відповідних дій частини національної інтелігенції виділяє
наявність невирішеної науковцями проблеми. Частина радянської
інтелігенції з легкістю і без особливих вагань перейшла на службу до
окупантів, фактично виконуючи при цьому свої довоєнні функції. Очевидно, що
цьому сприяла й політика окупаційної влади, яка не могла обійтися без
кваліфікованих спеціалістів, що могли порівняно легко працювати в
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місцевому середовищі. Загалом, плануючи проведення заходів, наприклад,
щодо ідеологічної обробки українського населення нацисти звертали увагу
на інтелектуальний потенціал національної інтелігенції13. При цьому будь-
який службовець окупаційного органу влади, який очевидно мав для цього
відповідні інтелектуальні якості, навіть проти власної волі, міг виступати
на різних зібраннях, проголошуючи антирадянські та антисемітські ідеї14.

Разом з тим, розглядаючи склад деяких редакцій окупаційних газет,
що діяли на території генерального округу Київ , відкривається обставина,
за якою в ідеологічному обґрунтуванні боротьби з юдо-більшовизмом
безпосередню участь взяли колишні радянські громадяни, які до війни
виконували практично ті ж функції. Так, довоєнний секретар редакції газети
Червоний Жовтень  м. Сквира Київської області, випускник літературного
факультету Київського університету, член ВКП(б) з 1933 р., який створив
кілька творів явно кон юнктурного характеру: Трактористи , Сталінська
сільрада , Безголовий голова  тощо, та 15 брошур про досягнення
Радянської України (на особисте прохання М. Хрущова), з перших днів
окупації м. Сквира активно співробітничав з окупантами, був
уповноважений київського гестапо по обміну промтоварів на продукти харчування.
Через нього київське гестапо реалізувало речі, конфісковані у євреїв
м. Києва, які були відправлені в Бабин Яр. В 1943 р. він був редактором
видавництва газети Хабнівські вісті , а потім Дзвін волі  м. Біла Церква
Київської області. Перебуваючи на зазначених посадах, він хвалився перед
співробітниками якістю своїх статей: ... так писати труднощі не потрібні,
для цього потрібно мати ненависть до жидів 15. Аналіз змістовної частини
відповідного видання, яким керував цей представник національної
інтелігенції, показує типову для всіх окупаційних газет ідейно-політичну
спрямованість. В одній з останніх газетних статей, виданої названим
працівником вже напередодні визволення м. Біла Церква, зауважувалось
наступне положення: Жидівські посіпаки умиваються святою
дніпровською водою. ... Вони знову несуть нам колгоспне ярмо, знову хочуть
глузувати над християнською вірою 16. Такі випадки не були поодинокими.
Так, редактор газети Васильківські вісті  в довоєнному минулому був
кандидатом в члени Союзу письменників України, його статті друкувались
в газетах Комуніст України  та За більшовицькі темпи . Співробітник
зазначеної газети, що виконував обов язки літературного працівника та
коректора, а також писав статті антирадянського спрямування, в той же
час до війни працював вчителем середньої школи м. Васильків, а також
певний період працював в місцевій пресі. Окрім роботи в газеті Василь¬
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ківські вісті  він брав участь у випуску газети Школяр , атакож працював
інспектором шкіл Васильківської районної управи17. Перелік подібних
випадків можна продовжити. Редактор газети Рідна нива , яка видавалась
в м. Яготин Київської області свідчив: 3 раннього дитинства я мав вірного
товариша... Ця дружба була не тільки інтимна, а й по роботі. Він працював
секретарем райвідділу НКВД Яготинського району, а я працював спочатку
в редакції районної газети За більшовицькі темпи , а потім вчителем
Яготинської середньої школи. Разом з цим я був чесним громадянином і
доповідав про всі неполадки органам НКВД 18. Зауважимо, що в роки
окупації він також очолював відділ освіти Яготинської районної управи.
Таким чином, цей чесний  громадянин, носій цінностей комуністичного
суспільства, який відповідним чином виховував молоде покоління, і в той
же час з не меншим успіхом поширював цінності нацистського окупаційного
режиму. В обох випадках тоталітарні режими використовували
інтелектуальний потенціал національної інтелігенції з метою проведення
антинародної політики. Нейтралітет або певний ступінь нонконформізму в тих умовах
був неможливий. Таким чином, в цих долях знайшли свого відображення
умови впливу сталінського режиму, які формували подібні особистості,
здатні служити будь-якому режиму, проводячи разом з ним політику,
спрямовану як проти власного народу, так і єврейського населення України.

Таким чином, названі факти дозволяють стверджувати, що в перші
місяці нацистського окупаційного режиму цінності комуністичної ідеології
були втрачені, а отже, утворений вакуум мав бути заповнений новою
політичною доктриною. Разом з тим, ідеологія расистського антисемітизму,
яка виступила об єднавчою політичною силою в німецькому суспільству,
не могла бути використана в окупованій Україні. Структура українського
суспільства, історичний досвід не могли стати підставою для застосування
названої ідеології. Тому для населення окупованої території УРСР творці
нацистської ідеологічної системи запропонували дещо іншу, модифіковану
для місцевих умов теорію юдо-більшовизму . Саме ця теорія виступала
ідеологічним підгрунтям виправдання агресії III Рейху. В той же час вона
стала ідеологічною основою для заходів нацистів, спрямованих на
формування колаборації.

Для визначення позиції щодо участі в підтримці того чи іншого
політичного режиму українському населенню був необхідний певний час. Аналіз
архівних матеріалів засвідчує дату, коли українське населення почало
співчувати радянській владі і, наприклад, почало допомагати радянським
партизанам. В багатьох випадках виділяється кінець 1942 - початок 1943 рр.
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. після двох років фашистського розбою, все населення,... чекає скорішого
повернення Червоної Армії', бажає розгрому німецько-фашистських
загарбників 19. Автор іншого документу визнає, що: ... незадоволених німцями
людей зараз значно більше, ніж це було в перший період приходу німецьких
окупантів 20. Таким чином, зазначені факти наочно доводять неоднозначну
позицію українського населення на рух Опору, який зароджувався на
окупованих територіях, а також вплив нацистського терору та одночасна
зміна військово-стратегічної ситуації на фронтах на зміну симпатій мирного
населення.

Розглядаючи проблему формування основ колаборації, необхідно
враховувати наявність значних регіональних відмінностей в тогочасному
українському суспільстві. Приєднані західноукраїнські землі необхідно
розглядати як територію, яка за два роки перебування під владою
сталінського режиму навіть технічно не могла бути наближена до
загальноукраїнського стандарту та відповідним чином уніфікованою. Ті заходи радянського
керівництва, які проводились в 1939-1941 рр., налаштували проти режиму
широкі народні маси. Так, на цій території була фактично зірвана мобілізація.
У цих же регіонах ще до приходу нацистів відбулись єврейські погроми.
Таким чином, населення регіону було налаштована антирадянськи, атому
могло взяти участь у співпраці з новим політичним режимом та у тих
заходах, що ним проводились.

Аргументом на користь врахування регіональних особливостей при
розгляді проблеми формування колаборації може стати зміст характерної
статті.  Але на жаль, як всюди, так і тут трапляються жалюгідні випадки,
... Як оповідають самі полонені, деякі наші люди ставляться до цих бідолах
неприязно або з глумом, мовляв: Це москалі - большевики, добре їм так .
Або такий приклад: Один селянин з під львівського села відізвався до наших
полонених, що просились до нього в хату, ось так: Прийшли ви до нас
визволити, так ідіть, звідки прийшли . Така поведінка нерозумна, шкідлива
і нелюдська. Можна було мати давніше жаль до деяких так званих
советських українців, але не тепер, коли ці брати під впливом великих
подій національно прозрівають  Бачили ми тисячі тих людей у Львові.
Багато з них думає вже інакше, а деякі, побачивши тризуб на стіні, скидають
шапки як перед іконою. Певно, що не всі вже вспіли зовсім змінитись,
але це напевно незабаром відбудеться 21.

Прагнучи отримати підтримку або принаймі нейтралізувати мирне
населення, нацистська окупаційна влада розпочала активну ідеологічну
обробку населення, приділяючи при цьому велику увагу міфологемі щодо
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єврейського характеру політичного режиму в СРСР, пропагуючи злочини
сталінізму, а також використовуючи особливості історичного розвитку
українського народу. При цьому, події історичного минулого в нацистській
інтерпретації поставали як основа для розпалювання міжнаціональної
ворожнечі. Показовою є позиція А. Розенберга висловлена ним 20 квітня
1941 р. Розглядаючи геополітичну проблему Сходу, він між іншим зазначив:
Українці вели на протязі століть боротьбу проти поляків і московитів. В
17 ст. Україні вдалось скинути польське ярмо, але лише на короткий час;
хоч вони під керівництвом Хмельницького розбили поляків, але були знову
переможені і змушені були звернутись до Москви. На народних зборах в
Переяславі /1654/ був укладений союз між Україною і Москвою. Російська
сторона при цьому була сильнішою і звідси, завдяки систематичній
русифікації київської інтелігенції, випливають всі наслідки.... Всі українці,
які так чи інакше підтримували ідеї автономії були сотнями вислані на
Урал і в Сибір. Росіяни сьогодні панують на Україні. Цим визначається
мета для Німеччини: свобода українського народу. Це обов язково слід
прийняти в якості програмного політичного пункту. В якій формі і в яких
масштабах зможе потім виникнути українська держава, - говорити в даний
час немає ніякого сенсу. Але всі люди, які працюють по суті над проблемами
Сходу, повинні спробувати зрозуміти це і налаштуватись у відношенні до
цієї проблеми більш дружньо, ніж це може бути необхідно у відношенні
Прибалтики... Тепер скептики можуть запитати: настільки сильною в даний
час є національна свідомість українців? Я вважаю, що можна спокійно
розраховувати на те, що свідомість живе в широких масах, щоправда в
смутному вигляді; але навіть, якщо вона менш сильна, ніж ми могли б
передбачити, із цього ще не випливає, що ми відмовляємось від цього плану,
але потрібно прикласти всі зусилля, щоб в кінці кінців знову викликати
до життя цю національну свідомість... Потрібно сприяти появі літератури
про боротьбу українців, з тим щоб можна було знову оживити історичну
свідомість українців... Також слід підтримувати культ українських вождів -
гетьмана Хмельницького, Сагайдачного, Мазепи... Якщо в цьому бажають
побачити небезпеку, яка зможе з явитися в майбутньому, то не варто
забувати, що московську державу потрібно розглядати не як друга, а як
смертельного ворога Німеччини, а разом з тим і української держави.
Україна, відповідно, завжди буде розраховувати назахист якої-небудь іншої
великої держави і нею, само собою розуміється, може бути тільки Німеччина.
На кінець, за це повинна бути передбачена і компенсація, про яку сьогодні
ще дуже рано говорити.. 22.

345



КРИЗА ЦІННОСТЕЙ СТАЛІНІЗМУ

Таким чином, А. Розенбергом була накреслена широка програма
заходів, які спрямовувались на організацію залучення українського
населення до співпраці з окупаційною владою. Але плани Розенберга щодо
відновлення української державності не були реалізовані. Проте очевидно,
саме в позиції цього керівника необхідно розглядати проголошений
українськими націоналістами ЗО червня 1941 р. Акт відновлення української
держави у Львові. Окрім того, позиція А. Розенберга, незважаючи на
відсутність її підтримки А. Гітлером, мала певне практичне використання.
Підтвердженням цього факту є зміст окупаційної періодичної преси, в якій
фактично й була реалізована частина положень, запропонованих А.
Розенбергом. Використання зазначених аспектів нацистської пропаганди
здійснювалось з тактичних міркувань і метою подібних заходів виступало
завдання формування колаборації, або принаймі, нейтралізація українського
населення.

Слід зазначити, що на початковому етапі нацистського окупаційного
режиму в Україні розпочала діяти ще одна політична сила, представлена
українськими націоналістами. Очевидно, для розгляду позиції щодо
нацистського окупаційного режиму зі сторони українських націоналістів
необхідно вести термін ситуативна колаборація . Цілком очевидно, що
до кінця 1941 р. українські націоналісти активно співробітничали з
окупаційною владою, яка з тактичних міркувань використала їх потенціал
як для організації україномовної преси, так і для створення поліцейських
підрозділів. При цьому організації націоналістів діяли і на території
Наддніпрянщини. Так, згідно Доповідної записки про результати
оперативної роботи УНКДБ по Київській області від 12 грудня 1944 р.
сказано: В процесі ведення слідства по раніше розкритим антирадянським
організаціям українських націоналістів, на території більшості районів
Київської області розкриті і ліквідуються організації німецько-українських
націоналістів. Як було встановлено, українські націоналісти, і, особливо
західні, в період окупації Київської області, провели велику роботу по
створенню на території області мережі сільських, районних, міських і
окружних організацій українських націоналістів, з безпосереднім
підпорядкуванням окружних проводів  Київському крайовому проводу  ОУН
(Осередньо східних українських земель), в керівництві якого після
звільнення Київської області від німецьких окупантів знаходився відомий Вам,
нами раніше заарештований, член крайового проводу Чорний ... Як
встановлено слідством, по справі заарештованих націоналістів у
Васильківському районі існував окружний провід  ОУН, який охоплював районні
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проводи  Фастівського, Обухівського і Бишівського районів.... В даний
час, на території Васильківського району нами піддано арешту 10 учасників
ОУН, а всього - 24... З метою популяризації ідей націоналістів серед
української молоді, в м. Біла Церква був відкритий клуб націоналістів -
бандерівців, при якому був організований український театр, відкрита
бібліотека і спортивне товариство для молоді Січ ... Поряд з використанням
клубу для проведення націоналістичної роботи, націоналісти стали
проникати на керівні пости в створені окупантами установи, звідки також
вели націоналістичну роботу 23. Зазначимо, що на територію
Наддніпрянщини в перші місяці окупаційного режиму здійснювався своєрідний
експорт націоналістичних ідей, генератором яких виступала
західноукраїнська інтелігенція. Один з націоналістів, розповідаючи про направлення в
Україну членів ОУН, зазначив, що за завданням керівництва, на чолі місцевої
влади необхідно призначати антирадянськи налаштованих осіб24.
Організації українських націоналістів в перші місяці окупації України діяли
фактично відкрито. При цьому керівники місцевих організацій намагались
поставити під свій контроль українські органи влади. Так, керівник ОУН
у м. Біла Церква Київської області в середині серпня 1941 р. наказав
бургомістру та всім завідуючим відділам звітуватись перед ним про
проведену роботу25. Проте, проблема неоднозначного відношення до цього
процесу полягає в тому, що націоналістична пропаганда в цей період
спрямовувалась проти євреїв, і фактично повторяла антисемітські
нацистські тези про євреїв, як політичну опору сталінського режиму. Окрім того,
в перші місяці окупаційного режиму, перед оунівцями стояло завдання
створення органів влади, які неминуче брали участь в усіх заходах нацистів,
а отже, - в заходах, які є складовою частиною політики Голокосту. В той
же час націоналісти намагались проводити власну політику. В одній з
характерних статей періодичного видання, яке знаходилось під контролем
націоналістів з цього приводу було сказано: ... ніхто ніколи нікому не
поможе, якщо він сам собі не поможе. Яка нація чи держава числить на
чужу поміч, завсіди обезславленою, розшматованою і безсилою залишається
без неї. Треба числити лише на свої власні сили і глибоко і свято вірити в
ці сили... Зараз після такого великого історичного досвіду сумним і соромним
є явище, що хтось комусь може помогти, бо хто числить на по сторонні
сили, той програє, бо хто хоче чужими багнетами забезпечити свою державу
і суверенність нації, той остається без цієї самої держави і без національної
суверенності 26. Наприкінці 1941 р. нацисти розпочали переслідування
українських націоналістів, які повторили долю своїх ідейних супротивників.
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Нацистське керівництво виступило категорично проти будь-яких планів
створення української державності. З цього приводу наведемо досить
характерну цитату з видання, яке замінило закрите Українське Слово : .
З того часу, як німці звільнили нас від большевизму, жодне слово не
спотворюється у нас так, як свобода . Це слово виринає в усіх можливих
формах; не завжди це зветься свободою, переважно заміняючись
самостійністю , автономністю , незалежністю  і подібними гаслами. Не минуло
й кілька тижнів з того часу, як німці вибили большевиків з нашої країни,
як по п ятах останніх бойових загонів німецької армії на Україну вступили
низькі зрадники, що, зловживаючи словом свобода , намагалися спокусити
нарід до найгірших вчинків, можливих у даний момент. Це - зрада німецької
дружби. Ніхто з нас не кликав цих створінь, але вони раптом з явилися і
вдавали з себе господарів України і керівників українського народу.
Прикриваючись брехнею, що німці нібито погоджуються з їх діяльністю, вони
втерлися в довір я народу і під захистом легальності намагалися штовхнути
молодь на необачні вчинки. Ніщо так не свідчить про безхарактерність,
недоумство і політичну короткозорість прибулих з закордону елементів, як
той факт, що вони сподівалися обдурити не тільки наш народ, але й німців 27.

Таким чином, нацизм, як одна із вищих форм бюрократичної системи,
намагався втягнути в Голокост якомога більшу частину мирного населення
окупованих територій. Існуючу в історичній науці тезу про те, що місцеве
населення повторило б долю євреїв, необхідно віднести до рівня міфологем,
або ж припущення, яке ще необхідно довести. Разом з тим, немає підстав
стверджувати, що нацистам вдалось виконати завдання формування
колаборації як масового явища. Але під час знищення євреїв більшість
місцевого населення займала позицію стороннього спостерігача.

Характерно, що сталінський режим також здійснював заходи, які були
спрямовані на ідеологічний вплив на населення. Комуністична ідеологія
в усі роки війни перебувала в стані модернізації, застосовуючи нову
аргументацію для свого впливу на населення, в тому числі і на те населення, яке
знаходилось на окупованій території. Дана обставина виступає додатковим
підтвердженням того факту, що в перші місяці окупації були втрачені ті
цінності, які були характерні для попередньої ідеології. Нацистська та
комуністична системи намагались використати в своїй пропаганді
особливості історичного розвитку України, інтерпретуючи їх у вигідному для
власних потреб вигляді. Разом з тим, сталінським режимом не
використовувались приклади знищення нацистами майже всього єврейського
населення України, яке залишилось на окупованій території'.
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Необхідно зазначити ще одну обставину, яка стосується формування
колаборації. Своєрідний духовний вакуум, який утворився в перші дні
окупації, неминуче повинен був заповнюватись новою ідеологією, здатною
об єднати населення для виконання поставлених новим режимом цілей.
Доля учасників руху опору була однозначною і окупаційна влада постійно
підкреслювала цю обставину широкомасштабними репресіями. Тому для
населення окупованих районів УРСР існував вибір, - з одного боку існувала
можливість підневільного життя в умовах нового порядку , аз іншого -
участь у русі опору призводила до смерті. Окрім того, організаційна нероз-
винутість радянського підпільного і партизанського руху, неготовність його
керівників діяти в умовах нацистської окупації призводила до провалів і
фактичного знищення підпільних організацій та партизанських загонів.
Для організаційної перебудови і відновлення потрібен був певний час. В
умовах глибокого морально-психологічного шоку, втрати довірило
більшовицьких ідей провідну роль могли відіграти попередні ідеологічні цінності,
носії яких жорстоко переслідувались більшовиками в роки перебування
їх при владі в Україні. Утворений ідеологічний вакуум могла заповнити
церковна організація. Таким чином, населення поверталось до архаїчних
форм суспільної свідомості. При цьому окупаційна адміністрація намагалась
використати антикомуністичні, а відтак і антисемітські позиції УАПЦ.

Отже, окупувавши частину території СРСР, нацисти намагались в
своїй антиєврейській політиці використати населення, яке дійсно
постраждало від репресивних заходів радянської влади, що в цей час
ототожнювалась з євреями. Як військовою, так і цивільною нацистською
адміністрацією відкривались злочини радянського керівництва. Назване
положення стосується розстрілів ув язнених та осіб, що знаходились під
слідством і знищених військами НКВС, безпосередньо перед відступом28 29.
Знайомство місцевого населення з останніми репресивними акціями
радянської влади мало одну мету-методом викликаного психологічного
шоку направити його проти радянської влади і євреїв, як її основної опори.

Особлива увага при організації роботи з мирним населенням окупованих
територій, приділялась виявленню осіб, репресованих або переслідуваних
радянською владою. Важливе значення при формуванні колаборації належало
єврейській власності, при допомозі якої нацисти намагались активізувати
ангиєврейські настрої частини населення30. Основна увага при його розподілі
приділялась особам, репресованим радянською владою.

Таким чином, нацисти намагались вплинути на досить широкий
прошарок населення, який, на їх думку, повинен був активно співпрацювати
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з новою владою. При цьому центральне місце в даних заходах окупантів
належало відродженню та поширенню антисемітизму, яке здійснювалось
у формі іудо-більшовизму . Безпідставно ототожнюючи радянську владу
з євреями, нацисти прагнули з максимальною користю для себе використати
особливості історичного розвитку України та кризу системи цінностей
комуністичної ідеології. На думку творців системи нового порядку , це
мало призвести до створення масової опори серед українського населення
окупованих територій, або принаймі нейтралізувати його переважну
частину. Нацисти прагнули показати, що їх єдиною жертвою виступають
виключно євреї. Доля інших категорій українського населення окупованих
територій залежала від їх поведінки у плані співпраці з нацистами.
Незважаючи на існування великої кількості шляхів та методів формування
колаборації серед місцевого населення, нацистами використовувалась єдина
ідея, яка в тих умовах мала значний практичний потенціал - расистський
антисемітизм, що в умовах окупації території СРСР прийняв форму іудо-
більшовизму .

Виконання поставлених завдань даного дослідження дозволяє

сформулювати наступні висновки:

- соціально-класова структура українського суспільства, зазнавши

насильницької модернізації, була наближена, але не відповідала відповідній

структурі суспільства соціалістичного типу. Український народ не отримав

відчутних переваг від соціально-політичних змін проведених на протязі

20-30-х рр., а отже, офіційна нацистська пропаганда визволення
населення УРСР з-під влади єврейського більшовизму  на першому етапі
окупації мала відповідні передумови щодо впливу на певні категорії
населення;

- нацистська окупація УРСР поставила перед населенням проблему
вибору моделі поведінки, яка поступово детермінувала в напрямку від
нейтральної позиції, яка засвідчувала кризу цінностей попереднього
політичного режиму, - до відкритого протистояння з окупаційним режимом;

- своєрідний духовний вакуум, що мав місце в перші місяці окупації,
був замінений цінностями інтегрального націоналізму, представленого
мережею ОУН. Проте ці цінності були розвинуті переважно в західних
регіонах країни в перші місяці окупації. На території Наддніпрянської
України вони поширення не отримали і існували переважно у формі ідей
національного відродження. Короткий час співпраці ОУН з нацистами
та її перехід до підпільних форм боротьби унеможливлював подальший
розвиток зазначеної ідеології. Проте, початковий період окупації засвідчує
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значне поширення національних ідей, що показує наявність кризи
комуністичної ідеології;

- в перші місяці війни керівництвом СРСР були проведені заходи,
спрямовані на тактичну модернізацію комуністичної ідеології. Отже,
зазначена ідеологія вже не задовольняла практичні потреби сталінського
керівництва і перебувала в стані кризи;

- частина українського суспільства, в тому числі національна
інтелігенція, взяла безпосередню участь в реалізації планів нацистської
окупаційної адміністрації. Причиною такого положення стали не стільки
репресії 20-30-х рр., скільки внутрішня суть передвоєнної політики
більшовицького та сталінського режимів. Вихована на класових цінностей
тоталітарного суспільства, ця категорія громадян могла віддано служити
будь-якому політичному режиму.

Перспективою наступних досліджень з запропонованої тематики може
стати проблема участі представників окупаційної адміністрації в порятунку
радянських громадян єврейської національності.

Анотація

У статті розглядається проблема формування колаборації в окупованій
Україні.

Summary
The problem of forming of high treason in occupied Ukraine is

examined in the article.
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