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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 

Я народився в Кіровограді, я пам’ятаю, яким було це місто в 1960-х роках:                           

з оригінальними фонтанами, численною парковою скульптурою, шедеврами єлисавет-

градської архітектури. Більшість із зазначеного вже втрачено назавжди завдяки старанням 

та/або бездіяльності радянської та пострадянської влади. Проте перший сильний удар по 

ландшафту й інфраструктурі міста було нанесено війною. Звісно, кількість руйнувань             

у Кіровограді, як і втрати серед цивільного населення, є значно меншими, ніж у Києві та 

деяких інших містах, але по ньому війна також пройшлася двічі: в липні-серпні 1941 та          

в січні-лютому 1944, назавжди залишивши свої сліди.  

Страшний удар війна нанесла і по моїй родині. Мій дідусь Прокопій Павлович Жосан 

загинув у травні 1945 року під Прагою. Бабусі пережили окупацію: Єлизавета Федорівна 

Жосан (Телегіна) із синами Геннадієм і Едуардом (моїм татусем) – у селі неподалік 

Тирасполя, Наталя Тихонівна Гончаренко (Задворня) з донькою Ларисою (моєю мамою) та 

Василиною Іванівною Берестовою (моєю прабабусею) – у селі Софіївка Компаніївського 

району.  

Бабуся Наталя після війни дивом уникла переслідувань з боку радянської влади як 

донька сільського старости, багато років жила в постійному страху за себе і свою сім’ю. 

Напевно, загрози від нашої сім'ї відводила сестра дідуся Ніна Федорівна Гончаренко 

(Ковальова), яка у ті роки працювала в обласному управлінні міністерства державної 

безпеки. 

Дідусь Михайло Федорович Гончаренко перед війною працював на заводі «Червона 

зірка», у липні 1941 року, встигнувши два тижні разом із іншими робітниками порити 

протитанковий рів та завантаживши на станції чергову партію демонтованого обладнання, 

замість евакуації пішов на фронт, воював у Волзькій флотилії, був тяжко поранений під 

Сталінградом, повернувся до Кіровограда в 1945 році. Працюючи багато років фельд’єгерем 

обласного відділу спецзв’язку, маючи доступ до неофіційної інформації, дідусь багато 

розповідав мені, зокрема, й про історію нашого краю. Саме він уперше повів мене, ще 

п’ятирічного хлопчика, до краєзнавчого музею і став першим у моєму житті екскурсоводом. 

Дідусь дуже любив своє рідне місто і передав цю любов мені.  

Сьогодні є ще не до кінця вивченим важливий період життя нашого міста, як і нашої 

країни взагалі – роки німецької окупації. Дуже важко встановити, хто більше наніс збитків 

місту: німці з союзниками чи Червона Армія. Це стосується й інших міст і сіл області. Але 

найголовнішою, на мою думку, є проблема життя населення під час окупації. Тут міститься 

ще чимало незрозумілих і складних для сприйняття питань. Ось одне з них: «Чому значна, 

якщо не більша, частина населення України, як на заході, так і на сході, з радістю зустрічала 

окупантів?». Не є провиною жителів Кіровоградщини, як справедливо зауважує О. Бабенко, 

що «понад мільйон із них опинилися під пануванням гітлерівців. Це більшовицька влада, 

маючи всі можливості, свій народ не захистила. Для неї та Червоної Армії громадяни 

жертвували всім, чим могли – відправляли на військову службу своїх синів і дочок, 

неймовірно тяжко працювали, а самі жили в надзвичайній бідності та впроголодь, щоб тільки 

військо отримало танки і літаки, гармати і кораблі. РСЧА дійсно все це одержала в 

кількостях, що перевищували озброєння військ найбільших країн світу, разом узятих, за 

всіма показниками. Тож народ міг розраховувати на те, що випестувана ним фактично 

непереможна армія та її полководці захистять, принаймні, свою країну від ворога. Однак 

цього не сталося – в Україну, яка впродовж всіх передвоєнних років перетворилася чи не 

найбільшого жертводавця й донора держави, прийшли гітлерівські окупанти» [92, с. 3-5].  

Сьогодні в історичній науці й методиці викладання історії в школі прижився і широко 

використовується термін «нацистська окупація». Із розумінням ставлячись до причин його 

виникнення (раніше в радянській науці і методиці використовувалися терміни «німецько-

фашистська окупація» та «фашистська окупація», не лише неточні, але й за змістом 

неправильні), маю висловити сумнів у його коректності. Термін «нацистська окупація»           
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є більш точним, але, на мою думку, недостатньо коректним, оскільки в нашу країну                 

в 1941 році вторглися не лише нацисти: частина німецьких солдат не належала до націонал-

соціалістичної партії, до того ж, серед окупантів були румуни, угорці, словаки, італійці. 

Розпочалася німецько-радянська, а не нацистсько-радянська війна. Розмовляли окупанти не 

«нацистською», а німецькою, румунською, угорською, словацькою та італійською мовами; 

на окупованих територіях діяло німецьке (із деякими допусками радянського), а не 

«нацистське» законодавство. Офіційною мовою в рейхскомісаріаті Україна, крім української, 

вважалася німецька, а не «нацистська» мова. За змістом ця окупація також не була повністю 

нацистською. Звісно, наш народ ніколи не зможе пробачити німецьким нацистам убивства 

сотень тисяч співвітчизників у рамках реалізації ідеологічних установок гітлерівської расової 

доктрини та націонал-соціалістичної ідеології, але, на мою думку, не можна зводити всю 

політику окупаційної влади лише до зазначених аспектів, як це, на жаль, продовжують 

робити деякі сучасні дослідники, застосовуючи комуністичні установки та радянські 

штампи.  

Отже, правильніше було б називати цю окупацію німецько-румунсько-угорсько-

словацько-хорватсько-італійською, але, враховуючи те, що саме Німеччина (Німецька 

імперія) розпочала цю війну, саме німецькі війська вторглися на територію нашої країни      

22 червня 1941 року, саме німецька авіація піддала бомбардуванню наші міста і села, саме 

німці на найвищому політичному рівні формували політику окупаційної адміністрації в усіх 

окупаційних зонах, доречним, на мою думку, є застосування терміна «німецька окупація». 

Саме його я і використовуватиму в цій роботі, не заперечуючи проти використання іншими 

дослідниками терміна «нацистська окупація».  
Життя населення в період німецької окупації – явище досить складне, різноманітне і 

потребує глибокого і детального вивчення. Ця тема майже не розкрита в сучасних 
підручниках історії як для загальноосвітньої середньої школи, так і для вищої освіти. У 
деяких підручниках, посібниках, науково-популярних виданнях і навіть наукових статтях 
можна побачити однобокий, недостатньо обґрунтований і деталізований виклад історичних 
фактів, тлумачення історичних термінів, що інколи межує з фальсифікацією історії.  

Недостатньо точно, на мою думку, сьогодні тлумачиться поняття колабораціонізму. 
Гадаю, воно потребує вивчення і корегування на міжнародному рівні, оскільки згідно з 
сучасним його визначенням, колабораціоністами в 1941–1944 роках можна назвати дві 
третини тридцятимільйонного українського народу. А чи ставили ми колись собі таке 
запитання: «Як би я повівся в тій ситуації, коли радянська влада і рідна комуністична партія 
кинули мене напризволяще перед обличчям сильного і підступного ворога, навіть не 
забезпечивши мені можливості евакуюватися; зруйнували частину промислових об’єктів, 
інфраструктури та житлового фонду, фактично поставивши населення на межу фізичного 
виживання, а німці прийшли до мого міста, майже не бомбардувавши його, зруйнувавши 
всього кілька будівель, та ще й проголосили про звільнення мого народу від більшовицького 
ярма?».  

На одному з форумів в Інтернеті під час обговорення «подвигу» Зої Космодем’янської 
та сталінської тактики випаленої землі переконана місцева комуністка з завзятістю писала: 
«Вообще, насколько я знаю, Зоя поджигала немецкие конюшни, а не жилые дома 
колхозников, но даже если это и так, то мы должны понимать, что время такое было и значит 
так было нужно – для победы над врагом». Інша наша землячка з Бобринця, аналізуючи 
фотодокументи, на яких було чітко видно, як сотні жителів Києва, Слов’янська та Миколаєва 
з квітами зустрічали окупантів, спочатку не могла в це повірити, а потім, зрозумівши, що     
це – не фотомонтаж, написала таке: «Ну и дураки! Я бы такого никогда не сделала. Вот же 
идиоты!». А на моє зауваження: «Хіба можна наших дідусів і бабусь, що раділи приходу 
німців, називати такими словами? Можливо, у них були на це причини? А як би Ви вчинили 
тоді?» вона відповіла: «Какие там причины! Подлизаться хотели к немцам, но не вышло. Вот 
и получили потом. Я бы такого никогда не сделала. Надо же думать, а не кастрюлю на 
голову одевать!». Отже, вивчення проблем життя людей у період окупації, без сумніву, 
потребують   не   лише   застосування   історичних   наукових   методів,   але   й   урахування  
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Задворня Н.Т., 1940 Гончаренко М.Ф., 1942 

  

Будинок на розі вул. К.Маркса та М.Гоголя, фото 1960-х рр. Другий поверх займали міськком 
комсомолу та бухгалтерська школа, а на першому поверсі було розташовано магазин (вхід на розі) та 

кілька квартир (вхід із подвір’я). В одній із них пройшли перші шість років мого життя. 
  

загальнолюдських моральних норм. На жаль, на сьогодні в більшості досліджень 
відстежується тенденція щодо здійснення історичного аналізу за відомою формулою 
радянських часів: «Партизани і підпільники – герої, а ті, хто працював у міській або сільській 
управі, органах освіти, культури, театрах, бібліотеках, інших бюджетних установах, на 
військових підприємствах – прислужники німців і зрадники Батьківщини». Звісно, я не міг 
охопити весь діапазон проблеми вивчення життя населення в умовах окупації, але намагався 
на основі значної кількості фото- і текстових документів, спогадів очевидців із 
застосуванням наукових методів дослідження наблизитися до розуміння основних її питань. 
До того ж, у цій роботі мною зроблено спробу психологічного аналізу поведінки людей під 
час економічних, політичних, соціальних та ідеологічних зламів, які були викликані війною і 
окупацією.  

У книзі поряд із архівними матеріалами і спогадами очевидців використано чимало 
аналітичних матеріалів та результатів наукових досліджень. Передусім, це публікації      
Івана Петренка [92; 93], Василя Даценка [9; 13-15], Володимира Боська [4; 5],                 
Федора Шепеля [115], Віталія Постолатія [96] та матеріали відкритої групи «Краєзнавство: 
Центральний регіон»  на сайті “Facebook” (адміністратор – Віталій Неділько) [69]. Книга 
містить картографічний матеріал 1930-х – 1940-х років, сучасні карти веб-сайту “Google”, 
фотографії із українських, німецьких, російських державних, відомчих та приватних архівів, 
обласного краєзнавчого музею, галереї «Єлисаветград», а також колекцій відомих місцевих 
краєзнавців Юрія Тютюшкіна, Олексія Женжирова, Олександра Мануйлова, 
Ігоря Світецького та ін. Дякую всім, хто допомагав мені в роботі над книгою. 

Олександр Жосан,  
кандидат педагогічних наук,  
учитель історії та суспільствознавства 

Жосан П.П., Телегіна Є.Ф., 

1936 
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ОБОРОНА МІСТА ТА ПОЧАТОК ОКУПАЦІЇ 

За відносно короткий час війська 

гітлерівської Німеччини підійшли до західних 

районів Кіровоградської області. За умов 

паніки, безладу, поспішного відступу Червоної 

Армії всі державні установи в районних 

центрах області та в Кіровограді при 

наближенні ворога зачинялися або 

самоліквідовувалися. В них знищувалися чи 

вивозилися на Схід деякі документи, але 

начиння багатьох кабінетів залишалося. Вже в 

умовах окупації відділи районних та міських 

управ – новоствореної влади – здійснювали 

описи поспішно залишеного майна відділами 

облвиконкому та обкому партії, райкомів та 

райвиконкомів, судів та прокуратур. Перелік 

становив, як зазначає І. Петренко, «тисячі 

найменувань матеріальних цінностей, включно 

з телефонами та друкарськими машинками, 

меблями та, головне, цінними документами. 

Панічні настрої серед населення посилювалися 

від того, що першими накивали п’ятами в 

східному напрямі ті, хто ще недавно палко 

закликав громити ворога на його власній 

території: працівники обласного комітету 

партії, облвиконкому та їх районних 

підрозділів, судді та прокурори, співробітники 

органів внутрішніх справ, керівники багатьох 

підприємств та установ, керівники 

ТСОВІАХІМу тощо. Члени сімей 

відповідальних працівників самовільно 

залишали робочі місця, посилюючи цим 

дезорганізацію в діяльності лікарень, 

телефонних станцій, установ та підприємств, 

залізничних станцій. Завантаживши домашні 

речі на автомобілі, кінні підводи чи в купе 

вагонів, «слуги народу» виїхали з ними в 

напрямі до Дніпра. Багатьом із них вдалося 

переправитися через річку та опинитися в 

глибокому тилу. Ті з відповідальних партійних 

та державних працівників, хто вимушено 

залишився, а це переважно уродженці краю, 

покинули обласне місто чи районні центри і 

переїхали до сіл. Вже по війні декого з них, 

уцілілих від гітлерівських репресій, 

проголосили керівниками комуністичного 

підпілля, їхні сховища – явочними квартирами. 

«Конспірація» цих керівників виявилася такою 

майстерною, що бійці партизанського загону 

Наумова, ввійшовши на територію 

Кіровоградської області весною 1943 року, 

впродовж тривалого часу шукали міфічне 

підпілля на чолі з підпільним обкомом партії та 

нібито створеним ним партизанським загоном, 

але так і не змогли їх знайти. Нікого! Відтак 

«наумовці» згаяли дорогоцінний час на ці 

безуспішні пошуки, втратили мобільність, тож 

незабаром були оточені гітлерівцями і розбиті 

ними в запеклому бою. Згодом від деяких 

партфункціонерів, які всю окупацію прожили в 

селах, доля відвернулася, тож після звільнення 

декого з них проголосили «зрадниками» й 

відправили в радянські фільтраційні або 

концентраційні табори. 

Процес виходу на Схід керівних кадрів 

разом із сім’ями назвали евакуацією. Для 

більшості з них вона відбулася в доволі 

комфортних умовах – у пасажирських вагонах 

чи на персональних авто з усіма необхідними 

документами, запасами провіанту та одягу. 

Звичайній людині відправитися в евакуацію 

виявилося справою доволі важкою, адже 

потрібно було дістати дозвіл на неї – своєрідну 

«евакуаційну путівку». Однак дозволів як таких 

усім бажаючим не видавали, транспорту для 

подолання сотень кілометрів небезпечного 

шляху теж не було. 

Наполегливі прохання отримати документ 

на виїзд часто провокували підозри та, згодом, 

арешти: за «поширення поразницьких 

настроїв», «за антирадянські панічні слухи», «за 

зневіру в непереможність Червоної Армії», «за 

панікерство», «за очікування приходу 

фашистів» тощо. Не дивно, що «на окупованій 

території Кіровоградщини опинилося понад 

мільйон жителів, включно з тисячами 

єврейських   родин – тих, які не займали 

якихось державних посад [92]. 

Із звіту начальника УНКВД по 

Кіровоградській області Неборакова Г.П.: 

«Наявний у Кіровограді завод оборонного 

значення «Червона зірка» підготовчу роботу з 

вивезення обладнання і продукції розгорнув       

з 17 липня 1941 року на підставі телеграми 

Наркома середнього машинобудування 

т. Паршина, в якій було вказане місце евакуації. 

Так, наприклад: 50 м/м міни повинні були бути 

направлені на ст. Каменка Пензенської 

залізниці і 57 м/м снаряди в Тамбовську 

область. Відповідно до цього розподілився 

основний кадр склад робітників заводу. 

За період про 18 по 22 липня по заводу 

було зірвано з фундаменту і вивезено на рампу 

залізниці Кірово Українське все обладнання і 

частково завантажене в 80 вагонів. 

На заводі було знято 50% надземних і 

підземних кабелів, вся телефонна мережа. 

22 липня нарком Паршин запропонував 

обладнання відновити на місці й приступити до 

випуску снарядів, незважаючи на те, що на 

заводі металу абсолютно не було і виробництво 
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оборонної продукції не проводилося. Таким 

чином верстати з заводу не вивезені. 1-го 

серпня, з заводу вивезені цінності, в т.ч. цінні 

вимірювальні прилади. 4-го серпня силами 

працівників НКВС і міліції було організоване 

вивезення 17000 штук снарядів і мін» (з фондів 

Архіву СБУ). 

Упродовж кількох передвоєнних місяців 

1941 року і до початку серпня, «навіть тоді, 

коли гітлерівське військо вже підходило до 

обласного центру, стаханівськими методами 

працювали районні та міські відділи НКВС у 

Кіровоградській області. Вони наполегливо 

здійснювали зачистку області від вигаданих 

«панікерів, контрреволюціонерів, шпигунів, 

осіб німецької та польської національностей, 

розповсюджувачів поразницьких настроїв, 

симпатиків фашизму», віруючих та їх уцілілих 

пастирів та ін. Тож сотні абсолютно ні в чому 

не винних жінок та чоловіків – жителів області 

стали жертвами більшовицьких репресій: 

багатьох із них розстріляли у в’язниці 

Кіровограда за день-два до вступу в місто 

гітлерівців, інших погнали на схід країни і там 

вчинили над ними суд. Але багато 

заарештованих – наших земляків цих судів не 

дочекалися, адже загинули в дорозі від 

нелюдських умов транспортування та 

поводження з ними охорони.  

Проблему евакуації людей із в'язниці в 

м. Кіровограді, в якій перебувало кілька тисяч 

представників так званого спецконтингенту, 

вивчав Василь Даценко. Крім місцевих «ворогів 

народу», кримінальних злочинців-рецидивістів і 

осіб, засуджених за дрібні побутові злочини, – 

пише дослідник – з кінця 1939 року в ній сиділи 

й етаповані сюди з Західної України біженці з 

захопленої гітлерівською Німеччиною 

польській території і жителі окупованого 

Угорщиною Закарпаття, засуджені за 

незаконний перехід кордону. Крім того, як видно 

зі звіту начальника тюремного управління 

НКВС УРСР за лютий 1942 року, 2 липня 1941 

року зі Львова в Кіровоград був відправлений 

ешелон з 527 ув'язненими. По дорозі частина з 

них (понад 200 чол.) були звільнені 

повстанцями (членами ОУН). Тобто в 

Кіровоград прибуло понад 300 ув'язнених, 

більшість із яких, відповідно до вказівки НКВД 

СРСР, підлягали розстрілу «в позасудовому 

порядку».  

У Державному галузевому архіві Служби 

безпеки України в Києві зберігаються списки на 

6643 громадян, які на початку радянсько-

німецької війни містилися у в'язницях НКВД в 

Києві, Львові, Тернополі, Чернівцях, 

Кіровограді, Дрогобичі, Самборі, Перемишлі, 

Чорткові, Ізмаїлі. 5147 із них були засуджені до 

розстрілу, в тому числі в Кіровограді – 15 осіб.  

Рішення про розстріл ухвалювали нарком 

державної безпеки України, прокурор 

республіки, начальники управлінь НКВС і 

прокурори областей за відповідними списками 

на підставі директиви наркома державної 

безпеки СРСР Меркулова від 23 червня 1941 

року. Йдеться тільки про розстріляних за 

рішенням суду.  

У зв'язку з проривом гітлерівців до Умані і 

загрозою їх швидкого прориву до Дніпра, 26 

липня 1941 року з Кіровограда почалася 

евакуація в'язниці. Розсекречені дані 

колишнього МВС СРСР свідчать, що станом на 

1 серпня 1941 року з кіровоградської в'язниці 

був звільнений «на волю» 521 ув'язнений. 

Вивезені до Архангельська – 369, до Казані й 

Красноярська – 1500, в Усть-Каменогорськ 

(Північно-Казахстанська область) – 500 

ув'язнених.  

Останній ешелон з ув'язненими відбув з 

Кіровограда 3 серпня 1941 року. «У 

розпорядженні місцевої влади залишилося 287 

в'язнів». Це означає, що за рішенням місцевої 

влади (секретаря обкому партії, начальника 

УНКВД, прокурора області) у позасудовому 

порядку були розстріляні 287 ув'язнених. 

Списку жертв терору немає, але можна з 

упевненістю стверджувати, що він був 

укладений з числа етапованих із львівських 

тюрем на початку липня 1941 року. Де вони 

поховані, як і 16 розстріляних за вироком суду, 

невідомо.  

В умовах підходу німецької мотопіхоти до 

Кіровограда (а 3 серпня ворожа розвідка вже 

була на околицях міста, де з нею вступили в бій 

прикордонники 79-го Ізмаїльського 

прикордонного загону) влада змогла заховати 

сліди своїх злочинів, напевно, назавжди. Для 

знищення архівних матеріалів в'язниці 

керівництвом УНКВС були залишені 

співробітники Комаров С.Л. і Гайдайчук Г.А., 

які, можливо, знали про місце поховання 

розстріляних, але їх самих з приходом німців 

видали окупантам, які їх розстріляли як 

співробітників НКВС. 

Упродовж кількох днів – з кінця липня до 

початку серпня 1941 року, в Кіровограді та 

загалом у незахопленій гітлерівцями частині 

області встановилося безвладдя. «Спритні» 

прагматичні громадяни використали цю 

обставину так: пограбуванню піддалися 

магазини, торгівельні бази, склади – з них 

виносили все, що там залишалося. «Залишки», 

як правило, виявилися значно 

переполовиненими: в період хаосу та паніки 
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вмістом баз та складів, магазинних підсобок 

добре поживилися працівники торгівлі, різні 

керівні кадри – саме вони, готуючись до 

евакуації, щедро запаслися всім необхідним, 

безцеремонно привласнивши чимало народного 

добра. 

У цей час у Новоархангельському районі 

відбувалася страхітлива трагедія: дві радянські 

армії – 6 та 12, які б за іншого розвитку подій 

могли захистити жителів області від ворожої 

навали, втрапили до оточення, героїчно 

захищалися, але не змогли прорвати ворожу 

оборону та були, за незначним винятком, 

повністю розгромлені. Шлях на схід 

гітлерівцям виявився відкритим. Серйозного 

опору їм ніхто не чинив, а окремі локальні 

вогнища героїчних і запеклих боїв, що їх вели 

розрізнені частини Червоної Армії, рясно 

пролита кров рядовими бійцями та їх 

командирами, зокрема під Новоукраїнкою, 

Помічною, на ст. Адабаш, урятувати ситуацію 

не могли. З’ясувалося також, що сил, достатніх 

для оборони обласного центру, теж немає, хоча 

ще місяць тому, 9 липня 1941 року, в 

Кіровограді створили дивізію народного 

ополчення. Перші «ополченці» записалися до 

неї на мітингу «трудящих Кіровограда», що 

відбувся 3 липня. На 10 липня бійців 

нараховувалося вже 1062, з них жінок – 103. За 

тиждень кількість добровольців зросла до понад 

6 тисяч, розподілених між 5 полками. 

Очолювали дивізію «старі члени партії» 

Гуляницький, Кочерещенко, Спренжин. 

Начальником штабу призначили Купріянова, 

комісаром – Лісничого. Бійці дивізії народного 

ополчення, а до неї відібрали «старих 

комуністів, кадрових робітників, активних 

комсомольців», отримали посвідчення, 

нарукавні пов’язки з написом «Н.О.» («народне 

ополчення») та зброю. Вони цілодобово несли 

чергування на вулицях обласного центру, 

затримали кількох дійсних чи вигаданих 

шпигунів, полонили екіпаж підбитого в 

околицях міста ворожого літака. Діяльність 

дивізії народного ополчення, як і керівництва 

Кіровоградщини, у липні 1941 року 

проінспектували прислані з Києва відповідальні 

працівники ЦК КПУ Дрожин, Жуковський та 

Чепурний. Після їх від’їзду навчання бійців 

відбувалися щодня і тривали по 5-6 годин. 

Вивчали мінно-підривну справу, будову 

гвинтівок та кулеметів, уміння надати першу 

медичну допомогу. За тиждень інтенсивні 

заняття припинилися – 18 липня більшість 

народних ополченців відправили на риття 

протитанкових ровів на південний захід від 

Кіровограда – місцеві стратеги саме звідти 

очікували нападу ворога. Ця загалом 

циклопічна за розмахом, але абсурдна за 

наслідками земляна робота з залученням тисяч 

жителів міста, тривала до 2 серпня 1941 року. З 

невідомих причин сотні тисяч жителів України, 

а серед них – десятки тисяч кіровоградців, 

робили в перші тижні війни тільки один вид 

укріплень – протитанкові рови. Про те, щоб 

заздалегідь викопати траншеї та окопи на 

ділянках, найбільш придатних для оборони, в 

яких радянські бійці були б надійно захищені та 

могли б зустріти ворога, ніхто чомусь не думав 

і не планував, хоч це і передбачав Польовий 

Статут Червоної Армії 1939 року» [92]. 

На Кіровоградщині також діяли 32 

винищувальні загони та 1015 груп сприяння 

винищувальним загонам. За належної 

організації це була значна військова сила. Потім 

трапилася загалом типова тогочасна історія – 

керівники народного ополчення м. Кіровограда 

та районів, чимало командирів винищувальних 

загонів, замість того, щоб узгоджено вивести 

своє чимале військо на захист області від 

ворога, відійшли на Схід. Рядові бійці-

ополченці та бійці винищувальних загонів, 

позбавлені чітких наказів, майже всі розбіглися.  

4 серпня 1941 року підполковник Грельов, 

який прибув до Кіровограда з комісією від 

Південного фронту розібратися з оперативною 

обстановкою на місці, в своєму бойовому 

донесенні командуванню фронту написав: 

«Місто горить, немає нікого, грабунки, п’янки, 

місто порожнє. … На аеродромі нікого немає. 

Запалили склади на аеродромі».  

Не дивно, що безпосередньо в Кіровограді 

вдалося поспіхом назбирати лиш невеликий 

загін, командування над яким взяв 

підполковник С.Г. Грачов. Ядро загону 

становили 200 прикордонників 79–го 

Ізмаїльського прикордонного загону, до них 

приєдналися близько 500 бійців з інших 

розрізнених частин і родів військ, що 

відступали від західних кордонів країни. На 

захист Кіровограда виступили також жителі 

міста. Загалом назбиралося військо до 1 тис. 

осіб. 4 серпня 1941 року вони дали бій 

передовим підрозділам гітлерівської армії, 

затримавши ціною власного життя захоплення 

ворогом міста на один день.  У серпні 1941 року 

в ньому проживали майже 70 тис. жителів із 

довоєнних 100 тис. Більшість пересічних 

громадян нікуди не евакуйовувалися, на захист 

міста масово не виступили, а чекали нової 

влади: одні покірно, інші – з великим 

нетерпінням» [92]. 
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На обочині шосе, серпень 1941 (фото Фрідхельма фон Эсторффа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні удари німецьких та союзних військ у Кіровоградській області, серпень 1941 [113]. 
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Кировоградская область спустя несколько недель с начала военных действий 
систематически подвергалась бомбардировке со стороны фашистской авиации. Особенно 
усилилась бомбардировка облцентра, районов области и железнодорожных узлов 
ст.Знаменка и По-мошная со второй половины июля месяца, к моменту, когда соседние 
области – Винница и Житомир – были заняты противником. 

В соответствии с телеграммой тов. Сталина и приказами НКВД СССР и УССР с начала 
военных действий для борьбы с парашютными десантами и диверсантами противника на 
территории области были созданы 33 истребительных батальона в составе 5500 человек. Из 
них: один в гор.Кировограде – 600 человек, два на железнодорожных узлах ст.Помошная и 
Знаменка численностью в 200 человек каждый. Для вооружения истребительным батальонам 
передано 580 шт. винтовок, 83 ручных пулемета, 439000 патронов. 

Для обеспечения нормальной работы железнодорожного транспорта, своевременного 
проведения воинских перевозок на железнодорожных узлах были созданы оперативные 
группы из чекистского и милицейского аппарата и установлены патрульные посты 
железнодорожной охраны. Для борьбы с дезертирами были созданы три заслона из состава 
чекистов и частей пограничных отрядов, а в селах заградительные посты из состава бойцов 
истреби-тельных батальонов. 

В областном центре для соблюдения революционного порядка и предотвращения 
возможных проявлений мародерства были выставлены посты и ночные дозоры из 
милицейского состава и патрулей воинской службы гарнизона. 

Оперативными группами и истребительными батальонами за время с 26-го июня по 7-е 
августа с.г. задержано 82 дезертира и 13 фашистских летчиков, бежавших из 
приземлившихся, подбитых истребительными батальонами вражеских самолетов. 

Следует отметить исключительную энергичную, смелую борьбу истребительных 
батальонов Каменского, Евградковского, Тишковского, Чигиринского, Аджамского районов 
и ж.д. станций Помошная и Знаменка, личный состав которых до последнего времени 
подхода частей противника вел оборону районов и отходил вместе с частями РККА. 

Для организации партизанской борьбы в тылу противника на территории области 
созданы 33 партизанских отряда численностью 1611 человек. Для уничтожения людских и 
материальных резервов противника создано 52 диверсионные группы и 28 одиночек 
диверсантов. 

Начиная с 30-31 июля вражеские части подошли к границам нашей области – 
Новоархангельскому району и продолжали продвижение по району». 

В это время активного сопротивления врагу со стороны воинских частей РККА на этой 
территории оказано не было. Отдельные части 12-й армии, находившейся на территории 
области, отходили через Кировоград, во многих случаях неорганизованно, не оказывая 
сопротивления противнику. К 1 августа фашистским частям удалось занять, кроме 
Новоархангельского района, Златопольский, Новомиргородский, Тишковский, Подвысоцкий 
и другие. 

Главнокомандующий войсками Юго-Западного направления маршал С.М. Буденный 
докладывал в ставку, что «положение на Южном фронте критическое. Подвижные части 
противника подошли Кировограду и Новоукраинке. 6 и 12 армии окружены районе востоку 
Умани». Вследствие окружения тылы 6-й и 12-й армий, а соответственно и Южного фронта 
на Кировоградщине остались неприкрытыми. На станциях Новоукраинка, Помошная, 
Адабаш, Капустино стояло огромное количество эшелонов с боеприпасами и горючим. 
Поэтому сюда рвались от Шполы и Новомиргорода танки и мотопехота немецкого 3-го 
механизированного корпуса. Им противостояли бойцы ПВО из отдельного зенитного 
артдивизиона, строительный и отдельный рабочий (560 чел.) батальоны по обслуживанию 
хранилища ГСМ на ст. Адабаш. Станцию Помошная прикрывала 3-я стрелковая рота 57-го 
железнодорожного полка НКВД. 

К 27 июля 1941 года в Новоукраинке находились 2 роты 237-го конвойного полка, еще 3 
роты выдвигались туда из Балты Одесской области. В это время гитлеровская авиация 
подвергала железную дорогу интенсивным бомбардировкам. Так, 29 июля под авианалет в 
Помошной попал железнодорожный состав с боеприпасами. 
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4 вагона загорелись, боеприпасы начали рваться. Находившиеся на станции бойцы 237-го 
полка НКВД вместе с пограничниками из 23-го погранотряда отцепили горящие вагоны и под 
градом осколков отогнали их в безопасное место, таким образом они спасли 17 вагонов 
боеприпасов. При этом погиб военный комиссар 23-го погранотряда батальонный комиссар 
Яков Кондратьевич Грицай (похоронен в братской могиле в Помошной). 

Из боевого донесения начальника 23-го погранотряда майора Казака начальнику охраны 
тыла Южного фронта подполковнику Борисову: «На основании личного распоряжения члена 
Военного совета комиссара госбезопасности 3 ранга тов. Сазыкина (начальник Особого 
отдела НКВД Южного фронта) подразделениями отряда в составе 11 заставы, резервной 
заставы совместно с одной комендатурой 24 ПО под непосредственным руководством 
начальника тыла Южного фронта полковника Волкова была проведена боевая разведка сил 
противника в направлении Песчаный Брод, Добровеличковка. В 22.30 1.8.41 на южной 
опушке леса, что в 2-х км юго-восточнее с. Добровеличковка вступил в бой с противником, 
который продолжался около 2.5 час. Наши потери уточняются. Со стороны противника по 
неполным данным имеются около 20 убитых. В ходе боя по противнику было установлено 
следующее:1) около 2-х батальонов пехоты; 2) три танка, из них два огнеметных;3) 
артиллерия и минометы. Противник продвигался в направлении ст. Помошная. Все 
подразделения отряда находились в окружении и к 2.30 2.8.41 из окружения вышли за 
исключением 11 заставы, которая мелкими группами из окружения отходит. Ст. Помошная 
прикрывалась с северо-запада, запада и юго-запада заставами №№ 14, 15 и приданной ротой 
обслуживающего батальона. На 6.00 2.8.41 противник находится в 4 км северо-западнее села 
Песчаный Брод. В 7.30 2.8.41 противник начал обстрел артиллерией и минометами ст. 
Помошная, в результате чего начались пожары, после чего началось наступление пехоты. 
Находящийся состав с горючим на ж.д. станции был уничтожен. Отряд начал отходить в 
направлении Бобринец и к 11.30 достиг леса, что 2 км южнее Бешбайраки, куда продолжают 
подтягиваться подразделения прикрытия. В районе леса делаю привал. Прошу дать указание 
о дальнейшем направлении движения. Потери, понесенные отрядом в боях под 
Добровеличковкой, Песчаный Брод и ст. Помошная уточняются, так как подразделения 11, 
12, 14, 15 застав выходят из окружения и после их присоединения к отряду будет возможно 
определить наши потери. Связь со штабом 18 армии потеряна, и место пребывания его в 
настоящее время неизвестно. 

Таким образом, продвижение противника по районам области в направлении к 
г. Кировограду осуществлялось с нескольких сторон, и город оказался почти окруженным со 
стороны села Грузского, Ровенского и Бобринецкого районов. 

3-го августа, со второй половины дня, вражеские самолеты дважды усиленно 
бомбардировали г. Кировоград и с наступлением темноты сбросили большое количество 
зажигательных и фугасных бомб, вызвавших массовые пожары и разрушения, особенно на 
объектах: оборонный завод «Красная звезда», база госрезервов, железнодорожная станция, 
центральные улицы города и др. 

Следует отметить, что оборона города со стороны воинских частей по вине бывшего 
начальника гарнизона – полковника Бычкова была организована неудовлетворительно, что 
дало возможность противнику продвигаться вперед, зачастую без сопротивления со стороны 
наших частей. За такую плохую организацию обороны города бывший начальник гарнизона – 
полковник Бычков был подвергнут аресту и предан суду военного трибунала. За преступную 
бездеятельность организации местной противовоздушной обороны города нами арестован и 
предан суду военного трибунала бывший начальник МПВО майор Бобров. 

Еще до вступления фашистских войск в гор. Кировоград на основных объектах была 
проведена работа по вывозу оборудования, деталей и готовой продукции, однако, несмотря 
на ряд наших требований перед обкомом КП(б)У и исполкомом облсовета депутатов 
трудящихся, в области осталось невывезенным большое количество хлеба из Кировоградской 
базы госрезерва и др.  

В ряде колхозов северных районов области частично не вывезены комбайны и не угнан 
скот. Не выполнена телеграмма тов. Сталина о сжигании хлеба на корню на территории, 
занятой противником.  
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Унікальність доповідної записки, опублікованої Василем Даценком у газеті «Украйна Центр» 

16.08.2016 у статті «В серпні 1941-го ...» полягає в тому, що Г.П. Небораков не погоджував її зміст        

з парткерівниками, які ганебно збігли з Кіровограда за два дні до заняття його гітлерівцями, а в 

післявоєнний час писали історію війни під себе. Він описав все без прикрас. Сам Г.П. Небораков, 

будучи на фронті начальником відділу контррозвідки 5-ї армії, застрелився в грудні 1943 року. 

Имеющийся в Кировограде завод оборонного значения «Красная звезда» 
подготовительную работу по вывозке оборудования и продукции развернул с 17 июля 1941 
года на основании телеграммы наркома среднего машиностроения т. Паршина, в которой 
было указано место эвакуации. Так, например: 50 мм мины должны были быть направлены 
на ст.Каменка Пензенской железной дороги и 57 мм снаряды в Тамбовскую область. В 
соответствии с этим, распределился основной кадр рабочих завода. 

За период с 18 по 22 июля по заводу было сорвано с фундамента и вывезено на рампу 
железной дороги Кирово-Украинское все оборудование и частично погружено в 80 вагонов. 

На заводе было снято 50% надземных и подземных кабелей, вся телефонная сеть. 
22 июля нарком Паршин предложил оборудование восстановить на место и приступить к 

выпуску снарядов, несмотря на то, что на заводе металла совершенно не было и производство 
оборонной продукции не производилось. Таким образом станки из завода не вывезены. 

1-го августа из завода вывезены ценности, в т.ч. ценные измерительные приборы. 
4-го августа силами работников НКВД и милиции была организована вывозка 17000 

штук снарядов и мин. 
Железнодорожные узлы Знаменка и Помошная до последнего времени продолжали 

работать бесперебойно по перевозке спецгрузов, оборудования и др., быстро восстанавливая 
повреждения, нанесенные в результате бомбардировки, и к моменту подхода немцев весь 
подвижной состав и основная масса рабочих, железнодорожников были вывезены. 

3-го августа в гор. Кировограде совершенно никаких частей не было, оборону города 
осуществлял 79-й погранотряд под командованием вновь назначенного начальника гарнизона 
подполковника Грачева, аппарата УНКВД и милиции. 

В день усиленной бомбардировки города группой оперативных работников проведена 
работа по вывозке государственной валюты и ценностей из банка, обеспечена охрана в пути. 

4-го августа с утра город вторично подвергся бомбардировке, возникли новые пожары, к 
этому времени фашистские войска приблизились к подступам города. 

79-й погранотряд совместно с аппаратом УНКВД и милиции под натиском противника в 
22 часа оставил город и отошел на новую оборонительную линию в село Покровка 
Аджамского района в 7-ми километрах от города Кировоград. 

На протяжении всего времени боев, происходящих на территории Кировоградской 
области, чекистский и милицейский составы УНКВД находились на оборонительных 
рубежах при 79-м погранотряде, как то: в Покровке, Новгородке, Верблюжке, Братолюбовке, 
Гуровке, Лозоватке, затем аппарат УНКВД принял участие в обороне г.г. Кривой Рог, 
Никополь, после чего с приходом фашистских войск аппарат был переведен через Днепр в 
Запорожье. Следует отметить, что продвижение частей противника от гор. Кировограда через 
Аджамский, Ново-Пражский и Александрийский районы было эффективное, т.к. в этом 
направлении частей Красной Армии, могущих принять бой, почти не было. Только в 
с. Верблюжка, а затем в Петровском районе происходили активные бои между частями РККА 
и противником. 

В настоящее время милицейский аппарат УНКВД Кировоградской области передан в 
распоряжение УНКВД Запорожской области. Оперативно-чекистский аппарат УНКВД за 
истекшее время занят на оперативной работе в Запорожской области по выселению 
антисоветского немецкого населения и ведения следствия по этим делам. В настоящее время, 
на основании распоряжения наркома НКВД УССР – старшего майора государственной 
безопасности тов. Сергиенко из оперативного состава создан 4-й отдел для ведения 
разведывательной работы в тылу противника и руководства деятельностью партизанских 
отрядов, действующих на территории Кировоградской области. Руководство отделом 
возложено на меня (Архів управління Служби безпеки України в Кіровоградській області). 
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На околиці Кіровограда,  
серпень 1941 року 
(із колекції «Третій рейх  

у кольорі» [119]). 
 

 

Вул. К.Маркса, серпень 1941. 
Квартал між великим мостом та 
вулицею К.Лібкнехта  
(із фондів ЦДКФФА України 
[114]). 
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Вул. К. Маркса (Велика Перспективна), серпень 1941 р. Праворуч – будівля обласного суду [119]. 

 

 

 
 

Перехресті вул. К. Маркса та Т. Шевченка, 5 серпня 1941 року. Знімок зроблено німецьким 

військовим (б.а.) з кузову вантажного автомобіля [101].  
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У період з 29 липня до 8 серпня 1941 року Кіровоградська область була повністю 

окупована військами Німеччини та її союзників. «В багатьох селах, містечках та містах 

ворогів зустрічали хлібом-сіллю, встановлювали на честь їх приходу «тріумфальні арки». 

Багато хто сподівався, що гітлерівці прогонять ненависну більшовицьку владу і встановлять 

справедливий лад.  

В цих наївних очікуваннях не були винятком і жителі Кіровограда. 5 серпня деяка 

частина мешканців Кіровограда, святково одягнені, вийшли далеко за межі міста назустріч 

німецьким військам, несучи їм хліб та інші страви. Все принесене розстелили на килимі і 

чекали, коли зі степу з’являться гітлерівці. Дочекалися, і з появою авангарду – ворожих 

мотоциклістів, старші з натовпу піднесли їм вгощення, мовивши: «Ми вас ждали – і не 

даремно! Годі нам голодувати та поневірятись в злиднях!» До народу підійшов офіцер і 

мовив: «Українці! Вас 24 роки оббирали більшовики, знущалися, експлуатували. Ви 

голодували і сиділи по в’язницях. … Німецька армія несе вам волю і спокійну працю. 

Негайно приступайте до своєї постійної роботи!» Потім колона гітлерівського війська 

рушила до міста, де на них теж чекали кіровоградці. Стоячи обабіч центральних вулиць, 

жителі з радістю зустрічали німецьких вояків, підносячи багатьом квіти. Апофеозом зустрічі 

гітлерівців у Кіровограді була встановлена на їх честь арка (на перехресті нинішніх вул. 

Шевченка і Чорновола), уквітчана гірляндою з квітів» [92]. 

Радісна зустріч окупантів значною частиною населення – це не феномен Кіровоградської 

області, і ми про це поговоримо нижче. 
 
 

 
 

Площа Кірова, серпень 1941 року (фото німецького військового, б.а. з аукціону). 

 

Повалений 6 серпня 1941 року місцевими жителями пам’ятник С. Кірову для значної 

частини населення міста став символом падіння комуністичного режиму і початку розбудови 

нового життя. 
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Площа Кірова, серпень 1941 року (фото німецького військового, б.а. з аукціону). 

 

 
 

Площа Кірова, серпень 1941 року  

(фото німецького військового, б.а. із архіву «Воєнний альбом»). 
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На двох попередніх світлинах невідомих німецьких військових фотографів початку 

серпня 1941 року жителі міста мирно сидять на лавках та прогулюються поряд із 

окупантами. Ще немає розстрілів цивільного населення, впровадження «нового порядку», 

примусової праці в Німеччині тощо. Люди, напевно, занурені в мрії про світле і щасливе 

майбутнє їхньої країни у співпраці з дружнім німецьким народом у складі «нової Європи». 

Приблизно такі ж настрої у населення спостерігалися і в сільській місцевості. Про це 

пише у своєму щоденнику Йосип Поліщук: «Німці – ніби нічого народ. Побачимо, які будуть 

далі. Поки діло йде колгоспом, а восени будуть ділити землю поміж колишніми 

колгоспниками (…). Усе ідуть і йдуть через село німці – піхота і обоз, кавалерія і мото. У нас 

спав один із них – на ім’я Лоренц, фельдфебель – славний, розумний, красивий парубок. 

Любить музику. Я з ним трохи наче аж здружився за два дні» (серпень 1941 року) [68]. 

Слід зауважити, що значна частина населення України повірила в те, що німці, румуни, 

хорвати, словаки та італійці прийшли звільнити їх від комуністичного ярма. Причини цього 

розкриває Йосип Поліщук у щоденнику: «Не було за що воювати, народ український не 

захотів захищати владу, котра дерла з нього шкуру. Сподівався, що нова – німецька – влада 

дасть йому жити, вільно дихати [68]». Думки у щоденнику – не мемуари. У щоденниках 

люди пишуть те, що їх хвилює в даний час, ґрунтуючись на своїх знаннях та розумінні 

певних явищ і подій. Тому не вірити в правдивість і щирість думок сільського хлопця у нас 

підстав немає. Напевно, й окупанти (принаймні ті, хто не належав до вищого керівництва та 

генералітету) були впевнені в тому, що вони – визволителі українського народу.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Плакати, 1941 [113]. 
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                                 Плакат, 1941 [113]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета Кіровоградської обласної та міської управи «Український голос». – 1941. – № 1. – С. 1 [111] 
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Український голос». – 1941. –  

№ 1. –  С. 2 [111]. 

 



~ 23~ 
 

 

Український голос. – 1941. – № 1. – С. 3 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 1. – С. 3 [111]. 

 

Український голос. – 1941. – № 5. – С. 1 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 5. – С. 2 [111]. Український голос. – 1941. – № 14  
(11 жовтня). – С. 3 [111]. 

 

 

Фото 1941 року [128].  
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Портрети «Гітлера-визволителя» були 

популярними серед населення України [128].  

 

 

Плакати, що вивішувалися в усіх публічних місцях 
Кіровограда та інших населених пунктів [82]. 
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Український голос. – 1941. – № 6. – С. 2 [111]. 

 

 

Український голос. – 1941. – № 11 (4 жовтня). – С. 2 [111]. 
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Плакат, який широко використовувався окупаційною владою, 1941 [80]. 
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Український голос. – 1941. – № 11  

(4 жовтня). – С. 2 [111]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Український голос. – 1941. – № 7 (вересень). – 

С. 1 [111]. 
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На фото – кияни отримують атрибутику 

«визволителів», вересень 1941 [101]. 

 

 

 
Плакати, що використовувалися  

націонал-соціалістичною пропагандою  

в перші місяці окупації [113]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листівка із застереженням 

солдатам німецької армії [92]. 
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Український голос. – 1941. – № 12 (8 жовтня). – С. 2 [111]. 
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Плакат, 1941 [113]. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 

В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРАХ 
 

Створенням органів управління на 

окупованих територіях України опікувалося 

Рейхсміністерство у справах окупованих 

східних територій (нім. Reichsministerium für 

die besetzten Ostgebiete або Ostministerium) – 

вищий орган цивільної влади нацистської 

Німеччини на чолі з рейхсляйтером Альфредом 

Розенбергом для управління окупованими 

територіями СРСР, створений на підставі наказу 

Гітлера «Про цивільне управління на 

окупованих східних територіях» від 17 липня 

1941 р. [12]. 

 

Альфред Розенберг 

Кіровоградська область увійшла до складу 
генеральної округи Миколаїв Рейхскомісаріату 
Україна. 

Міністерство встановлювало в рамках 
Генплану «Ост» державний порядок у 
рейхскомісаріатах Остланд і Україна на основі 
расової ідеології. Його основним завданням 
була політична германізація окупованих 
східних земель з одночасним винищенням усіх 
східноєвропейських євреїв. Починаючи з участі 
в Акції Т4, протягом війни воно стало 
центральною нацистською установою з 
організації геноциду євреїв поряд із Головним 
управлінням імперської безпеки, Імперським 
міністерством юстиції та зовнішньополітичним 
відомством [12]. 

Факт призначення рейхсміністром 
окупованих східних земель А. Розенберга було 
оприлюднено тільки в листопаді 1941. Його 
постійним заступником був А. Маєр, 
представником при ставці фюрера – В. Кьоппен. 
Створенню Східного міністерства передувало 
призначення Розенберга уповноваженим «з 
питань Сходу» (квітень 1941). Коло 
повноважень міністерства і його відносини з 
іншими установами Третього Рейху, а також 
концептуальні засади його політики 
визначалися наказами і розпорядженнями 
Гітлера, Розенберга, Герінга, Кайтеля та ін., що 
було також відображено в інших документах 
щодо окупаційного режиму на території 
України 1941–1944 рр. («Зелена папка», 
«Коричнева папка» тощо) [12]. 

Міністерство мало чотири територіальні 
підрозділи (окупаційні зони) в Україні:              
1) дистрикт Галичина; 2) Трансністрія і 
Бесарабія; 3) прифронтова (військова) зона;       
4) Рейхскомісаріат Україна. рейхскомісаріат 
Україна (рейхскомісар – Еріх Кох), складовими 
частинами якого були: 

1. Генеральна округа Волинь-Поділля. 
2. Генеральна округа Дніпропетровськ. 
3. Генеральна округа Житомир. 
4. Генеральна округа Київ. 
5. Генеральна округа Миколаїв. 
6. Генеральна округа Таврія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еріх Кох 
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Німецька цивільна адміністрація в окупованих східних областях  

(–  - створена; - - -  - запланована) [58]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мапа Рейхскомісаріату Україна, який мав за планами А. Розенберга простиратися від Волині до 

Поволжя (з фондів Державного архіву ФРН [121]). 
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Міністерський апарат «складався з 

центральних служб у Берліні та низки структур 

на окупованих обширах. Основні структурні 

підрозділи міністерства розташовувалися в 

різних районах Берліна (загалом, за різними 

даними, від 35 до 55 адрес для різноманітних 

відділів). Кількість співробітників центрального 

апарату міністерства у Берліні, за даними 

А. Цельгубера, становила близько 1600 осіб і 

складалася з працівників інших служб 

Розенберга, наприклад зовнішньополітичного 

відомства НСДАП, а також інших міністерств і 

служб Третього Рейху — рейхсканцелярії, 

міністерства економіки, міністерства 

закордонних справ тощо. На місцях до складу 

службовців міністерства входили співробітники 

місцевого походження. Станом на 1943 р. у його 

складі були три основні відділи з численними 

підвідділами і службами, кількість яких 

періодично змінювалася. Центральним був 

Головний відділ «Політика». Інші відділи: ті, що 

відповідали за рейхскомісаріати, відділи 

культурної політики, народностей і міграційної 

політики (переселення), преси і просвіти, 

молоді, жінок тощо. На початку 1943 р. з нього 

виокремився самостійний відділ пропаганди. 

Другий відділ міністерства (адміністративний): 

головний займався питаннями внутрішнього 

управління, фінансів, правової сфери, охорони 

здоров'я, соціальної політики тощо. Третій 

відділ, під назвою «Економіка» 

(«Господарство»), складався з груп і відділів з 

економічного управління, ціноутворення, 

матеріального забезпечення, продовольства, 

промисловості і транспорту. Частина служб 

міністерства не входила до складу цих трьох 

відділів і підпорядковувалася Розенбергу або 

його заступникові, наприклад «Служба 

уповноваженого з особливих питань» та 

«Центральний відділ» (для управління 

міністерством)» [12]. 

При міністерстві існувала низка інших 

установ: Центр з вивчення Сходу, Центральна 

служба обліку та охорони культурних цінностей 

окупованих східних територій, т. зв. команда 

Штумпа (займалася збором відомостей про 

німецькі поселення на Півдні України і Росії) 

тощо. У колі повноважень міністерства, крім 

завдання германізації зайнятих східних 

областей у рамках націонал-соціалістичної 

расової концепції, перебувало політичне 

планування, організація адміністративного 

управління, правництво, трудова політика, 

культура, церковне життя, міграційна політика 

тощо. Серед організацій, що тісно 

співробітничали з міністерством, був також 

Оперативний штаб рейхсляйтера Розенберга, 

який займався конфіскацією та вивезенням 

культурних цінностей. 

Повноваження міністерства і його діяльність 

у багатьох сферах були обмежені або лише 

формальні, зокрема в питаннях військової 

економіки, пропаганди, безпеки та поліційного 

управління, оскільки міністерство 

функціонувало в умовах конкуренції з іншими 

службами Третього Рейху: Головним 

управлінням імперської безпеки Німеччини та 

його підрозділами, зокрема таємною державною 

поліцією (гестапо) і службою безпеки, з 

військовими структурами, службами 

міністерства зовнішніх справ тощо. Значно 

впливав на діяльність міністерства в Україні 

особистий конфлікт Розенберга і Коха через 

розбіжності у поглядах на концепцію 

управління зайнятими територіями [12]. 

 Рейхсміністр Розенберг розумів, що 

окупаційний режим, позбавляючи українців 

національної культури, так чи інакше 

спричинить пасивний опір населення. Свою 

позицію щодо даного питання він висловив у 

розпорядженні від 10 квітня 1942 р. «Про 

ставлення до культури українців», в якому 

наголошував: «Метою нашої політики є 

залучення українського населення до 

добровільного співробітництва, а це вимагає 

терплячого ставлення до притаманної їм 

культури. Надмірне обмеження… культурних 

проявів українців може потягти за собою не 

радісне ставлення до праці, а відразу до неї, 

замість привернення населення на свій бік — 

пасивний опір» [97]. 

Ось як висловлювався з цього приводу 

Е. Кох: «Українцям не треба думати про школи 

й університети, тому що вони зобов’язані 

працювати, для роботи освіта не потрібна. 

Відкриття навчальних закладів вважаю зовсім 

недоцільним, бо тубільцеві-хліборобові і 

тубільцеві-робітникові освіта лише шкодить» 

[72, с. 81]. 

Місцеві органи управління. У містах діяли 

міські управи. Нижчою ланкою влади були 

районні управи. «Вони створювалися, як 

зазначає І. Петренко, відразу після того, як до 

районних центрів вступали гітлерівські війська. 

Районним управам підпорядковувалися сільські 

управи на чолі з сільськими старостами. З кінця 

лютого 1942 року для органів української влади 

запроваджувалися єдині форми нових печаток і 

штампів. До цього використовувалися або 

саморобні, або ж старі радянські. Упродовж 

деякого часу – з серпня 1941 року і до вересня 

1942 року, – у найменуваннях тогочасних 

органів влади вживалося серед населення 

загальне слово «комендатура». 1 вересня       



~ 36~ 
 

1942 року жителям оголосили, що і як 

правильно називати. Тож віднині заборонялося 

в офіційних зверненнях писати чи усно вживати 

«комендант», натомість запроваджувалася нова 

окупаційна термінологія – гебітскомісар 

(керівник кількох районів), гебітсландвірт 

(керівник сільського господарства гебіту), 

голова управи (міської, районної), староста  

(сільуправи, громадського двору) тощо. Такий 

термін, як «бургомістр», майже не 

застосовували в роки окупації на 

Кіровоградщині – він нав’язаний радянською 

післявоєнною історіографією. 

Новостворена «українська» влада 

спромоглася не допустити голоду в області, 

рішуче боролася проти поширення епідемій 

інфекційних хвороб, відновила навчання дітей  

у школах, створювала робочі місця на 

відновлених виробництвах, сприяла 

відродженню приватної діяльності, допомагала 

в будівництві нового житла, виділяла землі під 

городи, боролася зі злочинністю та 

хуліганством. Одночасно ця влада, 

перебуваючи під прискіпливим контролем 

окупантів, забезпечувала поставки до Рейху 

великої кількості зерна та м’яса, інших 

природних ресурсів, десятків тисяч рук 

підневільної робочої сили, складала списки 

всіх, хто підлягав етнічним чисткам, 

створювала для них гетто… Така влада була 

тільки придатком окупаційної» [92]. 

Кіровоградська міська управа.                       
У Кіровограді з 5 серпня 1941 року все 

керівництво належало польовій комендатурі 

№ 679 (з листопада – № 242). «Її деякий час 

очолював «польовий комендант» граф Подевіц. 

Спецслужби польової комендатури відразу 

розпочали виявлення та страту керівників і 

членів винищувальних загонів, їхні бази 

продовольства та зброї, наспіх створених у 

перші тижні війни, взялися за знищення 

громадян єврейської національності. 

Згодом війська відправилися на схід, а з 

ними і польові коменданти Кіровограда та 

інших міст і районних центрів області. 

Змінилася і форма влади – від військових вона 

15 грудня 1941 року перейшла до цивільних 

комісарів, які, однак, усі носили військову 

форму. Про зміну суті окупаційної влади 

населення Кіровоградщини дізналося 7 січня 

1942 року, коли в газеті «Українські вісті» 

з’явилося оголошення Генерального комісара 

Миколаєва про «встановлення цивільного 

управління». Виник своєрідний владний гібрид, 

в якому генератором ідей виступали окупанти,   

а виконавцями – місцеві жителі, виокремленні     

з поміж інших довірою гітлерівців і допущених 

до, нехай і обмеженої й неповноцінної, але, все-

таки, влади. Займані посади в «допоміжній 

владі» давали їх власникам певні преференції – 

гарантована зарплата, більші пайки, близькість 

до окупантів у вирішенні певних побутових 

проблем тощо. 

Чимало питань в області вирішувала, 

враховуючи побажання й думки гітлерівців, так 

звана «українська» влада. Українською вона 

була лише територіально, адже до її складу, 

особливо в Кіровограді, входили представники 

різних національностей. За формування такої 

влади з місцевого населення, зокрема в 

обласному центрі, військовий комендант 

Подевіц узявся 11 серпня 1941 року, тобто на 

шостий день свого перебування в захопленому 

місті. Саме цього дня з’явився його наказ № 1, 

спрямований на створення «тимчасового 

керівництва» для «відновлення роботи 

підприємств і установ міста і побутових умов 

проживання населення м. Кіровограда». Наказ 

передбачав призначення голови «тимчасового 

керівництва» і керівників галузей: відділу 

загальної охорони, відділу облаштування міста з 

секторами: квартирним, пожежним, шляховим і 

побутовим, відділу постачання з секторами 

харчування та торгівлі, відділу соціальних 

закладів з секторами лікувальних закладів, 

дитячих будинків, соціальної допомоги 

пенсіонерам, відділу освіти з секторами вищої, 

середньої і початкової школи, відділу 

промисловості тощо. Наказом від 11 серпня 

1941 року головою тимчасового керівництва 

Кіровоградом військовий комендант призначив 

С.Г. Юрка, благоустроєм міста займався 

С.Й. Косоногов, завідувачем квартирним 

сектором призначили П.І. Бузька. Комендант 

наказав негайно відновити роботу всіх 

підприємств міста та припинити, скориставшись 

місцевою охороною, будь-які грабунки. Усі 

роботи, наказував комендант, здійснювати 

тільки за його згодою» [92]. 

«Третього вересня 1941 року новим головою 

міста польовий комендант Подевіц призначив 

ветеринарного лікаря Іллю Петренка. На цій 

посаді той пробув менше двох тижнів.                

З 17 вересня 1941 року і впродовж тривалого 

часу на посаді міського голови Кіровограда 

перебував Медведков. Потім його змінив 

колишній царський офіцер Зякін. Після арешту 

останнього восени 1942 року, міським головою 

призначили Шейфеле. Увесь час змінювалася 

назва цієї влади: спочатку це звучало як 

«тимчасове керівництво» містом Кіровоградом 

(у серпні 1941 р.), згодом Кіровоградська міська 

управа (до початку 1943 р.), а з 1943 – 

допоміжна управа м. Кіровограда. Така 
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трансформація назв влади, створеної з 

місцевого населення, її суті не змінювала – вона 

завжди сприймалася окупантами як другорядна, 

вторинна, підсобна. Повноваження української 

влади та її місце в системі тогочасних владних 

координат коротко й чітко визначив 11 жовтня 

1941 року військовий комендант Кіровограда в 

своєму листі до міської управи: «Кожна 

самостійна дія забороняється. Призначення 

робить тільки комендант. Хто порушить це 

правило – буде зміщений. Службовці міської 

управи не службовці населення, а тільки 

німецького командування» [92]. 

Загалом у Кіровограді до початку 1942 року 

встановилося фактично тривладдя. «Містом та 

прилеглими районами керували одночасно 

гебітскомісар, міський комісар, а також міська 

управа. Напевне, що чіткого розподілу 

обов’язків, зокрема між собою, окупанти не 

встановили, що впливало на якість їхнього 

керівництва шляхом дублювання наказів і 

розпоряджень. Зрештою в Миколаєві 

схаменулися і з кінця жовтня 1942 року 

окупаційні міський та обласний комісари 

об’єдналися в одну установу. Усі повноваження 

перейшли до Кіровоградського гебітскомісара 

Родде» [92]. 

Структура Кіровоградської міської управи 

«на середину 1942 року повністю сформувалася 

і складалася з 13 відділів та окремих служб, які, 

у свою чергу, ділилися на підвідділи та сектори. 

Так, загальний відділ міської управи складався з 

адміністративно-господарчої частини, 

підвідділів статистики та кадрів, сектору 

первинного виконання постанов, нотаріальної 

контори. До відділу охорони здоров’я входили 

сектори: соціального забезпечення (з Будинком 

інвалідів), лікувальних установ, дитячих 

установ та шпиталева каса. Відділу освіти 

підпорядковувалися: школи м. Кіровограда, 

театри (драматичний ім. Тобілевича, Будинок 

Просвіти, театр «Вар’єте», ляльковий), 

краєзнавчий музей, центральна міська 

бібліотека, два кінотеатри. При міській управі 

також діяли окремі служби, такі як: служба 

порядку, слідча частина, редакція газети, 

транспортна біржа, Держбанк, Біржа праці, 

земельна управа тощо. 

Загалом на 1 квітня 1942 року 

безпосередньо в апараті міської управи 

працювали 42 особи, у фінвідділі – 41, у відділі 

постачання – 40. Найменша кількість 

службовців трудилися у відділі освіти – лише 3 

особи. Загальна кількість працівників у органах 

української влади м. Кіровограда в квітні 

досягла 348 осіб. Однак до 15 жовтня 1942 року 

відбулося суттєве скорочення управлінського 

апарату – з цього дня у відділах, секторах та 

багатьох службах залишилося 234 службовців. 

Чергове скорочення в міській управі, здійснене 

в січні 1943 року, залишило в її відділах             

та секторах 192 працівників: 112 чоловіків і       

80 жінок. 

Відділи і сектори міської управи охопили всі 

спектри складного життя цивільного населення 

Кіровограда: від відновлення роботи адресного 

столу – до облаштування дитячих ясел і шкіл. 

Така структура влади майже нічим не різнилася 

від довоєнної радянської. Поза компетенцією 

цивільної української влади залишилися 

«Водотрам» (водогін), КРЕП (електростанція), 

хоча формально вони підпорядковувалися 

технічному відділу міської управи. Ніякого 

відношення цивільна влада не мала до табору 

для військовополонених (шталаг) № 305, тюрми 

«СД» та ін. 

Про наслідки спільного керівництва містом 

німецької та «української» влади на весну      

1942 року дізнаємося з листа голови міської 

управи Медведкова до Кіровоградського 

міського комісара Дюркопфа, який залишав 

посаду та, напевне, відправлявся на фронт. 

Медведков, зокрема, писав: «Ми дізналися, що 

Ви залишаєте наше місто. Вважаємо за 

обов’язок стверджувати, що за період Вашого 

керівництва містом всі галузі міського 

господарства за Вашими компетентними 

вказівками набрали форми розвитку. Всі без 

винятку підприємства, не тільки довоєнні, але 

чимало і нових, працюють безперебійно. Криза 

електроенергії через нестачу палива, коли місто 

опинилося напередодні повного позбавлення 

світла і води, благополучно минула, дякуючи 

Вашому енергійному втручанню. 

Облаштування міста, що перебувало в досить 

непристойному стані після більшовицької 

розрухи, набуло нині зовсім іншого вигляду: 

розвалин майже немає, площі і вулиці 

озеленені, все прибрано й очищено. Випадків 

епідемічних захворювань … зовсім немає. Всі 

лікарні, диспансери і амбулаторії обслуговують 

населення міста і вчасно надають потрібну 

допомогу. Населення міста цілком забезпечене 

продуктами, ознак голодувань серед 

найбіднішого населення немає… Ваша турбота 

про дітей найбіднішого населення заслуговує на 

особливе визнання… ми можемо зараз сказати, 

що голодних і роздутих дітей в місті немає: 

всебічна допомога надана 1500 дітям і матерям. 

… Вся Ваша діяльність – діяльність розумного, 

освіченого, справедливого керівника…». 

Пишучи такого медоточивого листа, голова 

міської управи Медведков добре знав, що 

впродовж осені 1941 р. – весни 1942 р. нацисти 
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Сергій Зякін. Фото 1927 року  

(із колекції В. Даценка). 

стратили в протитанковому рову на околиці 

міста кілька тисяч громадян єврейської 

національності – жителів Кіровограда, не без 

відома, звичайно, «розумного, освіченого, 

справедливого керівника» комісара Дюркопфа 

та його попередника аристократа Подевіца [92]. 

Заробітна плата «залежала від посади, яку 

обіймав службовець. Так, у січні 1943 року 

голова Кіровоградської міської управи 

отримував 2500 крб. на місяць, завідувач 

відділу – 1200 крб., рядовий працівник відділу 

чи сектору – 400 крб., перекладачам платили від 

900 до 660 крб., швейцар міської управи 

отримував 300 крб. Службовців міської управи 

обслуговувала їдальня з буфетом, де працювали 

2 кухарі, 5 кухонних працівниць, 4 офіціантки,  

2 буфетниці» [92]. 

У кожного призначеного чи обраного на 

певну посаду склалася загалом своя власна 

доля. Як правило, трагічна.  

Долю жителя Кіровограда С. Зякіна дослідив 

В. Даценко. За його даними, Сергій Львович 

Зякін, 1987 року народження, походженням        

із дворян – підполковник царської армії         

(1917 року тимчасовим російським урядом йому 

було присвоєно звання полковника), тричі 

репресований радянською владою, прийшов до 

органів управління 1 листопада 1941 року з 

метою отримати шматок хліба, як і більшість 

інших їх працівників. Але була в нього й інша  

мета: співпрацюючи з окупантами, він 

сподівався урятувати свою дружину – єврейку 

за національністю та сина, який згідно                 

з законами рейху про расову чистоту також 

вважався євреєм [15]. Згодом С. Зякін став 

заступником міського голови, а в кінці           

1942 року був призначений гебітскомісаром 

головою міської управи. На цій посаді працював 

кілька місяців, налагоджуючи і удосконалюючи 

роботу заводів, майстерень, закладів освіти, 

соціального забезпечення, театрів, кінотеатрів, 

бібліотек і музеїв [111]. Проте, проявляючи 

активність і виказуючи лояльність і відданість 

окупантам, С. Зякін не зміг врятувати від 

знищення свою дружину та сина, яких нацисти 

розстріляли за доносом [15].           

        За приховування певних фактів  у своїй 

біографії гітлерівці С. Зякіна теж заарештували 

в середині 1943 року, тримали            

у в’язниці, звідки відпустили перед 

звільненням Кіровограда 

радянською армією [92]. 

Випробовування для нього на 

цьому не закінчилися – на початку 

1944 року він був заарештуваний 

органами НКВС, а військовий 

трибунал 22 квітня того ж року 

засудив до розстрілу. Згодом вирок 

змінили на позбавлення волі на     

10 років з утриманням у таборах. 

Подальша доля нашого земляка, 

героя Першої світової війни, 

нагородженого орденами Святої 

Анни 4 ступеня з написом «За 

хоробрість», Святої Анни 2 і 3 

ступенів, Святого Станіслава 2 і 3 

ступенів, Святого Володимира 3 і 4 

ступенів, почесною Георгіївською 

зброєю, – невідома [15]. 
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Структура Кіровоградської міської управи (1941–1943). 
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Мапа Кіровоградської області, червень 1941. 

На першому етапі окупації окупаційна адміністрація користувалася  

радянським адміністративним поділом. 

До складу Кіровоградської області входило 30 районів. 

Із приватної колекції. 
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Мапи Рейхскомісаріату Україна та Генерального округу Ніколаєв, 1942 [130]. 
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Плакат, 1941 [113]. 
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Звернення окупаційної влади (перша частина).  

Український голос. – 1941. – № 1. – С. 4 [111]. 
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Продовження 

 

Звернення окупаційної влади (продовження).  

Український голос. – 1941. – № 1. – С. 4 [111]. 
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Розпорядження коменданта польової комендатури 679 

про порядок ведення обліку населення в області від 28 серпня 1941 року  

(із фондів ДАКО). 
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Місця розташування органів управління, служб безпеки та поліцейських структур на сучасній мапі. 
Більшість відділів міської управи була розташована в правому крилі гебітскомісаріату. 

 

  
Будинок коменданта на вул. Калініна 

(Миргородській) – сучасне фото. 

Будівля школи № 6, де в 1941–1942 рр. 
розташовувалася міська комендатура  

(фото 1950-х рр. із фондів ДАКО). 

  
Будівля на розі вул. К. Маркса і В. Леніна, де в 
серпні – жовтні 1941 р. розміщувалася польова 
комендатура (післявоєнне фото із фондів ДАКО). 

Будівля на розі вул. Московської та Великої,        
у якій в 1942–1943 рр. знаходилася українська 

служба порядку (фото німецького військового із 
колекції О. Женжирова). 
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Площа Велика. Гебітскомісаріат та міська управа, 1943 (фото б.а. із архіву «Воєнний альбом»). 

 

Українські вісті. – 1942. – № 8 (січень). – С. 2 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 6 (17 вересня). – С. 4 [111]. 

 

Українські вісті. – 1942. – № 8 (січень). – С. 4 [111]. 
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Українські вісті. – 1942. – № 8 (січень). – С. 4 [111]. 

 

 

 

 

 

Український голос. – 1941. – № 13  

(11 жовтня). – С. 4 [111]. 

 
 

Український голос. – 1941. – № 6. – С. 4 [111]. 
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Громадяни, за наказом окупаційної адміністрації, здають мисливську зброю та радіоприймачі [92]. 

 

Довідка про реєстрацію, 1941 [10]. 
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Особиста довідка, 1941 [69]. 

 

Особове посвідчення, 1943 [17]. 

 

Особове посвідчення, 1943 [17]. 
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Український голос. – 1941. – № 6. – С. 3 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 7. – С. 3 [111]. 

 
Годинникова 

майстерня в одному  

з міст України, 

15.05.1942  

(із фондів ЦДКФФА 

України ім. 

Г.С.Пшенічного [114]). 

 

 

 

 

 

 

Український голос. – 1941. – № 25    

(22 листопада). – С. 4 [111]. 
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Повідомлення про  

страхові платежі, 1942 [10]. 

 

Прейскурант цін у міському 

ресторані № 1, грудень 1941 [52]. 
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Український голос. – 1941. – № 5. – С. 1 [111]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Плакат, 1941.           
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Український голос. – 1941. – № 5 (вересень). – С. 2 [111]. 

 

 



~ 58~ 
 

 

 

Український голос. – 1941. – № 5 (вересень). – С. 2 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 5 (13 вересня). – С. 2 [111]. 

 

Український голос. – 1941. – № 8 (24 вересня). – С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 9 (28 вересня). – С. 3 [111]. 

 

Український голос. – 1941. – № 13 (11 жовтня). – С. 3 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 7. – С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 9. – С. 3 [111]. 

 

Український голос. – 1941. – № 6. – С. 2 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 9. – С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 13. – С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 15. – С. 3 [111]. 
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Український голос. – 1941. –  

№ 13 (11 жовтня). – С. 4 [111]. 

 

 

Український голос. – 1941. – № 20. – С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 19 (1 листопада). – С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 12 – С. 4 [111]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Український голос. – 1941. – № 6. – С. 4 [111].                Український голос. – 1941. – № 12  

          (8 жовтня). – С. 3 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 17. – С. 3 [111]. 
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Наказ по Кіровоградському автотрактороремонтному заводу від 13.08.1941  

(із архіву Юрія Тютюшкіна). 
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 Креслення деталей насоса, 1942 (із архіву Юрія Тютюшкіна). 
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Виготовлення плетених виробів кустарним  
способом. Виготовлення щіток, 1942-1943.  
Із фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшенічного [114]. 

 

 
 

Український голос. – 1941. – № 14 (15 жовтня). – С. 3 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 17. – С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 6. – С. 3 [111]. 

 

Український голос. – 

1941. – № 6. – С. 2 

[111]. 
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Український голос. – 1941. – № 11. –  С. 3 [111]. 

 

Український голос. – 1941. – № 9 (28 вересня). – С. 2 [111]. 
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Плакат, 1943 [113]. 

Як відомо, у Вінниці протягом 1937–1941 років працівники НКВС закатували                 

й стратили кілька тисяч людей та закопали їх у братських могилах. Німці у червні 1943 року 

провели ексгумацію, створили міжнародну комісію, до якої увійшли судово-медичні експерти  

з 11 країн Європи, використавши результати її роботи з пропагандистською метою, та дозволили 

видачу тіл рідним для перепоховання [107].  

Ці події широко обговорювалися і в Кіровограді, де родичі розстріляних НКВС людей 

почали вимагати розшуку та перепоховання тіл загиблих. Окупаційна адміністрація також 

пішла назустріч людям, проте встановити більшість міць страт і поховань не вдалося. 

Невідомим це залишається і сьогодні. 
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Український голос. – 1941. – № 6. – С. 4 [111]. 

 

Український голос. – 1941. – № 25 (22 листопада). – С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 16 – С. 4 [111]                      

 

Міський сад (із колекції В. Петракова).  

Ковалівський 

бульвар [101]. 

Сквер біля Спасо-Преображенського 

собору (із колекції О. Женжирова).  
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Український голос. – 1941. – № 16. – С. 4 [111]. 

 

Український голос. – 1941. –  

№ 12. – С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 18. – С. 3 [111]. 

 

Будівля на вул. Гоголя, 78, де в 1941-1944 
роках розміщувалося поштове та телеграфно-
телефонне управління (фото початку ХХ ст.).  
Із колекії Ю. Тютюшкіна. 

Український голос. – 1941. – № 4. –  

С. 4 [111]. 
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  Український голос. – 1941. –  

               № 20. – С. 4 [111]. 

 

  

Український голос. – 1941. – № 1. – С. 4 [111].       Український голос. – 1941. – № 16. – С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 25 (22 листопада). – С. 4 [111]. 
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   Кіровоградські вісті. – 1942. – № 100  
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 Український голос. – 1941. –  № 18 С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1942. – № 15 (21 лютого). – С. 4 [111]. 

  

Український голос. – 1941. –  № 22 (листопад). – С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1941. –  № 19. – С. 1 [111]. 
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На ринку в українському місті, 

1942 [59]. 
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На ринку в українському 

місті, 1942 [59]. 

Підлітки торгують на станції, 1943 [101].    
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На околиці Кіровограда, 1942-1943 (фото німецького військового, б.а. з аукціону). 

 

Український голос. – 1941. – № 24. – С. 5 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 26 (26 листопада). – С. 4 [111]. 

 



~ 91~ 
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Заява мешканки м. Кіровограда М. Мазуренко до міської управи про надання їй земельної ділянки під 

город та копія квитанції про здійснення платежу за користування городом площею 5 соток, 1942  

(із архіву Юрія Тютюшкіна). 
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Українські вісті. – 1942. – № 11 (7 лютого). – С. 4 [111]. 
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Українські вісті. – 1942. – № 13 (4 лютого). – С. 3 [111]. 
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Лікеро-горілчаний завод на Ковалівці, 1942 [101]. 
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Українські вісті. – 1942. – № 13 (лютий). – С. 4 [111]. 
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Українські вісті. – № 18 (4 березня). – С. 4 [111]. 

 



~ 102~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кіровоградські вісті. – 1942. – № 93. – 28 листопада. – С. 4 [111]. 
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Розпорядження про порядок організації лікування хворих  

та оформлення лікарняних листів, 1941 [113]. 
 

 

 

 

Центральний корпус міської лікарні № 1 

(на території колишньої фортеці  

св. Єлисавети). Сучасне фото. 

 

Міська лікарня № 3 на розі вул. Пашутінської  

та Дворцової (Архітектора Паученка).  

Сучасне фото. 
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Навмисне припинення вагітності шляхом умертвіння зародку або передчасного його 
вигнання з утроби матері (витравлювання плоду – аборт) в усіх цивілізованих країнах 
розглядається, як злочин проти життя плоду. 

При цьому розрізняються: 
1. Умертвіння і вигнання плоду самою матір’ю, або з її згоди сторонніми особами. 
2. Надання вагітній засобів до витравлювання плоду або проведення викидання будь ким 

за винагороду. Штучний викидень припускається тільки в особливих випадках з метою 
врятування життя матері за висновками лікарів. 

А тому Міська Управа ухвалює: 
1. Категорично заборонити переведення абортів ким би то не було. 
2. Матері, що самі роблять аборт, підлягають перший раз адміністративній 

відповідальності – штрафу в сумі 1000 крб., в другий же раз передаються для покладення на 
них відповідного покарання Німецькій Військовій Власті. 

3.  Як медичний персонал так і неуки, що проводять аборти з злочинною метою, 
підлягають розстрілу. 

4.  В особливих випадках, для врятування життя матері, припускається проведення абортів 
за згодою лікарської комісії, утвореної Відділом Здоровоохорони Міської Управи, тільки в 
хірургічному відділку лікарні Св. Ганни. 

5.  Зобов’язати лікарів та всі медичні установи негайно повідомляти Службу Порядку про 
кожний помічений випадок абортів для притягнення винних до відповідальності. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА МЕДВЕДКОВ. 
ДОЗВОЛЕНО МІСЬКИМ КОМІСАРОМ. 

Українські вісті. – 1942. – № 16 (25 лютого). – С. 4 [111]. 

Лікарня Св. Анни. Довоєнна фотографія  

(із колекції Юрія Тютюшкіна). 

Українські вісті. – 1942. – № 58 

(25 липня). – С. 4 [111]. 
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Міською лікарнею № 1, яку ще у 1939 році 
було перетворено на військовий шпиталь, у 
період окупації керував Адам Чвалінський, 
відомий лікар та викладач. 

З серпня 1901-го Адам Чвалінський 
працював земським лікарем в Одеському повіті. 
1911-го разом з сім’єю переїжджає у село 
Тишківку Єлисаветградського повіту. А вже 
наступного року, як зазначає Володимир 
Поліщук, працює лікарем у селі Панчеве.  
«1925-го наукове об’єднання лікарів 
Зінов’євської округи  звернуло увагу 
Харківського Держвидаву на роботу лікаря 
Чвалінського «Сипний тиф» (епідеміологічний 
нарис). 

1926-го Адам Ансельмович перебирається 
до Зінов’євська. У 1927-му його привітали з 30-
річним ювілеєм лікарської праці на 5-му 
окружному з’їзді охорони здоров’я. Чвалінський 
працює у Зінов’євській центральній робітничій 
поліклініці та 1-й радянській лікарні заводу 
«Червона зірка», одночасно викладає предмет 
«Інфекційні хвороби» у Кіровській 
фельдшерсько-акушерській школі.  

У травні 1938 року його заарештували та 
висунули звинувачення за ч. 2 ст. 54-10 
Кримінального кодексу УРСР, тобто 
«антирадянську пропаганду і агітацію». 
Переважно тих, кого оголошували «ворогом 
трудящих» за цією статтею, розстрілювали. На 
диво, ця сумна доля оминула Адама 
Ансельмовича. Можливо, узяли до уваги вік 
лікаря. Та, швидше за все, комусь із 
правоохоронців знадобилися його професійні 
послуги. 4 січня 1939 року Кіровський МВ 
НКВС звільняє Адама Чвалінського з-під варти 
на підписку про невиїзд, а 25 жовтня Судова 
колегія у кримінальних справах Верховного 
Суду УРСР дійшла висновку, що «злочин не 
доведений» і в порядку ч.1 ст.302 КК УРСР 
виправдала Адама Ансельмовича, а його справу 
закрили [98]». 

З розповіді онуки А.Чвалінського: «Перед 
войной, в финскую войну, больницу превратили 
в военный госпиталь, Начальником назначили 
дедушку. Он взял с собой и маму. С этого 
времени здесь лечили только военных. Началась 
война с немцами. Они очень быстро 
продвигались на восток. Когда немцы подошли 
к Кировограду, началась эвакуация госпиталя. 
Многих больных удалось вывезти. С ними 
уехали все военнообязанные врачи, сестры, 
санитары (…). Дедушка не стал эвакуироваться. 
Куда ему, старику, пускаться в далекий путь, 
бросать одну старую жену и внучку-подростка. 
Мама тоже не бросила своих родителей и дочь. 

После прихода немцев, когда улеглись все 
страсти, дедушка собрал оставшихся 
сотрудников госпиталя, начал приводить в  

 

 
порядок больничные корпуса, хозяйство 

госпиталя, обеспечивал проживающих на 
территории госпиталя средствами к 
существованию.  

Долго здесь не было немецкого начальства, 
затем, в сентябре, заявилась целая комиссия, 
тщательно осмотрела всю больницу, объявила 
дедушке, что здесь будет лазарет, за 
сохранность всего имущества будет нести 
ответственность он. Дедушке ничего не 
оставалось, как согласиться, так как он жил в 
больничном доме, другой квартиры у нас не 
было. Когда началась эпидемия болезней в 
тюремном лагере, большая смертность, 
общественность города возмутилась. Немцы 
решили использовать госпиталь под лазарет для 
военнопленных под патронажем бургомистра 
города. Он и посоветовал оставить начальником 
лазарета дедушку, как пострадавшего от 
Советской власти, и оставить на службе всех 
оставшихся сотрудников, зарплату которым 
будет платить мэрия города» (із кн. И. Яковлева 
«Этапы смерти»). 
       З кінця 1941 року міський комісар 
зобов’язав А. Чвалінського також лікувати 
німецьких військових у шпиталі, який зайняв 
більшу частину будівель лікарні та був 
відгороджений парканом від будівель, у яких 
лікувалися радянські військовополонені. 

Доля у лікаря склалася на диво вдало. Йому 
пощастило – у 1944 році він не лише не був 
засуджений за колабораціонізм і продовжував 
працювати в лікарні, але його навіть  залучили 
до складу комісії з розслідування злодіянь 
окупантів. 

Адам Чвалінський [98] 
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Українські вісті. – 1942. – № 8 (січень). – С. 3 [111]. 
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Допомога дітям,  

1943 [92]. 

 

Українські вісті. – 1942. – № 14 

(18 лютого). – С. 4 [111]. 
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НАКАЗ № 102 

по Кіровоградській Міській Управі від 28.У.1942 року 

Згідно дозволу пана Міського комісара в справі надання допомоги бідним дітям міста   

НАКАЗУЮ: 

1. Відділу постачання, за рахунок Міської Управи, відпустити Комісії допомоги 

дітям: борошна 300кгр., крупи 180кгр. Та олії 50 кгр. 

2. Організувати другий добровільний збір речей, продуктів та грошей серед місцевого 

населення. 

3. Фінансовому відділу відпустити з фонду театру 5000 крб. 

4. Директорам театру ім. Тобілевіча та театру естради у неділю 31-го цього травня 

влаштувати денні вистави на користь найбідніших дітей міста. Весь збір передати Комісії 

Допомоги. 

5. Фінансовому відділу списати з рахунка Міської Управи 10000 крб. і передати 

Комісії допомоги дітям. 
Міський Голова  -  Медведков 

З оригіналом згідно: секретар  (підпис) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Українські вісті. – 1942. – № 8 (січень). – С. 4 [111]. 

Із фондів ДАКО [29]. 
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Український голос. – 1941. – № 17. – С. 4 [111]. 

 

Український голос. – 1941. – № 24. – С. 6 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 24. – С. 6 [111]. 

 

Українські вісті. – 1942. – № 17 (28 лютого). – С. 4 [111]. 
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Українські вісті. – 1942. – № 74. – С. 4 [111]. 
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Українські вісті. – 1942. - № 101. – 26 грудня. – С. 4 [111]. 
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Кіровоградські вісті. – 1942. – № 101. – 26 грудня [111] 
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Український голос. – 1941. – № 20. – С. 3 [111]. 
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Листівка антисемітського змісту, 1941 [80]. 

 Із перших днів окупації німецька влада почала системну та різнобічну антисемітську 

пропаганду серед населення, головною метою якої було формування почуття неприязні до 

євреїв та нав’язування ідеї єдності і неподільності євреїв і комуністів. 
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Плакат, 1941 [80]. 
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Листівка, 1942 [113]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакат, 1942 [113]. 
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Плакат, який широко використовувався окупаційною владою, 1941 [113]. 

 
 

Німці приділяли особливу увагу догляду за могилами своїх воїнів, наймали для цього 

спеціальних працівників із цивільного населення. На вимогу гебітскомісаріату в 1942 році міська 

управа протягла гілку водопроводу на фортечні вали, де знаходився німецький військовий цвинтар 

[21]. Фото німецького військового, б.а. [101]. 
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ПРО НЕДОЛІКИ В РОБОТІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ДОПОМІЖНОЇ УПРАВИ 

 

НАКАЗ № 33 
по Кіровоградській Допоміжній Управі від 8.ІІІ.1943 року 

Відвідавши 8-го лютого Допоміжну Управу п. Гебітскомісар д-р Тайкль залишився досить 

невдоволений загальним станом відділів, крім фінансового. 

Головні зауваження д-ра Тайкеля зводяться до слідуючого: 

1. У переважній більшості службовців відсутні ознаки елементарного виховання; тільки в 

небагатьох випадках службовці вважають своїм обов’язком вітати п. Комісара вставанням, 

останні проявили повну енертність, яка свідчить про їх невихованість. 

2.  Помічено, що службовці не займаються ділом, навіть стоять у пічок і ЧИТАЮТЬ 

РОМАНИ. 

3. В приміщеннях брудно, безладдя, ОСОБЛИВО В МІСЬКТОРЗІ. 

4. В деяких кімнатах від тютюнового диму стоїть туман. 

Констатуючи, на превеликий жаль, повну справедливість всіх зауважень д-ра Тайкеля, 

НАКАЗУЮ: 

1. Начальникам відділів зайнятися вихованням своїх службовців і внушити їм елементарну 

істину про вітання при вході в помешкання старших за званням. 

2. Службовці, які не зайняті ділом, очевидно, з’являються зайвими, а тому начальникам 

відділів усунути персонально таких, представивши їх до скорочення. 

3. Безладдя і бруду не повинно бути. Приміщення прибирається два рази в день і 

підтримання в них чистоти – обов’язок самих службовців під загальним наглядом кожного 

начальника відділу і завідуючого підвідділу. 

4. Стороннім палити цигарки в приміщеннях, безумовно заборонено. Самі ж службовці 

можуть курити, але курити культурно, не перетворюючи службову кімнату в некультурний 

вигляд. 

Відмічаючи гарний стан фінансового відділу, ставлю на вид всім начальникам відділів і 

пропоную всі зауваження усунути в найкоротший термін. 

Завгоспу мати постійний нагляд за чистотою приміщення. 

Голова Допоміжної Управи                                                             / Зякін / 

З оригіналом згідно: секретар (підпис) 

 

Із фондів ДАКО [30, арк. 78]. 
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УПРАВЛІНСЬКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ НА СЕЛІ 

Косметичні зміни в колгоспній системі. 
Гітлерівське військо багато хто з селян 

зустрічав «з великою надією на те, що вони 

ліквідують ненависні для народу колгоспи,         

а землю розподілять. Тож квіти та приязне 

попервах ставлення місцевого населення до 

окупантів слугували своєрідним авансом       

для них від колгоспників. Минав місяць за 

місяцем, – пише І.Петренко, – а колгоспів, 

змінивши їм лише назви на громадські двори, 

ніхто не реформував. І не дивно: загарбники 

скористалися винайденою більшовиками 

надзвичайно ефективною формою нещадної 

експлуатації землеробів у формі колгоспів-

трудоднів, що повністю задовольняло 

окупантів. Крім того, десятирічна довоєнна 

практика існування колгоспів, розкуркулення, 

голодомор, репресії, що в українському          

селі розпочалися не в 1937 році, а набагато 

раніше, зробили селян надзвичайно 

«дисциплінованими». Ось такі колгоспи з 

«вимуштруваними» колгоспниками надавали 

можливість окупантам нещадно грабувати 

сільське населення» [92]. 
«Косметичні зміни в колгоспах, звичайно, 

відбулися. Зникли більшовицькі партійні 

організації в господарствах, але члени партії 

залишилися. Так, колгоспом «Вільна праця» 

с. Ольгівка Аджамського району в жовтні    

1941 року все ще керував комуніст Г. Коваль. 
Змінилися подекуди голови колгоспів. Їх 

спочатку обирали на загальних зборах селян. 

Так, 5 лютого 1942 року відбулися загальні 

збори членів громадського двору № 19 

Великовисківського району, на яких селяни 

ухвалили обрати новим керівником 

господарства Олексу Шевченка, а його 

попередника – Івана Біловуса, звільнили через 

хворобу. 
На районному рівні запрацювали земельні 

управи – або так звані українські 

сільськогосподарські виробничі бюро, штати 

яких комплектувалися українцями, але які          

у своїй роботі повністю залежали від 

крайсландвіртів – районних сільгоспкерівників, 

присланих з Німеччини. Їм підпорядковувалися 

сільськогосподарські коменданти, теж, 

звичайно, німці, які керували безпосередньо 

одним або кількома громадськими дворами та 

були живим втіленням окупаційної влади на 

селі. В округах (гебітах) сільським 

господарством відали гебітсландвірти. Із 1942 

року в Україні, зокрема на Кіровоградщині, 

запрацювали ще одні органи визиску й 

експлуатації – «штіцпункти» (опорні пункти), 

що об’єднували кілька господарств одного 

району. Цим запроваджувався ще більший 

контроль за виходами селян на щоденну працю, 

виконання ними податків та завдань, 

дотримання спокою в селах тощо» [92]. 
Вагома роль в організації роботи в 

господарствах належала старостам громадських 

дворів – «так з початку 1942 року почали 

іменувати на новий лад голів колгоспів. Відразу 

після окупації Кіровоградщини німецьке 

військове командування розробило та 

поширило в селах області «Вказівки для 

Провідника колишнього колгоспу». Тож 

керівник господарства персонально відповідав 

за дисципліну в господарстві та за збирання 

врожаю. Йому наказувалося зібрати увесь 

реманент, техніку і звести все це до певного 

місця, потурбуватися, щоб кожен селянин мав 

коси і серпи. Мешканців сіл було попереджено, 

що всі, включно з жінками та дітьми, повинні 

працювати в полі. «У твоєму селі, - зверталося 

німецьке командування до керівника 

господарства, - не має ніхто права лишатися без 

роботи». Усю робочу худобу, яку селяни, 

скориставшись з безвладдя, розібрали по 

домівках, наказувалося негайно повернути до 

колгоспу. У себе вони могли залишити взятих із 

колгоспів свиней, корів, але зобов’язані про них 

«добре дбати». «Поясни твоїм співпрацівникам, 

- зверталося німецьке військове командування з 

погрозою до керівника господарства, - що 

всякий саботаж карається смертю». У 

«Вказівках…» селян запевняли, що німецька 

влада, у випадку доброї роботи, забезпечить їм 

«кращу будучність», за вирощену й здану 

продукцію вони отримуватимуть більше, ніж за 

радянського режиму, «всім пильним в роботі 

селянам і робітникам буде змога набути на 

власний дім і землю» [92]. 
У роки війни постійно відчувався брак не 

лише сільськогосподарської техніки, але й 

іншої тяглової сили – коней. «Використання 

селянських корів на сільськогосподарських 

роботах у громадських дворах – теж поширене 

тогочасне явище. Адже доля багатьох коней у 

роки війни доволі трагічна – їх теж 

мобілізовували на фронт, де вони, як і люди, 

масово гинули. Зокрема, у травні 1942 року з 

громадських дворів Кіровоградщини забрали 

найсильніших коней і першого червня послали 

цілий ешелон цих тварин в саме пекло війни – 
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на фронт. Скільки їх поїхало і скільки вижило 

після боїв – невідомо. Слід зазначити, що 

сільськогосподарська техніка в області була. 

Вона зосереджувалася у створених ще до війни 

машинно-тракторних станціях. От тільки 

послуги за використання цієї техніки на своїх 

полях для більшості громадських дворів 

виявилися непосильними. На Кіровоградській 

базі сільськогосподарського постачання в 

лютому 1942 року нагромадилося достатньо 

запасних частин до плугів, сівалок, жаток, 

комбайнів. Вільно продавалися сівалки              

8-12-13-ти рядні кінні та тракторні, різного 

профілю залізо та вози. Але купити все це 

громадські двори часто не мали змоги через 

брак коштів» [92]. 
Новий земельний лад. Системне явище 

часів окупації – небажання селян працювати в 

громадських дворах заради трудоднів із 

мінімальним їх наповненням. «Усі дії «нової» 

влади, як окупаційної нацистської, так і 

місцевої української, викликали в селян тільки 

розчарування та спротив. Проаналізувавши 

настрої селян, вище нацистське керівництво 

вирішило запровадити в Україні «новий 

аграрний лад». Відправною датою, коли 

наважилися на реформування, є 15 лютого    

1942 року. «Новий аграрний лад» передбачав 

поступовий перехід від сталінсько-колгоспної 

системи господарювання на селі до створення 

сільськогосподарських товариств, або 

самостійних селянських господарств. На 

Кіровоградщині про земельну реформу 

дізналися навесні 1942 року. Упродовж літа 

1942 року її почали впроваджувати. Однак не 

тими методами й темпами, на які розраховували 

селяни. У переважній більшості сіл області 

впродовж 1942 та до середини 1943 року 

тривала лише пропагандистська кампанія щодо 

земельної реформи під гаслом «Роботящому 

селянинові – своя земля!». Мета проголошеної 

реформи – одноосібне господарювання на 

землі. Однак, попри обіцянки окупантів 

відмінити трудодні, скасувати податки з землі, 

дозволити тримати худоби скільки завгодно, 

селян попередили, що для розподілу землі 

потрібно, щоб громадський двір виконав всі 

зобов’язання, що самовільний переділ землі 

суворо заборонений, і якщо хто «політично 

непевний», тоді поділу землі теж не 

відбудеться. Крім того, окупанти збиралися 

втілити земельну реформу тоді, коли 

«дозволять обставини». «Сприятлива» для 

здійснення земельної реформи ситуація 

склалася по всій Кіровоградщині, на думку 

окупантів, аж на початку літа 1943 року. 

Сповістили про це мешканців області 5 червня 

1943 року. Тож конкретними заходами, 

втіленими в «Інструкцію по організації праці в 

товариствах», передбачалося виділити в               

6 гебітах області – Кіровоградському, 

Олександрійському, Олександрівському, 

Новомиргородському, Бобринецькому і 

Долинському, тільки 446 громадських дворів 

(майже з 2 тисяч!), яких до осені 1943 року 

планували розформувати й перетворити на 

землеробські товариства. Кожен із                   

446 громадських дворів, виділених для 

реформування, планувалося поділити на 

землеробські товариства, куди записували по    

10 селянських дворів, яким рівномірно наділяли 

землю, де всі ці 10 родин працювали. Земля їм 

наділялася однією ділянкою, встановлювати 

межі в 1943 році заборонялося. Посів, зокрема 

зернових, відбувався спільно й одночасно, а 

догляд, збирання врожаю та обмолот 

здійснювався кожною сім’єю індивідуально. Із 

зібраного родина обов’язково здавала хліб 

державі, платила ним інші податки, закладала 

насіннєвий та фуражний фонди, віддавала 

частину на прогодування старих і немічних, 

решту залишала собі. Поза реформуванням 

залишалися майже півтори тисячі громадських 

дворів області. Зрозуміло чому – із них 

окупантам легше вдавалося відбирати зерно та 

інші продукти харчування, ніж із кожної сім’ї 

окремо. У цьому їх переконали два попередні 

роки. 
Невдачі гітлерівців на фронтах повністю 

поховали їхні плани з реформування сільського 

господарства в Україні. Неефективна форма 
господарювання на селі – колгоспи, збереглися 

на Кіровоградщині до початку 90-х років ХХ 

ст.» [92]. 
Районні управи були створені в перші 

тижні окупації. «Їхні функції мало чим 

різнилися від тієї роботи, що їх виконувала 

Кіровоградська міська управа. Районні управи, 

запитавши дозволу в окупантів, відновили 

роботу шкіл, лікарень та фельдшерсько-

акушерських пунктів, збирали й розподіляли 

податки, відправляли на роботи до Німеччини 

молодь, боролися з хуліганством, 

самогоноварінням та злочинністю» [92]. 
У більшості сіл області створили сільські 

управи – найнижча ланка в системі тогочасної 

влади. Якщо на посади голів міських та 

районних управ окупанти переважно 

призначали когось із місцевих жителів, 

керуючись своїми критеріями відбору 

потрібних управлінців, то в селах сільських 

старост обирали на зборах за участю всіх 

дорослих жителів. Сільський староста – одна 

із трагічних постатей в історії України. 
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Переважна їх більшість нічого поганого не 

зробила для селян. Вони підтримували лад у 

селах та організовували нормальну їх 

життєдіяльність. Проте всі вони в 1944 році 

були проголошені колабораціоністами та 

засуджені до різних термінів позбавлення волі 

(від 10 до 25 років) у таборах. Таку ж долю 

мали і працівники районних управ, районні 

старшини, бригадири громадських дворів та 

інші учасники організаційно-господарської 

діяльності на селі під час окупації.  
За спогадами жителів села Софіївка 

Компаніївського району Кіровоградської 

області, у жовтні 1941 року на посаду старости 

було обрано Задворного Тихона Михайловича, 

працівника пошти, людину грамотну та 

організовану, при чому вибори проводилися     

на альтернативній основі, із кількома 

кандидатами – такого селяни не змогли 

пригадати ні до ні після окупації, аж до 90-х 

років. 
У квітні 1944 року, коли органи НКВС 

заарештовували всіх «зрадників батьківщини», 

селяни намагалися відстояти цю людину, 

уберегти від арешту, але безрезультатно.    
 

Вироком військового трибуналу військ НКВС 

Кіровоградської області від 9 вересня 1944 р.  

Задворний Т.М., 1896 року народження, був 

засуджений за ст. 54-1а КК УРСР до 10 років 

позбавлення волі з відбуванням покарання у 

виправно-трудовому таборі з поразкою в правах 

на 5 років з конфіскацією всього особистого 

майна. Нічого не було відомо про його долю. 

Лише кілька років тому родичам вдалося 

дізнатися, що він помер у квітні 1952 року          

у виправно-трудовому таборі в Хабаровському 

краї. Незважаючи на те, що Задворний Т.М. 

офіційно не реабілітований, жителі села 

Софіївка ніколи не вважали його злочинцем.        

І таких прикладів є тисячі в різних регіонах 

України.  
Як зазначає І. Петренко, відомі «лише 

поодинокі випадки, коли цим людям удалося 

уникнути покарання або тривалих термінів 

ув’язнення. Один із них – староста с. Могильне 

Гайворонського району І.М. Ренгольд. Його       

з якихось причин радянська влада не 

переслідувала» [92]. 
Доля працівників районних управ та 

районних земельних управ склалася не менш 

трагічно, ніж доля сільських старост. 

 

Вибори старости в одному з сіл України, 1941 [114]. 

Староста обирався прямим голосуванням населення, як правило, із кількох кандидатів. 

Наявність більш, ніж одного кандидата запам’яталася селянам, оскільки ні до, ні після 

періоду окупації такого в країні не було. На виборах до радянських органів влади та 

самоврядування їм пропонувався лише один кандидат. 
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Ренгольд І.М., староста с. Могильне  

Гайворонського району (із архіву  

В.Г. Дерезовського) [92]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задворний Т.М., староста с. Софіївка 

Компаніївського району (із архіву його 

дочки Гончаренко Наталі Тихонівни). 

 

Бесіда з сільським  

старостою, 1942   

(із фондів ЦДКФФА України 

ім. Пшенічного [114]). 
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Український голос. – 1941. – № 5. – С. 5 [111]. 
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Розпорядження коменданта з особистих завдань в м. Кіровограді капітана Бахмана 

коменданту особливих доручень у колгоспах про організацію відправки зерна на заготівельні пункти 

від 15 грудня 1941 року (із фондів ДАКО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка сільгосптехніки до весняної сівби, 1942 [59]. 
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Кіровоградська МТС, 1941 [130]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТС на мапі 1942 року. 



~ 127~ 
 

   

                                                                                
                                                                                                 

 

Приятельська розмова, 1942 [59]. 

Український голос. – 1941. – № 6. – С. 1 [111]. 

 

Квашення овочів, 1942 [59]. 
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Український голос. – 1941. – № 4. – С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 5. – С. 4 [111]. 

 

Український голос. – 1941. – № 13 (11 жовтня). – С. 4 [111]. 
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                           Український голос. – 1941. – № 9 (28 вересня). – С. 3 [111]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградські вісті. – 1942. - № 93. – 28 листопада. – С. 4 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 11 (жовтень). – С. 3 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 12. – С. 3 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 14 (15 жовтня). – С. 3 [111]. 

 

 

Польові роботи, 1942-1943 [114]. 
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Український голос. – 1941. –  

№ 18 (29 жовтня). – С. 3 [111]. 

Сільськогосподарської техніки 

постійно бракувало. 

Селянин разом з окупантом на полі, 

1942 [92]. 
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Українські вісті. – 1942. – № 19 (7 березня). – С. 1 [111]. 
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Українські вісті. – 1942. – № 3 (10 січня). – С. 2 [111]. 
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                                                                              Листівка, 1941 [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Карикатури з газет, 1941 

(з Архіву визвольного руху) [56]. 
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Листівка, 1943  

(із фондів ДАКО [52]) 

Покарання батогом за 

спробу крадіжки зерна  

[114]. 

 

Зважування теляти  

в присутності офіцера 

Вермахту, 1942–1943   
[110]. 
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Кіровоградські вісті. – 1942. – № 101. – 26 грудня. – С. 4 [111]. 

Кіровоградські вісті. – 

1941. – № 93. –  

16 грудня. – С. 4 [111]. 
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Кіровоградські вісті. – 1942. – № 100 (23 грудня). – С. 4 [111]. 
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Документ німецької окупаційної влади про передачу земельної ділянки членам громадського 

господарства № 58 с. Жеванівки Новоархангельського району від 2 листопада 1943 року [82]. 
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Селянка, Новоархан гельський район, 1943. 

 

    
 

Селяни в побуті, 1943, Кіровоградський район. 

Світлини з колекції Карла Лутца [129].

Селянка у побуті. Новгородка, 1943. 
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Колгоспниці та окупант, 1941 [59]. 

 

 
 

Свято врожаю, 1942 [59]. 
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Динаміка чисельності та складу 

населення. За результатами Всесоюзного 

перепису населення, в Кіровограді в січні 1938 

року мешкало 100,4 тис. осіб. За даними міської 

управи, в кінці серпня 1941 року – 71,9 тис. 

Отже, з 1939 року населення Кіровограда 

зменшилося на 28,5 тис. осіб. Хто ці люди? 

Напевно, це, передусім, громадяни, що були 

мобілізовані або добровільно записалися до 

Червоної Армії; засуджені до позбавлення волі 

та/або розстріляні радянськими судами і 

трибуналами; громадяни, полонені окупаційним 

військом в перші місяці війни, а також, хоча       

і набагато в меншій кількості – ті, що 

евакуювалися на схід або виїхали до родичів в 

інші райони області та в інші регіони УРСР.  

У вересні, якщо вірити газеті Український 

голос (№ 7 від 20.09.1941 [111]), населення 

міста збільшилося більш, ніж на 1000 осіб 

(швидше за все – за рахунок повернення до 

міста відпущених німцями радянських 

військовополонених). Але, починаючи з             

30 вересня, коли було розстріляно майже      

4000 євреїв, закріплюється тенденція на 

зменшення населення, яка простежується до 

кінця війни, перериваючись ненадовго лише 

одного разу – на початку 1943 року. 

Питома вага українців на початку окупації, 

за даними І.Петренка [92], сягала 91,6 % до 

всього населення. Згодом цей показник 

змінився. Взагалі суттєве зменшення населення 

стосувалося переважно двох національностей: 

українців та євреїв. За більш ніж півроку 

панування окупантів у Кіровограді українців 

поменшало майже на 4800 осіб або на 9%, а 

євреїв – на 3970 осіб (на 99%). Доля 

єврейського населення міста склалася трагічно: 

їх, відповідно до расових чисток, 

запроваджених нацистами, розстрілювали. На 

кількість українців вплинули: масове вивезення 

працездатного населення до Німеччини, що 

розпочалося з весни 1942 року; від’їзд частини 

міських жителів до сіл; засудження до 

позбавлення волі або до страти, позасудові 

страти [92, с. 91]. 

У сільській місцевості, навпаки, чітко 

простежується тенденція на збільшення 

населення (у деяких районах дуже значне). Як 

стверджує І. Петренко, населення там «зростало 

навіть попри те, що молодь добровільно чи 

примусово від’їжджала на роботу до 

Німеччини, що природна смертність не зникла, 

а хвороби не оминали сіл, що існували 

ненависні колгоспи та тяжка праця в них, що 

відбулися «етнічні чистки». Які причини цього 

зростання? Напевне, до рідних домівок масово 

поверталися військовополонені, відпущені 

гітлерівцями з таборів, або до сіл переселялися 

міські жителі – щоб бути ближче до землі, де 

дістати продукти харчування виявилося значно 

легше. Незаперечно, що збільшилася, порівняно 

з довоєнним часом, народжуваність дітей – 

навіть всупереч тому, що до вакцинації 

новонароджених батьки ставилися легковажно. 

Так, готуючи звіт до Хмелівської районної 

управи, з с. Арсенівка повідомили, що 

впродовж 1942 року в селі народилося 24 дітей, 

померло 10 жителів, взяли шлюб 6 пар. По 

Степанівській сільуправі Устинівського району 

теж подібна ситуація – за період із 1 січня     

1942 року по 1 січня 1943 року народилося       

28 дітей, в той час як померли 11 жителів, тобто 

природній приріст населення більш як удвічі 

перевищував смертність. Приріст населення 

спостерігався не тільки серед селян, а й в 

робітничих поселеннях. Так, у робітників 

Шаблино-Знам’янського цукрового заводу за 

1942 рік народилося 8 дітей, а смертей серед 

дорослих зафіксували тільки дві. За таких умов 

про будь-яку демографічну кризу, попри війну, 

мови не велося. Приросту населення сприяло і 

те, що хліба, м’яса, олії, молока та ін., до чого 

надзвичайно ласі були окупанти, в селян 

з’явилося значно більше, порівняно з 

довоєнним часом, за існування безпросвітної 

колгоспної системи та накопичення всіх 

ресурсів для війни. Як наслідок цього – 

постійне зростання сільського населення. Воно 

обірветься враз – поголовними мобілізаціями 

всього чоловічого населення до Радянської 

Армії в 1944 році та масовою загибеллю 

новобранців у боях. Тих, хто повернувся з 

перемогою, чекав голод [92, с. 91]» 

Як відомо, сільським жителям до війни 

паспортів не видавали, що було 

дискримінацією, порушенням їхніх прав щодо 

пересування та вибору місця роботи. Згідно з 

рішенням окупаційної влади всі громадяни 

віком від 16 років, незалежно від місця 

проживання, підлягали паспортизації. 

«Наявність паспорта відігравала велику роль 

для збереження життя його власнику: з цим 

документом він міг пересуватися районом, 

областю, чи навіть їхати до інших міст України; 

звертатися за допомогою до лікарні чи до 

відділів соціального захисту; платити податки 

тощо. Одночасно його відсутність за 

військового часу призводила до арешту 

громадянина та всіляких його утисків, включно 

до розстрілу за підозрою в терористичній 

діяльності проти Німеччини [92, с. 94-95]». 
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Український голос. – 1941. – № 7 (20 вересня). – С. 4 [111]. 

Національність 

на 

17.02.1926 
1
  

на 

17.01.1939 
2
  

на 

23.08.1941 1 

на 

20.09.1941 
3
 

на 

28.05.1942 1 

на 

01.01.1943 
4
 

українці 29605 72299 62406 62000 57581  

росіяни 16588 10959 4047 4000 3951  

молдовани 127 710 509  412  

поляки 704  337  349  

євреї 18368 14641 4016 4000 46  

білоруси 124 391 221  260  

німці 329  431 430 450  

інші  1392  2570   

Всього 65845 100392 71967 73000 63049 63403 
 

Кількість та національний склад населення м. Кіровограда в 1926–1943 рр. 
 

Населений пункт Дати перепису / кількість населення 

 05.03.1942 01.04.1942 01.06.1942 

Арсенівка 738 770 780 

Ревівка 1029 1116 1151 

Новогеоргіївськ 5412 7239 7320 

Крилів 1238 1311 - 

та ін.    

З результатів трьох переписів населення в Новогеоргіївському районі [92, с. 91]. Усереднені дані по 
чотирьох населених пунктах: на 05.03.1942 – 2104; 01.04.1942 – 2609; 01.06.1942 – 3084. 

   

 

 
                                                           

1
 ДАКО. -  Ф. 2494. - Оп.1. - Спр.1. - Арк. 25. 

2
 РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), ф. 1562, оп. 336, Д.Д. 256-427 (табл. 26 "Национальный состав населения 
районов, районных центров, городов и крупных сельских населенных пунктов"). 
3
 Український голос. – 1941. – № 7 (20 вересня). – С. 4. 

4 Karel Cornelis Berkhoff, Harvest of Despair. Life and Death in Ukraine Under Nazi Rule, Harvard University Press, 
2004. – С. 318. 

Динаміка населення м. Кіровограда  
з січня 1939 р. по середину 1942 р. 

 

Динаміка населення кількох сіл 
Новогеоргіївського району в першій 

половині 1942 р. 
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ВАЛЮТА 

На захопленій території СРСР, як і в 

багатьох окупованих країнах Європи, «німецька 

влада на певний період зберегла за довоєнною 

валютою – радянським рублем – силу законного 

платіжного засобу нарівні з окупаційними 

марками. Майже рік головною грошовою 

одиницею на окупованій Кіровоградщині 

слугували радянські карбованці та червінці. 

Ними платили заробітні плати, розраховувалися 

за покупки в магазинах та на базарах, 

сплачували податки. Однак ставлення до них 

населення виявилося доволі прохолодним та 

скептичним. Так, місцеві мешканці, 

здійснюючи продажі на базарах, намагалися 

продати товар за рейхсмарки. Якщо це не 

вдавалося, то здійснювали примітивний 

натуральний обмін. Не дивно, що великим 

попитом у населення користувалися саме 

німецькі гроші. Вони вважалися «міцними», бо 

забезпечувалися всією економікою нацистської 

Німеччини, в могутності якої тоді мало хто 

сумнівався. Тож конкурувати з рейхсмарками, 

що ними володіли німецькі вояки та окупаційна 

влада, «сталінські карбованці», звичайно,         

не могли. І хоча в перші місяці окупації 

встановили еквівалент обміну, коли                     

1 рейхсмарку прирівняли до 10 радянських 

карбованців, вільно зробити обмін цивільні не 

могли. Загалом в обігу використовувалися 

грошові знаки всіх країн-союзниць Німеччини, 

війська яких вступили на територію 

Кіровоградщини. Цю валюту місцеві жителі 

здобували переважно на залізничних вокзалах, 

де зупинялися потяги з окупаційним військом. 

Із часом найбільша грошова маса на 

окупованих територіях України – радянські 

карбованці, тільки зменшувалася, а кількість 

іншої – із країн Європи, поволі збільшувалася. 

Емісії «сталінських карбованців», як такої, 

ніхто з відомих причин не здійснював, тож 

сплачувати податки чи штрафи, здійснювати 

купівлю чого б то не було, жителі часто не мали 

чим. Закономірно, що грошова реформа 

назрівала. Її необхідність прискорювало ще й 

те, що червінці мали зображення неугодного 

для нацистської ідеології творця більшовизму 

Леніна. Його портрет, мов ланцюг, з’єднував 

місцевих жителів із радянським, як вважалося, 

минулим. Така ідеологічна складова грошової 

реформи теж бралася до уваги. Найголовнішою, 

проте, виявилася економічна – господарство, 

нехай навіть і окупованих територій, не могло 

функціонувати без налагодженої грошової 

системи. 
 

У Рівному навесні 1942 року було утворено 

"Центральний емісійний банк". 1 липня цього ж 

року банк випустив в обіг власні грошові знаки: 

карбованці, номіналом в "1", "2", "5", "10", "20", 

"50", "100", "200"  та "500". Згідно із 

спеціальною постановою, населенню 

рейхскомісаріату було запропоновано до           

25 липня 1942 року обміняти радянські купюри 

від 5-рублевого номіналу і вище на карбованці. 

Монети і казначейські білети СРСР номіналом 

"1 рубль" (з шахтарем) та "3 рублі" (з бійцями-

червоноармійцями) залишились в обігу як 

дрібні купюри. На готівку обмінювалися лише 

купюри в 5 рублів і 1 червонець. При обміні 

купюр в 3, 5 і 10 червінців "нові гроші" на руки 

не видавалися. Їх еквівалент зараховувався на 

безвідсотковий "рахунок заощаджень". 

Після цієї грошової реформи в Україні в 

обігу перебували: карбованці, радянські 

грошові знаки номіналом в 1 і 3 рублі, 

радянська розмінна монета, окупаційні 

рейхсмарки (остмарки) і монети в 1, 5                   

і 10 пфенігів. Карбованці були в обігу лише на 

території рейхскомісаріату Україна. 

Купюри карбованців були надруковані 

Німеччині. Дизайн карбованців розроблений у 

темі «щасливе українське населення».  

Щоб запобігти підробленню банкнот, 

купони захищалися спеціальною "сіткою". 

Купюра номіналом у 50 карбованців була 

додатково захищена водяним знаком із 

зображенням грибів. Безпосередньо на 

банкнотах українською та німецькою мовами 

зазначалося, що «фальшування грошей 

карається тяжкою тюрмою». 

На сьогодні найрідкіснішою з усієї 

окупаційної серії є банкнотa номіналом                

2 карбованці. Центральний емісійний банк 

України випустив її у Німеччині 10 березня 

1942 року. Одна з версій причини рідкості 

купюри свідчить, що потяг, який віз в Україну з 

Німеччини надрукований тираж, був пущений 

під укіс партизанами, і весь тираж номіналу    2 

карбованці був знищений. 

Банкноти, випущені Центральним 

емісійним банком Україна в Рівному, 

перебували в обігу до жовтня 1944 року. Їх 

швидке знецінення почалося в цьому році під 

час наступу Червоної Армії. Приблизно тоді ж 

сталася і масова відмова від окупаційних 

рейхсмарок, курс яких на "чорному ринку" став 

нестримно падати. Після звільнення України 

карбованці та рейхсмарки на рублі не 

обмінювалися, а вилучалися і знищувалися [91; 

92; 97].  
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Вигляд Вигляд на звороті 
Номінал, 

зображення 

Розмір 

(мм) 

 

 

1 93×48 

 
 

2 

Хлопець 
120×55 

  

5 

Дівчинка 
130×60 

 

 

10 

Селянка 
150×68 

  

20 

Селянин 
165×75 

 

 

50 

Шахтар 
173×85 

  

100 

Моряк 

(докер) 

179×93 

  

200 

Селянка 
182×98 

  

500 

Вчений 
186×104 

 

Опис купюр карбованців різних номіналів, 1942-1943. 

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/Ukraine-2Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/Ukraine-2Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP51-5Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP51-5Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP55-10Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP55-10Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP55-20Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP55-20Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP55-50Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP55-50Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP55-100Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP55-100Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP55-200Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP55-200Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP55-500Karbowanez-19
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/85/UkraineP55-500Karbowanez-19
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Купюри карбованців, 1942 (із приватної колекції). 
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Купюри карбованців, 1942 (із приватної колекції). 
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Купюри карбованців, 1942 (із приватної колекції). 
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Купюри карбованців, 1942 (із приватної колекції). 
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Купюри карбованців, 1942 (із приватної колекції). На купюрі найбільшого номіналу –           

500 карбованців – було зображено вченого. 

 

 

Відомість про нарахування заробітної плати 

вчителям В.-Андрусівської школи Новогеоргіївського району 

Прізвище,  ім’я Посада Нараховано Утримано До виплати 

та по батькові  крб крб крб 

Кітляр Зав.учит. 780 58,55 721,45 

Микола Олекс.     

Податель Учит. 900 71,05 828,95 

Степан Яков.     

Доненко -//- 720 58,55 661,45 

Ананій Семен.     

Ковтун -//- 810 71,05 738,95 

ївга Іванівна     

Живолуп -//- 780 58,55 721,45 

Сава Федор.     

Рижик -//- 810 71,05 738,95 

Марія Леонт.     

Із кн. І. Петренка «Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941-1944» [92]. 
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ОСВІТА, КУЛЬТУРА 

Політику окупаційної адміністрації у сферах 
освіти і культури можна охарактеризувати як 
безсистемну, суперечливу та таку, що не мала 
єдиної концепції. Ця політика була 
неоднаковою як на різних етапах окупації, так і 
в різних окупаційних зонах у межах одного й 
того ж етапу. Період відносного лібералізму в 
часи окупації, коли масово відкривалися театри, 
музеї, створювалися громадські культурно-
просвітницькі організації, завершився у першій 
половині 1942 року. Швидке піднесення 
національної свідомості українського населення 
дуже занепокоїло німців, які мали щодо 
українських земель зовсім не гуманістичні 
наміри. Поступово було взято під контроль 
відроджене в 1941 році товариство «Просвіта», 
більшість його керівників репресовано. 
Діяльність українських бібліотек, музеїв, 
театрів, хорів, культурних і спортивних 
товариств, створених на початку окупації, стала 
помітно менш активною, більшість із них було 
закрито. Молодь, яку масово почали вивозити 
на роботу до Німеччини, припинила збиратися 
на культурні заходи, що майже паралізувало 
українське національне відродження [60]. 

На початку 1942 року посилився 
ідеологічний контроль окупаційної влади за 
періодичними виданнями. Українська легальна 
преса втратила свій первісний зміст і значною 
мірою перетворилася на україномовні рупори 
націонал-соціалістичної та німецько-імперської 
пропаганди. Згідно з директивою відомства 
А. Розенберга від грудня 1942 року, на початку 
1943 року була введена сувора цензура всіх 
видань, проведена ревізія архівів, міських, 
районних і шкільних бібліотек, затверджені 
списки небажаних письменників та творів [113]. 
Ставлячись до місцевого населення як до людей 
«неповноцінних з усіх поглядів», окупанти 
намагалися позбавити українців їхнього 
культурного спадку, аби, як підкреслював 
Е. Кох, у майбутньому німці не знали, що на 
підкорених просторах Сходу колись жили люди, 
які могли створювати мистецькі шедеври. 

На всіх етапах окупації значна частина 
інтелігенції намагалася реалізувати свої 
національні ідеї, незважаючи на погрози з боку 
комуністичного підпілля та репресії з боку 
окупаційної адміністрації [71]. 

Найважливіше завдання, що ставилося перед 
школою і як його розуміла українська влада в 
перші місяці окупації області, озвучила газета 
«Українські вісті» в № 4 за 14 січня 1942 року: 
«…Учням з першого ж дня в цих школах 
доведено всю серйозність і велич тих завдань і 
вимог, що стоять перед ними в галузі набуття 
глибоких, ґрунтовних знань та їхньої поведінки, 
відповідно до завдань нової епохи в житті нашої 

рідної Країни. Це цілком зрозуміло. Учні мусять 
усвідомити всю відповідальність, яку вони 
несуть перед державою, школою, учителем і 
батьками за якість своєї навчальної роботи, 
відношення до неї і свою поведінку. Із школи 
учень повинен вийти цілком культурною 
людиною, в найкращому розумінні цього слова, 
озброєним справжніми знаннями… Побажаємо, 
щоб школа рішуче стала на шлях виховання 
гідних синів нашої дорогої вільної Батьківщини 
в дусі відданості справі національного 
відродження нашого многострадального 
народу» [111]. Таке бачення завдань української 
школи «викликало гостру протидію гітлерівців, 
які боялися формування національної 
свідомості в поневоленого народу та оволодіння 
ним глибокими знаннями з основ наук. Тож 
керівництво освітою нацисти перебрали на себе, 
до дріб’язку регламентуючи все шкільне життя. 
Будь-які публікації будь-де, зокрема на 
сторінках газет на теми української історії, як і 
рекомендовані українською владою нові 
шкільні програми, нацисти заборонили. Під 
заборону потрапили також національні символи 
українського народу. Попри все в роки окупації 
українська влада, перебуваючи під жорстким 
контролем німецької, вибудувала систему 
керівництва освітою та організувала навчання 
дітей шкільного віку. Безпосередньо цією 
справою опікувалися міські, районні та сільські     
управи» [92]. 

В усіх районах Кіровоградської області 
згідно з розпорядженням обласної управи, 
районних і міських управ з середини          
вересня 1941 року розпочалися заняття                
в школах, технікумах і ремісничих училищах.    
У Кіровограді не були відкриті педагогічний 
інститут, оскільки там знаходився німецький 
шпиталь, та педагогічний технікум, бо його 
будівлю зайняла в’язниця СД. Стосовно шкіл 
слід зауважити, що вони то відкривалися, то 
припиняли роботу в силу різних причин, 
передусім, фінансових, але протягом окупації 
більшість із них (до 70%) періодично 
здійснювали навчально-виховний процес. Не 
було відкрито кілька центральних шкіл, бо їх 
приміщення зайняли німці під комендатури та 
склади, школа № 30 на Кущівці, де були 
осередок гестапо та пересильний табір для 
остарбайтерів [52; 62], а також основний корпус 
школи № 33 на Масляниківці, у якому 
знаходилися спочатку комендатура, а пізніше – 
шпиталь (учні цієї школи навчалися у 
пристосованому приміщенні). Учнівський 
контингент шкіл, які не були відкриті, 
розподілявся відділом освіти міської управи між 
деякими іншими школами, тому навчання в них 
здіснювалося в дві зміни [71]. 
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Статут Новогеоргіївського товариства «Просвіта», 1941 (із фондів ДАКО) [52]. 
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Учні школи № 6 м. Кіровограда, 1941 (із приватної колекції) [69]. 
 

Учні цієї школи, крім тих, що евакуювалися або були розстріляні окупантами разом із 
своїми сім'ями в протитанковому рові, приступили до навчання у вересні 1941 року. Проте 
це відбулося не в тій будівлі, де вони навчалися до війни. Усі приміщення школи № 6 
протягом окупації займала міська комендатура, а учні були розподілені відділом освіти 
міської управи між іншими школами (№№ 4, 5, 7, 8, 24). 
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Більшість цих учнів продовжили навчання в 1941/1942 навчальному році вже за новими програмами 
(фото з архіву Ю. Тютюшкіна). Середня школа № 3 працювала протягом окупації майже безперервно. 

У верхньому ряду шостий праворуч – батько В. Урсулова Василь Данилович.  
Йому тоді було 12 років [69]. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учні 3 класу школи № 33 з учителькою 
О. Кубишкіною, яка працювала в школі          
з моменту її заснування (1910).  
Фото 1941 року (із приватної колекції). 
Під час окупації в будівлі семирічної школи 
№ 33 було розташовано німецьку 
комендатуру, але школу не було закрито – її 
було реорганізовано в початкову 
(чотирьохрічну) і переведено в пристосоване 
приміщення. 

Випускники семирічної школи 

№ 33 (Масляниківка), 1941 

(із приватної колекції). 
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Учні Обознівської школи Кіровоградського району, 1941 (із архіву Олега В. [69]). 
 

 
 

Учні та вчителі Воднянської школи Компаніївського району. Фото 1939 року.  
Моя бабуся, вісімнадцятирічна вчителька – у верхньому ряду третя з правого краю.  

Сьогодні майже неможливо встановити, як склалася доля цих дітей протягом наступних кількох 

років. Хтось із них під час окупації, напевно, продовжив навчання за новими програмами, хтось 

пішов працювати на «громадський двір», хтось загинув, а хтось, можливо, разом із батьками, почав 

розбудовувати нові форми господарювання відповідно до аграрної реформи… 
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Діти дошкільного віку, 1942–1943 (фото німецького військового, б.а. з аукціону).  
 
 

З фондів ДАКО [30]. 

НАКАЗ № 37 

по Кіровоградській Допоміжній Управі  

від 11.ІІ.1943 року 

Дитячі садики, дитячі ясла і будинки сиріт 

наперед іменувати: 

Дитячий сад № 1 – Скобелєва, 63 

Дитячий сад № 2 – Миргородська, 34 

Дитячі ясла – Бульварна,14 

Будинок сиріт № 1 – Шевченко, 18 

Будинок сиріт № 2 – Миргородська, 40 

Будинки сиріт № 1 і 2 передати на повне 

утримання організації  самодопомоги. 

Дитячі сади і ясла знаходяться на бюджеті. 

Всі перелічені сади, ясла, будинки в 

адміністративному відношенні підпорядко-

вуються Допоміжній Управі через відділ 

Управління. 

Голова Допоміжної Управи           /Зякін /                        

З оригіналом згідно: секретар (підпис) 
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Студенти Кіровоградського державного педагогічного інституту (із приватної колекції [69]). 
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Студенти Кіровоградського державного педагогічного інституту не змогли продовжити 

навчання у вересні 1941 року за обраними спеціальностями, оскільки будівля інституту була зайнята 

німецьким військовим шпиталем. Відомостей про те, що вони перевелися для навчання до 

Київського, Полтавського, Дніпропетровського інститутів, які працювали під час окупації, немає. 

Випускники Кіровоградського пед. інституту 1941 року, якщо не були призвані до Червоної 

армії, евакуйовані або розстріляні, напевно, пішли працювати до міських та сільських шкіл. Їхні долі 

склалися по-різному: хтось був репресований за співпрацю з окупантами, бо викладав предмети за 

новими, нерадянськими програмами, хтось продовжив працювати за спеціальністю, хтось загинув      

у перші дні після мобілізації до Радянської армії, а комусь вдалося вижити, дійти до Берліна та 

повернутися додому. 

 

 

Будівля Кіровоградського 

педагогічного інституту, де під час 

окупації було розташовано німецький 

шпиталь (післявоєнне фото із колекції 

Ю. Тютюшкіна). 
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План 

постановок 

Вільшанського 

районного 

театру, 1942 

[52].  
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Кінотеатр № 1 «Вікторія» 

(до і після війни – імені Ф. Дзержинського).  

Вул. Дворцова (В. Леніна) 

Фото 1960-х років (із приватної колекції). 

Кінотеатр № 2  

(до і після війни – «Сивашець»). 

Вул. Велика (К. Маркса) 

Фото 1950-х років (із приватної колекції). 
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Українські вісті. – 1942. – № 9 (31 січня). – С. 4 [111]. 
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Будівля на розі вулиць Дворцової та Інгульської, де в роки окупації знаходилася міська бібліотека 

(фото кінця 1950-х років). Із колекції Юрія Тютюшкіна. 

 

 

Директива штабу А. Розенберга про ревізію фондів публічних бібліотек, грудень 1942 [113]. 
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Список небажаних авторів, 1942 [113]. 
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Список небажаних авторів, 1942 [113]. 
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Список небажаних авторів, 1942 [113]. 
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Українські вісті. – 1942. – № 8 (січень). – С. 4 [111]. 
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В історичному залі обласного краєзнавчого музею, 1942  

(фото німецького офіцера, б.а. із колекції Євгенія К.). 
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Українські вісті. – 1942. – № 17 (лютий). – С. 1 [111]. 
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На вечорницях (із німецької брошури 1942 року) [121]. 
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ПРЕСА 

На сьогодні відомо, що на території 

Кіровоградської області в 1941 – 1943 роках 

видавалося чотири газети: у Кіровограді –           

з 1941 року; у Бобринці, Олександрії та 

Новогеоргіївську – з 1942 року [111].  

«Український голос» – газета 

Кіровоградського обласного та міського 

управління, виходила в Кіровограді у 1941 році. 

Редактори: В. Пасічняк, І. Мозговий 

(послідовно). Мова видання – українська. Обсяг 

газети від 4 до 6 сторінок. Наклад від 20 000 до 

30 000 примірників. З 31 грудня 1941 року 

газету перейменовано на «Українські вісті».  

«Українські вісті» (з листопада             

1942     року – «Кіровоградські вісті»)  – газета 

Кіровоградського Гебітскомісаріату Миколаїв-

ської Генеральної округи, видавалася 

у Кіровограді в 1942 році. Відповідальний 

редактор І. Мозговий. Мова видання – 

українська. Обсяг газети – 4 сторінки. Наклад – 

10000 примірників. 

«Бобринецький голос» – газета 

гебітскомісаріату Бобринець Миколаївської 

Генеральної округи, видавалася в Бобринці у 

1942–1943 роках чотири рази на тиждень. 

Редактори: М. Толмачов, Л. Щербань 

(послідовно). Мова видання – українська. Обсяг 

газети – 4 сторінки. Наклад від 3100 до 4 600 

примірників. 

«Українська думка» – газета 

Новогеоргіївського районного та міського 

управління, видавалася в Новогеоргіївську в 

1942-1943 роках (з 14 серпня 1943 року – 

«Новогеоргіївські вісті»). Головний редактор – 

О.Бандурко. Мова видання – українська. Обсяг 

газети – 2 сторінки. Наклад від 1 000 до 2 000 

примірників. 

«Український бюлетень Олександрії» – 

офіційний орган м. Олександрії та району. 

Газета виходила в Олександрії у 1942 році (з 

середини 1942 року – «Олександрійський 

бюлетень», з початку 1943 року – 

«Олександрійські вісті». Відповідальний 

редактор О.фон-Зорг (О.фон-Зорге, О.Фонзорг). 

Мова видання – українська, вихідні дані – 

українською та німецькою мовами. Обсяг 

газети – 2 сторінки. 

Засновниками та організаторами видання 

газет були представники української 

інтелігенції, які щиро повірили німцям стосовно 

їх намірів щодо створення української держави 

та всіляко сприяли цьому. Німцям також було 

вигідно мати на окупованій території засіб 

масової інформації, який видавався б за кошти 

місцевої громади, оскільки це не потребувало 

додаткових витрат і, до того ж, не вважався б 

суто німецьким органом.  

«Хлеб Убежище Труд» – газета для 

біженців та евакуйованих, видавалася в 

Кіровограді в 1943 році за вказівкою 

керівництва Рейхскомісаріату, ймовірно, за 

кошти бюджету генеральної округи. 

Відповідальний за зміст Зондерфюрер (K) д-р 

Х. Краус (H. Kraus). Мова видання – російська. 

Обсяг газети – 2 сторінки [111].  
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УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОС  

(УКРАЇНСЬКІ ВІСТІ, КІРОВОГРАДСЬКІ ВІСТІ) 

Першою і кілька місяців єдиною газетою 

на території області був «Український голос». 

Газета почала виходити в серпні 1941 року          

в Кіровограді. Її було засновано обласною            

і міською управами за ініціативою одного з 

учасників похідних груп ОУН (мельниківців) 

Василя Пасічняка, який і став відповідальним 

редактором. Він згуртував довкола цієї газети 

місцеву українську інтелігенцію. Це були 

переважно колишні викладачі та студенти 

Кіровоградського педінституту, працівники 

місцевих газет: Мозговий, Мудрий, Малець, 

Шевченко, Манюта, Будаш, Крангач, 

Мартишевський, Потапов, Ходак, Россіхин, 

Воргачов, Кравченко та ін. [112]. В.Пасічняк 

встиг до арешту Гестапо 11 вересня підготувати 

і відредагувати чотири номери газети [107]. Ось 

як згадує той період свого життя Василь 

Пасічняк, в’язень нацистських концтаборів, 

який дивом залишився живим: «Ми мандрували 

пішки, а частково їхали на колесах. Ми бачили 

край у руїні: попалені села, дуже мало людей, 

понищені сади, столочені і знищені поля 

збіжжя, як нам казали, на наказ червоних 

комісарів совєтської армії. За Проскуровом ми 

мали перестрілку з червоними партизанами. В 

Синюхові, коли я ввечері промовляв на вічу, 

більшовицькі партизани підпалила кінець села. 

Люди однак скоро загасили вогонь і знову 

повернулися на віче. Населення, поки з нами 

познайомилося ближче, вело себе стримано, 

думаючи, що ми німці, які вміють говорити по-

українськи. Але пізнавши нас, давали нам 

потрібну допомогу: нічліг, харчі й інформацію. 

Очевидно були між ними залишені для 

підпільної роботи московські аґенти, які 

служили Москві, а німцям доносили про нас та 

про нашу антинімецьку діяльність. Я виконував 

моє завдання в Кіровограді. Я редагував газету 

"Український голос", відновив радіомовлення, 

театр і школи. Все це було проведене впродовж 

місяця. Чудом з'являлися професійні сили, що 

перед тим працювали в цій сфері. Німці не 

противилися відновленню нормалізації життя. 

Провід армії хотів здобути для себе симпатії 

населення. В головній квартирі армії був 

перекладачем галичанин, який співпрацював з 

нашим підпіллям. Він подбав про дозвіл армії 

на видання газети, під умовою, що вона буде 

пронімецька і протибольшевицька. Коли я про 

цю умову повідомив редакторів, колишніх 

робітників газети "Комуністична Правда", вони 

сказали мені, що цього можна буде 

дотриматися. Чотири тижні я не "виявляв 

фарби", а п'ятого не витримав і написав статтю 

"Тарас Шевченко" – учитель України", в якій 

подав самостійницьку науку нашого генія. Тоді 

мене відвідали два рази працівники гестапо в 

редакції, чемно мене розпитували, як і чого я 

прийшов до Кіровограда і чому я беру на 

роботу в редакції жидів. Мої пояснення, що я це 

зробив за дозволом Головного штабу армії, їх 

не задовольнило. Від мене відібрали дозвіл і 

арештували мене, привівши коменданта поліції 

Юрченка, який при мені набрехав, що я йому 

передав літературу нашого підпілля. Я плюнув 

йому в лице, за що мене гестапівець тяжко збив. 

В окрузі Кіровоградщини арештували і зібрали 

всіх західників до XXIII школи ім. Тараса 

Шевченка. Мене привели туди як останнього і, 

як пам'ятаю, чи не двадцятого.  

 

Василь Пасічняк у концтаборі «Аушвиц»  
(із матеріалів групи «Український Визвольний 

Рух – ОУН і УПА») 
 

Коли я, запитаний, чи знаю присутніх, 
заперечив, мене знову били. Через якийсь час 
нас вивели зі школи на подвір'я, де над 
викопаними ровами стояли жиди до розстрілу. 
Їх забрали, а на їх місце поклали вряд нас. Я 
молився. Може, і другі молилися. Несподівано 
з'явився вищий старшина-гестапівець і наказав 
"КЕРТ ЕЙХ". Ми обернулися. Він заглядав нам 
в обличчя і раптом скрикнув: "Мартин", а цей 
теж скрикнув: "Кеніньґс". Це вони обидва були 
колеги з навчання у львівській торгівельній 
школі-"експортівці". Це врятувало всіх на від 
розстрілу. Кеніньґс дав наказ везти нас до 
Головного штабу в Новоукраїнці. Пилат вмив 
руки» [107]. 
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Василь Пасічняк (фото 1985 р. [107]). 

 

З 12 вересня і до кінця 1943 року головним 

редактором газети був І.С. Мозговий. 

Заступником головного редактора став 

І.І. Шевченко, відповідальним секретарем – 

Будаш. У кінці грудня за рішенням німецького 

міського комісару газету було перейменовано 

на «Українські вісті», а в листопаді 1942 року – 

на «Кіровоградські вісті». 

Вагому роль у формуванні концепції та 

змістових напрямів газети відіграв 

кіровоградський поет і священик Микола 

Гагалій. Він став настоятелем Грецького собору 

автокефальної церкви і секретарем 

єпархіального управління в місті Кіровограді 

(вдруге висвячений у сан священика в травні 

1942 року архієпископом Михаїлом Хорошим), 

де мав можливість будити національні почуття 

парафіян шляхом служіння українською мовою 

і проповіддю [112; 115].  

Газета певний час намагалася йти своїм 

шляхом: публікувала виступи Уласа Самчука, 

твори поетів-неокласиків, історико-краєзнавчі 

матеріали (серед них: «Народ і церква» 

Полтавця – літературний псевдонім М.Гагалія, 

де, зокрема, розповідалося про дуже цікавий 

факт із біографії митрополита УАПЦ Миколая 

Борецького, котрий, виявляється, деякий час 

служив у сані єпископа в Зінов’євську, а 

пізніше був репресований), чимало віршів 

місцевих авторів, у тому числі й Гагалієвих: 

«Українському народові», «Нова скрижаль», 

«Народження Христове» тощо) [115]. 

Працював у газеті також завідувач кафедри 

хімії педінституту, кандидат педагогічних наук, 

доцент А. Білорус – із листопада 1941 року на 

посаді коректора, а з січня по травень 1942 на 

посаді завідувача економічного відділу. Він 

друкував на сторінках газети статті, дописи під 

своїм прізвищем та під псевдонімами Лисенко, 

Дніпровий, Ігнатенко (прізвище матері). 

Наприклад, «Промислові товари для області та 

міста», «Торфовища», «Буре вугілля та 

електростанції», «Українське населення 

Карпат», «Фізико-географічний нарис 

Кіровоградської області», «Незабаром і весна», 

серія статей про міста і села Кіровоградської 

області [2; 112]. 

У цій газеті дуже помітним був, зокрема, й 

автор під псевдонімом Помагайба. Справжнє 

прізвище цієї людини Могилка Пантелеймон 

Олександрович, 1900 року народження, 

уродженець м. Мелітополя Запорізької області, 

українець, позапартійний, економіст. До війни 

за фахом працював на заводі «Червона зірка» в 

м. Кіровограді. Інвалід 2-ї групи. Він був 

позаштатним працівником газети і періодично 

публікував вірші, проникнуті любов’ю до 

Батьківщини, рідної мови, рідного краю. Ще 

одним поетом-аматором, котрий у роки 

окупації «часто думав про свій забутий рідний 

край…», був Іван Тороп, учитель із села 

Чаплище Новогеоргіївського району [115]. 

На сторінках газети можна зустріти багато 

дописів пересічних громадян із різних міст і сіл 

області, які зверталися до редакції зі своїми 

проблемами, просили про допомогу, а також 

висловлювали своє бачення майбутнього 

України в складі нової Європи, вносили свої 

пропозиції щодо розбудови нового життя. 

Звісно, значну частину матеріалів на 

сторінках газети займали офіційні 

повідомлення з фронту, ставки Гітлера, 

пропагандистські статті, підготовлені 

переважно німцями, що були обов’язковими до 

друку. Зустрічаються там і матеріали 

антисемітського характеру, але в основному в 

поєднанні з антикомуністичними: у переважній 

більшості таких статей використовуються 

терміни «жидокомуна», «жидотерор», 

«жидобольшевицький», «жиди-революціонери» 

тощо. Але таких матеріалів відносно небагато в 

загальній кількості публікацій (приблизно 5%). 

При цьому слід зазначити, що таких статей та 

заміток, написаних безпосередньо працівни-

ками редакції, дуже мало – всього кілька. 

Загалом газета «Український голос» 

(«Українські вісті») мала яскраво виражений 

національно-патріотичний характер, який був 

значною мірою збережений навіть на другому 
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етапі окупації, під час жорстокої цензури та 

масових репресій окупантів проти ОУН. Під 

назвою «Кіровоградські вісті» газета 

продовжувала періодично, хоча і значно рідше, 

ніж раніше, публікувати матеріали національно-

патріотичного спрямування. 

Доля майже всіх працівників редакції, як 

основних, так і позаштатних, була трагічною. 

Частина з них була репресована німцями, а 

після звільнення – повторно радянською 

владою [112]. Більшість із тих, хто постійно 

працював у редакції, зокрема, й головний 

редактор І. Мозговий, отримали в 1944 – 1949 

роках покарання у вигляді позбавлення волі від 

5 до 10 років за «співпрацю з окупантами та 

зраду Батьківщині», а Микола Гагалій у        

1944 році був розстріляний за «вироком 

закритого засідання трибуналу військ НКВС по 

Кіровоградській області як член ОУНівської 

організації» [115]. Кілька з цих людей, 

переважно тих, хто був позаштатними 

співробітниками  газети, зокрема й М. Гагалія, 

П. Могилка, у 50-х та 90-х роках було 

реабілітовано. Відомостей же про реабілітацію 

І. Мозгового, І. Шевченка та більшості інших 

штатних працівників редколегії мені знайти не 

вдалося. 

Газета «Український голос» («Українські 

вісті», «Кіровоградські вісті»), на мою думку, 

справила значний вплив на формування 

свідомості жителів міста і області. Такого 

потужного та різнобічного національно-

патріотичного виховання населення не 

отримувало ні до, ні після окупації. Газету не 

лише передплачували читачі в усіх районах 

області, її продавали в кіосках, театрах, 

кінотеатрах, навколо гуртувалися активісти 

просвітницьких, жіночих, благодійних та 

молодіжних громадських організацій, за її 

матеріалами проводились засідання міських і 

районних методичних об’єднань учителів 

різного фаху. 

Радянськими органами цю газету було 

проголошено «рупором фашистів», але таку її 

оцінку підтримували далеко не всі жителі міста. 

У 90-х роках я почув шокуючі для мене спогади 

кіровоградців-старожилів І.П. Воловоденко  та 

К.С. Панасюка, які відзначали високий 

професійний рівень цієї газети та стверджували, 

що її читати було набагато цікавіше, ніж 

радянські газети. 
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Будинок на провулку Поліцейському, 10 (Слуцького, Декабристів),  

де працювала редакція газети «Український голос»  (з фондів ДАКО [52]).  

У цьому будинку сьогодні розташовано РАГС. 
 

 

Будинок на провулку Декабристів, 10 на сучасній мапі. 
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Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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Із фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка [111]. 



~ 212~ 
 

 

Із фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка [111]. 
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Із фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка [111]. 
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Із фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка [111]. 
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Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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 «ХЛЕБ, УБЕЖИЩЕ, ТРУД» 

 

Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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Із фондів Державної наукової архівної бібліотеки [111]. 
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Стаття «Смысл эвакуации» – газета «Хлеб, убежище, труд», № 6, 16 листопада 1943 року 

(із фондів ДАКО). 
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ДОБРОВІЛЬНА ТА ПРИМУСОВА ПРАЦЯ В НІМЕЦЬКІЙ ІМПЕРІЇ. 

ТРУДОВА МОБІЛІЗАЦІЯ 

 

Зрив «блискавичної війни», необхідність 

проводити позиційні бойові дії та 

мобілізовувати все більше німецьких селян і 

робітників до армії змусили Гітлера піти на 

використання трудових ресурсів з окупованих 

східних територій в економічних інтересах 

Третього Рейху. 7 листопада 1941 року, вперше 

на таємній нараді в Берліні обговорювалося 

питання щодо використання робочої сили з 

України в промисловості та сільському 

господарстві Німеччини. У січні 1942 року 

матеріали цієї таємної наради лягли в основу 

наказу про залучення українців до праці на 

території Німеччини [92]. 

Добровільна праця. Агітаційна кампанія 

нацистів в Україні почалася взимку 1942 у 

розпал голодної зими. Добровольцям обіцяли 

гідну заробітну плату, гаряче харчування та 

догляд за рідними на час перебування 

працівника в Німеччині. Перший ешелон із        

1117 робітниками-спеціалістами вирушив із 

Харкова до Кельна 18 січня 1942 року, другий 

до Бранденбурга – 21 січня. Вивезення 

трудових ресурсів із Києва розпочалося            

22 січня 1942, коли до Німеччини було 

відправлено 1,5 тис. осіб. 24 лютого перший 

потяг від’їхав із Сталіно [86]. 

«З настанням нового, 1942 року, в 

м. Кіровограді, як і по всій території області, 

розгорнулася пропагандистська кампанія, що 

ставила за мету налагодити добровільний 

від’їзд на роботу до Німеччини місцевої молоді, 

манячи їх нібито високими заробітками, 

набуттям високої кваліфікації, належними 

умовами праці, високим рівнем побутових 

умов, «прилученням до європейських 

культурних цінностей», можливістю 

підтримати матеріально рідних, які залишалися 

вдома. Такі заклики часто вміщувала газета 

«Українські вісті». Перший із них з’явився на 

сторінках цієї газети 10 січня 1942 року: «Для 

великих металевих та інших виробництв в 

Середній Німеччині, шукаємо ми робочу силу 

різних професій. Робота буде відповідно 

оплачена. Харчуванням та гуртожитком будуть 

всі забезпечені. Для сільськогосподарських 

виробництв шукаємо жінок, робота яких буде 

також відповідно оплачена і забезпечені будуть 

харчуванням. Добровільні спеціалісти, 

робітники та сільськогосподарські робітниці, 

які бажають їхати в Німеччину, повинні 

з’явитися до Відділу праці, Велика, 42» [111]. 

Окупанти також закликали українську молодь 

взяти участь у будівництві «нової Європи», 

переконували, що все це прискорить закінчення 

війни. Було обіцяно, що ті, «хто поїдуть до 

Рейху, житимуть в кращих умовах, лунали 

обіцянки про повернення через півроку додому 

та гідну винагороду – земельні наділи, 

матеріальна компенсація, різні пільги тощо. У 

кінотеатрах в обов’язковий репертуар входило 

демонстрування кіноагітки «Дорога до 

Німеччини». А плакатами та листівками, що 

спокушали смачною та ситною їжею, гарною 

роботою після повернення в Україну, обліпили 

стіни будинків у містах та паркани в селах. 

Одну з таких агіток опублікувала газета 

«Українські вісті» в номері за 18 березня 1942 

року: «Українці! 20 березня ц.р. відправляється 

у Великонімеччину перший транспорт 

добровільних робітників чол. і жін. статті. Їх 

чекає там новий гарний світ, робота та 

заробіток, помешкання та добре харчування. Ці 

робітники висловлюють свою подяку 

німецькому фюреру та німецькому війську за 

своє визволення від праці більшовизму. Беріть 

собі приклад від них та подавайте заяву на 

слідуючий транспорт добровільних робітників 

15 квітня ц.р. Ідіть за тими десятками тисяч 

українців зі всіх областей нашої країни, що 

тепер працюють у Великонімеччині. Заяви 

можна подавати щодня до Відділу праці 

(Велика вул. № 38)» [92]. 

«На певну частину населення це подіяло. 

Тому сподівання окупантів спочатку частково 

виправдовувалися. Перші «транспорти» з 

добровільними робітниками з Кіровограда 

відправлялися до Німеччини з квітами на 

пероні, з вітальними транспарантами на вокзалі, 

під грім духових оркестрів. До Німеччини 

перші завербовані дійсно їхали в м’яких 

вагонах, з ввічливою обслугою. Зустрічі в 

Німеччині перших посланців з Кіровоградщини 

перетворилися на невеликі урочисті мітинги – 

теж з квітами та привітальними промовами. 

Транспорти до Німеччини відправилися з 

Кіровограда 20 березня, 15 квітня, 4 серпня, 29 

вересня, 3 жовтня 1942 року.  

Особливістю початкових німецьких 

трудових наборів була чітка спеціалізація 

робітників за професіями (перевага віддавалася 

чоловікам зі спеціальністю будівельників, 

металургів, гірників тощо), а також їхній 

здебільшого добровільний характер» [92]. 
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Примусова праця. Досить швидко 

ситуація почала змінюватися, адже Німеччину 

вже не задовольняла кількість добровольців.  

«З середини 1942 року окупанти змінили 

тактику заманювання молоді на роботи до 

Німеччини. Віднині гебітскомісари доводили 

кожному району плани відправки робочої сили 

до Рейху. Із районів рознарядки відправлялися 

до сіл. Під вказану цифру необхідної кількості 

дармової робочої сили старости сільуправ 

підбирали потрібні за віком чи професіями 

кандидатури, прізвища яких заносили до 

спеціальних списків. Відмова наміченої жертви 

від поїздки загрожувала тяжкими покараннями: 

ув’язненням, відбиранням у сім’ї корови, 

присадибної землі та виселенням із хати, 

побиттям батьків або запроторенням їх до 

в’язниці тощо. Під таким тиском хлопці й 

дівчата мимоволі згоджувалися їхати до 

Німеччини. 

Згодом окупанти знову «вдосконалили» 

свою тактику відбору молоді на примусові 

роботи. Тож на райони доводилися вже не 

контрольні цифри робочих рук для відправок у 

Німеччину, а проголошувалася поголовна 

мобілізація всіх жителів певного року 

народження. Так, у серпні 1943 мобілізації на 

роботу до Німеччини з території 

Олександрівського гебіту, а це чотири райони, 

підлягали поголовно всі чоловіки і жінки      

1920 та 1921 років народження. Усіх їх 

попередили, що у «випадку відмови від призову 

і невиконання трудового обов’язку – будуть 

каратися смертною карою». Підписав це 

розпорядження гебітскомісар Ланге. Виняток 

зробили тільки тим, хто мав малолітніх дітей.    

Із середини 1943 року розпочалися жорстокі 

акції з відлову молоді. Окупанти вдавалися до 

таких заходів, як масові облави по селах, у 

церквах, у школах, на базарах і сходках, де 

людей хапали і відправляли на залізничні 

станції в тому одязі, в якому вони на той момент 

перебували. Молодь рятувалася як могла. Для 

багатьох, проте не всіх, порятунком були 

навколишні ліси, байраки, яруги. До них тікали, 

аби перечекати облави. Однак голод 

примушував йти до рідних домівок, де їх 

ловили, багатьох били і відправляли до 

Німеччини» [92]. За даними Ю. Кулибаби до 

Німеччини на примусові роботи було вивезено 

понад 50000 жителів Кіровоградської області. 

Найбільше з м.  Кіровограда (близько 10000), 

Новомиргородського (3322), Новогеоргіїв-

ського (3000), Маловисківського (2865), 

Олександрівського (понад 2500), Голованів-

ського (2180), Долинського (2100); найменше – 

з Рівнянського (530) [70].   

«Доля розкидала остарбайтерів по всій 

території Німеччини, а дехто опинився у 

Франції, Швеції, Норвегії, Польщі, Австрії… 

Одні потрапили на промислові виробництва, що 

свідчило про велике для них нещастя, проте 

більшість українців, у тому числі і 

кіровоградців, залучалися до сільськогоспо-

дарських робіт, що давало можливість хоч і 

важко працювати, але мати більше харчів та 

кращі умови проживання, ніж у містах чи в 

таборах, створених біля промислових 

підприємств. Багато примусово вивезених до 

Німеччини кіровоградців вже в наш час резонно 

запитували: «А хіба роботи в нашому колгоспі 

або на шахті Донбасу були легшими, ніж така 

сама робота в бауера чи на шахті Ельзасу?». 

На чужині кіровоградці видобували вугілля 

та залізну руду, плавили метал, виготовляли 

зброю, розчищали завали від зруйнованих 

нальотами авіації союзників промислових та 

житлових споруд, працювали на виробництві 

скла та скляних пляшок, шили військову форму, 

різали ліс та виконували іншу, як правило, 

надзвичайно важку фізичну працю. Зайняті у 

сільському господарстві виконували звичну 

роботу – обробляли землю, поралися біля 

худоби. У більшості випадків робили це з 

господарями, а також бранцями з Польщі, 

Франції, Голландії, Югославії… Інші, але їх 

виявилося небагато, працювали продавцями в 

магазинах, медсестрами і санітарками в 

госпіталях та лікарнях, покоївками в готелях, 

доглядальницями малих дітей і немічних 

престарілих. 

Ставлення до невільників з боку німців 

різнилося. Одні демонстрували відверту 

ворожість, інші стриманість, деякі, а таких 

серед сільських жителів виявилося багато, 

допомагали одягом, їжею, уважним ставленням. 

Тож долі остарбайтерів складалися по різному і 

знайти дві однакові – неможливо.  

Понад 52 тис. жителів області добровільно 

чи примусово опинилися на роботах в країнах 

Європи, переважно в Німеччині. Вдома 

залишилися їхні рідні. Окупаційна влада, щоб 

залучити якомога більше дармової робочої сили 

до Рейху, вдавалася не тільки до облав і 

виловлювання молоді з метою їх примусової 

відправки на тяжкі роботи, а й до деякого 

заохочення. Одне з них – матеріальна допомога 

членам родин, які залишалися в Україні. На неї 

мали право батьки, дружини, діти, брати і 

сестри, тобто хтось один з тих, хто знаходився 

на утриманні завербованих. Розмір допомоги 

впродовж 1942 року становив 130 крб. за 

одного «східного» робітника, з літа 1943 року її 

збільшили до 180 крб., а з осені – до 200 крб. 
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Тим родичам робітників, які вважалися 

фольксдойчами і які теж відправилися до 

Німеччини, щомісячна допомога в 1942 році 

виплачувалася в 195 крб., з літа 1943 року її 

збільшили до 245 крб., а з осені 1943 року 

виплачували вже по 400 крб. Виплати 

здійснювалися щомісячно. Крім коштів родини 

робітників, які виїхали до Німеччини, 

отримували з громадських дворів допомогу 

зерном. Усім тим, хто втратив своїх рідних на 

чужині, зазвичай виплачувалася грошова 

допомога в 130 крб.  

Очевидним продовженням злочинних дій 

нацистських окупантів була також примусова 

евакуація населення з Кіровоградщини, яка 

розпочалася наприкінці 1943 року під час 

відступу окупаційних військ. Ці заходи являли 

собою частину планів на перетворення 

української землі у «випалений простір» та про 

поповнення контингенту дармової робочої сили. 

Згідно з черговою нацистською директивою 

«Про відхід та евакуацію» у вересні 1943 р. 

окупанти видавали накази про негайну 

евакуацію працездатного дорослого населення. 

Порушників цих розпоряджень чекала смертна 

кара. Евакуація фактично перетворилася на 

справжнісіньку депортацію. Робочу силу 

окупанти спочатку використовували на 

будівництві власних укріплень, а потім збирали 

в колони по 1000 чоловік і під охороною 

переганяли подалі від фронту, спрямовуючи 

колони на Захід. Будь-якого прихистку від 

холоду, дощу, снігу бранці в дорозі не мали аж 

до того часу, поки не прибували на великий 

залізничний вузол. Для кіровоградців ними 

стали Жмеринка, Вінниця, звідки їх 

переправляли до Німеччини. Там на 

депортованих чекали важкі виснажливі роботи. 

Виконуючи цю директиву, Олександрійський 

гебітскомісар Кальмер 3 вересня 1943 року 

наказав всім установам і підприємствам гебіту 

здійснити суцільну мобілізацію молоді          

1926 року народження. «Після цього дня, – 

звелів нацистський чиновник, – не повинно 

залишитися молоді в районі цього року 

народження». Зрозуміло, який лиховісний 

замисел крився в тій «суцільній мобілізації».  

З весни 1942-го гітлерівці розпочали масові 

облави на місцеве населення із залученням до 

цього поліції та солдатів вермахту. 

Запроваджена система з обіцянок, соціального 

тиску і брутального терору дала їм змогу того 

року вивезти з окупованих східних територій 

понад 1 млн цивільних робітників, більшість із 

яких (714 тис.) були вихідцями з України. За 

1941-1944 загальна кількість остарбайтерів 

становила 2,8 млн чол., у тому числі 2,2 млн 

українців. Більшість остарбайтерів працювали 

на приватних підприємствах. У Німеччині    

вони жили в спеціальних таборах під суворим 

наглядом адміністративно-поліцейських спец-

служб. Остарбайтери були зобов’язані носити 

нашивку темно-блакитного й білого кольорів з 

написом «ОST» («Схід»), яка повідомляла 

німцям, що ці люди – робітники зі Сходу, та 

понижувала їх у правах. 

Заробітна плата становила 30% платні 

німецького робітника, з чого більша частина 

йшла на оплату харчування і житла. За спробу 

втечі остарбайтери каралися смертю або 

ув’язненням у концтаборі» [92]. 
Міжнародний воєнний трибунал у 

Нюрнберзі в 1946 році визнав примусову працю 

іноземців, яку використовували в нацистській 

Німеччині, злочином проти людяності та 

порушенням норм міжнародного права [86].  

«Кожен, хто відбув тяжку працю в 

Німеччині, до кінця своїх днів зараховувався до 

«неблагонадійних», і це тавро багатьом 

поламало життєві долі та прирекло на важку 

фізичну працю в себе дома, переважно в 

колгоспах. Тривалий час, аж до середини 90-х 

років ХХ ст., ставлення до остарбайтерів було 

якщо не ворожим з боку влади та партійних 

органів, то, принаймні, підозрілим. 

Крім використання на різноманітних  

роботах в Рейху, гітлерівці знайшли ще одне 

застосування для молоді з Кіровоградщини – 

вони запрошували хлопців вербуватися до 

свого війська. Цей процес розпочався в травні 

1943 року, коли відділи праці розпочали 

добровільний набір до німецької армії. Причин, 

що спонукали жителів області йти до 

гітлерівського війська, хай навіть і в допоміжні 

частини, кілька: вища за середню заробітна 

плата, гарантований продуктовий пайок, певні 

ідеологічні мотиви тощо. Добровольцям 

пообіцяли зрівняння в правах з німецькими 

військовими (такі ж форма, пайок, належна 

допомога при пораненнях, захист батьків, вдів і 

сиріт на випадок смерті воїна тощо). Гітлерівці 

очікували великої кількості «допоміжних 

добровольців», адже їх власні людські ресурси 

вичерпувалися. Однак не дочекалися.  

Долі майже всіх «добровольців», без 

сумніву, трагічні: зрадивши Батьківщину 

помилування від неї не чекали, тож билися 

проти радянських військ затято. Ті вцілілі 

«добровольці», які не врятувалися втечею за 

океан, спокутували свою вину в сибірських 

концтаборах. Доля всіх їхніх рідних, особливо 

дітей, теж нещаслива, адже вони пожиттєво 

носили тавро «зрадників», «фашистів» та 

всіляко обмежувалися в правах» [92]. 
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   Плакати, 1942 [80]. 
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Плакат, 1942 [80]. 
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З листівки, 1942 (з приватної колекції). 

 

Українські вісті. – 1942. – № 3 (10 січня). – С. 2 [111]. 

 

Листівка (із фондів ДАКО [52]). 
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Листівка «Перше розпорядження рейхскомісара для України Коха про впровадження обов´язку 

праці», 1 листопада 1941 р. (із Державного архіву київської області [17]). 
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Листівка, 1943 (із фондів ДАКО [52]). 

 
 

Кіровоградські вісті. – 1942. – № 94 (2 грудня). – С. 4 [111]. 
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Мешканці Новгородки на будівництви дороги Кіровоград – Кривий Ріг [129]. 

 

 

Селяни на очищенні залізничних колій [59]. 
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З журналу, що видавався в Берліні, 1942 (із приватної колекції). 

 

Плакат, 1942 [80]. 
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Медичний огляд працівників, 1942-1943 (із фондів державного архіву ФРН [121]). 

 

 

Українські примусові працівники на станції Долинська сідають у криті вантажні вагони. Чоловік 

у коричневій формі з червоною пов’язкою зі свастикою – працівник вербувальної комісії, який 

повинен був набрати "добровольців" до Рейху (серпень1943). Фото Вальтера Холлнагеля. 
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Посвідчення особи, видане Петровській Наталії, студентці, на період до отримання місця роботи за 

межами рейхскомісаріату Україна (із архіву Юрія Тютюшкіна). 

Посвідчення завербованого,  

1942 [94]. 
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Картка остарбайтера, 1942 [82]. 

   

            Картка остарбайтера, 1942  [82].                          Картка остарбайтера, 1942 [82]. 
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Українські дівчата на одному 

з перших потягів до 

Німеччині, весна 1942 [121]. 

 

Українки у німецькому 

таборі праці. Фото з колекції 

Тетяни Лапан. 

 

Учасниці художньої 

самодіяльності. Німеччина, 

1943 [94]. 
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Розпочате в січні 1942 року «масштабне 

вивезення людей працездатного віку з території 

окупованої України у 1943 році набрало ще 

більших обертів в умовах відступу німецьких і 

союзних військ. Командування групи армій 

«Південь» прийняло рішення щодо примусової 

евакуації місцевого населення. В умовах 

скорочення кількості радянських військово-

полонених у стаціонарні табори потрапляли всі 

полонені у віці від 16 до 55 років, які були 

захоплені в ході бойових зіткнень із 

партизанами, а також працездатні чоловіки з 

числа цивільного населення в зоні дій 

партизанів. Із моменту полону вони вважалися 

військовополоненими і після передачі 

жандармерією до табору їх належало 

відправити до Німеччини для примусових  

робіт. Із Кіровограда до Бухенвальда та інших 

концтаборів протягом 1943 року було 

відправлено кілька ешелонів ув’язнених. Щодо 

їх особового складу, як стверджує О. Радченко, 

першу групу складали прорадянські 

підпільники та партизани, другу – члени 

підпільних організацій ОУН (бандерівців); до 

інших категорій в’язнів слід віднести тих, хто 

був заарештований як колишній активіст 

радянської влади за доносами співгромадян, які 

мстилися в такий спосіб за образи та репресії 

20-30-х років, а також тих, хто скоїв карні 

злочини» [100].  

 

 
 

Облікова картка Нетреби Антона 1886 р.н., с. Ганно-Требинівка Устинівського району,  

який перебував в одному з ешелонів за маршрутом Кіровоград – Бухенвальд,  

жовтень 1943 [100]. 
 

 



~ 241~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мешканець Кіровограда, 1942. – фото 

зроблене в трудовому таборі (із архіву 

Ю. Тютюшкіна) 

 

Праця остарбайтерів на заводах і фабриках, 

1942-1943 [121]. 

 

Остарбайтери в сільському господарстві, 1943 

[121]. 

 

 

З листівки, 1942 [85]. 
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У таборі для остарбайтерів, 1943.  

 
 

Вільний час остарбайтерів 1943.  

 

 

Кімната, у якій мешкали остарбайтери.  

 

 
 

В їдальні, 1943. 

 

 
 

В їдальні, 1943. 

 

 
 

Жінки-остарбайтери, 1943-1944.  
 

Із фондів державного архіву ФРН [121]. 
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Стаття “Українці 

працюють у Макленбурзі” 

Бобринецький голос. – 

17.10.1942. – № 3 [52]. 

Світлина, надіслана з Німеччини до Кіровограда, 1944  

(із архіву Юрія Тютюшкіна). 
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Українські вісті. – 1941. – № 74. – С. 4 [111]. 

Листи додому. Листи писались на т.зв. поштових картках для остарбайтерів. Угорі картки 

чорніє штамп OSTARBEITERLAGER (табір для робітників зі Сходу). У правому кутку – марка з 

зображенням А. Гітлера. Таких карток остарбайтерам видавали всього дві на місяць. Зайве писати 

не дозволялось. Непотрібна інформація німецькою цензурою затушовувалась чорним чорнилом. 

Крім карток, остарбайтери надсилали додому звістки і в листах, але їх доводилося передавати через 

солдат або приватну особу. Рідним дозволялось надсилати посилки. Збираючи по зернині свідчення 

з листів, можна уявити загальну картину того, що відбувалося з нашими земляками на чужині [7]. 

 

Лист остарбайтера додому (із фондів ДАКО [52]). 
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Лист остарбайтера додому (із фондів ДАКО [52]). 
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Лист остарбайтера додому (із фондів ДАКО [52]). 

 

Лист остарбайтера додому [82]. 
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Лист остарбайтера Лисяк Варвари до брата у с. Попельнасте Олександрійського району 

Кіровоградської області (останні рядки листа зафарбовані цензурою) від 21 липня 1943 р.  

(із фондів ДАКО [46]). 

 

 



~ 248~ 
 

 

 

Лист остарбайтера додому [82]. 
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Пропоную до уваги читачів листи до Червоної Кам’янки 1943 року від вивезених на 

примусові роботи односельчан, опрацьовані та опубліковані Лідією Бурлакою [7] (з колекції 

листів громадян Кіровоградської області, вивезених до Німеччини і країн західної Європи в 

період Другої світової війни 1941-1945 років  – із фондів ДАКО [51]). 
 

Відправник – Луска Олег Lager 

OSTиarbeiter Uckingen/Wesfmark, 

Diedenhofenм. Тьонви ль  (фр.  Thionville)  – 

Франція 

 

Отримувач – Луска Степан 

Luska Stepan Krasna 

Kamenka uber 

Mechajlowka 

Доброго здоровя, дорогіє родителі, папаша, мамаша, Петя, Ліда, Маша і Дуня. Перш 
чим писати Вам коротенького листа, дозвольте передать Вам свій родственний привіт і 
пожелати всього найкращого у Вашому житті. Друге, я дуже радий, що получив одного 
листа, що писав Петька, і 3 откритки, і 5 посилок, які ви висилали з харчами. І я такий 
радий, що Ви все таки не забуваєте за мене. А тільки одно погано, що Ви не часто 
пишете пісьма. Я думаю, що у Вас грошей на марки хвате  і прошу слати частіше. Я б 
вам тоже слав часто, так мені не розрішається, тільки 2 пісьма у місяць. І прошу Вас 
частіше слати. Це для мене велика й Велика веселість, як одержу листа з Украіни, і це б 
хто-то не одержав, а читаємо всі разом, бо хочеться узнати, що там робеться на Украіні. 
Тепер то лишне, що ви вислали шапку і рукавиці, воно мені зовсім не потрібне. Я в цей 
час ходжу у нагольному піджоку, а роблю на одну рубашку. Обще, тут зими майже немає 
і вона тут рідко буває здорово, сьогодні сніг, завтра дощ. Все по старому. Змін немає. А 
Дуня, мабудь, пише листи кожен день, бо я дуже часто від неи получаю, даже й 
жодного, дуже дякую. А також дякую товаришам, що бояться написати хоч одного 
листа. Я, якби можна, писав би всим, а то, що не можно. Папаша й Петя! Прошу 
описати все подробно, що там у нас дома. Не в откритки, а пісьмом шліть. Описуйте 
все, кого забрали, як жевете, як там Дуня. Словно все. Привет всим. Привет… 
Мальованому, словно всим.    С приветом. (підпис) 11/І-43року. 

 

Відправник – Безугла Олена 
OST Arbeitlager Unterkunft. 
Welper bei Hattingen Ruhr 
м. Хаттинген, Німеччина 

Отримувач – Івану Мартиненко 
Krasna Kamenka 
dorf Mechajlowka hrom/dvir № 73 

23.08.43 р. Добрий день, дорогий дядя Іван А. і сестричка Маруся,  плименичок  
Володя, папа, мама, Ваня, Оля, Міша, а также сват і сваха, крепко цилую і передаю 
скучний привіт, сповіщаю, що я жива і здорова, життя  моє проходе по старому. 
Получила откр. від Вас. Прошу Вас, дорогі, при цім житті не лайтесь, не спортись, 
живіть мирно. Опишіть всі свої новості, як  Ви живите. Володя мені дуже часто 
сниться, як він ходе, який він. Маруся, прошу тебе, опиши мені сама про свою жизнь. 
Пока досвідання, крепко цилую і жду відповіді, с привітом, Лена. 

 

Відправник – Омельченко Олекса 
Degtow Wismar – Meсkl м. ДегтовВісмар
 – Меек, Німеччина 

Отримувач  – Омельченко Грицько 

Dorf Krasna Kamenka 

06.08.43 р. Добрий день тато мама Лена й Маруся. Перш чим писати вам листа, дозвольте 

передать свій скучний і дальній привет. Я  сьогодні  одержав посилку з абаком за що 

дуже благо дарю. Получив я посилку із медом і насіння дві посилки. Табаку мені більш не 

висилайте, мені хвате курить. Откритки ті що ви посилаєте я получаю але  не всі, бо вже  

місяць  не чуть. Ви пишите чи в мене є в чому ходить то за це й думать нічого, як   би я 

його тіко носив. Я получаю часто пісьма од Олі Левоць то пише що їй тоже нічого, вона 

робе на залізній дорозі. Коли будете писать пісьмо то описуйте всі новості які є дома. Не 

журіться тато, мама і сестри живі будем то колись побачимося. Передавайте всім привіт. 

До побачення   Альоша. 
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Відправник – Тараненко Марія 
Gemeinschafts  lager  der   D.A.F 
«Waldkantine» Postschliesfach 8 Rombach/ 
lothringen м. Ромбах в Лотарінгії, Франція 
25.07.43 р. 
 

 

Отримувач – Застеба Надія 

с.Зелена Балка 

Красна 

Каменка 

Від Марусі і Шури. Добрий день чи вечір дорогая і незабутняя сестричка і подруженька 
Надічка!, а также тато і мама, передаю я тобі палкий прівет, а также мамі і татові і 
передає привет і Шура тобі Надя, татові і мамі і жилаємо всього найкращого у Вашій 
жизні! Щоб були всі живі і здорові поки ми приїдемо. Надя!! Я получила від тебе 
откритки за які тобі щиро щиро дякую що ти таке за мене  не забуваєш. Надічка! Я вже 
Васі получаю пісьма і вислав мені фото, ну   я тепер шлю Вам, якщо він не присилає 
Вам, а він мині ще вишле! Надічка! Як я тебе просю щоб ти вислала фото з Петі (тільки 
некажи проце нікому) оту що на весь ріст, бо я дуже скучила, тільки  не  воєнну, бо мені б 
з дому Поля вислала так нема такої. Дуже просю Надічка!! Я живу і Шура по старому і 
хорошо, ходимо в город, в кіно, театр, все весело, у лагері тоже гульня щовечора 2 
гармошки. Все весело тільки як задумаю за дом аж серце болить. Надя!!! Може є  фото, 
то вишліть мені з усих, бо я дуже скучила. Досвидания дорогая сестричка Надя і мама і 
тато, цілую крепко. Прівет всій З.Балці від  мене і Шури досвіданія жду ответ!     
Маруся. 
  
Відправник – Громовий Василь 
(адреса не розбірливо) 
14.08.43 р 

Отримувач – Громовий  Степан 

Dorf Krasna Kamenka 

Добрий день папа, мама і сестричка Шура. Пиридаю вам скучний привіт і жилаю всього 
найкращого у вашій жизні. Листи ваші получаю. Последній получив, написаний вами 
4/VIII-43р. …….(текст відсутній – листок відірвано) …получив 12 посилок, за що 
дякую. За  1 посилку  виміняв  штани полусуконні і сорочку шовкову для ниділі, іще за 2 
посилки виміняв штани вавовниі і парусові для роботи. Хозяйка ботинки для роботи 
купила. Ботинки мої тільки у ниділю надіваю. 
[Їжа] з дому ще ціла. Зараз картошку вибираєм. Жизнь моя дуже погана. Дуже скучив за 
вами, хочиться насіння, кавунів, динь,  борщу  свого,  пшінки, бо цього тут нима. 
Вільні часи проводю погано, бо водки  нема, музики  нема. Як живий буду, на зиму 
вернусь додому. [Дусик] Ш. дурак, буде каяться/ Сестричко, на роботу не ходи і не 
попадайся куди я попав…… будь дома. Од Вані я получив листа … получаю листи, живе 
нічого, од  Васі… До свідання, привет усім. Жду… . 
 

 

Відправник –  Ганжа Шура 

OST Arbeit lager Waldkontinc Postschliesfach,8 

Rombach ( Rombas ) м. Ромбах в Лотарінгії, 

Франція 07.08.43 р. 

Отримувач – Артюх  Ліда 

St. Stschasliwa 

Dorf  Krasna Kamenka Hrom/dwir №78 

Здраствуйте, моя  дорога і любима кума  Ліда, син Вася, баб ушка, і Ліда і  всі мої 

родичі, а особено, папа, мама і систричка Віра. Кума, я живу по старому. В первих 

строчках свого листа я сообщаю, що я живу хорошо, працюю по 8 год. Кума, я дуже 

скучила за всіма і оце рішила вам на писать коротенького листа і вислать хвото (лист 

162 б), щоб вам була  память на  все життя, що була  у вас кума  Шура, а тепер десь у 

Німечині. І син Вася  хай згадує мене, бо я його частенько згадую і 3 раза  снився. 

Кума, я живу харашо, но за домом скучила так, я вам і не опишу, як я скучила, кума. Ви 

вговорюйте мою маму, папу і сестричку Віру,  хай  за мною не журяця, бо для їх це все 

хуже і мені тілько важко. А просю, кума, щоб ви заставили маму, щоб вони поворожили 

на мене, чи я скоро буду дома. Кума, опишіть, як ви живете і як живуть мої рідні. Я від 

папи  получила 22 посилки, нові, 43р., і всі старі теж одержала. Досвідання,  цилую 

кріпко всіх: папу, маму, сест. Віру, Васю, Ліду бабусину, і вас кума, і хрещених і 

хрещеників. 
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Відправник – Левченко Шура OST lager 

«Waldkantine» Postschliesfach, 8 

Rombach/Lothringen м.Ромбах в Лотарінгії, 

Франція 16.08.43 р. 

 

Отримувач – Левченко Ніна 

Dorf Krasna Kamenka 

Hrom/dwir №81 

Лист пущений 16.08.43 

Добрий день, мої дорогіїї тато, мама, систрички Ніна та Віра. Пиридаю вам свой 

багатоскучний привет від свого, щирого серця і желаю вам всівого найкращого у вашій 

жизні. Тіпер спішу вас повідомити о том, що я живу пока но старому месті, роблю то 

же. Живу,  як жила до цього часу,  так і  живу. Невідомо як на далі, а січас харашо. 

Здоровля моє яко дома, тако  й  тут – однаково. Живу, день роблю, ніч сплю, а ніч 

роблю, то день сплю. І  так незчулася, коли минуло нам 11 місяців, а  можна  сказат,  що  

вже  рік, коли ви одержите оцю откриточку. Поки вона до вас дійде, то якраз  і  поспіне 

на той день, коли ми з вами роставалися. Сичас як подумаю, то зробиться страшно, 

наче, щоб зараз, я б ніколи  не видиржала такого,  як я  тоді пирижила, ну нічого, 

роставалися, плакали, а зустрічатимемось, то будемо сміяться. Листа писать кінчаю, 

привет усим дівчатам, хлопцям, кумам,  хрищеникам, Любі, сусідам, Орлівцям усим.  

Хай усі  дожидають у гості і приготовляють водки побільше, бо я як приїду то попю 

скрізь. Жму ваші праві ручки. Цилую вас крепко, бо здорово скучила. Ваша  дочка,  

Шура. 

 

 

 

Відправник – Оглобля Надя 

D.A.F. лагерь 

м. Крефельд , Німеччина 01.08.43 р. 

 

Отримувач – Оглобля  Катя 

c. Зелений Барвінок 

ст. Щаслива 

Добрий день, моя рідненька матусю, перш усо [за все] я тобі, моя мамочко, напишу як я 

доїхала і як мені вже на місці. Ми, мамочко, виїхали з Олександрії в неділю, після обід 

всі вмісці і прибули ми в Польшу 20 ч., а були там 20, 21, 22, а 23 виїхали. В Польші в 

г.Кракові була нам комісія банна, я комісію прошла. Тоді ми виїхали із Польщі і прибули 

в Німечину в г.Вупирталь. Тут ми були 3 дні – 29, 30, а 31 нас вивезли в лагерь в  

г.Крефель.  1 числа нас повели на роботу на постройку городів.  Мамочко моя 

рідненька, я тут достала 3 парі чулок, матерії, 2 парі носків. Мамочка моя, не журись, 

нам тут дають 400 г. хліба і 2 рази приварку [гаряче]. Мамочка моя рідненька, не плач, 

не журися, бо ти, моя мамочко, з журби зробися старенька, що я як вернуся і не взнаю 

тебе. Момочко моя, не журися, бо ти тільки думаєш журися, то мені важко. Мамочко, 

як будуть ходить посилки, то мені вишлеш цибулі і ягід, більше нічого я із тебе, моя 

мамочко. Мамочко моя, зірко, не плач, не журись. Мамо, як достану откритку, то я 

напишу іше. І тьотьі Мані і сестрички Фені передавай, моя мамочко, всім прівет 

рідним. Достань откритку в поштарьки і дай ответ  мені, моя рідненька ненько. 

Прощай моя ненько, і ще раз прощай. Не журися, прощай момочко. А тепер я напишу, 

що Колю Козач. оставили в г.Кракові в Польщі, то ми за нього не знаємо. А Поля з 

кашурівцями вместі, в другом лагері, за 30 к., то ми в вихідний день поїдемо до неї. 

Ми тут, моя мамо, ходим вольно, без охрани. В нас тут духова музика до 10 часов, у 

вихідний в город пускають. Мамочко моя, не плач не журися, пиридавай привет Галі, 

Феді і всім дівчатам і хлопцям пиридают усі і я. Ну пока, досвідання, моя             

матусю. 
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Відправник – Микитченко Микола 
OST Arbeitlager – haus Hayingen/Wesimark 
Aden Hіtler str.166 м. Хайінген, Німеччина 

Отримувач – Микитченко Марко 
Dorf Selena Balka 

25.08.43 Лист від вашого сина Микитченка Миколи. Здрастуйте папа мама брати й 
сестри мої. Перш за все повідомляю о том что я ваші 2 одкритки получив сьогодня за 
які очин дякую і получив 14 посилок і як шо можна висилайте ще побільш з абаком і 
пшона, такого більш нічого. Годують два рази приварок на день і триста грамм хліба 
оце так нас  годують.  Я  як лижав у лікарні то годували хорошо. Січас я вжени хворий, 
а ходжу на роботу, робота важка і жарка, роблю по 8 год. За гроші тут неможна нічого 
купить у магазинах бо все на картки а в робочих можна купить за абак і за гроші ну 
дорого. Тепер ти пишеш що Катю ганяли  цілий  місяць,  дурні вони, Хорольський 
набрихав, а вони ганяють незнаючи за шо бо я прочитав її одкритку і согодня 
поінтересовал так зовсім нічого  нима  і  получив  Катіну сьогоднія одкритку. 
Досвіданіня зостаюсь жив здоров описуйте новості свої тут уже обмолотились погода 
хороша фрукти всі поспіли досвідання. 

 

Відправник – Скрипник Надия 
Cottbus 1, Lager «Neu Holland». м. 
Котбус, Німеччина 

Отримувач – Марии  Скрипник 
Krasna Kamenka 

23.08- 1943 р. Лист від вашої дочки  Наді. Здрастуйте, дорогіє родителі,  мама й папа. 
Передаю я вам свій нізькой привєт систричці Галі, Каті,  братіку Валі й ріднесенькому 
таточкові й мамочці. А також подрузі Клаві, Тані [Галі], Шурі і т.д. Привіт від сина 
Вови і Дусі . Мамочка  й тато, я  живу так само як і жила. Получила я од вас 6 пісьом, і 
од Клави, і од Моті 2 20/VIII – 43р., за які я дуже дякую. Ви за мене … не забувайте. 
Мамо, я вислала вам і Клаві фото, но не знаю, чи ви получили, чи ні. Получила я   уже 
42 посилочки, усе те, що ви присилали. Спасіба вам. Я б вислала б…………, і одежі, і 
тухлі, так не приймають нічого. Нехай Каті господь помогає, щоб вона вилічилась з 
операції і була здорова і щоб ви жили, і таточко нехай не вмирає, поки я приїду 
додому, і жили 200 лєт. Мамо, у мене є в що вдіваться і вбуваться. Нехай Галя і Катя 
носять [мою] одежу. Я……. і платки. Галя пише, що немає маленьких платочків, в 
мене самі маленькі, хтозна стіко, а здорових тіко той , ще із дому червоненький та 
чорний. У нас тоже була шалена [силена]  буря. 
Мамо, Вові уже пішов 7-й місяць, уже сидить і сміється, а мене знає, так що із рук не 
спускаю, як прийду з роботи. Дають йому 1і1/5 [1літр 200мл.] молока на сутки і два 
рази варить овсяної каші без молока, що і здоровому [питатись] їсти. Одежі хвата, у 
Вови повен чамайдан. Напишіть,  де  ви взяли сахарин. Привєт від Наді Сор[оки] і від 
Жені. До  свіданія, оставайтесь живі і здорові. Надя. 
 
 
 

 

 

 

Світлина  

з Німеччнини, 1943 

(із колекції 

Ю. Тютюшкіна). 
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ІЗ ЩОДЕННИКА ЙОСИПА ПОЛІЩУКА 
 

1942 
5 жовтня 
Третього жовтня об одинадцятій вечора 

виїхали з Ченстохова. Їхали ніч на четверте і 
ніч на п’яте. Тільки почало світати, ми 
висадились у місті Yehrte. (…) 

Аж не віриться, що я так далеко від 
Батьківщини. Мабуть, більше 2500 
кілометрів… Виїхали з України – і 
замелькали стьожечки землі польських селян. 
Земля погана – піщана, а місцями болотиста. 
Ліс… Знову болото… Гарненькі станції. 
Румуни понад колією через кожен кілометр… 
Ченстохов… Женуть містом, як орду… 
Поляки в шовковому та вовняному одязі 
дивляться на нас як на чудо… Знову 
повантажились в ешелон. Розграбували 
морозиво у поляка, що торгував ним на 
станції. Ранок четвертого жовтня… За вікном 
вагона красиві цегляні будиночки… Рівні 
вулиці… Будиночки однієї архітектури, як на 
малюнку. Красиві огорожі з дротяної сітки. 
Гарно оброблені смужки поганої землі.  
Чудові мости. Їдемо без затримок. 

Здається, що весь простір заснований дротами – високої напруги. Виряджені німці 
майже поголовно з велосипеда- ми. Прекрасні сітки доріг. Yehrte. 

 

9 жовтня 
Погана тут погода: хмарно, вогко, весь день мжичка. Із 5 жовтня жили в Yehrte, у таборі 

спокійно: давали три рази їсти на день – снідати і вечеряти чай без цукру, а обідати – борщ, 
250 гр. хліба і 25 гр. маргарину. Сьогодні день тривожний – нас розгруповують. Дівчат 
юрчанських і кам’янських уже забрали кудись із табору, а ми чекаємо своєї черги. 

 

10 жовтня 
Сьогодні вранці майже всіх вигнали з бараків і погнали на полустанок. Довго чекали 

ешелону. Вітер. Дощ. Холодно. Посадили в пасажирські вагони і повезли в місто 
Wattenstаdt. Поганеньке містечко. Загнали у величезний холодний барак. Двоповерхові 
ліжка, на них пшенична солома. Усі голодні. 

Так багато нового та жахливого, що не можу знов не писати. О, горе моє! Люди голодні 
як собаки. Аж почорнів кожен. Як дали сьогодні ввечері баланди – ковтали як індики. А що 
ж ковтати? Юшка з якимось бур’яном і картоплею нечищеною, без хліба. 

 

11 жовтня 
О дні, дні тяжкої неволі, чи дасте ви мені хоч хвилину щасливої відради? Ще такі свіжі 

спогади про рідний край, товаришів, сім’ю, про ту, що змушувала тріпотіти моє серце, що 
заполонила мою душу назавжди… (…) Ти забрала з душі моєї всю ніжність, ту приховану 
ніжність, що її не довелося розпізнати в мені нікому. Чи ж доведеться нам зустрітися коли-
небудь? Тепер я вичікую моменту тікати і живу надією. 

 

17 жовтня 
Відчуваю, що сили покидають мене щодня. Коли ж попрощаюся з цим проклятим 

табором, цим проклятим краєм? Зважуюсь на все найгірше, бо гіршого вже не може бути. 
 

Й. Поліщук, 1940 [16] 
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18 жовтня 
14–17 жовтня працював на заводі мастильником біля машин. Сьогодні вдома випадково: 

не було майстра. 
Дванадцять годин працювати голодному – гірше каторги. Без вихідного і на місяць 

жалюгідні марки. Немає на що сподіватися. Чекаю вечора. 
 

20 жовтня 
Пишу ці слова в лісі Бройншвейга. Ввечері, точніше вночі, не вдалося втекти з табору 

через дріт, так ми сьогодні рано, годині о четвертій-п’ятій пішли напролом і, на вдачу, прямо 
через ворота. Вийшли вдало і пройшли аж до Бройншвейга і тут, уже за 300 метрів від лісу, 
натрапили на старого німця. Проїхав він за нами на веломашині трохи та й вернувся – він 
один, а нас четверо. У лісі тричі натрапили на поліцаїв, але поки що благополучно вийшли з 
мішка. А то ж мішок: сюди – поліцаї, туди – те саме. Думали, що вже кінець (хоча, хто знає, 
може, до вечора і попадемося). Ми у становищі гіршому, ніж на фронті. 

 

21 жовтня 
Здрастуй, другий день волі, хоч яка там була ніч – спали у лісі на хмизу. Холодно, аж не 

знаєш, де подітися. Але не шкодуємо ні за чим, бо перед очима стоїть невідступно Вітчизна і 
кличе нас, як вогні маяка корабель, що заблукав. Вперед і вперед (хоч і нема сили, бо їмо сирі 
буряки). 

 

22 жовтня 
Погода препогана. Прямо мучишся – то з голоду, то з холоду. Усе б віддав, щоб 

відсидітися вдома на теплій печі. 
Учора сіли о 12 годині ночі на товарний і проїхали два прольоти. Поїзд став на одній 

станції і розформувався. 
Ми сидимо з Безверхим у пасажирському вагоні в тупику і чекаємо, щоб вчепитися десь 

на воєнний ешелон. 
Усе пішло прахом: ввечері нас трьох на станції спіймали залізничники. «Кум» утік. А я      

і двоє інших ночували у в’язниці міста Бройншвейга, куди нас привезли у пасажирському 
поїзді, закованих у ручні кайдани. 

Тепер ось засудили мене на 45 днів карного табору. 
Тут, мабуть, і пропаду. 
 

7 грудня 
Сьогодні вперше покинув 21 табір без вахманів. Привезли нас автомашинами                   

в розподільний табір – самих калік з Кранкштуб. Це ніби чудо сталося: вивезли                       
з 21 концтабору 100 руських калік. Сьогоднішній день збігається з днем закінчення моєї 
кари. Що я пережив! Але я ось знову на волі! Я слабкий здоров’ям, але пройшов школу, що 
вчить жити. Діло нібито складається так, що нас відправлять додому. 

Боюся навіть сподіватися. Я слабкий настільки, що ледве-ледве можу ходити, але 
бадьорюсь при думці, що поїду додому. У протилежному випадку пропав. Два з половиною 
місяці, як з дому, як голодний, холодний і нещасний; півтора місяця під кулями і гумою, без 
спокою… [68]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Остарбайтери на шахті  

Адольфа фон Ханземанна (табір 

у Дотмунд-Менгеді) [85]. 
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    Це – сторінки щоденника моєї 

мами Богуненко (Шевченко) 

Олександри Олександрівни під 

час перебування в Німеччині. 

Вона потрапила працювати до 

хазяїв завдяки й тому, що 

непогано знала німецьку мову і 

як сільська дівчина була 

привчена до праці, готувала їсти, 

доїла корів, кіз тощо. Коли 

прийшли Радянські війська, вона 

працювала від комендатури - 

керувала німецькими 

полоненими на роботах, в 

основному посадка городів і в 

полі, бо треба було запасатися 

продуктами для їх харчування. 

Потім вернулася додому в с. Гутниця Олександрівського району. Поступила зразу в 

Олександрійський технікум культури на бібліотечний відділ. Пригадувала, як додому з 

Олександрії до Цибулевого їздила на морозі зверху на вагоні. Сиділа і читала про Павку 

Корчагіна, а поряд бігали з вагона на вагон вори. Один запитав, про кого книжка, а мама 

сказала, що про бандитів. Йому це сподобалось і її не чіпали. Після технікуму в 1949 р. маму 

направили до дитячої бібліотеки в Аджамку ( це був тоді райцентр) Так вона тут і працювала 

до виходу на пенсії і дит. бібліотеці. В 60-х роках заочно закінчила Київський інститут 

культури. Померла в березні 2020 року. 

На фото – моя мама (праворуч) разом із сестрою Ніною та мамою Горпиною Василівною 

Шевченко. 

Василь Богуненко [69]. 
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Зі спогадів наших родичів та сусідів: «З 1942 року окупанти почали забирати молодь в 

Німеччину. Діти ховалися в лісі, в степу в куренях, але були голодні, хворі від простуди і 

робили інколи вилазки в село. В сім'ї Шевченко Горпини одного вечора сиділа мати Горпина 

і дочки Ніна, Варвара і Шура. В хаті стояла зловісна тиша, в кожної було відчуття, що мало 

щось статися. На столі стояла чотирикутна ваза зі скла. І раптом один вуглик вази тріснув, як 

постріл і відкотився в сторону. Дівчата перелякались, а мати сказала з сумом: "Хтось з нашої 

сім'ї відколеться"... Тут же зайшли поліцаї і забрали меншу Олександру в неволю. 

Німці оточили 20 дітей і пішки погнали на станцію Цибулеве. А на відстані йшли й 

плакали матері. А ще матері просили, щоб діти не тікали, бо постріляють і дітей, і матерів. 

На станції погрузили в товаряк. У Кам'янці загнали в велике приміщення цукрозаводу, а на 

другий день уранці матері були вже поряд з дітьми. Вони пішки по шпалах відшукали своїх 

дітей. При завантаженні в вагони хтось із дівчат з крайнього вагона хотів утекти, але 

пролунали постріли. Дітей загнали до вагонів, закрили двері, і все – прощай, Україно!».  

У польському місті Перемишлі була зупинка, пересадка на залізниці, – згадує 

Олександра Шевченко, – ніч провели в казематі, а о 6 год. ранку з криком "Побудка!" влетіли 

польські наглядачі, кремезні чоловіки в шортах і з нагайками в руках, та так відшмагали 

нашого Саву Чокаля за те, що не зміг натягнути свої черевики... Далі була страшна і невідома 

Німеччина. Хлопців зняли і відправили в шахти бурого вугілля у місто Вальденбург, а дівчат 

повезли далі в Сілезькі гори, в місто Гіржберг, де вони працювати у господарів на різних 

роботах.  

Я потрапила в селище Нідершрайбергау. Саша В'юник і Маша Сокіл – в місто Гіршберг. 

Ніна і Нюра Халявко – в Обершрайбергау. Саша Бобрика – в гірське селище на кордоні           

з чехами. В місті Гіршбергшрайбергау на плацу зібралися поважні фрау і господарі, вони 

вибирили собі робітників із числа привезених українців. Забрали всіх по господарствах, а 

Шура Шевченко і Саша Бобрика чекали своїх господарів. Прийшов хлопчина років              

16, показав рукою, щоб ішли за ним, завів у їдальню для робітгників, такого зупе (суп) ми їли 

тільки під час голодомору (вода і зелень). Електричкою їхали в гори в селище 

Нідершрайбергау. Там я залишилась, а Саша Бобрика поїхала далі в гори.  

Моїми господарями виявилися фрау Елізабет Шольц і пан Аугуст Шольц. Йому було       

60 років, а їй 55. У них було 4 дітей. Старший син Пауль, 18 років, вчився на пекаря. Гансу 

було 16 років – навчався на садівника. Він був у гітлерюгенд, Фріцу було 14 років, а Ганні-

Марії (Ганнемі) – 9, вони навчалися у школі. Великий 2-поверховий будинок, багато кімнат, 

називався Мольткефельсбауде. Гори, чисте повітря, березові й хвойні ліси, сюди приїжджали 

люди лікувати серце, легені. З прислуги я була одна. Прибирала 15 кімнат. Узимку топила в 

кожній кімнаті голландські груби. Це був приватний оздоровчий готель. Інколи відпочивало 

по 20 людей. Помагала на кухні господині. З 5 години ранку до 23 години працювала без 

відпочинку. Через 2 тижні на третій мені давали відпочинок на 4 години. Я бігом бігала в 

гори до своїх землячок Ніни і Нюри Халявко. До них було 5 кілометрів.  

Шольци були віруючі люди, молилися за свою Німеччину. Неодноразово вони говорили: 

«Війна – погано!». Одного разу я йшла повз залізничний вокзал і побачила там наших 

військовополонених. Дощ зі снігом, а вони в одних гімнастерках і з ними літня жінка. Вони 

переносили рейки для залізниці. Жінка була дуже схожа на мою маму, мені було її дуже 

жаль. Коло них стояв у сторожовій будці вартовий, я не могла поговорити                                 

з військовополоненими. Вдома мене хазяйка запитала чого я плакала? Я все розповіла, а вона 

швидко зняла з себе теплу кофту і сказала: «Біжи скоріш!». Вартовий помітив мене вже 

вдруге, я показала йому кофту і сказала, що це фрау Шольц дала для цієї військовополоненої. 

Він не суперечив. Жінка, боячись, підійшла до мене, спитала мене, де я взяла кофту... Потім 

мені сказала, що фразу Шульц – добра людина, передай їй спасибі і хай Бог її береже.              

В цьому сімейному пансіонаті відпочивали, лікувалися гості, які приїжджали сюди. 

Одного разу приїхала сім'я емігрантів з Росії Наталія і Євген Дарчук та їх племінник Микола 

Львов. Наталя була співачкою, гастролювала по всьому світу. Євген був імпресаріо. До 

революції сім'я Львових жила в Києві, була дуже заможною, мала свій палац, після революції 
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в ньому зробили музей. Під час війни потрапив у полон і знайшов свою тітку Наталію 

Дарчук. Вони дуже сумували за батьківщино. Наталя співала пісню "Вечерний звон", 

Микола їй акомпанував, а Євген повторяв "Бом, бом, бом!".  

У побуті на той час німці були дуже економні, скромні. В основному всі були однаково 

забезпечені. Була війна, карточна система. Ми, українці, теж входили в цю карточну систему. 

Хліба вживали дуже мало – 150 грамів уранці та ввечері, ніяких добавок не було. Сніданок – 

кава, бутерброд з маслом і ковбасою. Обід о 12 годині без хліба – супи, на друге картопля, 

часто була в "мундирах", їли її зі шкірками і вважали дуже цілющою, і щось м'яне. Молока 

не було – все йшло на війну. О 4 годині дня – полудень. Кава і якась булочка, а в свято, чи в 

неділю щось печене. Хліб був завжди однаковий – смачний, великими батонами. Якщо хтось 

від'їжджав з дому, то обов'язково давали бутерброд і термос з кавою.  

Весною і літом вживали багато зелені. Особливо цінувалися шпінат, салат, кропива, 

кульбаба. Одяг і взуття теж було по карточках. Одягалися скромно, але красиво, пошито все 

було зі смаком. Одяг у німців переходив із рук у руки, штопався, підшивався. Дуже 

економили електроенергію. Інколи на будинках десь на видному місці був великий чорний 

малюнок "Колен клау" – силует чоловіка з великим мішком за плечима. Це означало, що тут 

крали тепло, світло. І завжди звучало слово "Форункель" – вимикни вогонь, світло, газ та 

інше. На вікнах були спеціальні штори з грубого чорного паперу, щоб вночі не видно було 

світла. Жінки любили вечорами штопать одяг, особливо панчохи. Якщо жінка йшла у 

штопаних панчохах, то вона була хорошою господинею. В будинках було завжди чисто, 

охайно. Тільки те, що потрібно людині в даний час. Будинки цегляні, гарні, чистота 

стерильна. Села виглядали красиво, як і міста.  

Хоча і була війна, але ми мали можливість писати листівки додому на Україну. Одна 

листівок повернулася назад замальована чорним шрифтом, бо щось не так було написано.       

З дому відповідей не було. Дороги в Німеччині були як дзеркало – і магістралі, і місцевого 

значення. І обов'язково обсаджені фруктовими деревами. Хто хотів, загодя купляли в мерії 

кілька деревин, обв'язував солом'яним перевеслом, і з цього дерева вже ніхто і ніколи плоди 

не зривав.  

Сім'я Шольців була порівняно бідна: в них не було електричного холодильника, пральної 

машини. В підвалі була пральна кімната, там я топила під великим котлом дрова       і гріла 

воду. Білизни було дуже багато. Зате у них був хороший радіоприймач. Наприклад,     у 

Гутниці до того часу не було навіть простого детекторного приймача. Під час війни              в 

Німеччині заборонялося слухати радіоприймачі – навіть німецькі передачі, і тим більш 

радянські. Одного разу я в будинку залишилася одна вирішила спробувати послухати 

Москву. Я не вміла користуватися радіо і ненароком потрапила на Москву, диктор закричав 

на весь будинок: "Говорит Москва!". На дверях стояв Ганс. Я дуже боялася, що господарі 

заявлять у Гестапо. Кожен день і ніч я чекала гестаповців. І ось одної ночі я почула 

незнайомий чоловічий голос. В мою комірчину зайшла хазяйка і сказала мені: «Одягайся!». 

За нею зайшов есесовець, пильно оглянув все кругом, а потім до мене звернувся «Папіре!» 

(документи). Я показала на стіл, там лежала дитяча Біблія і деякі документи. Німця це 

задовольнило і він пішов. Сім'я Шольце ніколи не згадували мені за випадок із приймачем, 

вони боялися також і за себе. Тоді це був злочин. Ще під час війни вони переїхали на землі 

Західної Німеччини, бо та земля, де вони мешкали, була раніше польською і всім було 

розуміло, що після закінчення бойових дій вона знову відійде до поляків. Мене відправили 

до іншого хазяїна – в місто Гіршберг (зараз польське місто Єлєня Гура).  

Нещодавно мені вдалося поспілкуватися з Шольцами. Аугуст помер у 1970-х роках,         

а фрау Ельза у середині 80-х років. Помер також Фріц. Зараз залишились Ганемі, Пауль           

і Ганс. Ми розмовляли з ними по телефону. Вони всі мешкають у будинках для пенсіонерів, 

але умови там королівські». 

За матеріалами групи «Гутиця 2» соціальної мережі «Facebook». 
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ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ 

Напередодні війни, упродовж 20-30-х 

років, більшовицька влада здійснювала масове 

гоніння на церкву, священиків та віруючих. 

Але, всупереч репресіям та величезному 

тискові державних органів на населення, воно у 

своїй більшості залишалося віруючим. Із кінця 

літа 1941 року, коли під натиском гітлерівців 

Червона Армія, а з нею і радянські органи 

влади залишили область, релігійне життя в 

області розпочало поволі відроджуватися [92]. 

Релігійну політику окупаційної влади 

озвучив імперський комісар України Е. Кох, 

який заявив: «В Україні, точно як і в Німеччині, 

кожен може вірити по-своєму. Нами 

допускається будь-яка релігія і церковний 

напрям, якщо вони лояльні до німецької 

адміністрації… Суперечки між церковними 

напрямами між собою, а саме щодо релігійних 

питань, нас не цікавлять» [67, с. 137-138]. 

Діяльність релігійних громад у роки окупації 

також регламентувалася так званими витягами   

з «германського карного закону», зокрема 

п. 166 та п. 167, що надійшли до всіх райуправ 

Кіровоградщини. Пункт 166 цього закону 

передбачав покарання до 3-х років ув’язнення 

тих, «хто прилюдно різними словами 

осквернить Бога, чи прилюдно осквернить одну 

з християнських церков, або інше … релігійне 

об’єднання - зробить це в церкві чи в іншому 

місці, призначеному для релігійних обрядів». 

Така ж кара застосовувалася і щодо тих, «хто 

дією, або загрозою, заперечить кому-небудь 

зробити обряд Богослужіння… створенням 

галасу, чи безчинством припинить 

Богослужіння» [67, с. 138]. 

Швидко відроджувалася заборонена на 

початку 30-х років радянською владою 

Українська Автокефальна Православна Церква 

(УАПЦ). Главою церкви влітку 1941 року 

стихійно визнавали Луцького єпископа 

Полікарпа (Сікорського). Одночасно кілька 

священиків та єпископів Російської 

Православної Церкви (РПЦ), які опинилися        

в окупованій німцями Україні, на Обласному 

соборі єпископів у Почаївській Лаврі                 

18 серпня 1941 року ухвалили рішення про 

створення Української Автономної 

Православної Церкви (УАвПЦ) на чолі з 

єпископом Олексієм (Громадським) і оголосили 

про збереження молитовної єдності та 

«канонічної підлеглості» РПЦ на правах 

автономії. Отже, уже на початку окупації в 

Україні функціонували дві православні церкви, 

які часто перебували в конфлікті за паству і 

церковне майно. Німецька окупаційна влада,    

як і радянське підпілля, усіма силами цей 

конфлікт поглиблювали й розпалювали, 

боячись можливого утворення єдиної помісної 

української православної церкви [91, с. 200].  

Боячись релігійного відродження майже 

так само сильно, як і відродження 

національного, гітлерівці вирішили від самого 

початку ослабити церкву внутрішнім 

протистоянням і контролювати її повне 

невтручання у політичні справи. Вже 2 липня 

1941 року в своїй директиві щодо церковного 

життя в Україні шеф поліції безпеки та СД 

Г. Гайдрих вказував, що не потрібно 

обмежувати вплив церкви на населення, але 

слід контролювати, аби православна церква не 

втручалася в політику і щоб вона в жодному 

разі не об'єдналася, керуючись рекомендаціями 

відомого нацистського офіцера, підполковника 

СС, доктора Томаса від 11 лютого 1941 року в 

справі Церкви в Україні: «Утворенню 

загальноукраїнської Автокефальної Церкви під 

проводом митрополита належить усілякими 

способами перешкоджати, оскільки у 

православному церковному розумінні 

автокефалія в самій суті завжди пов'язується з 

самостійним державництвом» [99]. 

Більша частина дослідників пов'язує 

виникнення УАПЦ формації 1942 року з 

декретом митрополита Діонісія (настоятеля 

Автокефальної Православної церкви на 

польських землях, офіційно визнаної ще у 20-х 

роках Вселенським патріархом та всіма 

помісними православними церквами крім РПЦ) 

від 24 грудня 1941 року. У листі до єпископа 

Полікарпа митрополит Діонісій писав: «На 

просьбу православних Церковних Рад        

Волині від 14 грудня ц.р., я постановив 

утворити Тимчасову Адміністратуру Нашої     

Св. Автокефальної Православної Церкви на 

визволених українських землях. Тимчасовим 

Адміністратором призначую Ваше 

Високопреосвященство і прошу Вас 

співпрацювати з Високопреосвященнішим 

Архієпископом Олександром. Про всі Ваші 

проекти й розпорядження прошу негайно мене 

сповіщати для надання їм остаточної канонічної 

санкції» [105]. Сьогодні стає зрозумілим, чому 

процеси легітимізації УАПЦ на канонічній 

основі в роки окупації не були завершені –         

у цьому, передусім, не були зацікавлені 

окупанти.  

Зустрічаються дослідження, автори яких 

дотримуються іншої точки зору на церковне 

життя того періоду. Ось один із таких 

прикладів: «Розуміючи, що величезною 
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цілісною Росією буде важко керувати, 

німецький уряд, застосовуючи стародавній 

принцип римських імператорів «розділяй і 

володарюй», розпочав в Україні здійснювати 

політику націоналізації, спрямовану на 

розпалювання ненависті до всього російського, 

всього, що пов'язане з Москвою, і всіляке 

заохочення націоналізму: у всіх установах 

повинна була використовуватися лише 

українська мова, в школах вводилося навчання 

винятково українською мовою, вивчення 

російської літератури замінювалося 

українською. Тоді ж з'явилася і стала широко 

популяризуватися ідея: «Українська мова – до 

церкви» [67]. Визнаючи право кожного на 

власну думку, все ж таки не можу не зауважити 

на деякі історичні неточності у цій фразі.             

По-перше, політику націоналізації почали 

проводити в Україні не німецькі нацисти, а 

українські комуністи. Саме вони 1921 року 

зробили українську мову державною та 

обов’язковою для всіх установ Української 

Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР), 

включаючи заклади освіти і культури. Ось 

перші результати цих заходів: «У 1930 році 

чисельність шкіл з українською мовою 

навчання становила 85%, на українську мову 

було переведено 75% діловодства державних 

установ, українською мовою видавалося 90% 

газет і більше половини книжок і журналів» 

[103]. По-друге, саме комуністи, а не нацисти 

сприяли організації та проведенню в УСРР 

Першого Всеукраїнського Православного 

Церковного Собору в Києві 14–30 жовтня 

1921 року, де і було проголошено створення 

УАПЦ. І нарешті, комуністи навіть за часів 

жорсткого зросійщення і репресій з боку 

центральної влади СРСР, ніколи не називали 

Україну частиною Росії! 

У Кіровоградській області «більшість 

храмів у кінці 1941 – на початку 1942 років 

перейшла до Автокефальної Православної 

Церкви, але декілька залишилися в Автономній 

православній церкві» [92]. 

Маючи за собою певне законодавче 

підґрунтя та всіляку підтримку місцевої влади, 

у Кіровоградській області, як і в інших регіонах 

України, масово відкривалися церкви та 

молитовні будинки. Першим у м. Кіровограді 

до свята Преображення Господнього                

(19 серпня) було відкрито Преображенський 

храм, для служби в якому німецькою 

адміністрацією запрошувалися священики. 

Проте, добре пам’ятаючи недавні репресії, вони 

не поспішали відгукнутися на це запрошення. 

Першим розпочати богослужіння погодився 

священик Даміан Стацюра, прихильник РПЦ. 

Наступним було поновлено функціонування 

Грецького собору (собору Володимирської 

ікони Божої Матері), який восени 1941 року 

перейшов під юрисдикцію української 

Автокефальної церкви, був переосвячений на 

честь Різдва Пресвятої Богородиці, до свята 

якої (21 вересня) його і було відкрито міською 

управою [67]. 

«На той час собор мав жалюгідний вигляд: 

подерті стіни, відсутність дзвонів та хрестів на 

банях. Настоятель собору Михаїл Хороший за 

бюджетні кошти міської управи та пожертви 

віруючих здійснив ремонт будівлі і всіх 

приміщень, відкрив на вул. Нижній Биківській 

(Пушкіна), 62 свічну майстерню, а у вербну 

неділю 29 березня 1942 року при великому 

напливі людей, відбулося урочисте 

встановлення хреста на дзвіницю собору» [67]. 

Пізніше на соборі з’явився й дзвін. 

Подією в церковному житті 

Єлисаветградської та Миколаївської єпархій 

стала діяльність відновленого хору 

Покровського храму м. Кіровограда. Хористи 

дивували прихожан чудовим літургійним 

співом, призабутим з довоєнних часів. Створив 

цей колектив регент Драганчук за підтримки 

настоятеля храму протоієрея Федора Храмова 

[25]. «Хор діяв і в Преображенському соборі 

м. Кіровограда. Вже після війни декого з 

хористів, священиків та активних парафіян, як 

от Тетяну Авдієнко, Ірину Бойко, Федора 

Храмова та ін., звинуватять в антирадянській 

агітації та засудять на тривалі терміни 

ув’язнення в концтаборах. 

У 1941-1942 роках бракувало культових 

споруд, церковного начиння, богословської 

літератури – більшу частину цього знищили       

в 20-30-х роках. Однак дещо збереглося в 

населення, тож люди зносили до храмів хто     

що мав. Різко зросла кількість хрестин,                

а вінчання стали явищем поширеним та 

багатолюдним» [92]. 

Цікавим є факт створення дзвону для 

Покровського храму на Ковалівці. Кілька років 

тому, під час підняття на балки дзвону, який 

простояв на дзвіниці багато років, на його 

внутрішній частині було виявлено напис 

«Стараниями инженеров Ротаста и Воробьёва 

мастером Тютюшкиным отлит в сем году. 

1942». Як виявилося, ці люди працювали на 

заводі «Червона Зірка» і серед них був Фока 

Тютюшкін, родич відомого кіровоградського 

колекціонера-краєзнавця Ю.Тютюшкіна [108]. 

Цей факт може свідчити про те, що 

відродження релігійного життя в роки окупації 

охопило різні верстви населення та стало 

справжнім явищем у житті громади. 
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У роки окупації функціонувало Церковне 

єпархіальне управління при єпископі 

Єлисаветградському та Миколаївському. 

Новопризначеним єпископом з 19 травня      

1942 року став Михаїл (Хороший), керувати 

справами церковного управління доручили 

протоієрею Миколі Гагалію [24]. 

До 1930 року єпископ Михаїл (Хороший) – 

настоятель кафедрального Собору Різдва 

Богородиці в Черкасах, потім – голова 

Черкаської Окружної Ради УАПЦ. У 1930 році 

засуджений до 8 років ув’язнення.                       

У 1937 році звільнений. Війна застала в 

Кіровограді. Організував і очолив Вище 

Церковне Управління Кіровоградщини, 

настоятель парафій УАПЦ в Кіровограді. З 

1945 року – в еміграції. Помер в Торонто 

(Канада) 1977 року [91]. У протоієрея Миколи 

Гагалія доля була трагічною – у 1944 році за 

вироком радянського військового трибуналу 

його було розстріляно «за націоналістичну 

діяльність» [115].  

З єпископом Михаїлом пов’язана 

активізація релігійного життя також на 

територіях, віддалених від Кіровограда, 

зокрема в Дніпропетровську, Кривому Розі. Для 

них, а також для сусідніх територій сучасної 

Черкащини та безпосередньо для 

Кіровоградщини, єпископ Михаїл висвячував 

священиків, призначав благочинних. 31 травня 

1942 року він відправив урочисту службу з 

нагоди 130-річчя спорудження Грецької церкви 

[5, с. 326]. 

У середині 1943 року єпископа Михаїла 

(Хорошого) змінив єпископ Володимир 

(Малець), який опікувався справами УАПЦ в 

області майже до приходу Червоної Армії.  

Єпископ Володимир (Малець) з 1945 року 

перебував в еміграції. Життєвий шлях завершив 

у 1967 році [92]. 

Головною метою політики окупантів було 

намагання завоювати певний авторитет серед 

місцевого населення та мати на нього великий 

вплив релігійними засобами. Освячення церков, 

на які прибували чини як німецької, так і 

української влади, мали певні пропагандистські 

завдання: на фоні довоєнного більшовицького 

руйнування церков, майже поголовного 

винищення ними священнослужителів, 

переслідування віруючих, ці урочистості 

повинні були засвідчити про «нові, вільні 

порядки», які нібито настали з приходом 

гітлерівців. У 1942 році в області поширили 

«Подяку за визволення» єпископа Михаїла. 

Єпископ особисто відвідав Генеральний 

комісаріат і висловив свою подяку в таких 

словах: «В день визволення міста і церкви 

Кіровоградщини від панування безвірників 

вітаю Вас від імені всіх віруючих і духівництва 

Української Автокефальної Ортодоксальної 

церкви. Ми просимо Вас передати великому 

Фюреру німецького народу Адольфу Гітлерові 

нашу глибоку щиру подяку» [92]. 

Слід зауважити, що «вважати діяльність 

релігійних громад у роки окупації вільною і 

незалежною підстав немає, оскільки церковне 

життя значно регламентувалося німецькою 

окупаційною владою. Найбільше це 

стосувалося православних віруючих як 

найчисельнішої релігійної громади області. 

Окупанти, хоча й існувало Церковне 

єпархіальне управління, постійно втручалися в 

релігійне життя. На свій розсуд окупаційна 

влада встановлювала тривалість церковних 

свят, як правило, скорочуючи їхню тривалість 

або переносячи в часі, переслідуючи таку мету, 

як небажання відривати населення від праці. 

Діяльність священнослужителів була 

поставлена під контроль районних управ та 

гебітскомісаріатів, без згоди яких духівник не 

мав права приступити до здійснення служб, а 

громада – відкрити нову парафію. Окупаційна 

влада примушувала священиків відверто 

агітувати населення добровільно їхати на 

роботу до Німеччини, не дозволила викладання 

в початкових школах Закону Божого» [92].  

Між двома православними церквами в 

Україні існували суперечності стосовно мови 

богослужінь (української чи церковнослов’ян-

ської) та деяких інших питань. Із метою їх 

подолання і створення єдиної помісної церкви   

4 жовтня 1942 року Синод УАвПЦ ухвалив 

рішення про об'єднання з УАПЦ. 8 жовтня того 

ж року в Почаєвській лаврі глава автономістів 

архієпископ Олексій (Громадський) та 

представники автокефалістів архієпископ 

Никанор і єпископ Мстислав підписали Акт про 

об'єднання обох церков [109]. Але проти Акту 

негайно виступили деякі єпископи-москвофіли 

Автономної Церкви. Під їхнім тиском, а також 

під тиском німецької влади, якій об'єднання 

було політично невигідним, митрополит 

Олексій відкликав свій підпис. Невдовзі він 

опублікував звернення, де почаївську угоду 

тлумачив лише як спробу з’ясувати ставлення 

духовенства до ідеї об’єднання, як проєкт 

поєднавчої комісії, який ще мусив затвердити 

Собор єпископів [105]. Гітлерівці розгорнули 

репресії проти церковних ієрархів, священиків 

та особливо активних вірян. На початку        

1943 року окупанти заборонили церковним 

діячам здійснювати будь-які внутрішньо-

церковні зміни без згоди німецької 

адміністрації. Священиків і єпископів змусили 
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відмовитися від ідеї створення помісної церкви, 

їх зобов'язували зачитувати у храмах усі 

постанови та акти німецької адміністрації, 

відправляти богослужіння за перемогу 

німецької зброї тощо. Під тиском влади було 

зачинено половину приходів    УАПЦ [91]. 

Із наближенням фронту єпископат УАПЦ 

вирушив на Захід. Ієрархи УАПЦ покидали 

Україну з тяжким серцем і неминучими 

докорами сумління. Але евакуюватися вони 

мусили неодмінно, бо німці не залишили їм 

вибору. Крім того, було зрозуміло, що з 

поверненням радянської влади на всіх цих 

єпископів чекала смерть. Усі єпископи УАПЦ 

виїхали на Захід, крім митрополита 

Xaрківського Феофіла Булдовського, який 

невдовзі помер. У серпні 1944 року на 

українських землях не залишилося українських 

православних єпископів, а всі православні 

священики та вірні опинилися під владою 

Московської Патріархії. Рушили на Захід і 

єпископи Автономної Церкви, підлеглі 

Московській Патріархії, не будучи впевненими, 

що вона зможе захистити їх від репресій з боку 

радянської влади [99]. 

У роки німецької окупації в області 

відновили свою діяльність релігійні громади 

протестантського спрямування. 14 червня 1943 

року віруючі Євангельських баптистських 

церков провели в Кіровограді навіть свою 

конференцію [92]. 

Наступаючи, радянська армія храми та 

дзвіниці використовувала як зручні цілі та 

орієнтири, а німці, що оборонялися, як вогневі 

точки. Це призвело до руйнування кількох 

будівель храмів області, серед яких так і не 

відкритий в роки окупації Успенський собор. 

Його будівля частково постраждала від 

снарядів і бомб. Завершила ж його руйнування 

радянська влада в кінці 40-х років. 

 

 

 

 

Митрополит Полікарп  
(Сікорський Петро Дмитрович) (1875–1953), 
єпископ Луцький, митрополит Української 

Автокефальної православної церкви  
в юрисдикції Польської помісної  

православної церкви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митрополит Олексій  
(Громадський Олександр Якубович)  

(1882–1943), глава Української автономної 
православної церкви в юрисдикції 

Московського патріархату, митрополит 
Волинський і Житомирський, екзарх України 

(з 25 листопада 1941 року). 
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Із фондів ДАКО. 

Архієпископ Михаїл (Хороший). 

Фото 1946 р., м. Торонто (Канада). 

Микола Гагалій 

Фото 1930-х років.  

Єпископ Михаїл (Хороший). 

Фото 1942 р., м. Кіровоград. 

 
 Із сайту Східної Єпархії Української Православної Церкви в Канаді. 

Протоієрей Микола Гагалій,  

настоятель собору Свято-Різдва Пресвятої 

Богородиці, 1943.  
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Український голос. – 1941. – № 15 (жовтень). – С. 4 [111]. 

 

 

Довідка, підписана М. Гагалієм, 1942 (із фондів ДАКО [52]). 
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Український голос. – 1941. – № 22. – С. 2 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 23. – С. 3 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 24 (19 листопада). – С 3 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 25 (22 листопада). – С. 3 [111]. 
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Українські вісті. – 1942. – № 17 (28 лютого). – С. 3 [111]. 
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Український голос. – 1941. – № 11 (4 жовтня). – С. 4 [111]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом із місцевими вірянами до храму прийшли румунські військові, 1941 [92]. 
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Повернення збережених 

святинь до храму, 1941 

[92]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відбудова православного храму, який за радянської влади був пристосований  

під кінотеатр, 1941 [114]. 
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Місця розташування храмів на сучасній мапі.  

Замість Успенського собору з 1954 р. – обком КПУ, з 1991 р. – міськвиконком.  
 

 

Успенський собор, 1941. Вигляд із перехрестя вулиць Великої та  

Нижнє-Донської (Тімірязєва) (фото німецького військового, б.а. [120]). 
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Успенський собор, 1941. Вигляд із перехрестя вулиць Великої та  
Нижньо-Донської (Тімірязєва) (фото німецького військового, б.а.   

із колекції Олександра Мануйлова). 

 

Св.-Успенський собор, 1942  

(фото німецького військового, б.а. 

 із колекції Олексія Женжирова). 
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Німецька мапа 1942 року. Тут Успенський собор позначено хрестом, а місце  

Спасо-Преображенського собору вказано помилково на розі вул. Пашутінської та Гоголя. Справжнє 

місце розташування собору позначено мною кружком. 

 
 

Спасо-Преображенський собор, 1941. Вигляд собору з іншого боку вул. Преображенської  
(фото німецького військового [101]). 
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Вул. Олександрівська, 1941. Ліворуч – перехрестя з вул. Преображенською  

(фото німецького військового, б.а. із приватного архіву військово-історичної фотографії). 

 

 
 

Вигляд собору з вул. Олександрівської (фото німецького військового, б.а.). 
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Тимчасовий дзвін біля Спасо-Преображенського собору, серпень 1941 

(фото німецького військового із колекції «Воєнний альбом», б.а. з аукціону). 
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Храм Покрови Пресвятої Богородиці на вул. Олександрівській (Володарського) – довоєнне фото (із 
фондів ДАКО). У 30-ті роки храм було закрито радянською владою. Відомостей про те, чи правилися 

служби в цьому приміщенні під час окупації, знайти не вдалося.  
Сьогодні це храм св. Володимира Великого УАПЦ. 

 

 

Спасо-Преображенський собор (1) та храм св. Володимира Великого (колишній храм Покрови 

Пресвятої Богородиці) (2) на сучасній мапі. 
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Вхід до храму Покрови Пресвятої Богородиці, серпень 1941 (фото німецького військового, б.а. [101]). 

  



~ 278~ 
 

 

Храм Покрови Пресвятої Богородиці, 1942. Вигляд з вул. Бульварної  

(фото німецького військового, б.а. з аукціону). 
 

 

Храм Покрови Пресвятої Богородиці на німецькій карті (нижче трикутника), 1942. 
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Храм Покрови Пресвятої Богородиці, 1942. Вигляд з боку Ковалівського парку  

(фото німецького військового, б.а. з аукціону). 

 
 

 
 

Дзвін, відлитий Ф. Тютюшкіним у 1942 році на заводі «Червона Зірка».  
Поряд із дзвоном – Ю. Тютюшкін (фото з газ. «Украина-Центр» [108]). 
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Грецька церква – собор Володимирської ікони Божої Матері  

(з вересня 1941 року – собор Свято-Різдва Пресвятої Богородиці), 1941.  

Фото німецького військового, б.а. з колекції Олександра Мануйлова [67]. 
 

 

У соборі Свято-Різдва Пресвятої Богородиці, вересень 1941  

(фото німецького військового, б.а. з аукціону). 
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Будівля на подвір’ї собору Свято-Різдва Пресвятої Богородиці, в якій в роки окупації і в післявоєнний 

період знаходилося Кіровоградське єпархіальне управління  

(сучасне фото [88]).  

 

 

Місце Грецького собору (Свято-Різдва Пресвятої Богородиці) на мапі 1942 року. 
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Собор Володимирської ікони Божої Матері (з вересня 1941 року – Свято-Різдва Пресвятої 

Богородиці), 1941 (фото німецького військового з колекції Олександра Мануйлова, б.а.). 

 

 

Собор Свято-Різдва Пресвятої Богородиці (Грецька церква), 1942  

(фото німецького військового з колекції Олександра Мануйлова, б.а.). 
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Хіротонія отця Сергія Мельника в соборі Свято-Різдва Пресвятої Богородиці,  

1 серпня 1943 року. Фото із архіву Миколи Гагалія, б.а. (із фондів ДАКО). 
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Хіротонія отця Сергія Мельника в соборі Свято-Різдва Пресвятої Богородиці,  
1 серпня 1943 року. Фото із архіву Миколи Гагалія, б.а. (із фондів ДАКО). 
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Хіротонія отця Сергія Мельника в соборі Свято-Різдва Пресвятої Богородиці,  
1 серпня 1943 року.  Фото із архіву Миколи Гагалія, б.а. (із фондів ДАКО). 
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Богослужіння в соборі Свято-Різдва Пресвятої Богородиці, 1943.  
Фото із архіву Миколи Гагалія, б.а. (із фондів ДАКО). 

 

 

Священники та парафіяни собору Свято-Різдва Пресвятої Богородиці, 1943. 
Фото із архіву Миколи Гагалія, б.а. (із фондів ДАКО). 
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МІКРОРАЙОНИ ТА ВУЛИЦІ МІСТА

 Мікрорайони міста, що склалися в кінці 
1930-х років, існували майже без змін до 
середини 1960-х років. Під час окупації міська 
управа та районний комісаріат використовували 
довоєнні їх назви на основі документів і 
картографічного матеріалу Кіровоградської 
міської ради депутатів трудящих. З вулицями 
було інакше. 
 У вересні 1941 року розпочалася кампанія 
щодо перейменування вулиць обласного центру. 
Те ж саме спостерігалося по всій області. 
Окупаційна влада заборонила давати нові імена 
містам і селам області з військових міркувань до 
завершення війни, аби не було хаосу в мапах, а 
щодо перейменувань вулиць – демонструвала 
певну солідарність із місцевими жителями, та 
ще й віддала ініціативу в цьому процесі 
українській владі. Попередні більшовицькі 
топоніми, встановлені без будь-якого 
урахування місцевих традицій і примусово 
насаджені жителям, не «вписувалися» і в нову 
систему арійських цінностей окупантів, які не 
могли допустити, щоб вулиці носили, 
наприклад, імена євреїв – відомих діячів 
світового пролетарського руху. Крім того, старі 
назви асоціювалися в місцевих мешканців з 
учиненими більшовицькими вождями 
численними злочинами проти мирних жителів і 
теж не відповідали їх сподіванням на нове 
життя, що його обіцяли запровадити гітлерівці, 
тому теж підлягали заміні [92]. 

Упродовж двох днів – 2 та 3 вересня 1941 
року працювала спеціальна комісія з 
перейменування вулиць м. Кіровограда. На 
другий день дебатів комісія нарешті узгодила 
нові назви для 98 вулиць обласного центру. Так, 
вул. Воровського планували перейменувати на 
вулицю Гонти; вул. 9 січня – на Полуботка; 
Дзержинського – на Котляревського; Енгельса – 
на Петропавлівську; Калініна – на 
Миргородську; Карла Маркса – на князя 
Володимира; площу Кірова – на площу князя 
Володимира; Паризької Комуни – на Лисенка 
тощо. Свій проект комісія оформила 
протоколом та передала його на розгляд і 
затвердження міської управи. Міська управа 
спільно з міським комісаром уважно вивчили 
проект перейменувань. Деякі нові назви вулиць, 
запропоновані членами комісії і які увічнювали 
пам’ять українських національних героїв та 
інших визначних постатей українського народу, 
відхилили. 21 жовтня 1941 року офіційно 
вирішили дати нові назви таким вулицям: вул. 
Карла Маркса перейменували на Велику; вул. 
Кірова – на Михайлівську; площу Кірова – на 
Велика Площа; вул. Леніна – на Дворцову тощо. 
Загалом перейменуванню підлягали 56 вулиць 
обласного центру [20; 92; 116]. 

Заступник Кіровоградського міського 
голови Еліс наказав завідувачу будівельним 
відділом міської управи впродовж 3-х днів, до 
27 жовтня 1941 року, зняти всі таблички зі 
старими назвами вулиць. Начальник 

будівельного відділу Косоногов розпорядився 
виділити одну підводу та 2-х робітників, які й 
познімали номерні таблички з перших               
19 перейменованих вулиць [92]. 

У першій половині листопада 1941 року 
міською управою було виготовлено та 
розвішано на будинках таблички з новими 
назвами вулиць. Загалом в обласному центрі 
склали списки всіх 310 вулиць міста, відновили 
їх дореволюційні назви, порівняли з 
більшовицькими [20]. Деякі вулиці отримали 
нову назву, деяким – залишили радянські. 
Єлисаветградську вулицю Грязна, що за 
більшовиків зазнала перейменування на вул. 
Бебеля, назвали Лівобережною. Зовсім не 
змінилася впродовж трьох епох – царської, 
більшовицької та нацистської, назва вулиці 
Гоголя. Залишилися без змін деякі «нейтральні» 
радянські назви вулиць: кілька Овражних, 
Робітнича, Авіаційна тощо. Знайшлося місце і 
деяким «українським» вулицям, яким не було 
місця ні за часів імперії, ні, тим паче, за 
більшовиків: вул. Івана Франка (бо соціал-
демократ) перейменували на Богуна, Мічуріна – 
на Мазепи тощо [92]. 

У районах області «всі вулиці, що        
носили «більшовицькі назви», розпочали 
перейменовувати взимку 1942 року. Зокрема, 
Олександрівський гебітскомісар Ланге наказав 
змінити назви вулиць «на старі українські»      
20 січня 1942 року. При перейменуванні 
виникали деякі колізії. Оскільки центральну 
вулицю містечка Олександрівка здавна 
називали «Єврейською», а за більшовиків її 
нарекли іменем Леніна, то місцевій владі 
довелося вигадувати іншу назву – 
Перспективна. 

Швидко вирішили, як зазначає І. Петренко, 
долю всіх пам’ятників більшовицьким вождям: 
Леніну, Сталіну. Їх скидали з постаментів, 
потім глумилися над ними та, зрештою, 
розбивали. Пам’ятник Кірову в Кіровограді 
скинули долілиць, де він деякий час лежав. 
Хтось із жартівників примостив вірному 
сталінцю до протягнутої, але зламаної при 
падінні з постаменту руки велику мітлу. На 
його місці за проектом А. Сидоренка – 
архітектора-проектувальника міської управи, 
встановили новий, доволі скромний пам’ятник, 
для чого довелося привезти з фортечних валів 
дві старовинні гармати. Так вчинили і з 
деякими бюстами теоретиків марксизму та 
діячів більшовицької партії. Зокрема з 
Кіровоградської центральної міської бібліотеки 
їх вилучили кілька. Серед них знайшлося 
погруддя М. Хрущова [92]. 

Сьогодні існує дві версії демонтажу 
пам’ятників більшовицьким вождям у 
Кіровограді. Перша викладена в «Акті 
Державної надзвичайної комісії по 
розслідуванню злодіянь, збитків, вчинених 
німецько-фашистськими загарбниками в 
м. Кіровограді» від 24 квітня 1944 року. 
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Документ неодноразово друкувався у пресі, 
увійшов до збірника документів і матеріалів 
«Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної 
війни 1941-1945», виданої у 1968 році. На с. 89 
там написано: «Німецькі недолюдки зруйнували 
пам'ятники Володимиру Іллічу Леніну і Сергію 
Мироновичу Кірову». Ця версія, як зазначає 
Ю. Матівос, у післявоєнні роки ввійшла в 
різноманітні публікації, зокрема збірники 
спогадів та шкільні посібники. На це також 
звертає увагу В. Даценко: «Колись відомий у 
нашій області будівельник, нині покійний, Отян 
Анатолій Васильович у своїх спогадах під 
назвою «Воєнне дитинство одного хлопчика» 
чітко вказував, що пам’ятник Кірову з 
постаменту зняли німці. Він же стверджував, що 
9 травня 1945 року цей пам’ятник знову стояв 
на площі Кірова» [69].  

Друга версія полягає в тому, що пам’ятники 
були демонтовані українцями. Ю. Матівос 
зазначає: «Я свого часу, готуючи текст для 
путівника «Кировоград» (вийшов у світ 1976 
року тиражем 45 тис. примірників), зустрічався 
з багатьма старожилами міста, які народилися 
ще в позаминулому столітті, були далеко не 
простими жителями міста, пережили 
гітлерівську окупацію, у тому числі з 
А. Отяном. Мене, зокрема, дуже цікавила 
ПРАВДИВА історія пам'ятників Леніну і 
Кірову, адже, крім офіційних даних, були усні 
перекази. Жоден з опитаних нічого не сказав 
про Леніна. Щодо Кірова – всі співрозмовники 
розповідали по-різному. Лиш одна проста жінка 

з Некрасівки (прізвище її забув) розповіла те, 
що сьогодні маємо на знімках. Ви вірите, що 
скульптуру німці «знімали з п'єдесталу» у такий 
спосіб? Що скажете про гармати на п'єдесталі, 
портрет Гітлера? Я виставляв їх кілька, аналіз 
повністю підтверджував слова Віри Н., якої вже 
давно немає в живих» [69].  

Отже, сьогодні важко однозначно сказати, 
за чиєю ініціативою були демонтовані 
пам’ятники в нашому місті, як і по всій Україні. 
Напевно, за ініціативою активістів ОУН 
(мельниківців) – членів похідних груп. У будь-
якому разі ці події не лише не викликали 
обурення серед населення, але й сприймалися 
схвально –  принаймні серед його більшості. Це 
здається цілком логічним, зважаючи на спогади 
людей про напівголодне існування під час 
володарювання комуністів та масовану й 
розгалужену антикомуністичну пропаганду, 
розгорнуту німцями в перші дні війни. 

Довоєнне життя залишило чимало 
різноманітних вивісок установ, організацій і 
підприємств із більшовицькою атрибутикою. 
Скрізь на видних місцях – на дахах і стінах 
будинків, залишилися гасла та велетенські 
плакати, які славили більшовицьких вождів, 
закликали народ на нові трудові і воєнні 
звершення. Більшість з них зустріли окупантів. 
6 жовтня 1941 року Кіровоградський міський 
голова Медведков підписав наказ № 80, яким 
зобов’язав відповідні служби зняти всі «старі» 
вивіски і плакати та затерти на стінах всі 
більшовицькі гасла [21; 92]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Український голос. – 1941. – 1 листопада [111]. 
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Мапа м. Кіровограда, розроблена фахівцями міської управи, 1942 [126]. 
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Кіровоград, 1943 (фото з літака, із приватної колекції). 

 Центр, Фортеця св. Єлисавети, Новоолексіївка (на півдні), Ковалівка (на заході), заводи, залізнична 

станція, Новомиколаївка (на півночі), Велика Балка та Кущівка (частково) – на сході. 
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Додаток до постанови Кіровоградської міської управи про перейменування вулиць,  

початок листопада 1941 року. – С. 2 (із фондів ДАКО [20]). 
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Проект листа Кіровоградської міської управи про перейменування вулиць,  

початок листопада 1941 року (із фондів ДАКО [20]). 
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Список назв вулиць та провулків м. Кіровограда, затверджений міською управою у листопаді 1941 року 

(на 5-ти арк.). Фрагмент першого аркуша (із фондів ДАКО [20]). 

 

ПЕРЕЛІК  

ВУЛИЦЬ ТА ПРОВУЛКІВ МІСТА КІРОВОГРАДА  

(згідно з постановою Кіровоградської міської управи (листопад 1941 року) [20]  

з редакційними правками – змістовими та орфографічними) 

№ 

пор. 

Назва станом на 

01.11.1941 
Дореволюційна назва 

Радянська довоєнна 

назва 
Мікрорайон 

1.  Авіаційна вул. Генерала Русского вул. Авіаційна вул. Новомиколаївка 

2.  Аврамівській пров. Аврамівській пров. Аврамівський пров. Балка 

3.  Аджамський пров. Аджамський пров. Аджамський пров. Балка 

4.  Акимівський пров. Акимівський пров. Акимівський пров. Кущівка 

5.  Ананівський пров. Ананівський пров. Ананівський пров. Балка 

6.  Андріївська вул. Андріївська вул. Андріївська вул. Бикове 

7.  Арнаутівський пер. Арнаутівський пер. Арнаутівський пер. Пермський 

8.  Архангельська вул. Архангельська вул. Молотова вул. Центр 

9.  Базарний пров. Базарний пров. Базарний пров. Центр 

10.  Балківський пров. Балківський пров. Балківський пров. Балка 

11.  Банний пров. Банний пров. Банний пров. Центр 

12.  Батумський пров. Чечора пров. Батумський пров. Бикове 

13.  Берегова вул. Не було  Берегова вул. Ст. Балашівка 

14.  Береславська вул. Береславська вул. Береславська вул. Центр 

15.  Бєлінського вул. Не було Бєлінського вул. Новомиколаївка 

16.  Білоруський пров. Не було Білоруський пров. Балка 

17.  Білоцерківська вул. Не було Тельмана вул. Новомиколаївка 

18.  Бобринецька вул. Бобринецька вул. Бобринецька вул. Пермський 

19.  Бобринецьке шосе Бобринецьке шосе Бобринецьке шосе Пермський 

20.  Богадільна вул. Богадільна вул. Водоп’янова вул. Кущівка 

21.  Болотяна вул. Болотяна вул. Пролетарська вул. Центр 

22.  Больнічна вул. Больнічна вул. Больнічна вул. Новоолексіївка 

23.  Братська вул. Братська вул. Братська вул. Новоолексіївка 

24.  Брикетна вул. Не було Брикетна вул. Н. Балашівка 

25.  Бульварна вул. Бульварна вул. Фрунзе вул. Ковалівка 
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Продовження 

26.  Бурвугільна вул. Не було Бурвугільна вул. Н. Балашівка 

27.  Василівський пров. Василівський пров. Василівський пров. Центр 

28.  Велика вул. Велика Перспективна Карла Маркса Центр 

29.  Велика площа Міський бульвар Кірова площа Центр 

30.  Верхньо-Биківський пров. Верхньо-Биківський пров. Чапаєвський пров. Бикове 

31.  Верхньо-Пермська вул. Велика Пермська вул. Яна Томпа Пермський 

32.  Верхньо-Степна вул. Верхньо-Степна вул. Верхньо-Степна вул. Балка 

33.  Верхня Биківська вул. Верхня Биківська вул. Чапаєва вул. Бикове 

34.  Веселий пров. Веселий пров. Веселий пров. Кущівка 

35.  Вигонна вул. Вигонна вул. Вигонна вул. Ковалівка 

36.  Вишняківський пров. Вишняківський пров. Вишняківський пров. Пермський 

37.  Вільна вул. Кладбіщенська вул. Вільна вул. Балка 

38.  Вільний пров. Кладбіщенський пров. Вільний пров. Балка 

39.  Водогінна вул. Не було  Водогінна вул. Ст. Балашівка 

40.  Водозбірна вул. Не було  Водозбірна вул. Ст. Балашівка 

41.  Водостічний пров. Водостічний пров. Водостічний пров. Центр 

42.  Водяний пров. Водяний пров. Водяний пров. Центр 

43.  Воєнна вул. Воєнна вул. Воєнна вул. Новомиколаївка 

44.  Вознесенська вул. Вознесенська вул. Свердлова вул. Кущівка 

45.  Вокзальна вул. Вокзальна вул. Жовтневої Революції вул. Ковалівка 

46.  Волинський пров. Не було Червоний пров. Балка 

47.  Володимирівська вул. Володимирівська вул. Володимирівська вул. Новомиколаївка 

48.  Володимирівський пров. Володимирівський пров. Міліцейський пров. Бикове 

49.  Воронцовська вул. Воронцовська вул. Воронцовська вул. Балка 

50.  Вузький пров. Вузький пров. Вузький пров. Пермський 

51.  Гайдамацька вул. Не було Осипенко вул. Новомиколаївка 

52.  Галіційська вул. Не було Чернишевського вул. Кущівка 

53.  Гімназична вул. Гімназична вул. Челюскінців вул. Центр 

54.  Глінки вул. Єкатеринінська вул. Глінки вул. Новоолексіївка 

55.  Глухий пров. Глухий пров. Глухий пров. Балка 

56.  Гоголя вул.  Гоголя вул. – Успенська  Гоголя вул. Центр 

57.  Голубиний пров. Голубиний пров. Голубиний пров. Балка 

58.  Гонти вул. Ельвортівська вул. Воровського вул. Новомиколаївка 

59.  Гористий пров. Могильний пров. Гористий пров. Балка 

60.  Грозний пров. Чечори пров. Грозний пров. Бикове 

61.  Давидівський пров. Давидівський пров. Давидівський пров. Пермський 

62.  Дачна вул. Дачна вул. Дачна вул. Новоолексіївка 

63.  Дворцова вул. Дворцова вул. Леніна вул. Центр 

64.  Дворцовий пров. Дворцовий пров. Ленінський пров. Ковалівка 

65.  Диканська вул. Не було Першотравнева вул. Н. Балашівка 

66.  Диканський пров. Не було 1-го Травня пров. Пермський 

67.  Добролюбова вул. Не було  Добролюбова вул. Ст. Балашівка 

68.  Донський пров. Кірасирський пров. Добролюбова пров. Балка 

69.  Дунайська вул. Не було 8-го Березня вул. Некрасівка 

70.  Духовний пров. Духовний пров. Тракторний пров. Ковалівка 

71.  Єлисаветинський пров. Єлисаветинський пров.  Максима Горького пров. Пермський 

72.  Заводський пров. Заводський пров. Заводський пров. Пермський 

73.  Залізнична 1-а Не було  Залізнична 1-а вул. Н. Балашівка 

74.  Залізнична 2-а Не було  Залізнична 2-а вул. Ст. Балашівка 

75.  Запорізька вул. Запорізька вул. Запорізька вул. Балка 

76.  Запорізька вул. Не було Котовського вул. Бикове 

77.  Зелена вул. Не було Дем’яна Бєдного вул. Некрасівка 

78.  Землянки Землянки за Міськсадом Профспілкова Новоолексіївка 

79.  Землянки Не було Пугачова вул. Пермський 
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80.  Знам’янська вул. Знам’янська вул. Колонтай вул. Бикове 

81.  Знам’янський пров. Знам’янський пров. Знам’янський пров. Бикове 

82.  Іванівська вул. Іванівська вул. Луначарського вул. Центр 

83.  Інгульська вул. Інгульська вул. Декабристів вул. Центр 

84.  Індустріальна вул. Не було Індустріальна вул. Новомиколаївка 

85.  Кавалерійська вул. Кавалерійська вул. Орджонікідзе вул. Центр 

86.  Кавказька вул. Кавказька вул. Кавказька вул. Пермський 

87.  Кавказька площа Кавказька площа Кавказька площа Пермський 

88.  Кавказький пров. Кавказький пров. Кавказький пров. Пермський 

89.  Канатна вул. Не було Канатна вул. Кущівка 

90.  Карабінерна вул. Карабінерна вул. Карабінерна вул. Центр 

91.  Карабінерний пров. Карабінерний пров. Карабінерний пров. Центр 

92.  Карусельна вул. Карусельна вул. Карусельна вул. Новоолексіївка 

93.  Катранівський пров. Катранівський пров. Катранівський пров. Кущівка 

94.  Керченський пров. Чечора А. пров. Керченський пров. Бикове 

95.  Київська вул. Київська вул. Київська вул. Ковалівка 

96.  Кінна площа Кінна площа Кінна площа Центр 

97.  Кінний пров. Кінний пров. Кінний пров. Центр 

98.  Кірпічна вул. Не було Крупської вул. Бикове 

99.  Кірпічний пров. Кірпічний пров. Кірпічний пров. Бикове 

100.  Клинцівська вул. Клинцівська вул. Клинцівська вул. Центр 

101.  Клинцівський пров. Клинцівський пров. Клинцівський пров. Пермський 

102.  Ковалівський пров. Ковалівський пров. Ковалівський пров. Ковалівка 

103.  Ковальський пров. Ковальський пров. Ковальський пров. Балка 

104.  Козачий пров. Козачий пров. Козачий пров. Балка  

105.  Колодязна вул. Колодязна вул. Колодязна вул. Балка 

106.  Колодязний пров. Колодязний пров. Колодязний пров. Балка 

107.  Конотопський пров. Не було Піонерський пров. Балка 

108.  Короленка вул. Не було Короленка вул. Новомиколаївка 

109.  Коротка вул. Не було Кропоткіна вул. Кущівка 

110.  Короткий пров. Короткий пров. Короткий пров. Кущівка 

111.  Костельна вул. Костельна вул. Щорса вул. Ковалівка 

112.  Костопальна вул. Костопальна вул. Костопальна вул. Кущівка 

113.  Коцюбинського вул. Не було  Коцюбинського вул. Н. Балашівка 

114.  Кримська вул. Кримська вул. Кримська вул. Кущівка 

115.  Криничуватська вул. Криничуватська вул. Криничуватська вул. Балка 

116.  Кріпосна площа Кріпосна площа Кріпосна площа Пермський 

117.  Кріпосний пров. Кріпосний пров. Кріпосний пров. Пермський 

118.  Кропивницького вул. Не було Стаханівська вул. Н. Балашівка 

119.  Крутий пров. Крутий пров. Крутий пров. Балка 

120.  Крюківський пров. Крюківський пров. Сєрова пров. Новомиколаївка 

121.  Кузні вул. Кузні вул. Кузні вул. Центр 

122.  Курганна вул. Курганна вул. Курганна вул. Новоолексіївка 

123.  Курортна вул. Курортна вул. Курортна вул. Новоолексіївка 

124.  Куцовський пров. Куцовський пров. Куцовський пров. Балка 

125.  Кущівська вул. Кущівська вул. Герцена вул. Кущівка 

126.  Лагерна вул. Лагерна вул. Лагерна вул. Новомиколаївка 

127.  Лелеківська вул. Не було Лелеківська вул. Ст. Балашівка 

128.  Лермонтова вул. Не було Лермонтова вул. Некрасівка 

129.  Лесі Українки вул. Не було Лесі Українки вул. Некрасівка 

130.  Лисенка вул. Не було Паризької Комуни вул. Пермський 

131.  Лівобережна вул. Грязна вул. Бебеля вул. Ковалівка 

132.  Лісний пров. Лісний пров. Лісний пров. Балка 

133.  Літейна вул. Літейна вул. Літейна вул. Новомиколаївка 
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134.  Львівська вул. Львівська вул.  Леваневського вул. Новомиколаївка 

135.  Льотна вул. Не було Лейтенанта Шмідта вул. Некрасівка 

136.  М’ясна вул. М’ясна вул. М’ясна вул. Пермський 

137.  Мазепи вул. Друзідова вул. Мічуріна вул. Новомиколаївка 

138.  Максима Залізняка вул. Не було Партизанська вул. Некрасівка 

139.  Макшейдерівська вул. Не було  Макшейдерівська вул. Н. Балашівка 

140.    Макшейдерівський пров. Не було    Макшейдерівський пров. Н. Балашівка 

141.  Мала вул. Не було Дарвіна вул. Н-Балашівка 

142.  Маріїнська вул. Не було Лассаля вул. Пермський 

143.  Масляниківський пров. Масляниківський пров. Масляниківський пров. Пермський 

144.  Межева вул. Межева вул. Межева вул. Новоолексіївка 

145.  Мельнічний пров. Мельнічний пров. Мельнічний пров. Балка 

146.  Менделєєва вул. Не було Менделєєва вул. Н. Балашівка 

147.  Миколаївська вул. Миколаївська вул. Червонозорівська вул. Новомиколаївка 

148.  Миколаївський пров. Не було Котовського пров. Бикове 

149.  Миргородська вул. Миргородська вул. Калініна вул. Центр 

150.  Миргородський пров. Миргородський пров. Миргородський пров. Бикове 

151.  Мирний пров. Гусарський пров. Мирний пров. Балка 

152.  Михайлівська вул. Михайлівська вул. Зінов’єва (Кірова) вул.  Центр 

153.  Молдованська вул. Не було Червоноармійська вул. Кущівка 

154.  Московська вул. Московська вул. Дзержинського Центр 

155.  Моторна вул. Не було Моторна вул. Новомиколаївка 

156.  Мотузянка 1-а вул. Мотузянка вул. Мотузянка 1-а вул. Некрасівка 

157.  Мотузянка 2-а вул. Не було Мотузянка 2-а вул. Некрасівка  

158.  Надежінська вул. Не було  Ударна вул. Н. Балашівка  

159.  Наливайка вул. Торгова вул. Колгоспна вул. Новомиколаївка 

160.  Нарізна вул. Не було  Бабушкіна вул. Новомиколаївка 

161.  Некрасова вул. Не було Некрасова вул. Некрасівка 

162.  Нижньо-Донська вул. Нижньо-Донська Тімірязєва вул. Центр  

163.  Нижня Биківська вул. Нижня Биківська вул. Пушкіна вул. Бикове 

164.  Никанорівська вул. Никанорівська вул. Никанорівська вул. Пермський 

165.  Ніжньо-Пермська вул. Нижньо-Пермська Нижнє-Пермська вул. Пермський 

166.  Нікітіна вул. Не було  Маяковського вул. Некрасівка 

167.  Нова вул. Не було  Андре Марті Бикове 

168.  Новгородська вул. Новгородська вул. Новгородська вул. Кущівка 

169.  Новгородський пров. Новгородський пров. Новгородський пров. Кущівка 

170.    Новгородський пров. 2-й Новгородський пров. 2-й Новгородський пров. 2-й Кущівка 

171.  Новоросійська вул. Новоросійська вул. Новоросійська вул. Новоолексіївка 

172.  Новослобідська вул. Новослобідська вул. Новослобідська вул. Новомиколаївка 

173.  Новоукраїнська вул. Варшавська вул. Варшавська вул. Новомиколаївка 

174.  Об’їзний пров.  Об’їзний пров. Об’їзний пров. Балка 

175.  Обривний пров. Обривний пров. Обривний пров. Бикове 

176.  Овражна 1-а вул. Овражна 1-а вул. Овражна 1-а вул. Кущівка 

177.  Овражна 2-а вул. Овражна 2-а вул. Овражна 2-а вул. Кущівка 

178.  Овражна 3-я вул. Овражна 3-я вул. Овражна 3-я вул. Кущівка 

179.  Овражна 4-а вул. Овражна 4-а вул. Овражна 4-а вул. Кущівка 

180.  Овражна 5-а вул. Овражна 5-а вул. Овражна 5-а вул. Кущівка 

181.  Овражна 6-а вул. Овражна 6-а вул. Овражна 6-а вул. Кущівка 

182.  Овражна 7-а вул. Овражна 7-а вул. Овражна 7-а вул. Кущівка 

183.  Овражний пров. Овражний пров. Овражний пров. Кущівка 

184.  Огородний пров. Огородний пров. Огородний пров. Пермський 

185.  Одеська вул. Одеська вул. Одеська вул. Центр 

186.  Озерна Балка Озерна Балка Озерна Балка Бикове 

187.  Олександрівська вул. Олександрівська вул. Володарського вул. Центр  
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188.  Олександрійська вул. Олександрійська вул. Олександрійська вул. Центр 

189.  Олексіївська вул. Олексіївська вул. Олексіївська вул. Центр 

190.  Ольвіопольська вул. Ольвіопольська вул. Ольвіопольська вул. Новоолексіївка 

191.  Острівська вул. Острівська вул. Острівська вул. Центр 

192.  Павлівська вул. Павлівська вул. Артема вул. Бикове 

193.  Паркова 1-а вул. Паркова 1-а вул. Паркова 1-а вул. Новоолексіївка 

194.  Паркова 2-а вул. Паркова 2-а вул. Паркова 2-а вул. Новоолексіївка 

195.  Паркова 3-а вул. Паркова 3-а вул. Паркова 3-а вул. Новоолексіївка 

196.  Пашутінська вул. Пашутінська вул. Компанійця вул. Центр 

197.  Перекопський пров. Перекопський пров. Перекопський пров. Балка 

198.  Переяславська вул. Не було Тореза вул. Бикове 

199.  Петербурзька вул. Петроградська вул. Ленінградська вул. Новомиколаївка 

200.  Петропавлівська вул. Петропавлівська вул. Енгельса вул. Центр 

201.  Петропавлівський пров. Петропавлівський пров. Енгельса пров. Балка 

202.  Пирогова вул. Не було Пирогова вул. Некрасівка 

203.  Південна вул. Не було Каляєва вул. Кущівка 

204.  Піший пров. Піший пров. Піший пров. Балка 

205.  Піщаний пров. Піщаний пров. Піщаний пров. Балка 

206.  Плетений пров. Плетений пров. Плетений пров. Бикове 

207.  Пляжева вул. Не було Пляжева вул. Новомиколаївка 

208.  Подільський пров. Подільський пров. Подільський пров. Балка 

209.  Покровська вул. Покровська вул. Рози Люксембург вул. Центр 

210.  Покровський пров. Покровський пров. Ворошилова пров. Ковалівка 

211.  Поліцейський пров. Поліцейський пров. Слуцького пров. Центр 

212.  Полтавська вул. Полтавська вул. Полтавська вул. Балка 

213.  Полуботка вул. Не було 9-го Січня вул. Кущівка 

214.  Польова вул. Польова вул. Польова вул. Бикове 

215.  Поперечна вул. Поперечна вул. Поперечна вул. Новоолексіївка 

216.  Потьомкінська вул. Потьомкінська вул. Потьомкінська вул. Новоолексіївка 

217.  Поштовий пров. Поштовий пров. Поштовий пров. Пермський 

218.  Преображенська вул. Преображенська вул. Карла Лібкнехта вул. Центр 

219.  Придорожна вул. Не було Желябова вул. Некрасівка 

220.  Приютінська вул. Приютінська вул. Радянська вул. Ковалівка 

221.  Прогонний пров. Прогонний пров. Прогонний пров. Пермський 

222.  Прогонний тупик Прогонний тупик Прогонний тупик Пермський 

223.  Промислова вул. Не було Промислова вул. Центр 

224.  Прямий провул. Прямий провул. Прямий провул. Пермський 

225.  Риночна вул. Риночна вул. Риночна вул. Центр 

226.  Річковий пров. Водний пров. Річковий пров. Центр 

227.  Робоча 10-а вул. Робоча 10-а вул. Робоча 10-а вул. Кущівка 

228.  Робоча 11-а вул. Робоча 11-а вул. Робоча 11-а вул. Кущівка 

229.  Робоча 1-а вул. Робоча 1-а вул. Робоча 1-а вул. Кущівка 

230.  Робоча 2-а вул. Робоча вул. Робоча 2-а вул. Кущівка 

231.  Робоча 3-я вул. Робоча 3-я вул. Робоча 3-я вул. Кущівка 

232.  Робоча 4-а вул. Робоча 4-а вул. Робоча 4-а вул. Кущівка 

233.  Робоча 5-а вул. Робоча 5-а вул. Робоча 5-а вул. Кущівка 

234.  Робоча 6-а вул. Робоча 6-а вул. Робоча 6-а вул. Кущівка 

235.  Робоча 7-а вул. Робоча 7-а вул. Робоча 7-а вул. Кущівка 

236.  Робоча 8-а вул. Робоча 8-а вул. Робоча 8-а вул. Кущівка 

237.  Робоча 9-а вул. Робоча 9-а вул. Робоча 9-а вул. Кущівка 

238.  Ровенська вул. Ровенська вул. Ровенська вул. Бикове 

239.  Ровенський пров. Ровенський пров. Ровенський пров. Бикове 

240.  Роздільна 1-а вул. Не було Роздільна 1-а вул. Ст. Балашівка 

241.  Роздільна 2-а вул. Не було Роздільна 2-а вул. Ст. Балашівка 
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242.  Роздільна 3-я вул. Не було Роздільна 3-я вул. Ст. Балашівка 

243.  Ростовський пров. Чечора В. пров. Ростовський пров. Бикове 

244.  Румянцева вул. Не було Куйбишева вул. Новомиколаївка 

245.  Садова вул. Садова вул. Садова вул. Пермський 

246.  Салганний пров. Салганний пров. Салганний пров. Балка 

247.  Салтикова-Щедріна вул. Не було  Салтикова-Щедріна вул. Н. Балашівка 

248.  Севастопольська вул. Севастопольська вул. Севастопольська вул. Новомиколаївка 

249.  Семенівський пров. Семенівський пров. Семенівський пров. Кущівка 

250.  Середній пров. Середній пров. Середній пров. Кущівка 

251.  Середня вул. Середня вул. Середня вул. Новоолексіївка 

252.  Сибірський пров. Сибірський пров. Сибірський пров. Бикове 

253.  Сиваська вул. Не було Сиваська вул. Некрасівка 

254.  Сичова вул. Не було Сичова вул. Балка 

255.  Сімейний пров. Сімейний пров. Сімейний пров. Ковалівка 

256.  Сінна вул. Сінна вул. Сінна вул. Пермський 

257.  Сінна площа Сінна площа Сінна площа Пермський 

258.  Сінний пров. Сінний пров. Сінний пров. Пермський 

259.  Скелистий пров. Скелистий пров. Скелистий пров. Балка 

260.  Скобелівська вул. Скобелівська вул. Інтернаціональна вул. Пермський 

261.  Сліпий пров. Сліпий пров. Сліпий пров. Балка 

262.  Слов’янська вул. Слов’янська вул. Слов’янська вул. Новомиколаївка 

263.  Соборний пров. Соборний пров. Центральний пров. Центр 

264.  Соколівська вул. Соколівська вул. Соколівська вул. Пермський 

265.  Соколівський пров. Соколівський пров. Соколівський пров. Пермський 

266.  Солдатська вул. Солдатська вул. 20 років Міліції вул. Пермський 

267.  Солодка балка вул. Солодка балка вул. Солодка балка вул. Ковалівка 

268.  Сорочинська 1-а вул. Не було 1-ої П’ятирічки вул. Н. Балашівка 

269.  Сорочинська 2-а вул. Не було 2-ої П’ятирічки вул. Н. Балашівка 

270.  Союзний пров. Союзний пров. Союзний пров. Бикове 

271.  Спортивна вул. Спортивна вул. Спортивна вул. Новоолексіївка 

272.  Спускний пров. Спускний пров. Спускний пров. Центр 

273.  Стволова вул. Не було  Стволова вул. Н. Балашівка 

274.  Степний пров. Степний пров. Степний пров. Балка 

275.  Суботівська вул. Не було Шолохова вул. Некрасівка  

276.  Суворовський бульвар Суворовський бульвар Суворовська вул. Новоолексіївка 

277.  Сугокліївська вул. Сугокліївська вул. Сугокліївська вул. Пермський 

278.  Сухумська вул. Сухумська вул. Сухумська вул. Бикове 

279.  Сухумський пров. Сухумський пров. Сухумський пров. Бикове 

280.  Таврійська вул. Таврійська вул. Таврійська вул. Кущівка 

281.  Театральна вул. Театральна вул. Театральний пров. Центр 

282.  Тираспольський пров. Не було Тираспольський пров. Балка 

283.  Тиха вул. Тиха вул. Тиха вул. Новоолексіївка 

284.  Товарний пров. Не було  Товарний пров. Ст. Балашівка 

285.  Толстого вул. Не було Толстого вул. Некрасівка 

286.  Торгові ряди Торгові ряди Червоні ряди Центр 

287.  Транспортна вул. Транспортна вул. Транспортна вул. Ковалівка 

288.  Троїцька вул. Троїцька вул. Профінтерна вул. Новомиколаївка 

289.  Тургенєва вул. Не було  Тургенєва вул. Н. Балашівка 

290.  Українська вул. Українська вул. Українська вул. Новоолексіївка 

291.  Уманська вул. Не було Сакко і Ванцеті Новомиколаївка 

292.  Училищний пров. Училищний пров. Училищний пров. Ковалівка 

293.  Фонтанна вул. Фонтанна вул. Фонтанна вул. Новомиколаївка 

294.  Харківська вул. Харківська вул. Харківська вул. Балка  

295.  Херсонська вул. Херсонська вул. Херсонська вул. Кущівка 
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Продовження 

 

 

296.  Хмельницького вул. Не було Марата вул. Бикове 

297.  Церковна вул. Церковна вул. Червоних інвалідів Бикове 

298.  Ціолковського вул. Не було Ціолковського вул. Новомиколаївка 

299.  Чайковського вул. Не було Чайковського вул. Балка 

300.  Черкаський пров. Не було Комінтерна вул. Н. Балашівка 

301.  Чернігівська вул. Не було Чкалова вул. Н. Балашівка 

302.  Черняхівський пров. Черняхівський пров. Черняховського пров. Кущівка 

303.  Чехова вул. Не було Чехова вул. Некрасівка 

304.  Чигиринська вул. Чигиринська вул. Чигиринська вул. Ковалівка 

305.  Чугуївський пров. Не було Сталіна пров. Новомиколаївка 

306.  Чумацька вул. Не було Комсомольська вул. Пермський 

307.  Шахтарська 1-а вул. Не було Шахтарська 1-а вул. Н. Балашівка 

308.  Шахтарська 2-а вул. Не було Шахтарська 2-а вул. Н. Балашівка 

309.  Шахтарська 3-я вул. Не було Шахтарська 3-я вул. Н. Балашівка 

310.  Шахтарська 4-а вул. Не було Шахтарська 4-а вул. Н. Балашівка 

311.  Шахтарська 5-а вул. Не було Шахтарська 5-а вул. Н. Балашівка 

312.  Шахтарська 6-а вул. Не було Шахтарська 6-а вул. Н. Балашівка 

313.  Шахтарська вул. Не було Шахтарська вул. Н. Балашівка 

314.  Шевченка вул. Петрівська вул. Шевченка вул. Центр 

315.  Шкільна вул. Не було Красіна вул. Кущівка 

316.  Ярмарочна вул. Ярмарочна вул. Ярмарочна вул. Новоолексіївка 

317.  Ярмарочна площа Ярмарочна площа Ярмарочна площа Балка 

318.  Ярославська вул. Ярославська вул. Ярославська вул. Новомиколаївка 

Мікрорайони міста у 1939–1955 роках – з використанням мапи генерального 

штабу Робітничо-селянської червоної армії 1939 року. 
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БАЛКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пам’ятник радянським  

воїнам на братській могилі на 

Петропавлівському цвинтарі – фото 

сер. 1950-х рр.  (із фондів ДАКО). 

Мікрорайон на мапі 1942 року (рис. Ю. Євстратьєва). 

Будівля колишньої школи № 26  (сучасне фото). 
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НАЗВИ ВУЛИЦЬ МІКРОРАЙОНУ 

 

 
 

№ 

пор. 
Дореволюційна назва 

Радянська довоєнна 

назва 

Назва станом на 

01.11.1941 

1.  Аврамівській пров. Аврамівський пров. Аврамівській пров. 

2.  Аджамський пров. Аджамський пров. Аджамський пров. 

3.  Ананівський пров. Ананівський пров. Ананівський пров. 

4.  Балківський пров. Балківський пров. Балківський пров. 

5.  Верхньо-Степова вул. Верхньо-Степова вул. Верхньо-Степова вул. 

6.  Глухий пров. Глухий пров. Глухий пров. 

7.  Голубиний пров. Голубиний пров. Голубиний пров. 

8.  Гусарський пров. Мирний пров. Мирний пров. 

9.  Запорізька вул. Запорізька вул. Запорізька вул. 

10.  Кірасирський пров. Добролюбова пров. Донський пров. 

11.  Кладбіщенська вул. Вільна вул. Вільна вул. 

12.  Кладбіщенський пров. Вільний пров. Вільний пров. 

13.  Ковальський пров. Ковальський пров. Ковальський пров. 

14.  Козачий пров. Козачий пров.  Козачий пров. 

15.  Колодязна вул. Колодязна вул. Колодязна вул. 

16.  Колодязний пров. Колодязний пров. Колодязний пров. 

17.  Криничуватська вул. Криничуватська вул. Криничуватська вул. 

18.  Крутий пров. Крутий пров. Крутий пров. 

19.  Куцівський пров. Куцівський пров. Куцівський пров. 

20.  Лісний пров. Лісний пров. Лісний пров. 

21.  Мельнічний пров. Мельнічний пров. Мельнічний пров. 

22.  Могильний пров. Гористий пров. Гористий пров. 

23.  Не було Білоруський пров. Білоруський пров. 

24.  Не було Червоний пров. Волинський пров. 

25.  Не було Піонерський пров. Конотопський пров. 

26.  Не було Не було Не було  

27.  Не було Сичова вул. Сичова вул. 

28.  Не було Тираспольський пров. Тираспольський пров. 

29.  Не було Чайковського вул. Чайковського вул. 

30.  Об’їзний пров. Об’їзний пров. Об’їзний пров.  

31.  Перекопський пров. Перекопський пров. Перекопський пров. 

32.  Петропавлівський пров. Енгельса пров. Петропавлівський пров. 

33.  Піший пров. Піший пров. Піший пров. 

34.  Піщаний пров. Піщаний пров. Піщаний пров. 

35.  Подільський пров. Подільський пров. Подільський пров. 

36.  Полтавська вул. Полтавська вул. Полтавська вул. 

37.  Салганний пров. Салганний пров. Салганний пров. 

38.  Скелистий пров. Скелистий пров. Скелистий пров. 

39.  Сліпий пров. Сліпий пров. Сліпий пров. 

40.  Степний пров. Степний пров. Степний пров. 

41.  Харківська вул. Харківська вул. Харківська вул. 
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БИКОВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мікрорайон на мапі 1942 року (рис. Ю. Євстратьєва). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Знам’янська церква на вул. 

Польовій у кварталі між 

вулицями Церковною та 

Знам’янською, поч. ХХ ст. 

(із фондів обласного 

краєзнавчого музею). 

 

Залишки Знам’янської 

церкви на фото 1942 

року (фото б.а. із кол. 

О. Женжирова).  

Знімок зроблено  

з перехрестя вул. 

Андріївської та 

Ровенського шосе. 
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НАЗВИ ВУЛИЦЬ МІКРОРАЙОНУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

№ 

пор. 
Дореволюційна назва Радянська довоєнна назва 

Назва станом на 

01.11.1941 

1.  Андріївська вул. Андріївська вул. Андріївська вул. 

2.  Верхньо-Биківська вул. Чапаєва вул. Верхньо-Биківська вул. 

3.  Верхньо-Биківський пров. Чапаєвський пров. Верхньо-Биківський пров. 

4.  Володимирівський пров. Міліцейський пров. Володимирівський пров. 

5.  Знам’янська вул. Колонтай вул. Знам’янська вул. 

6.  Знам’янський пров. Знам’янський пров. Знам’янський пров. 

7.  Кірпічний пров. Кірпічний пров. Кірпічний пров. 

8.  Миргородський пров. Миргородський пров. Миргородський пров. 

9.  Не було Котовського вул. Запорізька вул. 

10.  Не було Котовського пров. Миколаївський пров. 

11.  Не було  Андре Марті вул. Нова вул. 

12.  Не було Тореза вул. Переяславська вул. 

13.  Не було Сухумська вул. Сухумська вул. 

14.  Не було  Сухумський пров. Сухумський пров. 

15.  Не було  Марата Хмельницького вул. 

16.  Не було Крупської вул. Кірпічна вул. 

17.  Нижня Биківська Пушкіна вул. Нижня Биківська вул. 

18.  Обривний пров. Обривний пров. Обривний пров. 

19.  Павлівська вул. Артема вул. Павлівська вул. 

20.  Плетений пров. Плетений пров. Плетений пров. 

21.  Польова вул. Польова вул. Польова вул. 

22.  Ровенська вул. Ровенська вул. Ровенська вул. 

23.  Ровенський пров. Ровенський пров. Ровенський пров. 

24.  Сибірський пров. Сибірський пров. Сибірський пров. 

25.  Союзний пров. Союзний пров. Союзний пров. 

26.  Церковна вул. Червоних інвалідів вул. Церковна вул. 

27.  Чечора А пров. Керченський пров. Керченський пров. 

28.  Чечора В пров. Ростовський пров. Ростовський пров. 

29.  Чечора пров. Батумський пров. Батумський пров. 

30.  Чечори пров. Грізний пров. Грізний пров. 

Будівля шкіряно-венерологічного диспансеру (до 

війни – педагогічний технікум), де в роки окупації 

функціонувала в’язниця СД (сучасне фото). 

 

На розі вулиць Пушкіна та К. Маркса, 1941 [123]. 
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Фортеця св. Єлисавети  

та мікрорайони Бикове 

(ліворуч), Новоолексіївка 

(вгорі); у нижній частині 

фото – Озерна балка       

(із приватної колекції). 
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КОВАЛІВКА 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мікрорайон на мапі 1942 року  

(рис. Ю. Євстратьєва). 

 

Народне училище ім. О. Пашутіна 

на вул. Кавалерійській, у 1920-х – 1930-х рр. та під 

час окупаці – школа № 4 [69]. 
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НАЗВИ ВУЛИЦЬ МІКРОРАЙОНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лікарня св. Анни, 1941 (фото німецького  

військового, б.а. з аукціону). 

 

 

 

 

 

№ 

пор. 
Дореволюційна назва Радянська довоєнна назва 

Назва станом на 

01.11.1941 

1. Бульварна вул. Фрунзе вул. Бульварна вул. 

2. Вигонна вул. Вигонна вул. Вигонна вул. 

3. Вокзальна вул. Жовтневої Революції вул. Вокзальна вул. 

4. Грязна вул. Бебеля вул. Лівобережна вул. 

5. Дворцовий пров. Ленінський пров. Дворцовий пров. 

6. Духовний пров. Тракторний пров. Духовний пров. 

7. Київська вул. Київська вул. Київська вул. 

8. Ковалівський пров. Ковалівський пров. Ковалівський пров. 

9. Костельна вул. Щорса вул. Костельна вул. 

10. Покровський пров. Ворошилова пров. Покровський пров. 

11. Приютінська вул. Радянська вул. Приютінська вул. 

12. Сімейний пров. Сімейний пров. Сімейний пров. 

13. Солодка балка вул. Солодка балка вул. Солодка балка вул. 

14. Транспортна вул. Транспортна вул. Транспортна вул. 

15. Училищний пров. Училищний пров. Училищний пров. 

16. Чигиринська вул. Чигиринська вул. Чигиринська вул. 

17. Не було Не було Не було 

18. Не було Не було Не було 

19. Не було Не було Не було 

Ремеслено-грамотне училише на 

початку 1910-х рр. (із фондів обласного 

краєзнавчого музею). Тут під час 

окупації розміщувалася німецька 

комендатура. 
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Ковалівка та частина Центру на німецькій мапі:  
1 – комендатура (у приміщенні колишнього ремеслено-грамотного училища); 2 – Покровський храм; 
3 – солдатський клуб (у приміщенні колишнього технікуму); 4 – залізничний вокзал;  
5 – Ковалівський бульвар; 6 – завод «Червона зірка»; 7 – шпиталь (пед. інститут); 8 – шталаг 305. 

 

     
 

Солдатський клуб (у приміщенні технікуму) на вул. Бульварній, 1943 [101; 125]. 
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Храм Покрови Пресвятої Богородиці на Ковалівці, 1942. Знімок із парашутної вишки біля 

Ковалівського бульвару (фото німецького військового, б.а. [101]). 
   

 

Місце парашутної вишки. 
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КОВАЛІВСЬКИЙ БУЛЬВАР 

 

Ковалівський бульвар на фотографії середини 1940-х років. 

 

Ковалівський бульвар на сучасній мапі. 
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Вхід до бульвару з вул. Кавалерійської, 1943  

(фото німецького військового, б.а. із колекції Олексія Женжирова). 

Біля паркану з боку  

вул. Дворцової, 1941  

(фото німецького військового, 

б.а. з аукціону). 

. 
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Парашутна вишка біля бульвару  

ім. Леніна. Побудована в сер. 1930-х рр., 

демонтована  в 1943 р. (фото німецького 

військового, б.а. з аукціону). 

Бульвар ім. Леніна, серпень 1941 року  

(фото німецького військового, б.а.  

з аукціону). 

Пам’ятник В.Леніну,  

серпень 1941 (фото німецького 

військового, б.а. з аукціону). 
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Фото 1942 року (фото німецького військового, б.а. з аукціону). 

 

Фотографія з літака, 1943. У лівій частині фотографії видно місце,  
де стояла парашутна вишка (фото німецького військового, б.а. [101]). 
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ПЛУЖНО-ЛИВАРНИЙ ЗАВОД (ЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА») 

Про цей промисловий гігант в «Історії міст 
і сіл Української РСР» у томі, присвяченому 
Кіровоградській області, розповідається: 
«...Окупанти розкрадали цінне устаткування, 
верстати промислових підприємств. Тільки з 
«Червоної зірки» вивезено до Німеччини 
близько 200 одиниць заводського устаткування, 
знищено або розкрадено всю технічну 
документацію на сільськогосподарські машини, 
що вироблялися до війни. Гітлерівці 
намагалися пристосувати машинобудівні за-
води для ремонту військової техніки. На 
«Червону зірку» під загрозою розстрілу вони 
зігнали до 700 робітників. Фашисти ввели на 
заводі паличну дисципліну: за найменші 
дрібниці робітників били і штрафували. Проте 
трудящі всіляко саботували заходи 
окупаційних властей по налагодженню роботи 
заводу, псували машини» [65]. Насправді все 
було зовсім не так. 

Деяке обладнання з «Червоної зірки» 
демонтували і вивезли на Схід за вказівкою 
радянських органів влади в липні-серпні 1941 
року. Крім того, відступаючи, сапери Червоної 
Армії підірвали головні корпуси цього заводу, 
перетворивши їх на руїни. Значних втрат 
зазнали й інші підприємства. Як зазначається в 
дослідженні Івана Петренка, «за підрахунками 
Кіровоградської міської управи, руйнування 
промисловості сягало 40%. На кінець грудня 
1941 року в Кіровограді відновило роботу 21 
промислове підприємство. Всі вони 
підпорядковувалися т.зв. промисловому відділу 
міської управи. Поряд з ними запрацювали      
27 дрібних майстерень, де було 370 робітників. 
Як і в радянські часи, великим підприємствам у 
роки гітлерівської окупації теж доводили 
плани. Їх вони до кінця 1941 року виконали на 
100,3%, а продукції випустили майже на 2,4 
млн. крб. Підприємства та майстерні випускали 
вози, сільськогосподарський реманент (сапи, 
лопати, граблі), ліжка, меблі, шили одяг, 
рукавиці, виготовляли фарби та оліфу, ґудзики 
та мундштуки. 

Упродовж зими-весни 1942 року в 
Кіровограді працювали все ті ж 21 промислове 
підприємство, що і до війни з 1063 робіт-
никами. За І квартал 1942 року вони виробили 
продукції майже на 3 млн. крб. та освоїли 
виробництво нової продукції: виделок, ножів, 
шпагату тощо. На літо 1942 р. в одну зміну 
працювали деякі вцілілі цехи заводу «Червона 
зірка». До роботи стали 528 робітників та 
інженерів. За короткий час на заводі для потреб 
гітлерівського війська налагодили випуск 
малих та великих лопат, як підборних, так і 
штикових, встигли випустити 126 тис. сап, 
відновили випуск запасних частин до сівалок і 

жниварок, механічних млинів, цукроварень, 
розпочали виготовляти вила та граблі. Загалом 
на кінець червня 1942 року завод випустив 
продукції на 3 млн. крб.» [92]. 

У 1943 році завод було передано одному з 
потужних німецьких підприємств і він почав 
успішну діяльність щодо виробництва значних 
обсягів сільськогосподарської та військової 
техніки із застосуванням, зокрема, і 
прогресивних німецьких технологій. Про це 
йдеться у статті Володимира Боська «Завод 
«Червона зірка» під час окупації» [4], 
написаній на основі інформації доктора Бруно 
Бокслера, батько якого Хорст Бокслер був 
директором «Червоної зірки» в окупованому 
місті. Вперше ці факти з використанням листів 
його батька і матері з Кіровограда та архівних 
документів про діяльність підприємства, що 
зберігаються у ФРН, були викладені у 
німецькому часописі «Золотий плуг» (видання 
Музею сільськогосподарської техніки).  

Навесні 1943 року німецький уряд 
запропонував великим підприємствам узяти під 
свою юрисдикцію заводи на окупованих 
радянських територіях. Першим у списку стояв 
одеський завод сільськогосподарської техніки, 
однак він дістався румунам – союзникам 
Німеччини. Другим привабливим підпри-
ємством вважався завод «Червона зірка» в 
Кіровограді. До війни тут працювало 18 тисяч 
робітників, виробничі приміщення розташову-
валися на восьми гектарах, завод мав свою 
лікарню з амбулаторним відділенням, 
ремісниче училище та дитячий садок. 
Тимчасове керівництво заводом на той час 
здійснювали офіцери Штайнерт та Хаузман. 
Прибувши до міста, Бруно Бокслер та Фауль 
(начальник виробництва фірми Еберхардт у 
місті Ульмі) оглянули завод. Він, на жаль, не 
був призначений для виробництва плугів. 
Довоєнну продукцію в основному складали 
сівалки, снаряди та ливарні вироби. Проте 
Фауль із Бокслером дійшли висновку, що після 
необхідного переоснащення можна буде 
розпочати випуск ґрунтообробної техніки. 
Оскільки Фауль відмовився очолити «Червону 
зірку», то стати її директором запропонували 
Бокслеру. Він зажадав (і отримав!) надзвичайно 
високий оклад – 1500 рейхсмарок плюс 
різноманітні надбавки, у тому числі на 
придбання зимового одягу (максимально 
дозволений оклад у Німеччині складав 1000 
марок). Фінансовим директором «Червоної 
зірки» було призначено Георга Боллера, крім 
того, вводились дві секретарські ставки. У 
Німеччині на заводі Еберхардта оголосили 
прийом на роботу в Кіровограді. Першою 
подала заяву фройлейн Хедвіг Шмідт. Більше 
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ніхто не відгукнувся, оскільки Бокслер 
схитрував, тихенько знявши оголошення. 
Оскільки бажаючих працювати на «Червоній 
зірці» не виявилося, Бокслер зміг на місце 
секретарки взяти свою молоду дружину, хоча 
офіційно це заборонялося. Шарлотта Бокслер, 
мобілізована в «трудармію», працювала на 
заводі в Ульмі. За роботу в Кіровограді їй нале-
жала зарплата 250 марок плюс «східний 
коефіцієнт» – ще 210 марок [4]. 

Завод Еберхардта прийняв «Червону зірку» 
13 травня 1943 року. Невдовзі до Кіровограда 
прибула група німецьких спеціалістів.  

Завод «Червона зірка» передовсім отримав 
нову назву – «Кіровоградський плужно-
ливарний завод» і розпочав випуск продукції: 
плугів та бронетехніки. Спочатку 
модифікували німецьке обладнання, згодом 
налагодили конвеєрну лінію та раціоналізували 
виробничий процес. Робочий день починався о 
шостій ранку і тривав до 16 години 30 хвилин із 
півторагодинною перервою на обід. Замовлень 
спочатку не було, а весь готівковий капітал 
дорівнював чотирьом тисячам марок. Клієнти, 
яких вдалося отримати, були в основному із 
військово-промислового комплексу та 
управління сільського господарства, пізніше 
з’явилися й приватні замовники серед 
місцевого населення та румунів. Невдовзі завод 
перетворився в одного з найбільших платників 
податків в області. Житлову проблему 
німецьких спеціалістів вирішили, спорудивши 
за проектом архітектора Баїша будинок на вісім 
осіб із привезених будматеріалів.  

Місцевий художник А. Сидоренко 
погодився намалювати завод та портрет 
подружжя Бокслер. Його гонорар склав 100 
марок. Для приватного користування Бокслер 
придбав автомобіль марки «Форд Ефель». 
Водієм він взяв місцевого жителя Алекса 
(Олексу) і настільки довіряв йому, що, 
проїжджаючи партизанськими місцями, 
видавав револьвер. Тим часом виробництво 
набирало обертів. Кожен робочий день 
робітники починали з молитви. Майже всі вони 
після війни зазнали репресій [4]. 

Щодо господарської діяльності заводу, то 
наведу декілька цифр. Обсяги виробництва 
зростали і свого піку досягли у вересні 1943 
року, коли доходи склали 1336434,5 марки. 
Після того, як з 12 мільйонів марок, зароблених 
за неповних півроку, вирахували податки та 
витрати на заробітну плату, залишилося 6,7 
мільйона марок; чистий прибуток склав 1,35 
мільйона марок. Щоб зрозуміти, настільки 
продуктивно працював кіровоградський завод, 
слід урахувати, що рівень цін в Україні складав 
менше третини загальнонімецьких. 

На підприємстві трудилися 88 інженерно-
технічних працівників та 760 робітників. 

Виробничими майстернями керували місцеві 
спеціалісти. Технічне та економічне відділення 
очолював росіянин Ануров, який отримував 
1200 марок та 30 відсотків преміальних. У його 
підпорядкуванні перебував німецький інженер 
Кісслінг з окладом 950 марок та 30% 
преміальних, інженери Нагорний і Розенталь 
отримували по 750 марок. Цікаво відзначити, 
що місцеві спеціалісти працювали дуже добре і 
навіть отримували більші премії, аніж німці. 
Зарплату місцевим фахівцям Бокслер міг 
призначати сам, а оклади німецьких спе-
ціалістів затверджувались у Німеччині. 
Низький прибутковий податок – 11% (про що 
сьогодні можна тільки мріяти) – мав зробити 
працю на «східних територіях» привабливою 
для німців. Далі у відомості на зарплату 
фігурують п'ятеро українських конструкторів з 
окладом у 600 марок, інші службовці 
отримували по 400 марок. Майстри на 
виробництві мали зарплату від 480 до             
600 марок, а також премії 10-50%.  У штатному 
розкладі була навіть передбачена посада 
вчителя, яку займав Нікітенко з окладом         
750 марок та 20% преміальних; мав завод свого 
архіваріуса Добровського та перекладача Аву 
Адамовську [4]. 
У листопаді 1944 року, коли німецькі війська 

відступали, як тоді пояснювали, «із 
стратегічних міркувань», на заводі з’явилася 
група саперів на чолі з лейтенантом, яка мала 
наказ зруйнувати завод. Сапери конфіскували 
всі запаси пального, не залишивши його навіть 
на евакуацію персоналу. Але передбачливий 
Бокслер приховав авіаційний бензин. Якось 
уранці стало відомо,  що радянські танки 
перебувають у шести кілометрах від 
Кіровограда. Тоді було прийнято рішення про 
евакуацію. До цього були задіяні два легкових 
авто та кілька вантажівок для перевезення 
людей і архіву. Бажаючих переїхати до 
Німеччини серед місцевих жителів виявилось 
стільки, що вантажівки всіх не вміщали. Майже 
всі машини, крім однієї, благополучно 
дісталися до Умані, де біженців посадили на 
поїзд до Німеччини.  
Заводу пощастило вціліти – його не 

зруйнували ані радянська, ані німецька влада. 
Під час бомбардувань було пошкоджено лише 
два корпуси.  
У 1958 році в Брюсселі проходила Всесвітня 

виставка, на якій була представлена й 
червонозорівська продукція. Професор Бруно 
Бокслер разом зі своїми студентами відвідав 
радянський павільйон. Серед виробів 
«Червоної зірки» Бокслер упізнав моделі, які 
запустив        у виробництво під час війни. На 
одному із стендів «старих знайомих» він 
залишив свою візитівку [4]. 
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Завод на німецькій мапі. Чорним кружком я позначив  
місце розташування парашутної вишки.

Завод «Червона зірка», 1941 (фото німецького військового, б.а. із колекції Олексія Женжирова).  

Знімок зроблено з парашутної вишки. 
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Один із корпусів заводу «Червона зірка», 1941 (фото німецьких військових, б.а. з аукціону). 
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Корпус заводу, частково зруйнований у 1941 році та відновлений у 1942 році  

(фото німецького військового, б.а. з аукціону). 

 

 

 

  
 

Корпуси плужно-ливарного заводу, 1943 (із газ. «Народне слово» [4]). 
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Будівлі заводу «Червона зірка», 1944 (фото б.а. із фондів ДАКО). 
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АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 

Біля плужно-ливарного розташовувався невеликий за площею, але важливий для окупантів 

авторемонтний завод, на якому працювали як наймані українські робітники, так і німецькі 

військовослужбовці. Керував заводом німецький військовий. 

 

 

Фото 1942 року [117]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото німецького 

військового, б.а.  [123]. 
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Фото німецьких військових [123]. 

 

На цій світлині – українські 

робітники поряд із німецькими 

військовими. 
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ЗАЛІЗНИЧНА СТАНЦІЯ КІРОВО УКРАЇНСЬКЕ 

 

 

Станція Кірово Українське (м. Кіровоград), 1943. Фото Вальтера Холлнагеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Станція Кірово Українське та завод «Червона зірка», 1941 [101]. 
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Станція Кірово Українське (м. Кіровоград), жовтень 1943. Фото Вальтера Холлнагеля. 

 

 

Станція Кірово Українське (м. Кіровоград), листопад 1943. Фото Вальтера Холлнагеля. 
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Евакуація німецьких військ, м. Кіровоград, жовтень 1943. Фото Вальтера Холлнагеля. 
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Видача кави німецьким військовим (фото німецького фотографа, б.а. з аукціону). 

 

 
 

Вагон італійського дизайну для перевезення поранених вояків, 1943.  

Фото Вальтера Холлнагеля. 
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КУЩІВКА

 
 

Мікрорайон на 

мапі 1942 року 

(рис. 

Ю. Євстратьєва) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приміщення богадільні, яке  

в 1942–1944 рр. використовувалося 

як військовий лазарет  

(сучасне фото). 
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№ 

пор. 
Дореволюційна назва 

Радянська довоєнна 

назва 

Назва станом на 

01.11.1941 

1.  Акимівський пров. Акимівський пров. Акимівський пров. 

2.  Богадільна вул. Водоп’янова вул. Богадільна вул. 

3.  Веселий пров. Веселий пров. Веселий пров. 

4.  Вознесенська вул. Свердлова вул. Вознесенська вул. 

5.  Катранівський пров. Катранівський пров. Катранівський пров. 

6.  Короткий пров. Короткий пров. Короткий пров. 

7.  Костопальна вул. Костопальна вул. Костопальна вул. 

8.  Кримська вул. Кримська вул. Кримська вул. 

9.  Кущівська вул. Герцена вул. Кущівська вул. 

10.  Не було Чернишевського вул. Галіційська вул. 

11.  Не було Канатна вул. Канатна вул. 

12.  Не було Кропоткіна вул. Коротка вул. 

13.  Не було Червоноармійська вул. Молдованська вул. 

14.  Не було Коляєва вул. Південна вул. 

15.  Не було 9-го Січня вул. Полуботка вул. 

16.  Новгородська вул. Новгородська вул. Новгородська вул. 

17.  Новгородський пров. Новгородський пров.  Новгородський пров. 

18.  Новгородський пров. 2-й Новгородський пров. 2-й Новгородський пров. 2-й 

19.  Овражна 1-а вул. Овражна 1-а вул. Овражна 1-а вул. 

20.  Овражна 2-а вул. Овражна 2-а вул. Овражна 2-а вул. 

21.  Овражна 3-я вул. Овражна 3-я вул. Овражна 3-я вул. 

22.  Овражна 4-а вул. Овражна 4-а вул. Овражна 4-а вул. 

23.  Овражна 5-а вул. Овражна 5-а вул. Овражна 5-а вул. 

24.  Овражна 6-а вул. Овражна 6-а вул. Овражна 6-а вул. 

25.  Овражна 7-а вул. Овражна 7-а вул. Овражна 7-а вул. 

26.  Овражний пров. Овражний пров. Овражний пров. 

27.  Робоча 10-а вул. Робоча 10-а вул. Робоча 10-а вул. 

28.  Робоча 11-а вул. Робоча 11-а вул. Робоча 11-а вул. 

29.  Робоча 1-а вул. Робоча 1-а вул. Робоча 1-а вул. 

30.  Робоча 3-я вул. Робоча 3-я вул. Робоча 3-я вул. 

31.  Робоча 4-а вул. Робоча 4-а вул. Робоча 4-а вул. 

32.  Робоча 5-а вул. Робоча 5-а вул. Робоча 5-а вул. 

33.  Робоча 6-а вул. Робоча 6-а вул. Робоча 6-а вул. 

34.  Робоча 7-а вул. Робоча 7-а вул. Робоча 7-а вул. 

35.  Робоча 8-а вул. Робоча 8-а вул. Робоча 8-а вул. 

36.  Робоча 9-а вул. Робоча 9-а вул. Робоча 9-а вул. 

37.  Робоча вул. Робоча 2-а вул. Робоча 2-а вул. 

38.  Семенівський пров. Семенівський пров. Семенівський пров. 

39.  Середній пров. Середній пров. Середній пров. 

40.  Таврійська вул. Таврійська вул. Таврійська вул. 

41.  Херсонська вул. Херсонська вул. Херсонська вул. 

42.  Черняхівський пров. Черняхівський пров. Черняхівський пров. 

43.  Не було Красіна вул. Шкільна вул. 

НАЗВИ ВУЛИЦЬ МІКРОРАЙОНУ 
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Пам’ятник на могилах радянських воїнів, 

полеглих під час звільнення Кіровограда та 

померлих від ран у Кущівському шпиталі, 

фото поч. 1950-х рр. (із фондів ДАКО). 

Школа № 1 (колишнє Кущівське народне училище) на 

вул. Таврійській (сучасне фото Сергія Марущака). 
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НЕКРАСІВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

НАЗВИ ВУЛИЦЬ МІКРОРАЙОНУ 
 

№ 

пор. 
Дореволюційна назва Радянська довоєнна назва Назва станом на 01.11.1941 

1. Мотузянка вул. Мотузянка 1-а вул. Мотузянка 1-а вул. 

2. Не було  Мотузянка 2-а вул. Мотузянка 2-а вул. 

3. Не було Шолохова вул. Суботівська вул. 

4. Не було Дем’яна Бєдного Зелена вул. 

5. Не було Не було Не було 

6. Не було  8-го Березня Дунайська вул. 

7. Не було Лермонтова вул. Лермонтова вул. 

8. Не було Лесі Українки вул. Лесі Українки вул. 

9. Не було Лейтенанта Шмідта вул. Льотна вул. 

10. Не було Пирогова вул. Пирогова вул. 

11. Не було Желябова вул. Придорожна вул. 

12. Не було Сиваська вул. Сиваська вул. 

13. Не було Толстого вул. Толстого вул. 

 14. Не було Некрасова вул. Некрасова вул. 

15. Не було  Маяковського вул. Нікітіна вул. 

16. Не було Партизанська вул. Максима Залізняка вул. 

17. Не було Чехова вул. Чехова вул. 

Мікрорайон на мапі 1942 року (рис. Ю. Євстратьєва). 
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НОВА БАЛАШІВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мікрорайон на мапі 1942 

року (рис. Ю. Євстратьєва). 

 

Нова Балашівка (на передньому плані ліворуч) на фото 1940-х – 1950-х рр. [114]. 

 



~ 330~ 
 

Про шахтарське минуле Нової Балашівки 

нагадують назви вулиць: Буровугільна, Ствольна, 

провулок Відбійний. Водосховище, утворене на 

місці каменоломень, улітку приваблювало 

робітників. Вони цікавилися у місцевих 

мешканців можливістю зведення будівель. 

Розбудова Нової Балашівки працівниками шахти 

«Піонер», цегельного заводу та інших 

підприємств йшла швидкими темпами. 

Висококваліфіковані робітники «Червоної Зірки» 

хотіли вирватись із нетрів Кузень (вулиця, 

забудована переважно землянками й 

напівземлянками). Причини цього в тому, що 

пролетаріат дещо позаможнішав: з середини 

1930-х років у власності робітників почали 

з’являтися патефони, велосипеди, радіоприймачі. 

Тож у 1930-х роках Нову Балашівку розбудували 

вже робітники з шахтарями. Вони створили 1-шу, 

2-гу, 3-тю, 4-ту, 5-ту, 6-ту Шахтарські, 

Маркшейдерську, Стаханівську, Ударну вулиці, 

1-шої, 2-гої П’ятирічок, провулки Брикетний, 

Буровугільний, Ствольний, Маркшейдерський 

[25]. Деякі з вулиць з жовтня 1942 року до лютого 

1944 року мали інші назви згідно з постановою 

Кіровоградської міської управи. 

Буровугільна шахта «Піонер» та «Піонер-

біс» працювали, за однією версією, з 1931 року до 

окупації міста німцями в серпні 1941 року. 

Відступаючи, радянські керівники наказали 

підірвати шахту. Після війни вони вже не 

відбудовувалися [25]. За іншою версією, 

окупаційна влада реорганізувала роботу 

підприємства – пробили новий ствол. Стару 

шахту «Піонер» закрили. Однак, як зазначає 

Леонід Багацький, «не вдалося знайти жодного 

свідчення, що наказ радянського керівництва (чи 

він взагалі існував?) про підрив шахти було 

виконано. Тому зараз важко сказати, скільки 

шахт працювало у Кіровограді під час окупації. У 

перші повоєнні роки у будівлях старої шахти 

знаходилась школа, яка пізніше стала школою № 

23» [3].  

Видобуток вугілля «німці організували з 

розмахом. Паливо постачали не тільки для потреб 

підприємств, заводів, фабрик, установ міста. 

Вугілля йшло на склади військово-ремонтних баз 

окупантів. Окрім того, у значній кількості німці 

вивозили його до країн Європи. Досі ще живі 

шахтарі, які працювали на підприємстві, 

називають різні цифри глибин виробок – 63, 65, 

67 метрів. Також стверджують, що у районі 

Старої шахти забої знаходились на малій глибині 

від поверхні. Штольні, особливо Старої шахти, 

були вузькими, а Нової – завширшки 3-4 метри, 

заввишки – 2,5-3 метри. Нова шахта (і в роки 

окупації) мала електропостачання. Деревину для 

виробництва окупанти звозили з усіх куточків 

України – переважно сосну. Вугілля вивозили на 

поверхню вагонетками. Великим святом для 

працівників шахти, за їхніми спогадами, була 

смерть коней. Шахтарі запевняють, що тільки 

тоді вони мали можливість наїстися досхочу. 

Разом із вільнонайманими працювали                      

і військовополонені. Табір для них знаходився на 

території шахти. Незважаючи на досить 

пристойну механізацію виробництва, праця 

шахтаря залишалася важкою. Мала шахта у роки 

війни і їдальню. Її приміщення розміщувалося 

приблизно у районі нинішньої аптеки [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Будівля школи № 23,  

заснованої  

в кінці 1930-х років  

(сучасне фото [25]). 
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НАЗВИ ВУЛИЦЬ МІКРОРАЙОНУ 
 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

НОВОМИКОЛАЇВКА 

№ 

пор. Дореволюційна назва 
Радянська довоєнна 

назва 

Назва станом на 

01.11.1941 

1.  Не було 1-го Травня вул. Диканська вул. 

2.  Не було 1-ої П’ятирічки вул. Сорочинська 1-а вул. 

3.  Не було 2-ої П’ятирічки вул. Сорочинська 2-а вул. 

4.  Не було Брикетна вул. Брикетна вул. 

5.  Не було Бурвугільна вул. Бурвугільна вул. 

6.  Не було Дарвіна вул. Мала вул. 

7.  Не було Залізнична 1-а вул. Залізнична 1-а вул. 

8.  Не було Комінтерна вул. Черкаський пров. 

9.  Не було Коцюбинського вул. Коцюбинського вул. 

10.  Не було Макшейдерівська вул. Макшейдерівська вул. 

11.  Не було   Макшейдерівський пров.   Макшейдерівський пров. 

12.  Не було Менделєєва вул. Менделєєва вул. 

13.  Не було Салтикова-Щедріна вул. Салтикова-Щедріна вул. 

14.  Не було Стаханівська вул. Кропивницького вул. 

15.  Не було Стволова вул. Стволова вул. 

16.  Не було Тургенєва вул. Тургенєва вул. 

17.  Не було Ударна вул. Надежінська вул. 

18.  Не було Чкалова вул. Чернігівська вул. 

19.  Не було Шахтарська 1-а вул. Шахтарська 1-а вул. 

20.  Не було Шахтарська 2-а вул. Шахтарська 2-а вул. 

21.  Не було Шахтарська 3-я вул. Шахтарська 3-я вул. 

22.  Не було Шахтарська 4-а вул. Шахтарська 4-а вул. 

23.  Не було Шахтарська 5-а вул. Шахтарська 5-а вул. 

24.  Не було Шахтарська 6-а вул. Шахтарська 6-а вул. 

25.  Не було Шахтарська вул. Шахтарська вул. 

Кіровоградська районна електростанція – на передньому плані, Нова Балашівка –  

на задньому плані, сер. 1940-х рр. (фото б.а. із фондів ДАКО). 
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НОВОМИКОЛАЇВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вигляд більшості житлових будинків  

1930-х – 1940-х рр. (сучасне фото). 

Фонтан на Новомиколаївському бульварі,  

1937 – під час окупації мав такий самий вигляд 

(фото б.а. із колекції Ю. Тютюшкіна). 

Мікрорайон на мапі  

1942 року 

(рис. Ю. Євстратьєва). 
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НАЗВИ ВУЛИЦЬ МІКРОРАЙОНУ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

№ 

пор. 
Дореволюційна назва Радянська довоєнна назва 

Назва станом на 

01.11.1941 

1.  Варшавська вул. Варшавська вул. Новоукраїнська вул. 

2.  Воєнна вул. Воєнна вул. Воєнна вул. 

3.  Володимирівська вул. Володимирівська вул. Володимирівська вул. 

4.  Генерала Русского вул. Авіаційна вул. Авіаційна вул. 

5.  Друзідова вул. Мічуріна вул. Мазепи вул. 

6.  Ельвортівська вул. Воровського вул. Гонти вул. 

7.  Крюківський пров. Сєрова пров. Крюківський пров. 

8.  Лагерна вул. Лагерна вул. Лагерна вул. 

9.  Літейна вул. Літейна вул. Літейна вул. 

10.  Львівська вул. Леваневського вул. Львівська вул. 

11.  Миколаївська вул. Червонозірівська вул. Миколаївська вул. 

12.  Не було Бєлінського вул. Бєлінського вул. 

13.  Не було Тельмана вул. Білоцерківська вул. 

14.  Не було Осипенко вул. Гайдамацька вул. 

15.  Не було Індустріальна вул. Індустріальна вул. 

16.  Не було Короленка вул. Короленка вул. 

17.  Не було Моторна вул. Моторна вул. 

18.  Не було  Бабушкіна вул. Нарізна вул. 

19.  Не було Пляжева вул. Пляжева вул. 

20.  Не було Куйбишева вул. Румянцева вул. 

21.  Не було Сакко і Ванцеті вул. Уманська вул. 

22.  Не було  Ціолковського вул. Ціолковського вул. 

23.  Не було Сталіна пров. Чугуївський пров. 

24.  Новослобідська вул. Новослобідська вул. Новослобідська вул. 

25.  Петроградська вул. Ленінградська вул. Петербурзька вул. 

26.  Севастопольська вул. Севастопольська вул. Севастопольська вул. 

27.  Слов’янська вул. Слов’янська вул. Слов’янська вул. 

28.  Торгова вул. Колгоспна вул. Наливайка вул. 

29.  Троїцька вул. Профінтерна вул. Троїцька вул. 

30.  Фонтанна вул. Фонтанна вул. Фонтанна вул. 

31.  Ярославська вул. Ярославська вул. Ярославська вул. 

Середня школа № 27  

на вул. Колгоспній, 

1939 (із приватної 

колекції). 
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   Німецький шпиталь, 1943 [125]. 

Середня школа № 3 (колишнє Миколаївське народне училище) на вул. Авіаційній 

(із приватної колекції). 
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Сучасна мапа. 

 

Німецький шпиталь, 1943 [124]. 
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Новомиколаївський пляж, 1942. Фото німецьких військових, б.а. з аукціонів.  

 

На передньому плані нижньої світлини – мешканець Кіровограда поряд із німецькими солдатами. 
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АЕРОДРОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новомиколаївка, 1942. Праворуч – авіамістечко та військовий аеродром [121]. 
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Контрольно-пропускний пункт військового аеродрому на розі вулиць Короленка та 

Наливайка (Колгоспної), 1943 (фото німецьких військових, б.а. [101]). 
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Авіамістечко та аеродром, 1942 (фото німецького військового з аукціону, б.а.  
із колекції Олексія Женжирова).

 
Кіровоградські військові авіатори готували 

техніку і себе до захисту рідної землі, а місто 
довелося залишати під шаленим натиском 
ворога вже в перші дні війни. «Чому так 
сталося, відповісти вкрай важко, бо всі 
документи, що стосуються початкового періоду 
війни на території України, зберігаються у 
московських архівах. Важко зрозуміти, за чиєю 
вказівкою і для чого сформований у Кіровограді 
незадовго до нападу Гітлера на СРСР 
швидкісний бомбардувальний авіаційний полк, 
особовий склад якого щойно освоїв пікіруючий 
бомбардувальник ПО-2, несподівано був 
переведений у Акерман під Севастополем. У 
нас лишився невеликий винищувальний полк, 
який за своїми технічними можливостями не міг 
чинити хоч найменший опір ворогу. Тому він 
змушений був відразу після вступу німців у 
місто втекти до Кривого Рогу. 

Окупувавши Кіровоград, німці заходилися 
відроджувати зруйноване радянськими 
спецслужбами міське господарство: заводи 
«Червона зірка», «Червоний профінтерн», 
цегельні, хлібні, спиртовий, м’ясо-молочний; 
фабрики, буровугільні шахти. Особливу увагу 
приділили авіаремонтним майстерням та 
військовому аеродрому на Миколаївці. На обох 
підприємствах працювали переважно німці. Їхні 
фахівці модернізували майстерні, перетворивши 
їх на авіаційний ремонтний завод (АРЗ). 
Капітальної перебудови потребував аеродром, 
насамперед злітно-посадочна смуга. Тому в 
роки окупації аеродром використовувався разом 
із АРЗ переважно для ремонту пошкоджених 
німецьких літаків та перенавчання полонених 
червоних авіаторів, які згоджувалися працювати  
 

 
на німців. Одночасно окупанти готували нову 
злітно-посадочну смугу, здатну обслуговувати 
їхню техніку. Місцем її будівництва обрали 
територію аеродрому Канатово, у п’яти 
кілометрах від Кіровограда. У жовтні 1943 року 
обладнання аеродрому було готове. Незабаром 
сюди передислокувалася німецька ескадрилья. 
Перевагу німецьким пілотам у повітрі 
забезпечували висококласні винищувачі, 
оснащені найсучаснішими гарматами і 
кулеметами, про які «сталінські соколи» могли 
тільки мріяти (за матеріалами Ю. Матівоса 
[74]). 

У Кіровограді наприкінці 1943 – на початку 
1944 рр. базувалася військова частина, де 
служив Ханс-Ульріх Рудель (1916–1982) – 
пілот штурмової авіації, найзнаменитіший та 
найрезультативніший пілот пікірувального 
бомбардувальника Ю-87 («Штуки») у роки        
ІІ світової війни; єдиний кавалер повної стрічки 
Лицарського хреста: із Золотими Дубовими 
листками, Мечами і Діамантами. За кількістю 
нагород Руделя перевершив тільки Герінг. 
Всього виконав 2530 бойових вильотів. Знищив 
9 літаків, 519 танків, понад 800 автомобілів,      
50 позицій артилерійських батарей,                      
4 бронепоїзди, потопив кілька десятків суден. 
Сам був збитий зенітним вогнем понад 30 раз,    
5 разів був поранений, 6 разів здійснював 
посадку за лінією  фронту. Після  поранення в 
стегно продовжував літати із загіпсованою 
ногою. Потім Руделю ампутували нижню 
частину гомілки, але й без ноги він продовжував 
виконувати бойові польоти. Закінчив війну          
в званні оберста. З  1948  жив у Аргентині,  
потім перебрався у Швейцарію (за матеріалами 
В. Боська).  



~ 340~ 
 

 

Ханс-Ульріх Рудель  

З кіровоградським аеродромом пов’язане 

ім’я Еріха Хартмана (1922-1993), німецького 

військового льотчика. Визнаний кращим асом 

Другої світової війни: 1400 бойових вильотів, 

800 повітряних боїв, 352 збитих літаки. 

Авіаційна частина, в якій він служив, з 19.10 по 

31.10.1943 дислокувалась у Кіровограді; з 07.01 

по 09.01.1944 – у Малій Висці; з 10.01 по 

22.02.1944 – у с. Новокрасне Маловисківського 

району. У небі Кіровоградщини збив 20 

радянських літаків. 02.03.1944  впродовж дня 

встановив особистий рекорд: 10 літаків. За це 

досягнення був нагороджений Лицарським 

Хрестом із дубовими листками.  

 

Еріх Хартман 

Радянські пілоти прозвали Хартмана 
«Чорним Дияволом» (за колір літака), за його 
голову була призначена нагорода – 10 тисяч 
рублів. Пізніше потрапив у полон, був виданий 
союзниками після закінчення ІІ світової війни 
Радянському Союзу, засуджений на 25 років, 
відсидів у таборах понад десять років, але 
воєнним злочинцем себе не визнав. Звільнений 
за особистим клопотанням канцлера ФРН 
Аденауера (із кн. В. Боська «Історичний 
календар Кіровоградщини на 2012 рік. Люди. 
Події. Факти». – Кіровоград, 2011. – 260 с.»). 

Кращі німецькі аси Е. Хартман, Х. Рудель 
та кращий радянський ас Іван Кожедуб            
(1920-1991) могли зустрітися в кіровоград-
ському небі. Іван Микитович брав 
безпосередню участь у визволенні області            
з 1 жовтня 1943 по 12 березня 1944 року. У цей 
період він був командиром винищувальної 
ескадрильї 4-го винищувального авіакорпусу 
генерал-майора І. Подгорного. Першу Зірку 
Героя Радянського Союзу І. Кожедуб          
отримав 4 лютого 1944 року за бої у 
кіровоградському небі.  

 

Іван Кожедуб 

Тут Іван Микитович  здійснив 326 бойових 
вильотів і збив 19 ворожих літаків (всього на 
один менше, ніж Хартман!). До речі, Кожедуб, 
на відміну від Хартмана, жодного разу не був 
збитим! Авіадивізія, в якій воював Іван 
Микитович, отримала почесне найменування 
«Кіровоградська» (зі статті В. Боська «Правда 
про Велику Вітчизняну та Другу світову війни: 
наші та їхні герої»). 
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Німецькі вояки з одного з підрозділів люфтваффе (військової авіації), б.а. [125] в районі авіаремонтного 
заводу (за версією А. Риби) [69]. Новомиколаївка, 1942. 

 

 
Петлиці вояків люфтваффе  

(із колекції В.Урсулова). 
 

 

 

 

 

 

Район авіаремонтного заводу на сучасній мапі (рисунок В. Урсулова).
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НОВООЛЕКСІЇВКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Будівлі міської лікарні № 1, де в роки окупації розташовувався військовий шпиталь, який мав окремі 

відділення для німецьких військових та радянських військовополонених.

Мікрорайон на мапі  

1942 року (рис. 

Ю. Євстратьєва). 
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Німецький військовий цвинтар на фортечних валах (на межі 

сучасного меморіального цвинтаря), 1941–1943 (фото 

німецького військового). 

Анатолій Морозов. На фото 1942 року він вперше визначив 

місце німецьких військового цвинтаря 1941–1943 років. До 

цього часу нам було відомо із документів обласного архіву та 

газети "Українські вісті" лише про існування такого цвинтаря. 

Зокрема, є відомості про те, що Кіровоградською міською 

управою за клопотанням німецького військового 

командування у 1942 році до цього цвинтаря було проведено 

водогін. 

На фото А.Морозова можна побачити навіть розташування 

рядів могил на цьому цвинтарі. Можна припустити, що 1944 

року могили були загорнуті, тому про існування цвинтаря 

нікому чи майже нікому не було відомо.  

На цьому місці, - згадує Ярослав [69] у кінці 1990-х років 

проводили ексгумацію за стіною з іменами радянських 

військових і трохи лівіше. Глибина розкопаних траншей не 

перевищували пів метра і вони були в ряд наче як братські, 

але фахівці, котрі проводили ексгумацію, сортували рештки 

окремо у різні мішки: німців – у сині, їх одразу забирали на 

перепоховання, а військових інших національностей, зокрема 

росіян, кавказців – у чорні. Подальша їх доля невідома. 

Німецький цвинтар (ліворуч) та 

місце розстрілів на фортечних валах 

(рис. А. Морозова). 

Німецький цвинтар (фото німецьких 

військових [120]). 
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НАЗВИ ВУЛИЦЬ МІКРОРАЙОНУ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

пор

. 

Дореволюційна назва Радянська довоєнна назва Назва станом на 01.11.1941 

1. Больнічна вул. Больнічна вул. Больнічна (Лікарняна) вул. 

2. Братська вул. Братська вул. Братська вул. 

3. Єкатеринінська вул. Глінки вул. Глінки вул. 

4. Дачна вул. Дачна вул. Дачна вул. 

5. Землянки за Міськсадом Профспілкова вул. Землянки вул. 

6. Карусельна вул. Карусельна вул. Карусельна вул. 

7. Курганна вул. Курганна вул. Курганна вул. 

8. Курортна вул. Курортна вул. Курортна вул. 

9. Межевий бульвар Межевий бульвар Межева вул. 

10. Новоросійська вул. Новоросійська вул. Новоросійська вул. 

11. Ольвіопольська вул. Ольвіопольська вул. Ольвіопольська вул. 

12. Паркова 1-а вул. Паркова 1-а вул. Паркова 1-а вул. 

13. Паркова 2-а вул. Паркова 2-а вул. Паркова 2-а вул. 

14. Паркова 3-я вул. Паркова 3-я вул. Паркова 3-я вул. 

15. Поперечна вул. Поперечна вул. Поперечна вул. 

16. Не було Не було Не було 

17. Потьомкінська вул. Потьомкінська вул. Потьомкінська вул. 

18. Румянцева вул. Румянцева вул. Румянцева вул. 

19. Середня вул. Середня вул. Середня вул. 

20. Спортивна вул. Спортивна вул. Спортивна вул. 

21. Суворовський бульвар Суворовська вул. Суворовський бульвар 

22. Тиха вул. Тиха вул. Тиха вул. 

23. Українська вул. Українська вул. Українська вул. 

24. Ярмарочна вул. Ярмарочна вул. Ярмарочна вул. 

Радянський військовий 

цвинтар на фортечних 

валах,  відкритий  

у 1944 році, фото  

поч. 1950-х рр.  

(із фондів ДАКО). 
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Фортеця святої Єлисавети як історична пам’ятка періоду німецької окупації (сучасне фото). 

 

 

1. Німецький військовий шпиталь із відділенням для радянських 
військовополонених. 

2. Місце масових страт і поховань підпільників, партизан, військовополонених та 

цивільного населення – меморіальний цвинтар. 

3. Місце колишнього німецького військового цвинтаря (1941 – 1996 рр.). 

4. Місце поховань радянських військових – меморіальний цвинтар (з 1944 р.). 
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ПЕРМСЬКИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрорайон на мапі 1942 року (рис. Ю. Євстратьєва). 
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НАЗВИ ВУЛИЦЬ МІКРОРАЙОНУ 

 

 

 

№ 

пор. 
Дореволюційна назва Радянська довоєнна назва Назва станом на 01.11.1941 

1.  Арнаутівський пров. Арнаутівський пров. Арнаутівський пров. 

2.  Бобринецька вул. Бобринецька вул. Бобринецька вул. 

3.  Бобринецьке шосе Бобринецьке шосе Бобринецьке шосе 

4.  Велика Пермська вул. Яна Томпа Верхньо-Пермська вул. 

5.  Вишняківський пров. Вишняківський пров. Вишняківський пров. 

6.  Вузький пров. Вузький пров. Вузький пров. 

7.  Давидівський пров. Давидівський пров. Давидівський пров. 

8.  Не було 1-го Травня пров. Диканський пров. 

9.  Єлисаветинський пров. Максима Горького пров. Єлисаветинській пров. 

10.  Заводський пров. Заводський пров. Заводський пров. 

11.  Не було Пугачова вул. Землянки 

12.  Кавказька вул. Кавказька вул. Кавказька вул. 

13.  Кавказька площа Кавказька площа Кавказька площа 

14.  Кавказький пров. Кавказький пров. Кавказький пров. 

15.  Клинцівський пров. Клинцівський пров. Клинцівський пров. 

16.  Кріпосна (Фортечна) пл. Кріпосна площа Кріпосна площа 

17.  Кріпосний пров. Кріпосний пров. Кріпосний пров. 

18.  Не було Паризької Комуни вул. Лисенка вул. 

19.  М’ясна вул. М’ясна вул. М’ясна вул. 

20.  Не було Лассаля вул. Маріїнська вул. 

21.  Масляниківський пров. Масляниківський пров. Масляниківський пров. 

22.  Нижньо-Пермська вул. Нижньо-Пермська вул. Нижньо-Пермська вул. 

23.  Никанорівська вул. Никанорівська вул. Никанорівська вул. 

24.  Огородний пров. Огородний пров. Огородний пров. 

25.  Поштовий пров. Поштовий пров. Поштовий пров. 

26.  Прогонний пров. Прогонний пров. Прогонний пров. 

27.  Прогонний тупик Прогонний тупик Прогонний тупик 

28.  Прямий провул. Прямий провул. Прямий провул. 

29.  Садова вул. Садова вул. Садова вул. 

30.  Сінна вул. Сінна вул. Сінна вул. 

31.  Сінна площа Сінна площа Сінна площа 

32.  Сінний пров. Сінний пров. Сінний пров. 

33.  Скобелівська вул. Інтернаціональна вул. Скобелівська вул. 

34.  Соколівська вул. Соколівська вул. Соколівська вул. 

35.  Соколівський пров. Соколівський пров. Соколівський пров. 

36.  Солдатська вул. 20 років Міліції Солдатська вул. 

37.  Сугокліївська вул. Сугокліївська вул. Сугокліївська вул. 

38.  Не було Комсомольська Чумацька вул. 
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Школа № 7 (колишнє Пушкінське народне училище),  

фото сер. 1950-х рр. (із кол. Ю. Тютюшкіна). 

На розі вул. Великої та Верхньо-Пермської, 1942. Фото німецького військового, б.а. [101]. 
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Під час повені на вул. Верхній Пермській, березень 1942 року.  

Фото німецького військового, б.а. з аукціону. 

Кіровоградський пивзавод у 1942 році.  

 Фото німецького військового, б.а. [101]. 
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СТАРА БАЛАШІВКА 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

НАЗВИ ВУЛИЦЬ МІКРОРАЙОНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

пор. 

Дореволюційна 

назва 

Радянська довоєнна 

назва 

Назва станом на 

01.11.1941 

1.  Не було Водогінна вул. Водогінна вул. 

2.  Не було Водозбірна вул. Водозбірна вул. 

3.  Не було Залізнична 2-а вул. Залізнична 2-а вул. 

4.  Не було Добролюбова вул. Добролюбова вул. 

5.  Не було Роздільна 1-а вул. Роздільна 1-а вул. 

6.  Не було Роздільна 2-а вул. Роздільна 2-а вул. 

7.  Не було Роздільна 3-я вул. Роздільна 3-я вул. 

8.  Не було Товарний пров. Товарний пров. 

9.  Не було Берегова вул. Берегова вул. 

10.  Не було Лелеківська вул. Лелеківська вул. 

Рис. Павла Рябкова (1913) 

Мікрорайон на мапі 1942 року (рис. Ю. Євстратьєва). 
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Стара Балашівка на фото 

1946 року (фотограф Чехов) [114]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості архітектурного ландшафту  

Старої Балашівки (сучасне фото). 
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ЦЕНТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фортеця 

Мікрорайон на мапі 1942 року (рис. Ю. Євстратьєва). 
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НАЗВИ ВУЛИЦЬ МІКРОРАЙОНУ 

 

 
                             

№ 
пор. 

Дореволюційна назва Радянська довоєнна назва Назва станом на 01.11.1941 

1.  Архангельська вул. Молотова вул. Архангельська вул. 
2.  Базарний пров. Базарний пров. Базарний пров. 
3.  Банний пров. Банний пров. Банний пров. 
4.  Береславська вул. Береславська вул. Береславська вул. 
5.  Болотяна вул. Пролетарська вул. Болотяна вул. 
6.  Василівський пров. Василівський пров. Василівський пров. 
7.  Велика Перспективна Карла Маркса Велика вул. 
8.  Міський бульвар Кірова площа Велика площа 
9.  Водостічний пров. Водостічний пров. Водостічний пров. 
10.  Водяний пров. Водяний пров. Водяний пров. 
11.  Гімназична вул. Челюскінців вул. Гімназична вул. 
12.  Гоголя вул. Гоголя вул. Гоголя вул. 
13.  Успенська вул. Гоголя вул. Гоголя вул. 
14.  Дворцова вул. Леніна вул. Дворцова вул. 
15.  Іванівська вул. Луначарського вул. Іванівська вул. 
16.  Інгульська вул. Декабистів вул. Інгульська вул. 
17.  Кавалерійська вул. Орджоникідзе вул. Кавалерійська вул. 
18.  Карабінерна вул. Карабінерна вул. Карабінерна вул. 
19.  Карабінерний пров. Карабінерний пров. Карабінерний пров. 
20.  Кінна площа Кінна площа Кінна площа 
21.  Кінний пров. Кінний пров. Кінний пров. 
22.  Клинцівська вул. Клинцівська вул. Клинцівська вул. 
23.  Кузнєчна вул. Кузнєчна вул. Кузнєчна вул. 
24.  Кузні вул. Кузні вул. Кузні вул. 
25.  Миргородська вул. Калініна вул. Миргородська вул. 

26.  Михайлівська вул. 
Кірова вул. (1926–1934 рр. – 
Зінов’єва вул.) 

Михайлівська вул. 

27.  Московська вул. Дзержинського вул. Московська вул. 
28.  Нижньо-Донська вул. Тімірязєва вул. Нижньо-Донська вул. 
29.  Одеська вул. Одеська вул. Одеська вул. 
30.  Олександрівська вул. Володарського вул. Олександрівська вул. 
31.  Олександрійська вул. Олександрійська вул. Олександрійська вул. 
32.  Олексіївська вул. Олексіївська вул. Олексіївська вул. 
33.  Острівська вул. Острівська вул. Острівська вул. 
34.  Пашутінська вул. Компанійця вул. Пашутінська вул. 
35.  Петропавлівська вул. Енгельса вул. Петропавлівська вул. 
36.  Покровська вул. Рози Люксембург вул. Покровська вул. 
37.  Поліцейський пров. Слуцького пров. Поліцейський пров. 
38.  Преображенська вул. Карла Лібкнехта вул. Преображенська вул. 
39.  Не було Промислова вул. Промислова вул. 
40.  Риночна вул. Риночна вул. Риночна вул. 
41.  Водний пров. Річковий пров. Річковий пров. 
42.  Соборний пров. Центральний пров. Соборний пров. 
43.  Спускний пров. Спускний пров.  Спускний пров. 
44.  Театральна вул. Театральний пров. Театральна вул. 
45.  Торгові ряди вул. Червоні ряди вул. Торгові ряди вул. 
46.  Петрівська вул. Шевченка вул. Шевченка вул. 
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Вул. Кавалерійська (перехрестя з Дворцовою), 1941. 

Ліворуч – театр, праворуч за трамвайною зупинкою – вхід до Ковалівського парку [9]. 

 

 

На розі вулиць Великої та Дворцової, 1942. Вигляд з боку площі Великої  

(фото німецького військового, б.а. [101]). 
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На розі вулиць Великої 

та Дворцової, 1942. 

Вигляд із боку  

вул. Великої  

(фото німецьких 

військових, б.а. [101]). 
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Італійські тягачі FIAT SPA TL-37 На розі Великої та Московської, 1941. Центральний гастроном та 

школа № 6 (фото б.а. з архіву «Воєнний альбом).  
 

 

Св.-Успенський собор, 1942 (фото німецького військового, б.а. [101]). 
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На вул. Великій 

навпроти Успенського 

собору, 1942 (фото 

німецького військового, 

б.а. [101]). 

 

Успенський собор, 1942  

(фото німецьких військових, 

б.а.  із колекції Євгенія К.). 
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Вул. Преображенська, міська лазня, 1942. На цьому місці сьогодні –  

будівля «Укртелекому» (фото німецького військового, б.а. [101]). 

 

Вул. Преображенська, 1942. Ліворуч – Спасо-Преображенський собор  

(фото німецького військового, б.а. [101]). 

 



 

~ 359 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торговий комплекс «Пасаж» на вул. Великій, 1942 (із колекції Юрія Тютюшкіна).  

На цьому місці нині – готель «Київ».  

 
 

На протилежному боці вулиці Великої, у тому ж самому кварталі, 1941  

(фото німецького військового, б.а. з аукціону). 
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Німецький танк PzKpfw III та санітарний автобус з італійськими військовими, серпень 1941. 

Вул. К. Маркса (будівля між вулицями К. Лібкнехта та Р. Люксембург; на цьому місці  сьогодні – 

п’ятиповерхова будівля 1966 року побудови). Фото б.а. із колекції «Воєнний альбом». 

 

Шість кварталів по вул. Великій від вул. Дворцової до великого мосту. 
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Той самий квартал, що і на попередньому знімку (фото німецького військового, б.а. [101]).  
За цими будівлями – центральний ринок. 

 

 

Вул. Велика, 1942. Квартал між Вулицями Преображенською та Гоголя (кінотеатр «Сивашець»  
та річка Інгул – ліворуч). Сьогодні на цьому місці – торговельний центр «Депот»  

(колишній «Дитячий світ»). Із колекції газети «Украина-Центр». 
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Вул. Велика, 1942 (фото б.а. [101]). Праворуч – Грецька церква (Кафедральний собор), ліворуч: на 

задньому плані – будівля контори трамвайного депо, на передньому плані – будівлі Базарної площі. 
 

 

Перехрестя вулиць Великої та Московської, 1942 (фото б.а. з аукціону [101]). 
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На вул. Дворцовій, 1941. Фото 1. На перехресті з вулицею Інгульською (Декабристів), б.а. [101].  

 

На вул. Дворцовій, 1941. Фото 2. Квартал між вул. Миргородською (Калініна)  

та Театральним провулком, б.а. [101].  
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Фото 3. Будівля зимового театру, серпень 1941 (фото німецького військового, б.а.).  

На фасаді ще зберігся плакат червня-липня 1941 року «Смерть фашизму!». 

 

 

Місця трьох попередніх фотографій на мапі 1942 року. 
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На вул. Кавалерійській (Орджонікідзе). Фото німецького військового, б.а. з аукціону. 

На перехресті вулиць Леніна та 

Орджонікідзе, 5 серпня 1941 року. 

Фото німецького військового, б.а. 

з аукціону. 

 . 
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Фото німецьких військових, б.а. із аукціонів. 

Цвинтар біля будівлі Кіровоградського 
педагогічного інституту,  у якій у 1941 – 1943 роках 
функціонував військовий шпиталь. На цьому місці 
сьогодні  розташовано 7-поверховий корпус 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету. 

На подвір’ї шпиталю, 1943. 
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На розі вулиць Дворцової та Пашутінської (біля лікарні № 3), 1942  

(фото німецького військового, б.а. з аукціону). 

 

Міська музична школа,  

вул. Московська  

(фото б.а. із колекції 

Ю. Тютюшкіна). 

Восени 1941 року в Кіровограді 

запрацювала музична школа. 

Академічні концерти, які 

періодично влаштовували 

педагоги та учні цієї школи на 

чолі з директором Лідією 

Яківною Кірєєвою, збирали 

сотні кіровоградців. На них 

з’являлися й чини окупаційної 

влади.  

Укінці 1943 року школу, 

напевно, було закрито,  

а Л.Я.Кірєєва та деякі її колеги 

змушені брати патент на 

приватні уроки музики [92]. 
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Центральна частина міста. Праворуч – дорога до фортеці св. Єлисавети та Ровенське шосе  

(фото з літака, б.а.), 1942. 

 

 
 

Рис. Миколи Дяченка [69]. 
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Лівобережна частина міста. Центральний мікрорайон (фото з літака, б.а.), 1942. 

 

 

Рис. Миколи Дяченка [69]. 
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Вул. Землянки (квартал «5/5»), 1941. Фото німецького військового, б.а. [117]. 

 

 
 

Вул. Землянки (квартал «5/5»), 1941. Фото німецького військового, б.а. [127] 
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Квартал «5/5» на німецькій мапі 1942 року. 

 

 

На розі вулиці Великої та Кінної площі, 1942. Фото німецького військового, б.а. з аукціону. 

 Знімок зроблено з водонапірної вежі. 
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ПЛОЩА ВЕЛИКА 

 

Площа Кірова, серпень 1941 (фото б.а. із колекції Олександра Мануйлова). 

 

Велика площа (площа Кірова, площа Героїв Майдану) на сучасній мапі.  
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Площа Кірова, 5 серпня 1941 року (фото німецьких військових, б.а. з аукціону).  
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Площа Кірова, 6 серпня 1941 року 

(фото німецьких військових, б.а.  

з аукціонів).   

Пам’ятник було скинуто  

з постаменту за допомогою 

пожежного рукава. 
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Площа Кірова, серпень 1941, б.а. [101]. 

 

Площа Кірова, вересень 1941 року, б.а. [101]. 

На цій фотографії, ймовірно, черга до відділу праці міської управи. 

Фото німецьких військових, б.а. з аукціонів. 
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Велика площа, 1942. Вигляд з боку сучасного кінотеатру «Зоряний» 

(фото німецького військового, б.а. [101]). 

 

 

 
 

Благоустрій території біля нового пам’ятника на старому постаменті – «трудовий десант» учнів однієї 

з центральних шкіл, квітень 1942 (фото німецького військового, б.а. [117]). 
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Площа Велика, червень 1942 (фото німецького військового, б.а. із колекції Євгенія К.). 

 

Велика площа, будівля 

гебітскомісаріату, весна 1942 

(фото в день одного з державних свят: 

День народження фюрера – 20 квітня  

або День національного духу –  

1 травня) [125]. 
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Німецькі військові та місцеві мешканці на площі, 1941 (фото німецького військового, б.а. з аукціону). 

 

 

 
 

Площа Велика, 1942. Будівля гебітскомісаріату та міської управи (фото німецького військового, б.а. 

із колекції Євгенія К.). 
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РИНОК. 

БАЗАРНА ПЛОЩА 

 

Ринок та плоша на сучасній мапі. 

 

Центральний ринок, 1942 (фото німецького військового фотографа з аукціону, б.а.). 
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На Базарній площі,  

вересень 1941 [119]. 
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На Базарній площі,  

вересень 1941 [119]. 
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Базарна площа та міст на вул. Пашутінській, жовтень 1943. Фото Вальтера Холлнагеля. 

 

Базарна площа, 1943. Вигляд із вул. Пашутінської  (із фондів ЦДКФФА [114]). 
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Базарна площа, 1943. Знімок зроблено з будівлі обласного суду.  

Фото німецького військового, б.а. [101]. 

 

На розі вулиць В. Пермська та Пашутінська, 1942, б.а. [101]. Праворуч – комплекс будівель 
трамвайного депо, за будівлею ліворуч – Базарна площа.  Фотограф стояв на вул. В. Пермській. 

 

Це місце на  

сучасній мапі. 
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МІКРОРАЙОНИ МІСТА 

 НА ФОТО 1942 РОКУ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Балка 

2. Бикове 

3. Ковалівка 

4. Кущівка 

5. Некрасівка 

6. Нова Балашівка  

7. Новомиколаївка 

8. Новоолексіївка 

9. Пермський 

10. Стара Балашівка (до кадру не 

увійшла) 

11. Центр 
 

_________________ 

*  Згідно з офіційними документами Кіровоградської міської управи жовтня – листопада 1941 року. 
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Загальний вигляд міста. Фото з німецького літака, 25.02.1944, б.а. [121]. 
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УКРАЇНСЬКА СЛУЖБА ПОРЯДКУ, 

МИРОВИЙ СУД 

 

 

 

Український голос. – 1941. – № 19. – С. 2 [111]. 
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НАКАЗ № 18 

ПО КОМЕНДАТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ  

СЛУЖБИ ПОРЯДКУ 

м. Кіровограда від 4 вересня 1941 року 

 § - І. 

 В цілях правильної постанови роботи на 

участках м. Кіровограда, НАКАЗУЮ: всім 

працівникам Служби порядку: 

1. Під час затримання громадян обов’язково 

проводить протокол затримання та особистого 

обшуку по надсилаємому журналу. Особистий 

обшук проводять виключно в присутності 

понятих за підписом в протоколі особи, що була 

затримана, та понятих з зазначенням їх адреси. 

Все, що буде відібрано при особистому 

обшуку, хоронити у Вас та надсилати  зібране  в 

купі з затриманим. 

2.  Щоденно вести журнал затриманих 

відповідно до встановленої форми. 

КОМЕНДАНТ УКРАЇНСЬКОЇ 

СЛУЖБИ ПОРЯДКУ (підпис) 

Із фондів ДАКО [27]. 

 

Будинок на вул. Великій, 40 (колишній ресторан) на розі вулиць Великої та Московської, 

де в 1942–1943 роках розміщувалося бюро Української Служби Порядку. 

Фото німецького військового з аукціону, б.а., 1943 (із колекції Олексія Женжирова). 



 

~ 389 ~ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда захисту (місцева самооборона), 1942.  

Фото німецького військового, б.а. з аукціону. 

Українські вісті. – 1942. – 

№ 14 (лютий). – С. 4  [111]. 

 

Підрозділ Української служби порядку, 1942.  

Фото німецького військового, б.а. [101]. 
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Охоронці порядку на 

базарі, 1941 (із кн. 

«Нацистський 

окупаційний режим на 

Кіровоградщині 1941-

1944 рр.» [92]). 

 

На посту біля обласної 

поліції – озброєна варта  

(із кн. «Нацистський 

окупаційний режим на 

Кіровоградщині           

1941-1944 рр.» [92]). 

 

 

 

Біля входу до районного 

посту служби української 

охоронної поліції (із 

фондів Державного архіву 

ФРН [121]). 
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Наказ начальника українського шутцманшафту Знам'янського району 23 квітня 1943 року всім 

начальникам постів про затримання парашутистів, які мають диверсійне завдання (із фондів ДАКО). 
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НІМЕЦЬКІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ, НІМЕЦЬКІ СУДИ, 

ПОЗАСУДОВІ ПОКАРАННЯ, ГЕНОЦИД 

 

Німецькі служби безпеки, німецькі суди, позасудові покарання, геноцид
За деякі злочини покарання щодо 

мешканців області ухвалював Надзвичайний 

(особливий) суд Миколаєва. На посадах 

суддів перебували винятково німці. Саме вони 

карали, як правило, дуже суворо, місцевих 

жителів за вчинені ними тяжкі злочини. До 

категорії «тяжких» належали крадіжки у 

великих розмірах майна, що належало Рейху, 

розбої, грабунки, вбивства, політичні злочини 

тощо. Німецькі судді з Миколаєва здійснювали 

поїздки до районів Кіровоградської області, де 

влаштовували публічні судові процеси.              

У період з 9 по 14 листопада 1942 року вони 

провели судові засідання в Олександрівці, 

Олександрії, Знам’янці та Кіровограді [92]. 

Вирішення багатьох справ узяв на себе 

«німецький суд» м. Кіровограда. Відомостей 

про його діяльність обмаль, зате наслідки – 

вражаючі. Серед його підсудних – в’язні тюрми 

СД у Кіровограді: особи, запідозрені в 

терористичній діяльності проти Рейху, 

затримані підпільники та партизани, численні 

заручники, саботажники, цивільні дезертири з 

військових об’єктів, патріотично налаштована 

українська інтелігенція з ідеями побудови 

незалежної України, молодь, яка ухилялася від 

відправки до Німеччини тощо. Для багатьох 

в’язнів тюрми СД, що знаходилася на вул. 

Польовій (Габдрахманова) життєвий шлях за 

вироком «німецького суду» Кіровограда 

обривався від розстрілів та тортур, що їх 

окупанти методично здійснювали в тюрмі [92]. 

«Неподалік тюрми був викопаний рів з 

вхідними східцями з одного боку. В’язням 

наказували роздягатися, спускатися у рів і 

лягати один біля одного. Тоді туди ж спускався 

начальник тюрми і стріляв у кожного в’язня 

окремо, ступаючи по їх тілах… Коли яма 

заповнювалася, її засипали, а поряд копали 

нову», – так описує страти в тюрмі «СД» 

кіровоградський дослідник В. Постолатій [96]. 

Багато людей було закатовано у будівлі на 

розі вул. Великої (К. Маркса) та Олексіївської 

(Гагаріна), де знаходилася в’язниця ГФП – 

Гехайм фельд поліцай (Таємної польової 

поліції) [69]. 

Позасудові страти цивільного населення. 

Найжахливішою сторінкою окупації був, 

безперечно, геноцид. В історії людства було 

безліч «темних» плям, але так відверто, 

масштабно суспільна мораль ще не падала 

ніколи. Все світове співтовариство 

здригнулося, коли почали відкриватися 

факти злодіянь націонал-соціалістів, при-

чому в справжніх «промислових» мас-

штабах.  
«Остаточне вирішення єврейського 

питання» на окупованій території СРСР, і в 

першу чергу України, було особливо 

жорстоким, безжальним, тотальним. Такий 

характер злочинів зумовлювався націонал-

соціалістичною ідеологією, згідно з якою 

радянські євреї були не тільки втіленням 

«світового зла», але й провідниками так званої 

«жидо-комуни», опорою існуючого у СРСР та в 

радянській Україні більшовицького режиму. 

Нацисти декларували прагнення «спинити 

поступ» Радянського Союзу до «світової 

революції», який нібито опинився під 

контролем «світового єврейства». Тож тотальне 

знищення «радянських євреїв», «євреїв-

комуністів» проголошувалося як вирішальний 

чинник руйнування більшовизму. Ще до нападу 

нацистської Німеччини на СРСР А. Гітлер 

неодноразово підкреслював «антиєврейський» 

характер майбутньої війни, підкреслюючи, що 

«єврейсько-більшовицька інтелігенція, що 

пригнічувала дотепер народ, має бути усунена». 

Звинувачення проти «єврейсько-

більшовицького режиму» для обґрунтування 

війни з СРСР пролунали і в його радіо 

зверненні до нації з нагоди оголошення війни 

Радянському Союзу 22 червня 1941 року: 

«Єврейсько-більшовицькі правителі з Москви 

підпалюють не лише Німеччину, але й усю 

Європу (…). Єврейсько-більшовицькі правителі 

в Москві невпинно намагаються поширити свій 

вплив на нас та інші європейські народи, не 

лише за допомогою ідеології, але передусім – 

силою зброї» (за матеріалами І. Щупака).  
Тисячі євреїв та ромів Кіровоградщини 

були вбиті в процесі реалізації нацистської 

політики. «Так, якщо на 23 серпня 1941 року в 

Кіровограді проживали 4016 громадян 

єврейської національності, то на 28 травня     

1942 року їх залишилося тільки 46 [92]. Відлік 

безпосередньої трагедії євреїв обласного центру 

розпочався на початку вересня 1941 року, коли 

німецькі окупанти заарештували всіх чоловіків, 

зібрали в таборі та спочатку використовували їх 

на різних роботах, а потім майже всіх 

розстріляли. Розстріл був проведений так, що 
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ніхто насправді не знав, чи розстріляли 

чоловіків, однак серед жінок ходили чутки, що 

їх розстріляли і така ж доля чекає жінок і дітей. 

За спогадами старожилів, одним із перших 

місць розстрілів і поховань євреїв був       

равелін фортеці св. Єлисавети поблизу міської 

лікарні № 1. 

30 вересня 1941 року впродовж дня 

айнзатцгрупа здійснила масові страти євреїв на 

околицях Кіровограда, використавши для їх 

поховання протитанкові рови [15, с. 146]. 

Уникнути розстрілу восени 1941 року вдалося 

небагатьом. Адже знаючи наперед адреси, 

євреям наказали зібратися в збірних пунктах із 

документами та деяким майном «для 

переселення». Відомі два таких пункти: біля 

синагоги на вул. Дзержинського та на подвір’ї 

одного з будинків на вул. Володарського. 

Тривожні думки й підозри, що людей 

відправлятимуть не до Палестини, а на розстріл, 

все-таки поширилися серед натовпу. Однак 

щось вдіяти для власного порятунку виявилося 

неможливим – затиснуті на вузькій вулиці та на 

подвір’ї синагоги озброєною охороною євреї 

приречено сідали в кузови вантажівок, якими їх 

відправляли на околицю міста, де і 

розстрілювали. Серед цих безневинних жертв – 

діти, жінки, пристарілі. Кілька десятків фізично 

здорових чоловіків залишили для використання 

на тяжких роботах з розбирання завалів 

зруйнованих вибухами будинків, прибиранню 

вулиць від снігу тощо [92]. 

Про трагічні події вересня 1941 року, – 

пише В.Урсулов, – у мене є достовірний      

факт, переказаний моїми родичами. У липні 

1941 року мого дядька Лєбєдєва Костянтина 

Івановича, столяра заводу «Червона Зірка», 

«добровільно» записали до батальйону 

ополчення. У цивільному одязі і майже без 

зброї батальйон був направлений під 

Новоукраїнку для зупинки німецького наступу. 

Німці швидко його оточили, забрали гвинтівки і 

патрони, і розібравшись, що перед ними 

цивільні – надавали під зад і відправили пішки 

по домах. У вересні К.І. Лєбєдєв був 

розстріляний разом зі своєю дружиною-

єврейкою Нехамою Златопольською та їх 

двомісячним сином (добровільно став у 

розстрільний ряд) [69]. Як зазначає В. Даценко, 

що описує цей випадок у статті «Тоді теж 

стояло бабине літо» (газ. Украина-Центр, 

02.10.2012), у подружжя було двоє дітей. 

Донька Світлана в той час знаходилася у 

родичів в селі під Кіровоградом, тому вижила. 

Наприкінці зими – упродовж весни 1942 

року нацисти вирішили остаточно розв’язати 

єврейське питання на Кіровоградщині, тож усі 

вцілілі на той час євреї, якого б то віку вони не 

були і де б не проживали, підлягали знищенню. 

Виняток зробили для особливо кваліфікованих 

спеціалістів, послугами яких гітлерівці деякий 

час користувалися: закрійників, шевців, 

ювелірів, перекладачів тощо. Але і їхня доля 

швидко вирішилася. Деякі, правда, вціліли. 

Лаконічний рядок із цифр у документах 

Кіровоградського гебітскомісаріату чітко вказує 

на розмір трагедії єврейської громади обласного 

міста в центрі України: 3970 знищених 

людських життів за якихось півроку 

перебування в ньому нацистів. «Електронна 

єврейська енциклопедія» вказує загалом на 9,7 

тис. громадян єврейської національності, 

знищених гітлерівцями на території 

Кіровоградщини в роки окупації. Експозиція 

музею «Євреї  Єлисаветграда»  наводить  інші  

цифри розстріляних нацистами євреїв під час 

голокосту – 22745 [92]. 

Жертвами націонал-соціалістів «стали 

десятки вихованців дитячих будинків, що діяли 

перед війною на Кіровоградщині. Із початком 

війни сиріт не евакуювали. Серед них 

проживали євреї-сироти – більшість їхніх 

батьків перед війною проголосили «ворогами 

народу». Усіх цих дітей, позбавлених 

батьківської опіки, з початком гітлерівської 

окупації напризволяще не покинули, однак 

умови існування сиріт виявилися доволі 

складними, а для декого – трагічними. Нацисти 

здійснили селекції в Новоукраїнському 

дитячому будинку, у будинку сиріт 

с. Липовеньки Голованівського району, 

виділивши серед них євреїв. А потім знищили 

шляхом розстрілів. Так, неподалік 

Липовеньківського дитячого будинку нацисти 

взимку 1942 року стратили 36 сиріт єврейської 

національності. 

Позасудові страти застосовувалися також і 

до громадян інших національностей. Згідно з 

директивами німецького військового команду-

вання, у випадку якогось терористичного акту, 

заподіяного проти майна, здоров’я чи життя 

арійця і невиявлення справжнього винуватця, 

окупанти вдавалися до знищення заручників із 

числа мирних жителів певного села чи міста, на 

території або поблизу яких учинений злочин. 

Життя німецького солдата та офіцера оцінили 

дуже дорого: часто за його насильницьку 

смерть, заподіяну далеко від фронту, 

розплачувалися десятки, а то й сотні 

заручників» [92]. 

Окупатнами також знищувалися пацієнти 

психіатричних лікарень та діти з 

психофізичними порушеннями, які 

виховувалися в дитячих будинках. 
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Хроніка Голокосту на Кіровоградщині (за матеріалами Василя Даценка) 

Перші антиєврейські акції в Україні (з кінця червня до середини серпня 1941 року) були 

спрямовані проти єврейської інтелігенції як можливого організатора опору політиці 

знищення, і євреїв-чоловіків як потенційної рушійної сили опору. Наприкінці серпня 1941 

року ці акції набули нової якості – вони поширилися на усіх євреїв поголовно. Тимчасовий 

виняток  робився тільки для євреїв, які були зайняті на роботах, потребуючих спеціалістів 

(шевців, лікарів, інженерів з радіотехніки тощо). 

Для Кіровоградщини початком Голокосту став серпень 1941 року, коли  розпочалася 

 гітлерівська окупація. 

З відкритих нині архівів  колишніх спецслужб СРСР, трофейних документів 

гітлерівських каральних органів, зокрема з так званих “Донесень СД зі східних (окупованих) 

 територій”,   матеріалів судових процесів  над нацистськими злочинцями та їх 

 приспішниками з числа співробітників так званої “української допоміжної поліції” вдалося 

відтворити хроніку Голокосту на Кіровоградщині. Ось як вона виглядає.       

20  серпня  1941 року, середа. До Кіровограда для участі у “Аktion in Kirowograd” 

 прибула з Новоукраїнки  зондеркоманда 4б (керівник – штурмбаннфюрер СС Гюнтер 

Геррман, з жовтня 1941 року – штурмбаннфюрер СС Фріц Брауне),  що  вивчала «оперативну 

обстановку на місці», її співробітники  розробляли схему швидкого знищення людей, ними 

 були зроблені  перші розстріли євреїв. 

23  серпня 1941 року, субота. Зондеркомандою  4б у Кіровограді  у спеціально 

підготовленому таборі на Кущівці розстріляно декілька сотень чоловіків-євреїв. 

24 серпня  1941 року, неділя. Начальник тилу групи армій “Південь” генерал-лейтенант 

фон Роквес розпорядився про участь СД (нацистська служба безпеки на окупованих 

територіях)  у перевірці військовополонених у транзитних таборах військовополонених 

(дулаги) для відбору «відповідних елементів» (євреї, комуністи, комісари).На підставі цього 

наказу  у  щойно створених нацистами пересильних таборах для військовополонених у 

Голованівську, Тишківці, Новоукраїнці, Кіровограді, Знам’янці, Олександрії, Павлиші  були 

вилучені,  розстріляні і поховані у невідомих могилах  сотні радянських військовополонених, 

у першу чергу євреїв. 

1  вересня 1941 року, понеділок. Щойно створеною “українською допоміжною 

поліцією” у м. Гайвороні розстріляно декілька десятків чоловіків-євреїв. Цього ж дня 

начальник тилу групи армій “Південь” генерал Роквес заборонив розстріли євреїв 

військовослужбовцями вермахту, оскільки “виконавчі заходи проти певних верств населення 

(особливо євреїв) покладаються виключно на сили вищого фюрера СС і поліції…”. 

19  вересня  1941 року, п’ятниця. У Кіровограді блукаюча по окупованій Україні 

каральна  1-я мотопіхотна  бригада СС розстріляла євреїв-чоловіків у робочому таборі на 

Кущівці (290 чол.),  у Великій Висці  8-м піхотним  полком  цієї   бригади  було розстріляно 

17 євреїв, прибулим того дня у Новоукраїнку штабом  оперативної айнзатцгрупи С було 

розстріляно  120 військовополонених-євреїв у щойно створеному таборі для 

військовополонених на ст. Адабаш. 

20 вересня  1941 року, субота.  10-м піхотним  полком  СС розстріляно  2 євреїв у селі 

 Панчево Новомиргородського району. 

30  вересня 1941 року, вівторок. У єврейське свято Yom Kippur (день посту, покаяння і 

відпущення гріхів) силами  304-го  поліцейського  батальйону  у Кіровограді  у 

протитанкових ровах за містом було розстріляно  4200 євреїв, у тому числі 600 євреїв-

військовополонених. 

У  Голованівську  в цей день жертвами  заїжджої з Первомайська команди СС стали 570 

євреїв. 

Айнзатцгрупа  СС у Кіровограді на вулиці Володарського (тепер Тарковських). Через 

декілька хвилин у  ці автомашини повантажать  зібраних біля синагоги і в довколишніх 

дворах літніх людей, інвалідів, жінок, дітей і відвезуть їх до протитанкового рову на 

перехресті нинішніх вул.Волкова та проспекту Університетського… 
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4  жовтня 1941 року, субота.  В Олександрії 304-м  поліцейським батальйоном 

розстріляно 305 євреїв. 

7 жовтня 1941 року, вівторок. У  м. Долинська  поліцейськими за наказом коменданта 

Зендельбаха  були розстріляні 66 євреїв (за іншими даними 56). 

10  жовтня 1941 року, п’ятниця. У селі Глиняному  Піщанобрідського  району (тепер 

Добровеличківський)    було  розстріляно  74  євреїв. 

14 жовтня 1941 року, вівторок. 304-м  поліцейським  батальйоном  у Знам’янці 

  розстріляно  47 євреїв. 

31 жовтня 1941 року, п’ятниця. У  румунську зону окупації на правий берег 

Південного Бугу  були депортовані зареєстровані  євреї Гайворона, де у грудні 1941 року 

вони були розстріляні у таборі смерті у с. Богданівка Доманівського району Миколаївської 

області. 

5  листопада  1941 року, середа.  Ремонтний взвод 1-ї мотопіхотної бригади СС 

розстріляв у  Олександрії  459 євреїв. Командував розстрілами   унтерштурмфюрер СС  Макс 

Тойбнер. Цей військовий злочинець-садист  увійшов в історію тим, що всупереч наказам 

вищого командування СС   не залишати  документальних слідів знищення євреїв, під час 

розстрілів єврейського населення Кіровограда та Олександрії  зафотографував,  як його 

підлеглі  кати розважали себе побиттям нещасних заступами і батогами, примушували їх 

бити один одного. За вироком вищого суду СС і поліції у Мюнхені від 24 травня 1943 року 

 Тойнбер отримав 10 років тюремного ув’язнення у концентраційному таборі Маутхаузен, 

звідки був випущений у лютому 1945 року за особистою вказівкою рейхсфюрера СС 

Г. Гіммлера. Саме з матеріалів есесівського суду  над Тойбнером стали відомимии прізвища 

його підлеглих, які розстрілювали кіровоградських євреїв – це унтершарфюрер СС  Мюллер, 

рядові СС   Фріч, Аккерманн, Вюст, Йоганн Герм, Ернст Гьоб. 

21  листопада 1941 року, п’ятниця. 1-а мотопіхотна  бригада СС  прозвітувала, що         

з 10 вересня по 10 листопада 1941 року  під час “акції за звичаями воєнного часу 

   «переселено»: дорослих чоловічої статі – 4146, жіночої статі – 1033, дітей  чоловічої статі – 

126, жіночої статі – 92, усього 5397 людина. «Переселення»  відбувалося  у  населених 

пунктах Житомирської,   Кіровоградської, Дніпропетровської  та Сумської  областей. Серед 

«переселених» вказано  близько 60-70 євреїв-військовополонених з табору 

військовополонених у Адабаші”. Терміном “переселення” убивці у чорних мундирах СС 

 іменували масові убивства людей з-за їх національності. 

10  грудня 1941 року, середа.  Співробітниками «української допоміжної поліції» 

 розстріляно  86  євреїв з с. Юзефполь (тепер Йосипівка)  у Вільшанському   районі. 

23  грудня 1941 року, вівторок. У   Добровеличківському районі   есесівцями  разом       

із співробітниками “української допоміжної  поліції”  були  схоплені  і розстріляні у яру 

поблизу села Мар’ївка 97  євреїв (40 чоловіків, 57 жінок, серед яких  65 дітей). 

15  січня  1942 року, субота. Співробітниками голованівської «української допоміжної 

поліції»  на чолі з засудженим до смертної кари у 70-і роки ХХ століття Сафарбеком 

Коцоєвим були розстріляні 36 єврейських дітей-сиріт  з дитбудинку у селі с. Липовеньке 

Голованівського району. 

2  лютого 1942 року, понеділок. В м. Златополі (тепер частина  м. Новомиргорода)                  

у підвалі МТС (машинно-тракторна станція), куди були запущені вихлопні гази, 

співробітниками «української допоміжної поліції»  знищено  202 євреїв, які з осені 1941 року 

проживали у створеному гітлерівцями гетто. 

7 лютого 1942 року, субота.  У Грушевому яру у Туріянському лісі  співробітниками 

 «української допоміжної  поліції» було  розстріляно  69 євреїв з м. Новомиргород. 

15  лютого,  неділя. Були розстріляні понад 300 євреїв  у Новоархангельському  районі 

(села Кам’янече, Кальниболота,Торговиця, Свердликове, Надлак, Підвисоке, Покотилове). 

16 лютого 1942 року,  понеділок. У с. Хащувате, що входило  до  «гебіту  Гайворон», 

очолювані німецькими жандармами співробітники «української  допоміжної  поліції» 

 розстріляли 895 євреїв. 
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18  лютого 1942 року, середа. Адміністрація «гебіту Гайворон» прозвітувала про 

 завершення  «єврейської  акції»: протягом 16-18 лютого 1942 року у Хащуватому, Грушці 

(Ульяновці), Голованівську і Вільшанці  було  схоплено  і  розстріляно 1404 євреїв. 

У  лютому 1942 року були також розстріляні 358 євреїв  в Бобринці, які до цього з 

грудня 1941 року  перебували у створеному  гітлерівцями гетто у районі  вулиці 

Дзержинського. 

У лютому 1942 року очолювані  начальником Устинівської районної поліції   М. 

Марчиком поліцейські  розстріляли  238 євреїв із села Ізраїлівка (тепер Березівка). 

12 березня 1942 року, четвер. У Новоархангельську    було розстріляно  27 євреїв, яких 

було виявлено  у різних населених пунктах, серед яких і дітей з сімей, де хтось із подружжя 

був євреєм. 

29 березня 1942 року, неділя. Німецькими жандармами   і співробітниками «української 

допоміжної поліції», очолюваними  гебітскомісаром   Ланге,  були розстріляні  понад 300 

євреїв з  Олександрівки та  Кам’янки  (нині Черкаська область). 

19 травня  1942 року, вівторок. У  лісі біля с. Гурівка (Долинський район) 

співробітниками  жандармерії було  розстріляно 18 євреїв. 

У травні 1942 року  розстріли євреїв також мали місце  у Златополі (183 особи), у 

Торговиці Новоархангельського району (450 осіб), в Бобринці (20 осіб). 

9 червня 1942 року, вівторок. У Новій Празі Олександрійського району 

співробітниками «української допоміжної поліції» було розстріляно 29 євреїв з місцевого 

гетто. 

У червні 1942 року у  лісі поблизу Златополя  були  розстріляні 14 євреїв, про що 

повідомлено у  “Донесенні  з зайнятих східних областей” № 12 (липень 1942 року):”У 

Златополі було розстріляно 14 євреїв і єврейок – вони  були  виявлені в лісі, де намагалися 

втекти”. 

30  вересня 1942 року, середа.  У Златополі були  розстріляні біля  100 останніх  євреїв 

 з ліквідованого гетто. 

У червні  1943 року  співробітники «української допоміжної поліції»  розстріляли у 

Яреминій балці  біля  села Мартоноша Новомиргородського району   230 євреїв,  уцілілих 

 від попередніх розправ. 

Напередодні радянсько-німецької війни на території України (в сучасних кордонах) 

проживало близько 2,7 млн. євреїв, з них на Кіровоградщині – понад 26 тис. 

Газета періоду нацистської окупації  “Українські вісті” 6 травня 1942 року повідомляла, 

що за розпорядженням німецького командування міською управою була проведена 

реєстрація населення міста. 

“На підставі матеріалів, які розробив статистичний підвідділ, можна вважати, що 

Кіровоград є українським містом не тільки за географічним положенням, а й за національним 

складом населення. Всього у Кіровограді зареєстровано 68143 осіб 32 національностей, 

зокрема, українців – 62.405 або 91,6%, цивільних жителів німецької національності – 431 або 

0,6% , росіян – 4047 або 5,9 %, молдован – 509 або 0,8%, поляків – 337 або 0,5 %, інших 27 

національностей – 413 або 0,6%. Чоловічого населення – 27.398, жіночого – 40.745”. Про 

євреїв у звіті жодного слова, бо їх не було, вірніше, не повинно було бути за винятком тих 

одиниць, які змогли сховатися від убивць… 

У 1941-1944 рр. в Україні  різними способами  гітлерівцями  було знищено понад 1,5 

млн. євреїв: понад 500 тис. у другій половині 1941 р., понад 750 тис. у 1942 р., до 150 тис. у 

1943 р., понад 100 тис. у 1944 р. За підрахунками нацистських “бухгалтерів  смерті” в 

Кіровоградській  області  було знищено 12 тис. євреїв. 

Трагедія Голокосту назавжди залишилася страшним уроком і грізним попередженням 

усьому людству. Наш обов’язок –  про це пам’ятати. 

І не тільки пам’ятати. Необхідно про цей страшний історичний урок  постійно 

нагадувати.  І тоді  можна бути переконаним, що людство більше не породить жорстокість 

таких неймовірних масштабів (Перша електронна газета. – 27.01.2016). 
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Євреї в тимчасовому 

таборі, серпень-вересень 

1941. Фото офіцера СС 

М. Тойнберга, 

засудженого німецьким 

судом за те, що в 

порушення наказу робив 

фотознімки під час 

операцій зі знищення 

євреїв. 

 

Група євреїв, яку ведуть 

у невідомому напрямку.  

Вересень 1941 [9]. 

Зондеркоманда, 1941 [101].  

 



 

~ 398 ~ 

 

  

Синагога на розі вулиць Дзержинського та  

Компанійця, де у вересні 1941 року було  

наказано зібратися євреям «для переселення» 

(довоєнне фото із колекції Юрія Тютюшкіна). 

 

 

 

Пам’ятний знак біля синагоги (сучасне фото). 

 

Це місце на сучасній мапі. 
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Фрагмент сторінки 4 газети «Українські вісті» № 36 від 06.05.1942 із заміткою про склад населення 

м. Кіровограда, у якому повністю відсутні євреї [111]. 
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Оголошення коменданта м. Кіровограда про необхідність дотримання громадянами міста  

режимних правил (із фондів ДАКО). 
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Службове оголошення польової комендатури м. Кіровограда 

про активну боротьбу проти більшовизму, листопад 1941 року 

(із фондів ДАКО). 
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Листівка, 1943 [113]. 

 

Кіровоградські вісті. – 1942. – № 94 (2 грудня). – С. 4 [111]. 
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Українські вісті. – 1942 . – № 74. – С. 4 [111]. 

 

 

Листівка, 1943 (із фондів ЦДАВО [113]). 
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Розпорядження гебітскомісара щодо організації боротьби з партизанами від 21 березня 1943 року  

(із фондів ДАКО [52]). 

 

 

Листівка, 1943  

(із фондів ДАКО [52]). 
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Плакати, 1943 [110]. 
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Плакат, 1943 

(із фондів ЦДАВО [110]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Німецький агітаційний плакат 

«Краще допомагай німцям! 

Сповіщай про сховища 

бандитів», 1942-1943 [110]. 
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Страта за крадіжку каски  

з труни німецького солдата, фото б.а. 

[101]. 

Страта за підпільну діяльність, 1943 [101]. 

 

Облава в селі, фото б.а.,  

1943 [101]. 
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ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ 

Як Гітлер, так і Сталін не думали, що на 
першому етапі війни буде настільки багато 
військовополонених (до 5 млн.). Погоджуюсь із 
І. Петренком, який стверджує, що таку їх  
кількість «варто пояснити не так талантами 
нацистських полководців, як прорахунками 
радянських та небажанням сотень тисяч солдат 
воювати за примарні комуністичні ідеали» [92]. 

На території Кіровоградської області в 
період німецької окупації існувало 15 таборів 
радянських військовополонених [3]. 
Окупаційна влада широко використовувала 
безкоштовну працю цих людей на будівництві 
та ремонті доріг, розбиранні залишків та 
відбудові зруйнованих радянськими військами 
промислових, сільськогосподарських об’єктів, 
житлових і громадських будівель тощо. 
Поширеним явищем було використання праці 
військовополонених у сільському господарстві, 
тому кілька таборів було розташовано на 
території МТС та громадських дворів.  

Умови життя і праці військовополонених 
були різними. На початку війни керівництво 
Німеччини, розраховуючи на блискавичну 
перемогу, не передбачало інтенсивної 
експлуатації військовополонених, тому частину 
з них відпускали на волю. Наказ на це 
Верховного командування сухопутних військ 
групи армій «Південь» з’явився 25 грудня     
1941 року [92]. 

За різними оцінками, від 600 до 900 тис. 
червоноармійців, які потрапили до німецького 
полону на початку війни, були відпущені по 
домівках [3]. Ця акція переслідувала не лише 
пропагандистську мету (привернення симпатій 
місцевого населення до «німців-визволителів» 
України), але й мету практичну (в окупантів не 
було можливостей нагодувати таку велику 
кількість полонених, до того ж, в економіці 
потрібні були робочі руки). Для звільнення 
виставлялися такі умови: особа (будь-якої 
національності, крім євреїв і ромів) мала 
довести, що вона до війни постійно мешкала на 
території УРСР, не була політруком або 
партійним активістом. Але, як підкреслює 
І. Петренко, німці не завжди дотримувалися 
таких вимог і нерідко відпускали на волю осіб 
різних національностей із інших республік 
СРСР [92].  

Звільнений із полону мав негайно прибути 
до місця свого проживання та зареєструватися в 
комендатурі. До кількості звільнених 
червоноармійців ще можна додати кілька 
десятків тисяч розконвойованих, які жили і 
працювали на сільськогосподарських та 

промислових об’єктах під наглядом окупаційної 
влади. Про роботу військовополонених               
у колишніх радгоспах обласна газета 
«Український голос» 12 листопада 1941 року 
писала таке: «По нашій області на збиранні 
цукрових буряків та на різних 
сільськогосподарських роботах працює в          
11 державних дворах понад 3500 чоловік 
військовополонених. Від багатьох керівників 
господарств вже чути добрі відгуки про їх 
роботу. Наприклад, в Олександрівському 
відділі Мар’янівського держгоспу на збиранні 
маточного цукрового буряка працює                
149 військовополонених. Всі вони забезпечені 
житлом, гарним харчуванням тричі на день, 
вони сумлінно працюють і почувають себе       
як на волі, а не як у полоні. Керуючий цього 
господарства п. Росман звернувся до 
Німецького Командування з проханням дати на 
роботу ще одну групу полонених». У жовтні 
1941 року 300 полонених прибули                      
до держбурякорадгоспу «Комінтерн» Олександ-
рійського району. Для них – змучених                  
і охлялих, в радгоспі вирішили видавати щодня, 
крім іншої їжі, ще й по 0,5 л свіжого молока 
[92]. 

У перші місяці війни офіцерський склад із 
числа полонених або не залучався до робіт, або 
використовувався переважно на території 
таборів, практикувалося створення так званих 
робітничих батальйонів, у які в’язні нерідко 
переходили, щоб уникнути табірного життя. 
Тих, хто давав згоду вступити в робітничий 
батальйон, виділяли із загального числа 
військовополонених і переводили до окремих 
казарм. Тут режим був менш суворим [3].  

Німці обіцяли звільнення всім іншим 
військовополоненим тоді, коли буде звільнена 
від більшовиків територія, де вони мешкали до 
війни. Саме з таким гаслом – вільна праця на 
звільненій території – німецька окупаційна 
влада виступила в жовтні 1941 року, періодично 
публікуючи в газетах ці обіцянки та матеріали 
про нормальні умови утримання 
військовополонених у таборах. Проте 
реальність була іншою. Тих, хто не встиг 
звільнитися до кінця 1941 року, чекали роки 
тяжкої праці, вкрай незадовільного харчування   
і складних побутових умов утримання.  

Доля переважної більшості військово-
полонених (як звільнених німцями, так і тих, 
хто перебував у таборах), після перемоги була 
тяжкою: їх чекали штрафні батальйони або 
табори, оскільки Й. Сталін проголосив їх 
зрадниками Батьківщини. 
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 Радянські військовополонені, 1941 [101]. 
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Радянські військовополонені, яких, напевно, ведуть до табору «Шталаг-305».  

Фото німецького військового, б.а. [101]. 
 

 

На розі вул. К. Маркса та Я. Томпа, вересень 1941 року.  

Фото німецького військового, б.а. з аукціону. 
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Табір для військовополонених № 305 (Stalag 305 - Kirowograd), 1941.  

Розміщувався в 1941–1943 роках на вул. Шевченка в районі колишнього Будинку офіцерів. 

Шталаг – скорочена назва (від скор. нім. Stammlager, повна назва нім. "Mannschaftsstamm und 

Straflager") концентраційних таборів німецького Вермахту для інтернованих  

військовополонених з рядового складу під час Другої світової війни. 

Фото німецького військового, б.а. [101]. 
 

 

Місце розташування шталагу № 305 (сучасна мапа).  
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Табір для військовополонених (шталаг) № 305, 1941.  

Фото німецького військового, б.а. [101].  

Знімок зроблено з боку будівлі педагогічного інституту. 

 

 
 

Знімок зроблено з боку брами і прохідної, 1941–1942. 

 Фото німецького військового, б.а. [101].  

Праворуч – Будинок офіцерів. 
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Картка військовополоненого 

Данила Романюка, 1941             

(із фондів ДАКО [26]). 

 
 

 

Вул. Шевченка, 3. Вхід до табору військовополонених (шталаг 305), серпень-вересень 1941.  

На світлині – жителі міста, ймовірно, родичі полонених.  

Фото німецького військового, б.а. з аукціону. 
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Військовополоненим повідомили про звільнення, вересень-жовтень 1941. Фото б.а. [121]. 

 

 

Посвідчення звільненого військовополоненого, 1941 [16]. 
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Військовополонені виходять із табору Шталаг-305 на вулицю Шевченка із посвідченнями  

про звільнення, жовтень 1941 р. Фото німецького військового, б.а. з аукціону. 

 

 

  Український голос. – 1941. – № 21 (8 листопада). – С. 4 [111].

 

 

 

 

 

 

 

 

Офлаг «Будинок російських льотчиків» 

17 квітня – 11 вересня 1943 рр. там утримували 60-70 полонених радянських льотчиків. Табір 

був розташований у дитячому садку. Його обнесли високою дерев’яною огорожею, за яку було 

заборонено виходити без дозволу. Охорони із 6 ранку до 10 вечора не було, а вночі з 10 вечора і 

до 6 ранку ходили озброєні патрулі. Полонених розмістили у двох будівлях. Вони могли 

відпочивати на двоповерхових нарах. Кожному видавали спальний комплект. В’язні-льотчики 

мали привілеї.  Їх годували  такими ж пайками, що й німецьких солдат. В’язні могли вільно 

ходили по місту. Розпорядок дня полонених складався із зарядки, сніданку, навчання (з 

обов’язковим вивченням німецької мови), обіду та тихого часу, а решта часу була вільною. 

Окрім того, вони мали багато літератури російською мовою.   Головною метою табору було 

залучення військовополонених льотчиків до армії А. Власова (РОА) і вербування агентури для 

подальшої відправки в тил Червоної армії для диверсійної роботи. 

Олександр Пагіря [77] 

 

Список використаних джерел та літератури 
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Український голос. – 1941. –                             Український голос. – 1941. – № 11. – С. 3  [111]. 

№ 22 (12 листопада). – С. 4 [111].    

 

Український голос. – 1941. – № 22 

(листопад). – С. 4 [111]. 
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Згідно з наказом Гітлера було звільнено далеко не всіх полонених. Десятки тисяч цих людей не 

один рік перебували в таборах на території області, очікуючи обіцяного Гітлером звільнення після 

«звільнення» тих територій СРСР, де вони народилися. Їх використовували на важких роботах, жили 

вони в бараках, харчувалися з мінімальним раціоном. Особливо тяжко  їм  було  в  1941 – 1942  роках,  

коли, за наказом Сталіна, радянський комітет Червоного Хреста припинив перекази коштів до 

Міжнародного комітету Червоного Хреста, з фондів якого, як правило, організовувалося харчування 

військовополонених. Втім, це не виправдовує окупантів, оскільки окупаційна влада має нести всю 

повноту відповідальності за стан життя населення: як цивільних осіб, так і військовополонених. 

За даними В. Даценка [13], на підставі показів свідків, заяв громадян, протоколів допитів 

німецьких військовополонених, матеріалів розкопок санітарних поховань було складено акт від 24 

квітня 1944 року, у якому зазначалося, що у таборі «Шталаг № 305» за період його існування 

загинуло від голоду, холоду, мордувань і знущань біля 50 тис. радянських громадян різних 

національностей, які потрапили у гітлерівський полон. 

 

  

У шталагу № 305 діяла продумана система 

фізичного та морального знущання над 

полоненими. Крім щоденних побоїв з боку 

охорони, тяжкої праці на ремонті та будівництві 

доріг і мостів, бранців викошували голод та 

хвороби [13]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

29 листопада 1941 року було  засвідчено 

повідомлення начальника караулу єфрейтора 

Гасса про те, що військовополоненими-

узбеками вночі вбито і розчленовано для 

приготування м’ясної страви шість 

військовополонених слов’ян. До акта було 

долучено це фото [13]. 
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Поруч із залізничною станцією Адабаш розташовувався один із таборів для рядового та 

сержантського складу «шталагу 305» (Stalag 305), основний табір якого був у Кіровограді.  

Фотографія зроблена на так званому «цвинтарі» табору в Адабаші, 1941–1942 («Воєнний альбом»). 

За офіційними даними, в таборі в Адабаші загинули 18 000 радянських військовополонених [131]. 

 

 

Тіла червоноармійців, загиблих в таборі військовополонених біля станції Адабаш 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. Із архіву («Воєнний альбом»). 
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Стаття І. Сухомінського «Табір смерті і катувань»  
із газети «Кіровоградська правда», 22 квітня 1944 року (із фондів ДАКО [52]). 
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МІСЦЯ СТРАТ І ПОХОВАНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Перелік кладовищ та окремих ділянок, де поховані бійці, командири та партизани, 
які загинули у боротьбі проти нацистських загарбників, стор. 1 

(із фондів ДАКО [52]). 
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Перелік кладовищ та окремих ділянок, де поховані бійці, командири та партизани, 
які загинули у боротьбі проти нацистських загарбників, стор. 2 (із фондів ДАКО [52]). 

 

  

Місце на Новомиколаївському цвинтарі, де з 1944 до сер. 1960-х рр. існував військовий 

меморіальний цвинтар (фото 1942 р.). Рис. Ю. Євстратьєва. 



 

~ 422 ~ 

 

 
 

 

Із газ. Кіровоградська  

правда, 1944. 

Сучасне фото Віталія Неділька. 

Меморіальний цвинтар у сквері ім. Урицького,  

фото б.а., поч. 1950-х рр. (ДАКО). 
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Акт передачі Кіровоградському міськвиконкому поховань радянських солдат та офіцерів, 

які загинули під час визволення міста і були поховані у районі Кущовки від військової частини 

№ 55368 від 08.03.1944 р. (із фондів ДАКО [52]).
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Рисунок до акту передачі Кіровоградському міськвиконкому поховань радянських військових, 
які загинули під час визволення міста і були поховані у районі Кущовки від військової частини 

№ 55368 від 08.03.1944 р. (із фондів ДАКО [52]). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа № 30 (сучасне фото). У приміщеннях школи розташовувалися осередок гестапо [52]  та 

пересильний пункт для молоді, яку окупанти відправляли на роботи до Німеччини [62]. 
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Школа № 30  

на німецькій мапі. 

У нижній частині фото –  

Цвинтар, де ховали  

ростріляних громадян  

(переважно підпільників  

І диверсантів), а у 1944 р. – 

радянських військових,  

померлих від ран у шпиталі. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Місця масових страт та/або поховань євреїв, цивільних громадян інших національностей, 

військовополонених, підпільників та партизан, що здійснювалися німецькою окупаційною 

адміністрацією в м. Кіровограді. 
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Одне з перших місць розстрілів та поховань євреїв – на равеліні фортеці св. Єлисавети, біля міської 

лікарні № 1 (вересень 1941 року). Пізніше там стали розстрілювати та/або ховати громадян інших 

національностей – жертв терору окупаційної адміністрації (фото 1942 р.). 

 

Сучасне фото. 
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Місце масового розстрілу євреїв, вересень – жовтень 1941 [77].  

 

 

Місце протитанкового рову на сучасній мапі. 
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Ексгумація тіл 

громадян, розстріляних 

у 1941-1944 роках 

(фото 1944 року) [52]. 

 

Тіла громадян, розстріляних 

гітлерівцями у передмісті 

Кіровограда, біля Соколівських 

хуторів (фото 1944 року) [52]. 

 

Соколівські хутори  

на мапі 1942 року. 
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Ексгумація тіл військовополонених на равеліні фортеці св. Єлисавети  

(фото б.а. із фондів ДАКО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятник на равеліні фортеці св. Єлисавети [90]. 
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Пам’ятник євреям-жертвам нацизму на місці   

протитанкового рову (вул. Волкова) [90]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятник та меморіальна дошка біля входу до  

військової частини, де в період окупації  

функціонував табір військовополонених  

«Шталаг-305». 

 

Напис на меморіальній дошці: «Зупинись! 

Віддай шану жертвам страшної війни. Тут у 1941 – 

1943 роках гітлерівцями у шталагу № 305 

закатовано понад 50 тисяч радянських 

військовополонених». 

Слід зазначити, що напис на дошці не є 

коректним, оскільки 50 тисяч – це загальна цифра 

померлих в усіх таборах системи Шталаг-305, що 

діяли на території Кіровоградської та частково – 

Миколаївської областей. Безпосередньо в цьому 

таборі – на вул. Шевченка, 3 – загинуло «до 4 тисяч 

військовополонених» (Акт комиссии по 

установлению злодеяний, совершенных немецко-

фашистскими оккупантами и их сообщниками в 

городе Кировограде за период с августа 1941 года 

по январь 1944 года [52]). 
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Пам’ятний знак про закатованих у 

в’язниці СД на подвір’ї шкіряно-

венерологічного диспансера [90]. 

 

Один із корпусів шкіряно-венерологічного 

диспансера, де в 1930-ті роки розташовувався 

педагогічний технікум, у 1941 – 1944 рр. – 

в’язниця СД, а з кінця 1940-х до початку         

1980-х рр. – шпиталь учасників Великої 

вітчизняної війни (сучасне фото). 
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Із фондів архіву СБУ. 



 

~ 433 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вул. Велика, 41. Будинок на розі 

Великої та Гоголя (біля                

Св.-Успенського собору), де 

функціонував осередок 

жандармерії. Фото 1942 року 

[125]. 

Той самий будинок на вул. К. Маркса на фото 1960-х років (із колекції Ю. Тютюшкіна).  

Праворуч видно вхід до бухгалтерської школи, де під час окупації з осередок СД. 

Цей будинок був зруйнований у 1969 році, а на це місце було поширено Центральний сквер.  

У квітні 1970 року там було відкрито стелу «Дошка пошани», присвячену 100-річчю від дня 

народження В. Леніна, яку було демонтовано в серпні 2017 року. 
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Шибениці на Базарній площі, 1944 [114]. 

Документальні дані про страти німцями на цих шибеницях на сьогодні відсутні. За 

спогадами людей, які пережили окупацію, страта відбулася усього один раз: повісили 

крадіїв. Трупи висіли досить довго з відповідними табличками на грудях (за інформацією 

Ю.Матівоса [69]). Щодо повішених німцями було оголошення про страту кишенькових 

злодіїв. Але згідно з інструкціями Головного управління імперської безпеки (РСХА) 

рекомендувалося карати як кримінальних злочинців-крадіїв учасників бандерівського руху – 

Bandera-Bewegung (за інформацією В. Даценка [69]). 
 

 

Місце шибениць на сучасній мапі. 
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Трупи радянських 

громадян, 

закатованих і 

розстріляних 

німцями у підвалах 

будинку  

на розі вул. Великої 

та Олексіївської, 

1944 (із архіву 

СБУ). 

 

Будівля на розі вул. В. Перспективної (К. Маркса) та Гагаріна (Олексіївської),  

де розташовувалася в’язниця ГФП – Гехайм фельд поліцай (Таємної польової поліції).  

За іншою версією, вона була на тому ж перехресті в будівлі, яка не збереглася, –  

на місці сучасної обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського. 
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Причини цього злочину не визначені. Разом 

із учасниками клубу «Краєзнавство: 

Центральний регіон» Василем Даценком та 

Юрієм Євстратьєвим я спробував з’ясувати це. 

Як відомо із архівного документа [30], 

опрацьованого мною, у Кіровограді в 1943 році 

функціонували два дитячих будинки: Будинок 

сиріт № 1 на вул. Шевченка, 18 та Будинок 

сиріт  № 2 на вул. Миргородській, 40. 

Ю. Євстратьєв за допомогою сучасних мап та 

мапи 1955 року встановив, що на вул. 

Шевченка, 8 будинок не зберігся, сьогодні там – 

будівля банку «Аваль». На вул. Миргородській, 

40 (Калініна – Шульгіних) з початку 1950-х до 

середини 1960-х років існував інтернат для 

дітей із психофізичними порушеннями як 

підрозділ допоміжної школи № 28. За спогадами 

Ю. Євстратьєва там перебували діти розумово 

відсталі, з синдромом Дауна тощо.  

Отже, якщо і в період окупації там, у 

Будинку сиріт № 2, утримувалися саме такі діти, 

то їхня доля очевидна. Залишається 

незрозумілим, чому саме в лютому 1941 року 

німці дізналися про наявність таких дітей і ще 

більш дивним виглядає факт їх розстрілу у 

в’язниці ГФП. 

На думку В. Даценка, ГФП (Гехайм фельд 

поліцай – Таємна польова поліція) таких 

завдань не виконувала. Тому в цього мала бути 

якась особлива причина: «Можливо, це для 

розквартирування донців-козаків німці 

звільнили від дітей-сиріт приміщення по вул. 

Миргородської, 40? Я читав про те, що донців 

розмістили в школі, звідти вони виїжджали на 

контрпартизанських операції в район Федваря, 

тобто співпрацювали з ГФП». Ця версія 

заслуговує на увагу.  

Питання про місце першого поховання 

дітей на сьогодні не визначене. Уявити собі, що 

це було здійснене на подвір’ї в’язниці ГФП 

дуже важко, оскільки його площа невелика. На 

фотографіях ми бачимо місце перепоховання 

дітей. Напевно, це, враховуючи особливості 

архітектурного ландшафту, один із цвинтарів 

міста (Петропавлівське, Новомиколаївське, 

Биковське або Кущівське).  

Ексгумація тіл дітей-сиріт, 

розстріляних у в’язниці ГФП  

у лютому 1943 р. (фото 1944 

року із архіву УСБУ  

в Кіровоградській області). 
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Із архіву СБУ. 
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РУХ ОПОРУ 

Достовірної інформації про роботу 
кіровоградського підпілля бракує. Крім того, як 
зазначає В. Постолатій, її важко відділити від 
міфотворчості й відвертої брехні офіційних 
звітів партійних органів і керівників опору:      
«У першому звіті очільника кіровоградського 
підпілля К. Гончарова від 5 лютого 1944 р.,  
адресованого Сталіну, читаємо: «Шляхом 
правильної й умілої організації роботи в тилу 
ворога ми досягли виключно великих успіхів і 
кожен крок наших дій ґрунтувався на особисто 
Ваших вказівках, а також на вказівках Партії й 
Уряду». Подібна риторика – то дух часу, щось 
на зразок традиційних поклонів і завірянь у 
вірнопідданості васала перед сюзереном. А ось 
уже далі йшла конкретика. Але наскільки вона 
була достовірною? У звіті зазначалося, що 
організація діяла на території м. Кіровограда, а 
також Кіровоградського, Аджамського, 
Маловисківського й Великовисківського, 
Новомиргородського, Новоукраїнського, 
Рівнянського, Компаніївського, Бобринецького 
й Хмелівського районів. Організація мала 632 
друкарських машинок (у тому числі й 2 
німецьких), 3 ротатори, 4 радіоприймача, 
бланки різних документів, паспортів, печатки й 
штампи, до 150 тисяч окупаційних карбованців 
щомісячно. У звіті також вказувалося, що 
підпільниками знищено 47 фашистів, у тому 
числі 12 офіцерів, підірвано або спалено 4 
мости, 2 військових склади, 2 авторемонтні 
майстерні, знищено 250 автомашин, 3 
бомбардувальники, пущено під укіс 3 поїзди, 
пошкоджено 800 кабелів. Постійно виводилася з 
ладу електростанція, яка простоювала по 4-5 
днів щомісяця. Вражають й інші цифри звіту, у 
якому вказувалося, що було звільнено з тюрми 
150 політв’язнів, а одного разу тюрму 
підпільниками було захоплено і розпущено, 
звільнено також з таборів 980 
військовополонених, відправлено до лісу в 
партизанські загони 250 бійців. Крім того, туди 
регулярно постачалися боєприпаси, одяг, харчі 
тощо. Було також розповсюджено 15 тис. 
листівок, на 75% було зірвано відправку молоді 
на примусові роботи до Німеччини тощо. У 
інших звітах про роботу кіровоградського 
підпілля, написаних іншими людьми дещо 
пізніше, які зберігаються в обласному архіві, 
мали місце суттєві виправлення. Наприклад, 
доповідалося, що в результаті масштабних 
диверсій, проведених у машинно-тракторних 
станціях області, було зірвано евакуацію 
сільгоспмашин і збережено для держави 877 
тракторів (виправлено на 2865), 369 комбайнів 
(1243), 455 сівалок (1620), 194 молотарки (695) 
тощо. Кількість убитих підпільниками 
німецьких офіцерів у подальших звітах зросла 
до 160, а солдатів і зрадників – до 1500. Подібні 
цифри були виписані цілком у дусі концепції 

загального звіту секретаря Кіровоградського 
підпільного обкому партії М. Скирди, який 
стверджував, що партизанами й підпільниками 
області під час окупації було знищено            
7972 фашисти, в тому числі 16 генералів і       
313 офіцерів, пущено під укіс 72 ешелони, 
знищено 242 паротяги, 1367 вагонів,               
102 цистерни тощо (і їх не лише знищували, але 
й обліковували). Влітку 1944 р. приписками 
ватажків партизанів і підпільників змушені були 
займатися партійні органи. Відмітивши велику 
підпільно-диверсійну роботу кіровоградського 
опору, міськком партії водночас констатував, 
що 33 окремі відомості звіту перевірити просто 
неможливо (виконавці диверсій загинули), інші 
описані події значно перекручено й 
перебільшено, а деяких узагалі не було.            

Звітна міфотворчість досить швидко почала 
заохочуватися з Києва. Відбувалося своєрідне 
змагання між партійними очільниками, хто 
краще прозвітує. Так правда змішувалася з 
фантазією і народжувалися легенди. Але нас не 
цікавить, – підкреслює В. Постолатій, – чому ці 
люди вдалися до міфотворчості й фальсифікації. 
Це зовсім інша тема. Ми лише зазначаємо, що 
достатньо повної й об’єктивної інформації про 
кіровоградське підпілля не існує. Тож з окремих 
думок, спогадів, фактів ми намагаємося 
відтворити більш-менш цілісну мозаїку давно 
минулих подій, віддаючи всю данину поваги 
тим, хто боровся з ворогом, хто віддав своє 
життя за Перемогу. Крім того, щоденний ризик 
власним життям, життям рідних, малопомітний 
непоказний подвиг, мученицька смерть багатьох 
підпільників навряд чи підлягають бодай якійсь      
статистиці» [96].  

Можна погодитися з такими думками і         
з такою логікою, зауваживши, що немає також    
і достовірної статистики щодо діяльності 
ОУНівського (передусім, бандерівського) 
підпілля в Кіровограді, яке було в                 
1942–1944 роках не менш, а, можливо, й більш 
активним, ніж підпілля комуністичне. Відомо 
лише, що кількох підпільників ОУН після війни      
було засуджено радянськими органами в 
м. Кіровограді і відправлено до таборів саме       
за «націоналістичну діяльність під час   
окупації» [52]. 

На користь версії щодо відсутності 
активної діяльності підпілля в Кіровограді 
свідчать статистичні дані. Протягом окупації в 
місті не зафіксовано розстрілів заручників. 
Важко собі уявити, що німці саме тут були 
терплячими і гуманними до цивільного 
населення, не використовуючи поширену             
в інших регіонах практику покарання за збройні 
напади підпільників на військові об’єкти та 
вбивства своїх солдат і офіцерів. Швидше за все 
таких нападів і вбивств на території міста не 
відбувалося. 
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Плакати, 1942–1943 (із фондів державних архівів [110]). 

 

   

Розстріл червоними партизанами громадянина, якого вони вважали колабораціоністом  

(фото б.а. [59]). 
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Паспорт, виданий Костянтину Гончарову, який до арешту, здійсненого німецькими спецслужбами       

у грудні 1943 р., очолював комуністичне підпілля м. Кіровограда. 

 

 
 
Плакат «Смерть фашистським гадам!» (авт. Ісаак Цибульник, Олена.Поволоцька). 
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Замітка «Талон на землю». – 

Кіровоградська правда. – 5 березня 1944 року (із фондів ДАКО).  
 

 

Після атаки партизан, 1943.  
Фото Вальтера Холлнагеля. 
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Часопис «Ідея і чин», що поширювався підпільниками в 1943-1944 роках серед населення 
Кіровоградської області (із фондів ДАКО [52]). 

 

          

                          Листівка УПА [56].                                         ЛистівкаУПА, 1943 (із фондів ДАКО [52]). 
 

Листівка, 1943 [52]. 
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Висновок управління НКДБ по Кіровоградській області по слідчій справі № 2129 від 04.01.1945 
з обвинувачення мешканця с. Мошорино Новопразького району Саєнка І.П. (із фондів ДАКО). 

До вини Саєнка І.П. входило:  
1) робота на посаді референта сільської управи у шкільних справах,  
2) участь у закритій нараді працівників сільської управи, організованої націоналістами та 

поширення звернення С.Бандери,  
3) керівництво діяльністю з розподілу землі в індивідуальне користування та розпуску колгоспу 

ім. Фрунзе,  
4) поширення серед населення антирадянських чуток на наклепу на керівників комуністичної 

партії та радянської влади. 
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Висновок старшого помічника прокурора Кіровоградської області у відношенні Січкаря А.І.  

за матеріалами кримінальної справи № 1859 від 10 березня 1992 р. (із фондів ДАКО). 
 

Кидається в очі фараза: «Из дела не усматриваются насильственные акции «ОУН» и 

причастность осужденного Сичкарь А.И. к таким акциям». Саме на підставі цього він був 

реабілітований. Отже, якби він був причетний до насильницьких дій ОУН (звісно ж – проти 

німецьких окупантів, оскільки йдеться про період з осені 1941 до 09.02.1944), то, напевно, 

реабілітації не підлягав би. 
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Обвинувачувальний висновок УНКДБ по Кіровоградській області по слідчій справі № 2639 

з обвинувачення Будаш-Кравченко Д.Т., 24 грудня 1945 року (із фондів ДАКО). 

Провина громадянки полягала в тому, що вона разом зі своїм чоловіком – членом ОУН, 

заарештованим СД 28.01.1943 за націоналістичну діяльність, з жовтня 1941 року по грудень 1943 

року утримувала конспіративно-явочну квартиру на вул. Тімірязєва, 25 кв. 3.  

Отже, фактично її було засуджено радянською владою за участь у підпільній боротьбі проти 

німецьких окупантів. 
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ЗВІЛЬНЕННЯ КІРОВОГРАДА 

Початок воєнної операції зі звільнення 

міста. 21 вересня 1943 року розпочалося 

форсування Дніпра. Кожен метр 

кіровоградської землі давався з боєм, був густо 

политий кров’ю радянських солдатів. Опір 

ворога наростав. Закінчувався 1943 рік. 

Завершивши бої для прориву укріплень 

німецьких військ на річці Інгулець, визволивши 

Олександрію і Знам’янку, війська 2-го 

Українського фронту припинили наступ і 

закріпилися на досягнутому рубежі. Треба було 

перегрупувати сили, поповнити війська живою 

силою і технікою, боєприпасами та розробити 

план операції наступу на Кіровоград, який, за 

даними розвідки, був сильно укріплений, 

досить надійно підготовлений до опору. Німці 

обладнали цегляні будинки під опорні пункти, 

створили систему перехресного і флангового 

вогню, дротяних загород і мінних полів, бо 

розуміли значення Кіровограда як важливого 

транспортного вузла та великого промислового 

центру. Втрата його загрожувала розривом 

усього південного фронту. Для утримання міста 

перекидалися значні сили піхоти і танків [9]. 

Кіровоград напередодні штурму (зі 

спогадів німецького танкіста). «Після 

буксирування пошкодженого в бою танку в 

Кіровоград наш екіпаж 1241-го на початку 

листопада 1943 р. розмістився на квартирі в 

красивому маленькому будиночку цього міста. 

У квартирі була паркетна підлога, на якій ми 

для сну розстелили свої ковдри. Знову довелося 

спати на підлозі, але тут, принаймні, не було 

фронту, а тилове місто могло запропонувати 

для солдата дещо. Господинею квартири була 

дуже доброзичлива українка, яка трохи 

розмовляла німецькою. Коли забрали її 

чоловіка – він фахівець з озброєння, – вона, 

природно, була дуже сумна. Але що для нас 

було зовсім незрозуміло - вона заливалася 

гіркими сльозами, коли нам через шість тижнів 

довелося залишати місто. 

У Кіровограді був солдатський санаторій з 

бібліотекою та іншими можливостями для 

розваги, серед яких був настільний теніс. Ми 

незабаром подружилися з сестрами милосердя, 

оскільки досить довго були завсідниками 

солдатського санаторію. Коли 8 грудня         

1943 року сестри покинули санаторій і 

відправили багаж на станцію, кожен зрозумів, 

що це означає: Кіровоград скоро здадуть. Поряд 

із відвідуванням солдатського санаторію ми 

часто бували в кіно. Хоча в місті було три 

кінозали, вони не могли стримати натиск 

охочих до розваг солдатів. Треба було займати 

чергу біля входу заздалегідь, іноді наплив 

солдатської маси набував форми, що лякала. 

Аби втихомирити цей натовп, що рвався в двері 

кінотеатру, польовому жандарму, який стежив 

за порядком, часто доводилося стріляти в 

повітря з пістолета. Кіровоград був не тільки 

великим прифронтовим перевалочним пунктом, 

він був просто переповнений тисячами 

солдатів. 1 грудня 1943 року в кіножурналі 

«Вохеншау» я побачив танки мого ескадрону. 

Від усвідомлення того, що товариші воюють, а 

екіпаж 1241-го безтурботно розважається в 

тилу, у мене виникло неприємне відчуття. На 

відміну від кіно, у магазинах фронтової 

книготоргівлі напливу солдат не 

спостерігалося. У продажу була наукова і 

науково-популярна література, підручники 

(наприклад, для підготовки до іспитів на 

атестат зрілості). Але покупців у цих кіосках 

зазвичай не було. У солдатів не було прагнення 

до освіти. У тиловому прифронтовому місті у 

них найчастіше були інші бажання. Так, 

наприклад, тут солдат міг відвідати польовий 

бордель, і навіть з захисними засобами. Після 

статевого акту черговий санітар змащував йому 

член розчином нітрату срібла і видавав 

«посвідчення про санацію» [6].  

«Якщо від'їхати від міста на пару 

кілометрів в сторону фронту, то на танку можна 

було цілий день об'їжджати місцевість, не 

зустрічаючи жодного німецького солдата. Ця 

невідповідність між становищем бойових військ 

і маси солдатів в прифронтовому 

перевалочному Кіровограді неможливо було не 

помітити, і воно дуже посилювало сумніви в 

німецькій перемозі. Генерал Шернер знав про 

цей недолік і своїми жорсткими методами 

спробував вислати солдат з прифронтового 

міста на фронт, щоб посилити бойові частини. 

Те, що його методи були непропорційно 

жорстокі і в кінцевому підсумку не привели ні 

до чого, крім надмірного збільшення числа 

поранених, зниклих безвісти і вбитих, багатьом 

відомо. Затверджені їм судові вироки можна 

порівняти з вироками суддів «Народної судової 

палати», і вони характеризують його як 

особливо жорстокого генерала. 

У Кіровограді перебував і полковник 

Рудель зі своєю ескадрою пікіруючих 

бомбардувальників, при якій існував 

танцювальний оркестр, розважав солдатів 

шлягерами і шоу. У мене особисто з Руделем 

пов'язані дуже погані спогади. Солдатська 

радіостанція «Густав», що перебувала також в 

Кіровограді, давала якось святковий вечір, на 
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якому хотів побувати і я. Я стояв перед 

вхідними дверима, не маючи запрошення. Хоча 

був аншлаг, але при бажанні в широких 

проходах можна було ще відшукати пару 

стоячих місць для кількох солдатів. Під час 

суперечки з польовим жандармом, що грав роль 

білетера, прямо до мене підійшов Рудель, для 

якого, природно, було зайнято місце в першому 

ряду, і закричав на мене: «Якщо ви зараз же не 

заспокоїтеся, я накажу вас замкнути!» Облаяти 

або навіть замкнути за бажання отримати місце 

на виставі вар'єте? Я сприйняв цю витівку 

«першого льотчика» Гітлера надто гордовитою. 

У зайнятого лише самим собою і демонструючи 

владу, не було ні найменшого співчуття до 

прагнень простого фронтовика. Пізніше я все ж 

знову прийшов в солдатське вар'єте.  

Солдатська радіостанція «Густав» 

покинула Кіровоград практично в той же час, 

що і медсестри з солдатського санаторію. Це 

був ще один знак того, що росіяни 

наближаються. Польова пошта теж закрила свої 

двері 9 грудня 1943 року. А через два дні наші 

пошкоджені танки були завантажені на 

платформи. Після цього ешелон був готовий до 

відправки на батьківщину» [6]. 

Бої на підступах до міста. На підступах до 

Кіровограда в грудні почалися бої. «Вони 

продовжувалися і в ночі, часто не послабляю-

чись навіть протягом кількох діб підряд. З 16 по 

29 грудня німці, контратакуючи великою 

кількістю танків, артилерії, авіації, піхоти, 

намагалися відкинути радянські війська, але 

прорватися вони не змогли і населені пункти 

поблизу Кіровограда не взяли.  

Окупанти змушені були поспішно перейти 

до оборони. А в цей час радянське Верховне 

Головнокомандування стягувало на 

Кіровоградському напрямі бойові сили і 

готувалося до прориву. Перегрупування військ 

здійснювалося з 29 грудня по 2 січня 1944 року 

з дотриманням найсуворішої таємниці. 

Переговори за допомогою технічних засобів 

зв’язку з питань операції були категорично 

заборонені. Радіостанції працювали тільки на 

прийом. Всі розпорядження командувачами 

армій віддавались усно або через офіцерів 

зв’язку. Перед 2-м Українським фронтом 

оборонялись ворожі 8-а і частина 6-ї армій у 

складі 22 дивізій, у тому числі п’ять танкових і 

дві моторизовані. Основні сили ворога діяли в 

першому ешелоні. В резерві були дві танкові, 

одна моторизована і три піхотні дивізії. «Варто 

підкреслити, – пише у своїх «Записках 

командуючого фронтом» І.С. Конєв, – що хоч 

ми і не мали скільки-небудь значної загальної 

переваги над противником, але на вибраній для 

наступу ділянці (80 кілометрів), що складала 

приблизну третину полоси фронту, було 

зосереджено досить сильне угруповання наших 

військ: 30 стрілецьких дивізій із 56 (крім того, 

ще три дивізії знаходились у фронтовому 

резерві), 5 механізованих і танкових корпусів 

(не враховуючи двох корпусів, які знаходилися 

в резерві фронту на відновленні). Тут було 

зібрано 100 відсотків танкових і механізованих 

військ і близько 60 відсотків артилерії». 

Командування 2-го Українського фронту 

вирішило не затримуватися на досягнутих 

рубежах, а наполегливо продовжувати наступ, 

підготувати і провести операцію з оволодіння 

Кіровоградом. Загальний задум полягав у тому, 

щоб завдати удару по напрямках, які сходяться, 

оточити і знищити кіровоградське угруповання 

ворога» [9]. 

Звільнення міста. 4 січня було видано 

наказ: «вранці 5 січня 1944 року перейти в 

наступ на Кіровоградському напрямі. У напрямі 

головного удару армії, обходячи Кіровоград із 

півночі, наступав 32-й гвардійський 

стрілецький корпус під командуванням 

О.І. Родімцева. Начальником штабу корпусу 

був наш земляк – молодий, енергійний 

полковник І.О. Самчук. 33-й гвардійський 

стрілецький корпус (командир – генерал 

М.І. Козлов, начальник штабу — полковник 

В.І. Стражевський) завдавав удар зі сходу. Вже 

через дві з половиною години в підготовлений 

32-м гвардійським стрілецьким корпусом 

прорив на великих швидкостях ринув уперед   

7-й механізований корпус генерала 

Ф.А. Каткова. Під кінець дня обидва корпуси 

вийшли на річку Інгул, створивши умови для 

обходу міста з північного заходу. Особливо 

відзначились у цей день частини 7-го 

механізованого корпусу, 110-ї гвардійської 

стрілецької дивізії генерала М.І. Огородова, 95-ї 

гвардійської стрілецької дивізії генерала 

А.І. Олейникова і 97-а гвардійська стрілецька 

дивізія І.І. Анциферова. Командуючий фронтом 

передав із 5-ї гвардійської танкової армії 8-й 

механізований корпус для розвитку наступу в 

напрямку Лелеківки і Грузького. Успіхові 

сприяло високе забезпечення армії 

боєприпасами, спорядженням, пальним. Органи 

тилу, медична служба, очолювана генералом 

Метьолкіним, у складних умовах організували 

підвезення для військ всього необхідного. 

Велику допомогу надав армії генерал 

І.С. Грушецький. 

З обох сторін у цій операції брали участь 

майже мільйон осіб, понад 12000 гармат і 

мінометів, 1000 літаків і майже стільки ж 

танків. 
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Біля станції Лелеківка відбулося з’єднання 

радянських військ, які наступали з півдня, з 

військами, що наступали від Северинки. Отже, 

німецькі частини, які обороняли Кіровоград, 

були повністю оточені. Під час контратак, які 

гітлерівці продовжували тут, вони втратили 

багато живої сили і техніки. На станції 

Лелеківка знаходилися великі склади 

боєприпасів ворога, тут стояло кілька ешелонів 

зі зброєю. Наша штурмова авіація здійснила 

вдалий наліт і знищила значну кількість 

боєприпасів. Німецькі війська прагнули 

вирватися із цього оточення. До станції 

Лелеківка з цією метою прибуло підкріплення: 

до 40 танків, багато мінометів, автоматників, 

які намагалися потіснити нашу піхоту і танки зі 

станції Лелеківка, пробитися до Кіровограда, а 

також скористатися грейдерною дорогою, яка 

проходила біля станції для того, щоб по ній 

підкидати свіжі сили або використати її для 

відступу військ. 

Швидке просування наших частин дало 

можливість деяким з них, тим, які йшли у 

напрямку до Покровського, Клинців, 

Первозванівки, на кінець другого дня наступу 

бути уже майже під стінами Кіровограда. На 

кінець дня 6 січня 1944 року з’єднання 

полковника Ковтун-Станкевича, вирвавшись 

уперед, вирішило використати вигідне 

становище своїх військ і запросило у 

командувача армією дозволу розпочати 

безпосередні дії проти гітлерівців, які засіли в 

Кіровограді. Обґрунтування і мотиви такого 

маневру були такими: «Якщо протягом ночі з    

6 на 7 січня не буде завдано удару по 

Кіровограду, то фашистські війська врешті-

решт зрозуміють загрозу і вживуть відповідних 

заходів». Увесь день 7 січня в місті клекотів 

бій. Коли з’єдналися два ударні угруповання 5-ї 

і 7-ї гвардійських армій, кільце навколо 

Кіровограда замкнулося. О дев’ятій годині 

вечора було взято станцію Кірово Українське. 

Тільки пізно вночі Кіровоград був повністю 

очищений від ворога» [9]. 

Розмінування міста. Відступаючи, 

гітлерівці мінували не лише будинки, а й 

знаряддя, верстати. «Заряди мінери знаходили в 

цехах механічного заводу, хлібозаводу, 

молокозаводу, м’ясокомбінату, у зерносховищі. 

Мінери Н.А. Матвєєв, П.М. Гуров, І.Н. Шараєв 

та інші на кілька хвилин випередили жителів, 

які поверталися до своїх домівок по вулиці 

Кримській, яка, до речі, майже вся була 

замінована, і в деяких будинках знешкодили 

потужні фугаси, котрі могли вибухнути при 

спробі увійти в дім. У корпусах панчішної 

фабрики (на розі вул. Пашутінської та 

Покровської) було знешкоджено 10 півтонних 

авіабомб уповільненої дії. Чимало вибухівки 

було знешкоджено на канатній фабриці, у 

млині, в приміщенні телеграфу. 

На кожному кроці мінерів чекали підступні 

гітлерівські «сюрпризи». В приміщенні 

фабрики на вулиці Миргородській (Калініна) 

лейтенант Н.П. Новогородов знешкодив міну 

потужністю 900 кілограмів вибухівки з 

електрозамикачем під східцями. Варто було 

стати на один із них, як від будівлі залишилися 

б лише руїни. 

У результаті розмінування міста 

Кіровограда мінерами бригади генерал-майора 

Миколи Степановича Васильєва було виявлено 

і знешкоджено понад дві з половиною тисячі 

фугасів, вивезено кілька тисяч артилерійських 

снарядів, авіабомб. А всього до першого лютого 

1944 року було знято і знешкоджено фугаси, 

бомби, міни загальною потужністю понад       

160 тон вибухівки, перевірено і розміновано 

близько 118 км вулиць» [9]. 

Вигнання гітлерівців із території 

Кіровоградщини тривало довго – майже 

півроку. Область, у результаті бойових дій, 

перетворилася на велику руїну. Особливо 

дісталося тим селам і містам, за які точилися 

запеклі бої. Картину руйнувань доповнило й те, 

що гітлерівці, утілюючи в життя відому з      

1941 року радянську тактику «випаленої землі», 

навмисне знищували залізничні колії, 

водонапірні вежі, мости, заводи, обладнання й 

устаткування, сільськогосподарську техніку. 

Для підрахунків злодіянь окупантів радянська 

влада в кожному районі створила спеціальні 

комісії. Зруйноване і знищене члени комісій 

вписали до спеціальних актів. Усі вони нині 

широко відомі. Їх аналіз заслуговує окремої 

книги. Однак багато сіл області, розташованих 

поза стратегічними магістралями, не зазнали 

руйнувань, не було в них під час окупації і 

жертв серед мирних жителів, а гітлерівських 

вояків та чинів окупаційної влади селяни 

бачили зрідка, а то й зовсім не бачили. Тож у 

сіл, як і в людей, склалися у війну загалом різні 

несхожі долі [92]. 

Життя населення після звільнення. 
Стосовно звільненого населення відновлена 

радянська влада демонструвала «величезну 

підозру, зневагу та жорстокість, адже місцеві 

жителі, на думку більшовицьких ідеологів, у 

роки окупації піддалися обробці «фашистською 

пропагандою». «Заражених фашистською 

чумою» розпочали «перевиховувати». Десятки 

тисяч юнаків і чоловіків відразу мобілізували 

до лав радянської армії та кинули в горнило 

запеклих битв, зобов’язавши багатьох із них 
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здобути зброю в бою. Трагедія мобілізованих у 

1944 році так званих «чорнопіджачників», яких 

фактично навмисне знищували в перших у 

їхньому житті боях, численні «вдовині села» – 

усе це ще чекає свого копіткого й старанного 

дослідника. У селах і містах із чоловічого 

населення, після тотальної мобілізації, 

залишилися на весну 1944 року переважно 

каліки, престарілі або підлітки. 

Для тих, хто залишився в зруйнованих 

війною селах і містах, влада, руками 

працівників НКВС та Смершу, організувала 

детальну перевірку на предмет співпраці з 

окупантами. «Доблесні» співробітники 

каральних органів розпочали фактичну війну з 

власним народом, адже звинуватити в співпраці 

з загарбниками могли будь-кого, лише б 

людина проживала на окупованій території. Так 

і сталося. Тож тисячі жителів Кіровоградщини 

відправилися на «виховання» до уральських, 

сибірських та колимських таборів. 

Тим, кого не мобілізували і не арештували, 

знайшли інші дієві методи «перевиховання» – 

тяжку й виснажливу працю на виробництвах та 

в колгоспах, які були поновлені в довоєнному 

вигляді; щорічні непосильні «державні позики»; 

надзвичайні великі податки на присадибні 

ділянки, включно з фруктовими деревами, що 

відбирали майже все вирощене; напівголодне    

й голодне існування впродовж тривалого часу – 

з 1944 і до самої смерті Сталіна» [92]. 

 

 

 

Бої на підступах до Кіровограда, грудень 1943 (фото б.а. із фондів ДАКО [52]). 
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Німецькі танки у передмісті Кіровограда, грудень 1943  

(фото б.а. з фондів Державного архіву ФРН [121]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Німецьки вояки,  

Кіровоградський район,  

1943, фото б.а. [101]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руйнування залізничних колей німцями в рамках  

тактики випаленої землі  [121].  
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На розі вулиць Великої та Береславської (Єгорова), 8 січня 1944 року. 

 

Вул. Велика, 8 січня 1944 року. 

 

Фотографії б.а. із фондів ЦДКФФА [114]. 
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Вул. Велика, 8 січня 1944 року. Квартал між Вулицями Гоголя та Преображенською  

(фото Г. Ліпскерова із фондів Російського державного архіву кіно-фотодокументів). 

На цьому місці нині – Центральний сквер. 
 

 
 

Вул. Велика, 8 січня 1944 року. Квартал між Вулицями Гоголя та мостом через Інгул.  

На цьому місці нині – готель «Київ». Фото б.а. [114]. 
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Доповідь про результати розмінування Кіровограда за час з 8 по 18 січня 1944 року. – С.1  

(із фондів ДАКО [52]).  
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Доповідь про результати розмінування Кіровограда за час з 8 по 18 січня 1944 року. – С. 2  

(із фондів ДАКО [52]).  

 

Радянські сапери біля мосту через Інгул на вул. Пашутінській, січень 1944 [114]. 
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Радянські сапери біля будинку на вул. Інгульській (Декабристів), 4  

(із фондів ЦДКФФА [114]). 
 

 

 

Та ж сама вулиця, будівля навпроти. На 

стіні зберігся напис сапера Кабанова, 

який періодично поновлюється 

містянами (сучасне фото). 
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Велика площа, 8 січня 1944 року [114]. 

 

На розі вулиць Великої та Преображенської, 1944. Праворуч – кінотеатр № 2 («Сивашець») [114]. 

 

Будівля на Базарній площі, січень 1944. Вигляд з боку вул. Пашутінської [114]. 
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Дати початку окупації районних центрів Кіровоградської області  

та визволення їх Радянською Армією (із фондів ДАКО [19]).  

 

  

Вул. Велика, 8 січня 1944 року  

(із фондів ЦДКФФА [114]) 

На одній із центральних вулиць міста, 1944.  
Фото Г. Омельчука (із фондів Російського 
державного архіву кіно-фотодокументів). 
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РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОДІЯНЬ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ 
 

 
 

Постанова виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих 

та бюро обласного комітету КП(б)У № 43 "Про затвердження обласної комісії з встановлення та 

розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників" (15 березня 1944 року). – С. 1  

(із фондів ДАКО). 
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Постанова виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих 
та бюро обласного комітету КП(б)У № 43 "Про затвердження обласної комісії з встановлення та 

розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників" (15 березня 1944 року) – С. 2 
(із фондів ДАКО). 
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Повідомлення про початок роботи Міської комісії з виявлення і розслідування злочинств і збитків, 

нанесених німецько-фашистськими загарбниками та їх спільниками громадянам, громадським 

організаціям, державним підприємствам та установам (із фондів ДАКО). 

 

Діяльність комісій з виявлення і розслідування злодіянь і збитків, нанесених 

окупантами. 20 березня 1944 року розпочала роботу «Міська комісія з виявлення і 

розслідування злодіянь і збитків, нанесених німецько-фашистськими загарбниками та їх 

спільниками громадянам, громадським організаціям, державним підприємствам та 

установам». У цей же час працювали інші комісії: обласна, районні та міські. Якщо 

порівняти акти цих комісій, то можна побачити там чимало невідповідностей щодо кількості 

жертв та збитків. На думку деяких краєзнавців, це викликано цілою низкою чинників, як 

об’єктивних, так і суб’єктивних. 

Стосовно методики підрахунку кількості загиблих не можу не погодитися з Павлом 

Кольцовим [69], який зауважує: «за першим чорновим актом ексгумації виходить 22740 осіб. 

Але це розрахункова цифра. Проводили вибіркову ексгумацію, потім дивилися глибину і 

площу могили, обчислювали приблизно обсяг / щільність, потім вираховували кількість 

похованих. І фортеця там чомусь не згадується. А потім – у фортеці 4000 поховано. А за 

третім варіантом – бац і 50 тисяч!». 

Саме так: «Бац!». Це досить точна характеристика методики підготовки щонайменше 

чотирьох документів: 1) Акту міської комісії, 2) Акту обласної комісії, 3) Акту про 

поховання біля Сахаровського мосту, 4) Довідки обласного управління НКДБ. Зміст цих 

документів стосовно тих самих об'єктів сильно різниться. Павло Кольцов припускає, що 

«перший варіант кожного з актів був відправним, а в наступних дописували стільки, скільки 

було треба» [69]. Напевно, саме так і було насправді. Чиновники (партійні, радянські, 

галузеві) намагалися в будь-який спосіб збільшити кількість жертв, напевно, для того, щоб 

не виглядати тьмяно на тлі інших міст, районів та областей. 

Це, до речі, це стосується і матеріальних збитків. Якщо в перших варіантах актів 

бачимо, що кількість зруйнованих об’єктів вимірюється сотнями, то в останніх уже йдеться 

про тисячі. Наприклад, у довідці управління НКДБ за результатами проведеного 

«розслідування» читаємо, що німцями було зруйновано: 595 комунальних будинків, 682 
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приватних будинки, 55 промислових підприємств, усі лікарні і поліклініки, майже всі школи 

(31 із 33), а загальна сума збитків складає 602114 крб. Остання цифра виглядає дивно, 

оскільки це, напевно, вартість лише одного невеликого заводу. Отже, об’єкти втрачені в 

колосальній кількості (наприклад, щодо житлового фонду, то, за таких збитків, третина 

населення міста мала б жити в січні 1944 року в наметах і землянках), а загальна сума 

збитків, нанесених народному господарству міста, є досить скромною.  

Що це – недбалість чиновників, які не вміють рахувати, технічна помилка в тексті (тоді 

як ця цифра без виправлень опинилася в архівному документі?) чи щось інше? Гадаю, тут 

саме це інше, викликане загальним станом організаційного та методичного забезпечення 

роботи комісій, недостатнім рівнем підготовки її членів, відсутністю або недосконалістю 

наукового забезпечення методик вивчення та аналізу матеріалів, відсутністю необхідного 

контролю за їхньою роботою, а також сподіваннями чиновників, що уряд виділить їм більші 

суми коштів для відновлення інфраструктури та господарства.  

Найбільш необґрунтованим, безпідставним, а простіше – просто сфабрикованим, на 

мою думку, є  висновок міської комісії про те, що у фортеці було закатовано та розстріляно 

50 тисяч військовополонених та мирних людей. Ця цифра є фантастичною, оскільки площа 

того місця, де це відбувалося, не дозволяє поховати таку кількість людей. Якщо ж їх 

розстрілювали там, на 

равеліні біля огорожі 

міської лікарні, а потім 

кудись вивозили, то чому 

комісія не встановила: куди 

і скільки тіл загиблих було 

вивезено німцями? Але ж 

ніхто тіла не вивозив. 

Людей ховали, як правило, 

на місці розстрілу. Навіть 

прості математичні 

розрахунки дозволяють 

повністю спростувати такий 

висновок комісії: для того, 

щоб на цій площі поховати 

таку кількість людей, навіть 

в кілька шарів, глибина 

могил повинна складати не 

менше 15 метрів. Хто може уявити собі такі могили?  

На жаль, ця сфабрикована і абсурдна цифра – «біля 50 тисяч» – міститься, з легкої 

руки керівників міста та деяких експертів-краєзнавців, на меморіальній дошці, що 

встановлена біля входу до цвинтаря. І ніхто навіть не спробував зазирнути в інший архівний 

документ – акт обласної комісії, у якому є інша цифра розстріляних у фортеці – 4 тисячі. 

На мою думку та на думку групи інших краєзнавців, акт міської комісії з розслідування 

злодіянь окупантів потребує повторного вивчення, аналізу та корегування. Міська рада 

Кропивницького, як правонаступниця Кіровоградської міської ради депутатів трудящих, має 

повноваження це зробити.  

Нам потрібна правда, а не гігантоманія цифр радянського зразка. Звісно, сьогодні вже 

неможливо встановити точну кількість жертв та суму збитків, проте привести їх до певних 

зрозумілих і реальних розмірів, використовуючи науково обґрунтовані методики 

розрахунків, та, можливо, повторної ексгумації решток загиблих, гадаю, можна. Потрібно 

перевірити кожну цифру, порівняти її з цифрами з інших актів, вивчити і проаналізувати 

супутні документи, що додавалися до актів, і тоді можна буде наблизитися до зрозуміння 

справжніх масштабів трагічних подій, що відбувалися в нашому місті понад сімдесят років 

тому.  
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Із Акту міської комісії з виявлення і 

розслідування злочинств і збитків, 

нанесених німецько-фашистськими 

загарбниками (із фондів ДАКО). 
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Із Акту міської комісії з виявлення і розслідування злочинств і збитків, нанесених фашистськими 

загарбниками (із фондів ДАКО). 
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Витяг з Акту обласної комісії про звірства німецько-фашистських загарбників та про нанесені 

матеріальні збитки (із фондів ДАКО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО КИРОВОГРАДСКОМУ РАЙОНУ И ГОРОДУ КИРОВОГРАД 

 

Родина зовёт. – 1944. –  № 9 (10 января). – С. 2 (із фондів ДАКО). 
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Довідка НКДБ по Кіровоградській області  

«Про звірства німецьких окупантів у м. Кіровограді», 1944. – С. 1 (із фондів ДАКО [52]). 
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Продовження 
 

 

Довідка НКДБ по Кіровоградській області  

«Про звірства німецьких окупантів у м. Кіровограді», 1944 [52]. – С. 2. 
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Продовження 

 

Довідка НКДБ по Кіровоградській області  

«Про звірства німецьких окупантів у м. Кіровограді», 1944 [52]. – С. 3. 
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Кіровоградська правда. – 1944. – № 4 (29 січня). Із фондів ДАКО [18]. 

 

Приміщення педагогічного технікуму на вул. Польовій (Габдрахманова),  

де під час окупації знаходилася в’язниця СД [9]. 

Сьогодні в цій будівлі розташовано шкіряно-венерологічний диспансер. 
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Акт про злодіяння німецько-фашистської окупаційної влади 

(розстріл жителів с. Федорівки Кіровоградського району та військовополонених) від 19.11.1944  

(із фондів ДАКО).  
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Відомості про опрацювання документальних матеріалів,  

зібраних на звільненій від окупантів території Кіровоградської області, 01.05.1944  

(із фондів ДАКО [49]).  
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РУЙНУВАННЯ 

Німецька окупація та дії партійних і радянських органів напередодні й після окупації 

завдали місту великих матеріальних збитків. Місто зазнало найбільших після пожеж 

середини ХІХ століття руйнувань. Проте точну їх кількість установити неможливо, оскільки, 

як уже зазначалося, у документах 1944 року подаються різні дані, які інколи суперечать одне 

одному та свідчать про безсистемність, відсутність необхідної повноти, недосконалість 

методичного забезпечення процесу вивчення злодіянь окупантів, а також фабрикацію деяких 

результатів розслідування. Найбільш вражаючою за рівнем недбальства та тенденційності, на 

мою думку, є довідка «Про звірства німецьких окупантів в м. Кіровограді», яку підготувало 

управління НКДБ по Кіровоградській області. У довідці, зокрема, зазначалося: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ці дані потрібно використовувати дуже обережно, оскільки вони значною мірою не 

відповідають дійсності: 
- з приводу спалення та зруйнування кращих споруд міста – документально 

підтверджено, що переважна більшість будівель та промислових об’єктів, зокрема основні 
корпуси заводів «Червона зірка», «Профінтерн», а також електростанція, була знищена або 
пошкоджена не німецькими окупантами, а радянськими військами в 1941 році [9] в рамках 
тактики «спаленої землі» на виконання відповідного наказу Й. Сталіна; 

- щодо начебто зруйнованих «3 лікарень, 3 поліклінік та 31 школи» – жодного 
документа або свідчень очевидців про руйнування будь-якого з цих об’єктів не знайдено. 

Насправді було зруйновано кілька десятків фабрик і заводів, громадських та житлових 
будівель. Однак слід зазначити, що руйнувань у місті було значно менше, ніж в інших 
великих містах. Усе ж втрата будівель Дворянського зібрання, готелю «Петербурзький», 
понад десяти інших будівель – шедеврів архітектури XVIII – XIX століть у центрі міста була 
непоправною, оскільки саме після цього місто почало втрачати свій неповторний 
архітектурний колорит. Руйнування ж кількох десятків корпусів заводів, трамвайного 
господарства, частково залізничної станції та низки інших об’єктів інфраструктури (нехай не 
у таких фантастичних обсягах, як зазначалося в деяких актах та довідках) все ж нанесло 
економіці міста значних збитків.  
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Залізнична станція Кірово Українське, 1941 (фото  з аукціону, б.а.).  

Зруйновано третину будівлі вокзалу та службове приміщення станції. 

 

 
 

 

 Зруйнований вагон, 1944 (з фондів галереї «Єлисаветград» [10]). 

Вигляд вокзалу до війни  

(із фондів обласного 

краєзнавчого музею). 
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Кілька будівель на перехресті вулиць К. Маркса та Т. Шевченка, 1941. Фото з літака, б.а. [101]. 
Для орієнтування: у верхній частині фотографії вул. К. Маркса (Вел. Перспективна) переходить до 
пл. Кірова (пл. Героїв Майдану). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Так виглядало це перехрестя до руйнування (на цьому фото ліворуч – будівля, в якій у 
1941 році розміщувався фармацевтичний склад, праворуч – готель) [118]. 
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Перехрестя вулиць К. Маркса та Т. Шевченка, вересень 1941. 

Праворуч – залишки цегли будівлі фармацевтичного складу  

(із фондів державного архіву Миколаївської області). 

 

Епіцентр вибуху був у будівлі фармацевтичного складу. 

На сьогодні відомі дві версії вибуху: 1) будівлю було підірвано радянськими військами               

в рамках тактики випаленої землі; 2) будівля постраждала від німецької авіабомби. 
 

 

 

 

На сучасній мапі.  

Епіцентр вибуху позначено квадратом. 
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Фото одного з цехів заводу «Червона Зірка», 1941 (із фондів ДАКО [52]). 

 

Фото того ж цеху з іншого боку, 1944 (із фондів ЦДАКФД [114]). 

 

Один із корпусів  

Кіровоградського заводу  

«Червона Зірка», 1944  

(із фондів ДАКО [52]). 
 



 

~ 476 ~ 

 

 
 

 

  
 

 

Будівля промислового 

підприємства, 1941  

(із фондів ДАКО [52]). 

Руїни Кіровоградського 

механічного заводу, 1944. 

Фото І. Озерного [9]. 

Один із 

корпусів Кіровоградського 

заводу «Червона Зірка», 1944 

(із фондів ДАКО [52]). 
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Зруйнований млин № 8 – м. Кіровоград, рік фото невідомий, б.а. [101]. 

 

 

Млин розташовувався, за версією В. Урсулова, на вул. Олександрівській 

(Тарковського) у кварталі між вулицями Покровською та Болотяною (Смоленчука); за 

версією Д. Локарева – на розі вул. Верхньої Пермської та пров. Фортечного [69]. 

 

 

  
 

Версія 1 

 

Версія 2 
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Вул. Я. Томпа (Верхня Пермська), будівля пивзаводу, 1941 [9]. 

 

 

Це місце на сучасній мапі. 



 

~ 479 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Будівельний технікум, 1941  

(фото німецького військового) [117]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Єлисаветградське 

громадське комерційне 

училище, 1908  

(із колекції В. Петракова). 

 

 Сучасний вигляд  

цього місця. 
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Вул. Дворцова. Будівля колишнього 

Кавалерійського училища, 1941 (фото 

німецького військового [101]). 

Була частково (до 40%) зруйнована  

в 1941 р., повністю відновлена в 1949 р.  

 

 

Центральний ринок, 
1942. На задньому 
плані – дзвіниця Спасо-
Преображенського 
собору та будівлі на 
вул. Пашутінській. 
Знімок з боку вул. 
Великої та будинку 
Заславського  
(фото німецького 
військового, б.а. [101]). 
 

 

 

Центральний ринок з боку вул. 
К. Маркса (Великої). Фото 1970-х 
років. Праворуч – будинок 
Заславського. По центру – 
приблизне місце, де стояв 
фотограф, що зробив попередній 
знімок, та напрям фотографування. 
Самого місця не видно.  
Фотограф стояв на тротуарі за 
будівлею. 
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Фото з фондів ЦДКФФА [114]. 

 

 

Будівля на вул. Великій (К. Маркса), 1944 

(із приватної колекції). 
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   Це місце на сучасній мапі. 

Будівлі на розі вулиць 

Великої та Преображенської, 

1944 (із фондів ЦДКФФА 

[114]). 

У наш час на місці будівлі 

праворуч – п’ятиповерховий 

будинок, на місці будівель у 

центрі та ліворуч – 

Центральний сквер. 

Те саме перехрестя, що  

і на попередній фотографії, 

вигляд із іншого боку     

вул. Преображенської, 

ліворуч – поворот до 

вул. Пашутінської). 
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Вул. Велика (квартал між 

вулицями Гоголя та 

Преображенською),          

1941 [101].  

На цьому місці сьогодні – 

Центральний сквер. 

 

Той самий квартал,  

8 січня 1944 р. [114]. 

Праворуч – зруйновані 

будівлі, на місці яких на 

початку 1950-х рр.          

було влаштовано 

Центральний сквер. 

 

Перехрестя вулиць Гоголя 

та Преображенської на 

сучасній мапі.  
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Собор постраждав від німецької авіації в 

серпні 1941 року. Відомо, що бомба влучила в 

дах, ймовірно, не зачепивши жодну з бань, 

тому зовні  виглядає майже не пошкодженим. 

Насправді було зруйноване досить велике 

приміщення площею приблизно 100 кв. м. 

Загалом будівля підлягала ремонту, але 

радянська влада в 1947 році ухвалила рішення 

про її знесення. Процес знесення, за 

спогадами мого дідуся Михайла Гончаренка, 

розтягнувся на кілька місяців. Оскільки стіни 

не піддавалися звичайній будівельній техніці, 

для виконання поставленого завдання 

довелося використовувати вибухівку.  

На місці собору, одного з найбільших, 

найвідоміших та найгарніших в Україні,             

у 1954 році було споруджено будівлю, де 

розміщувався обласний комітет КПУ,                  

а з 1991 року там знаходиться виконком 

Кіровоградської міської ради. 

 

Фото німецького військового, б.а. 1941  

(з аукціону).
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Успенський собор, 1944 (із фондів ЦДКФФА [114]. 

  

1943 1960 

Фото німецького 

військового. 
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Водонапірна вежа на вул. Пашутінській.  

Фото початку ХХ ст. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Існують дві версії руйнування вежі. Згідно з першою, її було підірвано німцями в січні       

1944 року; з другою – вона постраждала під час обстрілів та/або бомбардування радянськими 

військами під час звільнення міста.  

Водонапірна вежа на 

німецькій мапі  

м. Кіровограда та на 

фотографії серпня 1941 року. 

 

 

 

Фотографії з колекцій 

В. Петракова, Ю. Тютюшкіна 

та О. Мануйлова.  
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Зазначене  

вище місце  

на сучасній 

мапі. 

 

Трамвайне депо  

(фото початку ХХ ст. [76]). 

 

Колектив трамвайного депо 

(довоєнне фото) [76]. 
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На території  трамвайного депо, 
січень 1944  
(із фондів ЦДКФФА [114]). 
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На початку серпня 1941 року під час 
відступу радянських військ було підірвано 
трамвайну електростанцію на Озерній балці, 
частково зруйновано трамвайне господарство 
[1]. Звітуючи до Кіровоградської міської управи 
про роботу трамвайного депо в ІV кварталі   
1941 року, його керівник Матіс повідомив, що в 
період з 11 серпня по 1 вересня депо витратило 
на відновлення трамвайної колії 6 тис. крб.,      
2,5 тис. крб. вклали в ремонт електромережі та   
7 тис крб. – на ремонт вагонів [23]. Тож улітку 
та на початку осені 1941 року трамваї рухалися 
по колії завдовжки 16 км 220 метрів, щодня на 
лінію виходили по 20 вагонів (з 28) і працювали 
вони по 14 годин на добу. Мешканці міста 
платили за проїзні квитки по 20 коп. Потім рух 
трамваїв містом припинився, а трамвайне депо 
«законсервували». 27 його працівників періо-
дично ремонтували вагони та обладнання 
майстерень, сподіваючись, що трамваї колись 
відновлять свою роботу [92]. 

Причина призупинення трамвайного 
сполучення в місті, як стверджує І. Петренко, 
доволі прозаїчна: для трамваїв елементарно не 
вистачало електроенергії [92] – трамвайну 
електростанцію відновити не змогли, а міська 
теплова електростанція впродовж всього 
періоду окупації сиділа на голодному 
паливному пайку і виробити достатній її обсяг 
виявилася неспроможною. До того ж, її було 

пошкоджено радянськими військами під час 
відступу. Незважаючи на те, що тікаючи з міста 
поспіхом, більшовикам не вдалося повністю 
вивести її з ладу і вже 9 серпня, на п’ятий день 
окупації, вона відновила свою роботу (там 
працювало 310 робітників та інженерів, які, 
зробивши деякий ремонт, запустили в дію одну 
турбіну з трьох та два котли, тож у серпні     
1941 року електростанція виробила для міста 
314,6 тисяч кіловат електроенергії) [92]. Другу і  
третю турбіну вдалося налагодити лише за 
кілька місяців, але на повну потужність вони 
так і не запрацювали.  

Отже, місто періодично, особливо взимку, 
відчувало брак електроенергії. З метою її 
економії міська управа вирішила призупинити 
роботу трамвайного депо на невизначений 
термін. Як виявилося – назавжди, бо радянська 
влада, повернувшись до міста в 1944 році, 
відмовилася взагалі від трамвайного 
господарства. Величезні й вартісні матеріально-
технічні об’єкти, створені ще єлисаветградцями 
та поповнені й удосконалені жителями 
Зінов’євська й Кіровограда в кінці 20-х – 30-ті 
роки, були втрачені. Уцілілі вагони з частиною 
механічного обладнання в 1945 році вирішили 
передати до Вінниці, але туди вони не 
потрапили через фінансові проблеми з 
транспортуванням. Подальша їхня доля 
невідома [1]. 

 

Цей трамвай 

простояв усю війну 

на цьому місці біля 

Ковалівського парку, 

на кінцевій зупинці 

маршруту 

«Вул. Леніна – 

Новомиколаївка». 
За спогадами 

очевидців,  
у 1945 році його 

відтягли 

автомашиною до 

депо. Подальша доля 

цього вагону, як і 

всіх інших, а також 

усього обладнання 

депо, невідома. 
Фото 1941 року [120]. 
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ОКУПАЦІЯ ОЧИМА НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ 

 

 Пропоную з метою здійснення психологічного аналізу поведінки людей в 

екстремальних кризових періодах життя, а саме таким був період німецької окупації, 

звернутися до щоденників наших земляків, які дивом збереглися і дійшли до наших днів. Ці 

люди не знали і ніколи не бачили одне одного. Ви знайдете там різні погляди на життя, 

спричинені, передусім різними соціальними умови перебування до і під час війни, різні 

ідеологічні й моральні установки, хоча обидва вони побували в піонерії і в комсомолі, різне 

сприйняття змін у навколишньому середовищі, проте їх об’єднує одне почуття – кохання і 

пов’язані з ним переживання, а ще – щире бажання мати власну сім’ю, яка житиме в мирі, 

злагоді та любові. 

ЩОДЕННИК ОЛЬГИ ІЗ ЗНАМ’ЯНКИ  

В одному з останніх досліджень періоду окупації я прочитав, що кіровоградці в кінці 
1943 року з нетерпінням чекали на своїх визволителів. Маю висловити сумнів у цьому. 
Адже важко уявити, що тисячі робітників, які працювали на військових та цивільних 
підприємствах і отримували пристойну зарплату; власники приватних майстерень і 
магазинів; учителі шкіл, що викладали не за радянськими програмами і не за радянською 
методикою, використовували в роботі метод проектів та інші дослідницькі методи, 
заборонені в радянській школі, виховували учнів згідно з концепцією національно-
патріотичного виховання; артисти театрів, працівники бібліотек та активісти громадських 
організацій, що поширювали ідеї відродження національних традицій; православні 
священики, які проповідували слово Боже рідною українською мовою, але водночас змушені 
були молитися в храмах не лише за український народ, але і за Гітлера-визволителя; тисячі 
колишніх військовополонених, звільнених із табору за наказом Гітлера; мирові судді, сотні 
працівників підрозділів міської управи, української поліції, а також тисячі дітей і підлітків, 
які повірили вчителям і щиро підтримали ідею створення самостійної української держави в 
єдності з дружнім німецьким народом у системі нової Європи – усі вони  З НЕТЕРПІННЯМ 
ЧЕКАЛИ на прихід радянської армії.  

Звісно, було чимало людей у нашому місті, в інших містах і селах області, 
невдоволених політикою окупантів, полюванням на молодь із метою вивезення на примусові 
роботи, безглуздими і абсурдними акціями терору, особливо в 1943 році, але в цілому рівень 
життя населення області під час окупації не був нижчим, ніж до війни. Єдине, чого не було 
при комуністах – шибениць на площах, бо вони не використовували публічні страти, а діяли 
іншими, але не менш (а іноді й більш) жорстокими методами.  

Ніколи не повірю, що селяни, які отримали з рук німців документи на право приватної 
власності на землю, а таких за різними даними в області було від 10 до 15%, тисячі інших 
селян, що подали відповідні заяви, З НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЛИ на повернення радянської 
влади і колгоспної системи. Без сумніву, на селі також було багато людей, невдоволених 
політикою німецької влади і ображених нею, але, вивчивши значну кількість документів та 
спогадів очевидців, маю зазначити, що основна маса селянства під час окупації матеріально 
жила значно краще, ніж до війни, оскільки німці ніколи не відбирали останнє і турбувалися 
про майбутній урожай. І.Петренко подає таку інформацію: «З кінця 1943 року, коли 
гітлерівська армія під ударами радянської залишала межі Кіровоградщини, разом з нею 
відправилися на Захід тисячі тих, хто чимось завинив перед більшовиками, або не хотів 
відновлення їхньої влади. Тож всі транспортні магістралі запрудили тисячі біженців, які, 
змішавшись з військом окупантів, пішки чи на підводах долали тисячі кілометрів, щоб 
тільки дістатися Європи. Схоже, що дозволів на це їм ніхто вже не видавав [92, с. 89]». 

Узагалі під час окупації відбулися, не могли не відбутися певні зміни у свідомості 
громадян. Тому однозначно і беззаперечно стверджувати, що всі кіровоградці, навіть їх 
більшість, ІЗ НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЛИ нових визволителів і З РАДІСТЮ ЗУСТРІЧАЛИ       
їх, я б не став.  

Такі мої думки й висновки знайшли несподіване підтвердження документально – 
матеріалами щоденника нашої землячки із Знам’янки. Щоденники – це не спогади, це – 
рефлексії очевидців тих подій, тому вони відносяться до первинних історичних документів. 
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Нещодавно мені вдалося прочитати уривки із щоденника молодої дівчини на ім`я 
Ольга, яка протягом 1941–1944 років вела записи російською мовою, фіксуючи «мысли и 
детали» свого життя під час німецької окупації. Матеріали цього документа у скороченому 
вигляді вперше були опубліковані 2009 року Центром польських та європейських студій 
НаУКМА у збірнику «Міжкультурний діалог. Том 1: ідентичність» [75].  

Щоденники, які містять не лише спостереження автора за повсякденними подіями, але 
й елементи саморефлексій, є чи не найкращим джерелом для дослідження ідентичності, 
зокрема особистої ідентичності. Щоденник, написаний в екстремальних умовах війни, до 
того ж, автор якого – молода особа, що не мала й двадцяти років, а отже, за класифікацією 
Еріка Еріксона, перебувала на п’ятій, кризовій стадії становлення особистості – є джерелом 
особливо цінним [87]. Саме таке джерело пропоную до уваги читачів як доповнення до 
матеріалів альбому. Джерело це є унікальним для наших теренів ще й тому, що серед 
воєнних джерел, якими сьогодні оперують історики, майже немає особистих (eye-witness) 
свідчень про контакти німців і міського населення України в період окупації [55].  

Ось основна інформація про щоденник і його авторку: щоденник складається з двох 
частин (зошитів), обидва оригінали яких зберігаються у фонді 166 «Комісії з питань 
вивчення історії Великої вітчизняної війни» в ЦДАГО України, щоправда, у різних справах: 
перший зошит (Ф. 166, оп.2, спр. 4), який разом із «щоденником галичанина» входить до 
справи «Дневники неизвестного автора об оккупационном режиме на Украине», охоплює 
період з серпня 1941 по квітень 1942 років; другий зошит (Ф. 166, оп. 2, спр. 108) під назвою 
«Дневник немецкой переводчицы Люды Калинкович» (очевидно, ця Люда зберігала у себе 
щоденник Ольги) є продовженням попереднього (той самий почерк, імена дійових осіб) і 
містить інформацію про період з січня 1943 року по лютий 1944 року [55]. 

Відомо, що на 1942 рік Ользі виповнилося 18 років. Ольга добре володіє німецькою 
мовою, працює вчителькою в сусідньому містечку, а потім і перекладачкою; вона кілька 
разів змінює місце роботи, поступово отримуючи дедалі відповідальніші посади. Події 
відбуваються в місті Знам’янка Кіровоградської області. На жаль, подальша доля Ольги 
наразі не відома, про дещо можемо лише здогадуватись. Очевидно одне – до Німеччини вона 
не виїхала: на момент повернення радянських військ (Знам’янку було визволено 9 грудня 
1943 р.) і до лютого 1944 р. (крайня дата щоденника) вона все ще перебувала в місті. 
Ймовірно, що з часом її було репресовано за «співробітництво з німцями», 
найпромовистішим свідченням на користь цієї версії є те, що щоденник було конфісковано в 
третьої особи – Люди Калінкович [55].  

Чому цей щоденник є важливим з огляду на тематику моєї роботи? «Щоденник у межах 
двох з половиною років (серпень 1941 – лютий 1944 років) демонструє яскраву еволюцію 
поглядів на себе, своє місце в цьому світі, на власну персональну й групову ідентичність, 
переорієнтацію за шкалою «свій-чужий». Незважаючи на те, що основу щоденника 
складають романтичні переживання Ольги, яка з легкістю захоплюється новим об’єктом чи 
не щодня, тут знаходимо також рефлексії щодо подій навколо, контактів між місцевим 
населенням і німцями. Час від часу Ольга сама замислюється над питанням «Хто я?». 
Наприклад, 28 липня 1943 року читаємо: «Да и что я вообще? Прежде всего, человек! 
Дальше – девушка. (…) И я хочу быть любимой. Пусть даже он будет немец. Я молода – вот 
третье. Я ищу приключений». Тож щоденник містить багатий матеріал для дослідження 
гендерної та вікової ідентичності. Поза тим, чи не найцікавішою частиною щоденника є та,     
в якій можна місяць за місяцем відстежити переосмислення й поступову зміну     
національної ідентичності, котра еволюціонує, не будучи водночас конструйованою чи 
насаджуваною згори.  

На початку щоденника ще відчувається свого роду «радянська» ідентичність: «наше 
СССР» (27 січня 1942 року), у суперечці з Ернстом 7 лютого 1942 року згадує: «КСМол 
воспитал меня», 24 березня 1942 року: «Я не знаю, где мой комсомольский билет. Я так 
гордилась ним (…). Я ругаю себя: Я плохая комсомолка. Я не патриот. Я не гражданка 
своего союза. Я очень слабая девчонка – и больше ничего». Час від часу висловлюється 
співчуття й переживання за «своїх» хлопців на фронті: «гул снарядов (…) мне напомнил о 
том, что где-то наши родные бьются, а я должна здесь сидеть среди своих врагов» (запис від 
19 січня 1942 року), «А на том месте, в лесу, где раньше было много цветов – могилки… Это 
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здесь покоятся наши родные, русские» (19 квітня 1942 року). Проте від самого початку 
ставлення до «чужих» уже було подвійним. 16 січня 1942 року Ольга пише про німецького 
льотчика: «Я ничего в нем не видела родного, но он меня заинтересовал именно потому, что 
в нем не было ни капельки мне чужого».  

Вже на початку 1943 року «відчувається поступовий злам в уявленнях «свій-чужий»;   
14 лютого, після суперечки з кавалером подруги Віктором, Ольга згадує: «Да еще я что-то 
сказала, что наши девочки так же ж посмотрят на наших красноармейцев, если они придут, 
если они ж посмотрят на девочек. Да еще как противно получилось у Виктора, когда он 
сказал: «Они не посмотрят НА ЭТИХ девочек!» Меня такое зло взяло, я сама ж Дневник. 
Мысли. Детали 3 www.uamoderna.com не знаю, что могла бы сказать. Буду ли я, когда-
нибудь, смотреть на них, на наших? Ведь Гайнц… А может быть, это даже лучше, что я не 
буду его видеть, может быть, мне снова что-нибудь возвратит любовь к отчизне». Коли        
25 травня вона бачить, як жандарми ведуть заарештованого квартиранта Гайнца, з’являється 
запис: «Я подбежала к нему, но не нашла, что сказать. А чего-то хотелось так сказать ему 
хорошего. Как брату! Тьфу! Что я пишу? Немцу-врагу… и… брату! Да! Он был наш, свой, 
который понимал меня и всех нас». Чим ближче підходять радянські війська, тим чужішими 
вони здаються, 30 липня життя «на радянському боці» вже зовсім не «своє»: «Читала газету 
советскую, очень хотелось прочесть и узнать о «ихней жизни». Ну и что же? Но почему я не 
могу считать немцев врагами? Я даже чувствую к некоторым привязанность». Відчуженість 
до «радянського» дедалі наростає, ось запис 9 серпня: «Снова читала советскую газету, но 
она меня не радует, как могла бы обрадовать прежде. Обращение к нам, молодежи на 
Украине». А 12 серпня населення чекає не на «своїх», а на «червоних». 19 вересня Ольга 
абсолютно прозоро й однозначно говорить про те, що не хоче повернення «радянської 
влади» саме тому, що вона встигла звикнути до «них», тобто до німців. Зрештою, «Росія» 
вже сприймається як «закордон» – у записі від 7 листопада читаємо: «За границей, у русских 
празднуют 26-ю годовщину Октябрьской революции».  

Так само й населення, яке після приходу радянських військ повертається до Знам’янки, 

сприймає окуповані терени як «закордон», а населення під окупацією як «іноземців» – саме 

таку ситуацію згадано в записах від 14 і 15 січня 1944 року. Отримуючи листа від 

приятельки, котра просить розповісти їй про «зрадників», Ольга зазначає 8 лютого             

1944 року: «О предателях? Да нас всех считают предателями!», окрім того, наочною є 

різниця в поглядах на німців по різні боки «кордону»: «Пишет, что болеет за нас, что 

пришлось им переживать за нас, когда мы были под игом «озверелого гада». А она и не 

знает, что эти «озверелые гады» не такие уж страшные, как их малюют» [55].  

За два роки відбулося звикання до нового статусу, що особливо яскраво виявилося в 

момент повернення колишніх «своїх» – радянських військ. Дедалі частіше в записах          

1943 року проскакують асоціації себе вже не з «радянським» народом, а з «українським», і в 

позитивному, і в негативному контексті – хоча терези якийсь час іще хитаються то в один, то 

в другий бік. 12 січня, після суперечки з Гензеном щодо рівня культурності чи 

некультурності народів, Ольга напряму пов’язує «ми» з українським народом. Хоча вже        

18 лютого бачимо свідчення зворотної зміни – говорячи про просування радянських військ із 

Ернестом, котрий радіє за свій польський народ, вона думає: «Ах, почему же не горды 

украинцы и я не могу быть за них горда… Мне кажется, я не украинка, а советка!». Улітку 

«українська ідентичність» знову бере гору – наприклад, 24 червня вона боїться, що на роботі 

викриють її стосунки з Гайнцем: «Мне ж стыдно было признаться, что друг у меня немец. А 

я боялась потерять свой авторитет, как украинки». Наприклад, 1 серпня Ольга тішиться, коли 

чує, як німець щось говорить «чисто по-нашему, по-украинскому» [55].  

Апофеоз переосмислення перегляду ролей – у записі від 10 лютого 1944 року: «10 

февраля, четверг. Пришла Шура Ч. ко мне. О ней тоже можно кое-что вспомнить. Ведь для 

нее эти годы как весело прошли. И теперь это ужасное состояние. Мы, украинцы предали 

родину. Значит, Они сумели больше вселить доверия за 2 года, чем наши за 25. Я не знаю, 

почему я до сих пор называю наши. Ведь меня они не считают за свою. Трофейная! А, может 

быть, было бы справедливостью обвинять себя? Но за что? Наши хлопцы-квартиранты будто 

развитые парни, но они грубы, у них нет поэтичности, свойственной им. Я невольно 
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вспоминаю о Гайнце. Мне теперь так жаль всего ускользнувшего. Ведь он понимал 

найбольше мою душу. Лучше всех других. А еще Виктор-румын, который за несколько 

часов так сблизился со мной. Того, что не было, не вернешь. Мои лучшие годы в прошлых 

минутах моей жизни. Теперь – начинай другую, тесную жизнь» [55].  

Дневник 

Август 1941 года – апрель 1942 года 

1941 год 

26 августа 
Рыжак таки не утерпел: пришел во двор. Папа ему поставил мат в игре, а когда играли 

вторую партию, пришел переводчик. Папа просил хорошего игрока, и он представил себя. 
Задавался так противно. Был бы ему мат, если бы не позвал его комендант. Он все повторял, что 
будет папа капут, как и СССР. Такой противный! Шпик несчастный… А ночью приплелся, когда 
я была в постели. Прется прямо, не стыдясь. Договорился с папой ехать на охоту. 

 
27 августа 
Опять эта бомбежка! Опять в убежище сидели. Это советские самолеты бомбили. А папа 

уехал на охоту в 4 часа утра и приехал только в 7 часов. Ничего не получилось… К 
коменданту приехал этот новенький денщик и все время поглядывал и улыбался. Когда я 
стоя читала, этот переводчик подошел и спросил, чего я хорошего читаю. Я ответила. 
Вечером все же пришел денщик. Я сидела с ним рядом. Зовут его Людольф, переводчика… 
Саша! От ловко! Как похожи эти два Саши! Пришел Фриц и расстроил нашу беседу с 
Людольфом. 

Когда прощались, Людольф долго не выпускал моей руки. Он, между прочим, 
интересный. Хотели Рыжаку отнести записку, которую написал Людольф, но Людка наша 
долго не соглашалась. Пришлось дело оставить так. А музыку хотелось послушать (у них 
радио). 

 
30 августа 
И вот мы расстались, как двое прохожих… И не сказали друг другу ни слова на 

прощанье… Он уехал, больше не вернется назад. Я только одного желала, когда они 
собирались: не быть расстроенной и не плакать… Боже мой! Я сидела в комнате и наблюдала 
за ним. Все это время он наблюдал за нашим двором. Люда видела, как он сел в авто и 
заплакал. Мой хороший Людольф! Неужели я люблю тебя? Теперь я желаю одного: скорее 
забыть! Забыть… Я не в силах это сделать. Я готова реветь и не знаю, что еще. Это одна из 
тяжелых минут. Я не могу больше писать. Полк «К» уехал. Комендант и Саша были в одной 
машине, Людольф в другой. Саша так гордо смотрел, когда уезжал. Тьфу! Далеко ему до 
Людольфа! Мой хороший Людольф! Я его видела последний раз. Как трудно выговорить сло- 
во «последний» 

 
31 августа 
Еще больше мне стало жалко Людольфа, когда узнала, как он подчинялся коменданту,  

а этот на него кричал. Бедный Людольф! На смену «К» приехали такие отвратительные…       
У Жени во дворе стояли. Это не немцы, а что-то такое… Как цыганы. Да еще такие 
нахальные! Голодранцы. Те проезжали все культурные, а эти… Противно даже. 

 
3 сентября 
К нам во двор пришел один такой чудак. Говорит по-русски и еще знает 15 наречий. Он 

ничего не стеснялся и откровенничал довольно много. Мы до того хохотали, когда он 
рассказывал свои происшествия. Я ушла спать, а он долго еще с нашими чудил. 
Сегодняшнюю ночь советский самолет сбросил зажигательное. Мне все кажется, что победят 
Советы. А за 1 сентября есть уже газета. Ругают Сталина и Советы и шлют привет Гитлеру. 
До чего подлый этот украинский народ! Я не люблю его за это, хотя это и мой народ. Но все 
же лучше, чем чужие. 
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9 сентября 
Слава Богу, уехали эти «вояки». Почти все. С Жени пошла, где она работает, т.е. на 

путях. Она мне много рассказала об одном офицере (гл. инженере), который приглашал ее в 
Германию и все время любезничал с ней. Я с ним разговорилась, и он мне сразу не 
понравился. Там были и интересные, один Рудольф мне понравился. Жени тоже не 
равнодушна к офицеру. Это опять-таки меня раздражает. 

 
15 сентября 
Две ночи подряд сидели в своем «отстрахоубежище» налетали советские самолеты. Но 

мне ничуть не досадно, т.к. я хочу их победы. А мне кажется, что победят Советы, хотя на это 
совсем не похоже. Ходят слухи, что Америка объявила войну Германии, а Япония нам. 
Увидим, чья победа. Мне никак не хочется быть с немцами. Я вспомнила о Владимире, и мне 
чего-то стало досадно. Неужели я его никогда не увижу? В школу не ходим. Не знаю, чем 
заняться? 

 
23 сентября 
Гаснет надежда, что победят Советы. Киев забран. Мне нечего делать сейчас. (…) 

Видела, как по дороге вели наших пленных. Бедные такие… Мне так жалко стало, что я чуть 
не заплакала. Приехали в Знаменку немецкие женщины – санитарки. Не особенные… (…) 

 
25 сентября 
Я разговаривала со своим врагом – нацистом-социалистом. Он так разборчиво говорит, 

что можно было с ним поговорить. Он летчик. Я твержу, что было бы хорошо, если бы был 
коммунизм во всех странах. Они мне доказывают, что хуже, чем демократия. Этот другой почти 
все время молчал, но больше мне понравился. Это такой болтун… Я уже говорю, что не хочу 
слушать, а он все твердит одно и то же. Я стараюсь быть выдержанной. Как подумаю, что 
завожу разговоры со своими врагами, так досадно мне так… Я не отвыкла от своей дурной 
манеры искать идеала, но все же мне Владимир остается по-прежнему мил. Я не могу ни 
минуты жить без любви и эту любовь я переношу на какого-то неизвестного. То я воображаю 
себя рядом с Людольфом, то мне кажется, что я счастлива, потому что меня любит тот, кого я 
люблю. Но кто именно, я не знаю. Вечная тоска по идеалу, вечные заботы о том, чтобы занять 
кем-нибудь давно любившее (или, может быть, совсем не любившее) сердце. Только этим я 
живу. 

 
14 октября, вторник. 
Такой день прекрасный! После хмурой погоды солнышко. Сегодня  день моего 

рождения. 18 лет! Я не чувствую их за собой. Ко мне пришли девочки: Тамара – моя 
ровесница, ее подруга, Вера Чайка, ну, конечно, и Жени. Погутарили, все же не так скучно. А 
вечером к нам пришли 3-е солдат – полицейских. Все они благородные. Двое играли с папа в 
шахматы, а один пришел у комнату и уселся на диване подле меня. Я ему принесла немецкие 
книги, он смотрел. Я сейчас же спросила себя: каков он мне? Но не ответила, т.к. не знала. 

 
28 октября, вторник. 
Я еще больна, но уже пошла в Дмитровку. Я – учитель. Все эти секции, конференции 

мне будто давно знакомо. Но вот  беда. Я была назначена  в 1-ю школу. Пошла туда, там 
директор говорит, что места уже заняты. Я опять к «начальникам». Назначили меня в III-ью 
русскую школу в 5-7 кл. Ого! 7х! Но как-то устроили. Мне дали 3, 4 и 5Е классы. Кроме того, 
я буду преподавать рисование. Как мне здесь неуютно, противно, неловко. Встречала своих 
старых учителей! А я будто ученица. Все с образованием, а Я … Мне так не хочется 
завязываться с этим делом, но назад тоже нелегко. На квартире, где я ночевала, один 
пленный. Очень интересно рассказывает, так что скучно не было. 
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30 октября, четверг. 
Я уже вышла гулять во двор. Приходила ко мне Кира М. Жени не такая стала, как была 

прежде. Она уже много стала понимать о красоте и потеряла облик скромности. А вечером я 
только посматривала как отвратительно ведут себя Алла и Люда с немцами. Это уже 
распутство. Ну, нет, я не была такой. Я держала себя скромно, а одного немца, Кегарта, 
обидела и он со мной не разговаривает. 

 
10 ноября, понедельник. 
Я видела, как бьют наших пленных. Боже! У меня слезы брызнули с глаз, когда я 

видела, как они, надрываясь, несли дубы. Я слала проклятья издевателям. Смеются, подлецы, 
с палками ходят, как дикари. Я знаю, что много так сами с собой покончат. Ведь сколько 
комсомольцев, преданных родине! Все они, бедные, как и я ждут нашей победы. Да! Кто 
победит? Я верю в нашу победу, хотя на это маленькая очень надежда. Мне жалко всего 
прошедшего. Я люблю свою родину хотя много врали ее обыватели. Ничего! Я со всем 
примирюсь. Лишь бы со своими. Я совсем не хотела выходить во двор. Но вот вышла… 
Кегарт, Юзеф и Гари так учтиво поздоровались со мной, но я пошла к Люде и не осталась с 
ними. Когда я вернулась, Юзеф снова поздоровался со мной за руку, а Кегарт ушел, Гари 
остался с Аллой. Дурели, как маленькие. Юзеф такой смешной, так и ходит следом. А когда 
пришел Ольф, вчерашний знакомый, Гари и Кегарт поспешили уйти. Итак, Кегарт со мной 
совсем примирился. Его симпатия на моей стороне. Но мне Гари больше нравится. Я 
постараюсь с ним проводить время. Юзефа долой! Молчит все время. А с Ольфом я все время 
спорюсь. Я не боюсь говорить, что я член ленинской молодежи. 

 
21 ноября, четверг. 
Почему он не пришел? Ведь я его ждала целый день. Ой, Гейнрих, ради тебя я 

пожертвовала доверием Кегарта. А может быть он уехал? Чего бы ему не притти? Что 
случилось. А я слушала новости: Советы снова берут. Мне хочется прежней жизни. Рая, кино, 
сад, Владимир, *** как чисто и мило! А сейчас? Вечная тоска о прошлом. Жени никак не 
хочется, чтобы возвращались наши. Что ей? Ведь ей все равно, лишь бы жить. Но почему я не 
похожа на нее этим? Зато история любит таких, как я. 

 
4 декабря, четверг. 
Меня директор представил солдатам-связистам, что здесь в школе. Пауля не было. Я 

хотела слушать радио, но что-то оно было в неисправности. Радист крутил, крутил аппарат и 
вдруг я услышала родной голос! Это, очевидно, была Москва! Боже! Как мне радостно было 
на душе! Такой знакомый голос… «И уничтожили *** немецких солдат». Я хотела еще что-
нибудь услышать, но … Вдруг музыка! Вена… Штраус… А вот зашел Пауль и говорит: 
«нет! Не насмешка!» и солдаты повторяют тоже. Значит, он рассказал им, что я говорила ему. 
Я вскоре ушла, но через 2 урока снова пришла с Рифой (учитель музыки); они меня *** 
хорошо встретили. Один, Ганс или Фриц (не помню) показывал мне фото. Такие безобразные 
позы были у девчонок, то чуть не нагие, то целуются, то обнятые с мужчинами. Я ему 
немного наврала (я теперь всем не буду говорить правды), а когда он что-то говорил о городе 
Дубно, я спросила: «это в Польше?». Он тогда говорит другому: «Знает историю России, 
своей родины!» И оба засмеялись. Мне было досадно. И когда после уроков все учителя 
пошли слушать радио, я не пошла. Гордость – выше всего! 

 
14 декабря, воскресенье. 
Нам никак не повезло: собрались в театр и не смогли достать билетов. Хотя и пришлось 

унизиться перед немцем, прося купить билет, т.к. продавали только военным, все же ничего 
не вышло, и мы отправились домой. Все же мне припало сегодня счастье: слушать родной 
голос Москвы! О, как я могла только усидеть спокойно?! Это ведь такой родной и знакомый 
голос… Когда я слушала, мне казалось, что снова я живу в Советском Союзе и слушаю 
родной голос, все и то же твердящий: «Враг будет разбит; победа будет за нами!» Это таки 
да! Счастье – почувствовать любовь к родине и ненависть к врагам. Нет! Меня нельзя 
перевоспитать; я раньше и не чувствовала, что меня так крепко воспитал комсомол. Правда, я 
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хотя и злая была на советскую печать, там были грешки, все же осталась верна своим идеям 
и никогда не изменю им. 

 
16 декабря, вторник. 
Я опять зашла к Алле и опять разговорилась с немцем (другой уже). Это был бы 

интересный разговор. Он учился в высшей школе, поэтому выглядел человеком 
образованным. Но я не должна забывать, что вокруг меня орудуют враги, и не впадать в 
полное доверие и вообще в дружеские отношения. Я таки ругала себя опять: почему у меня 
нет гордости, чтобы ненавидеть врага, а наоборот еще! Почему я не могу жить настоящей 
Ольгой, меня все что-то мрачит, и я становлюсь сама себе чужая. 

 
В ночь с 31 декабря 1941 г. на 1 января 1942 год 
Был призначен вечер учителей. Я зашла к Марьи Е. и с ее сестрой, двумя немецкими 

солдатами отправились. Но почему у меня такое противное настроение? Даже все обратили 
внимание на мою грусть. Я себя так чувствовала одинокой… А тут еще ссорилась с одним 
немцем (фашистом). Я сказала, что Украина не будет свободна, если немцы будут и дальше 
здесь. Этот спор был никому неприятен, и я весь вечер была скучной. Да и не только я, все 
повесили носы и надулись. Так было всем неловко! Скучно, неприятно! Да и нечего было 
веселиться. Музыки тоже не было, так и разошлись. Я не могла в 1 ночи итти сама домой, 
поэтому осталась у Марьи Е. ночевать. Ее сестричка такая пьяная была, что я ее еле 
дотащила домой. Борщик Ив. Ант. все время обращался ко мне, почему я грустная, я сама не 
знала причины. Что было со мной? Чего не хватало? 

1942 год 

16 января, пятница. 
Гельмут не уходит с головы. А сегодня к нам зашли 2 летчика. Один из них занялся со 

мной. (…) Улыбки я не заметила вовсе это время. О! Это настоящий фашист! Он смеялся, 
когда в словаре нашел портреты Ленина и Сталина. Я ничего в нем не видела родного, но он 
меня заинтересовал именно потому, что в нем не было ни капельки не чужого. Он был весь 
далекий (…). В нем было много тайного, далекого, а это раздражало меня. (…) 

 
19 января, понедельник. 
Нам как повезло с Ольгой. Мы были на двух сеансах в кино. Один сеанс обошелся нам 

даром, т.к. билеты эти на первый сеанс, нам вчера дал немец один, т.к. он уезжал сегодня в 
Кировоград. На второй сеанс пришли почти сами немцы и нам пришлось сидеть среди них. 
Когда показывали пролог, я чуть не ревела: ведь гул снарядов (…) мне напомнил о том часто 
где-то наши родные бьются, а я должна здесь сидеть среди своих врагов. Это было так 
печально! Кругом чужие. Каждый смотрит на тебя как на что- то низкое. (…) 

 
27 января, вторник. 
(…) пришли на ночлег румынские солдаты и один среди них весьма образованный 

человек. Знает, кроме своего, несколько языков. Могла с ним говорить, но поделиться 
мнением – о, нет! Он против нашего СССР. Между прочим, он очень умный человек, много 
читал, и я ему все сочувствовала, ведь он говорил, что очень трудно приходится румынскому 
солдату. Я знаю это… Так, как и бедному русскому. Да и немецкому не с медом. Бедный мой 
маленький Гельмут, где ты? 

 
23 февраля, понедельник. 
Такая неприятность! Нужно мне было идти с Францем к Ольге! У неё был один солдат 

и что-то разговаривали с учительницей нем. языка. Франц тоже вмешивался в их разговор, а я 
сидела слушала и, когда они заговорили о культуре и до меня долетели слова «нет у России 
культуры», я как пламя вспыхнула и противоречила. Франц рассердился и сказал, что я не 
хорошо делаю. С этого и завязалась ссора. Он мне сказал, что есть постановление всем 
гражданам в возрасте от 14 лет работать (кто не имеет работы) на строительстве дорог. Я 
говорю, что никогда этого не будет со мной, что я не буду работать для «кого-то», что надо 
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мной не будет владельцев: я буду вольная. Франц противоречил: он говорил, что работать  я 
обязательно буду и для Украины это не делается. После ещё споры и дело дошло до того, что 
вмешали сюда и Политдиктатуру…Что дальше писать, если это понятно. Я сказала ему: 
«Можешь идти и жаловаться, что я коммунистка» Он ответил: «Эрнст правду говорил…» 
Мы вышли. Он стоял долго около двора Ольги. Или он это сделал для Ольги? Между тем к 
сердцу подкрадалась злая ревность и жалила так остро! Ух, какое это отвратительное 
чувство – ревность. Да! Ольга меня поздравила с праздником: день красной Армии. О! Как 
это бывало прежде: вечер… оркестр…торжество, танцы! Мы в русской школе… Мир… 
чистая сердечная любовь… Или нет! Не любовь! Что-то лучше, выше любви… Гордое 
чувство! Не вернуть и дня прежнего! Где вы умчавшиеся годы? Где ты моё веселое 
ребячество? 

 
8 марта, воскресенье. 
Если бы это было прежде, при Советах, мы бы почувствовали этот день, 

международный день женщин. Но мы бы и так собрались вместе: Я, Ольга, Женя, Шура. 
(…). 

 
24 марта, вторник. 
Мне очень не везет эти дни. Снова удар: Я не знаю, где мой комсомольский билет. Я так 

гордилась ним… И вот… Рая, Надя, Галя мне снятся каждый вечер. Я бы хотела быть на их 
месте. Приснилась мне моя дорогая наилучшая подруга, единственная, – Галочка Грищенко. 
Вот уж седьмой год или шестой, как она умерла. Я все еще о ней не забыла и никогда, на- 
верное, не забуду. Я ругаю себя: Я плохая комсомолка. Я не патриот. Я не гражданка своего 
союза. Я очень слабая девчонка – и больше ничего. 

 
26 марта, четверг. 
Ко мне пришла Вера Ч., и мы с ней толковали как прежде: снова о Советах, снова о том, 

что много неприятного приходится терпеть. И от кого? От этих же немцев, что и часто 
заводим с ними какие-нибудь связи. Почему это так сложилось? Я сейчас очень недовольна 
на них, так и хочется что-нибудь крикнуть о своей Родине. А то всегда так: не замечаешь что-
то хорошего, а когда все пройдет – тогда только оглянешься... И – о, как я была счастлива! Не 
знаю, была ли действительно счастлива когда-нибудь? Или это только мне казалось. (…) 

 
31марта, вторник. 
Я ищу работу! В депо было место для переводчиц. Я туда. Но как мне отвечают 

беспечно: «Нет местов», но как-то там уже устроили. Меня приняли. Не знаю, трудно ли это 
придется, но я рискнула. Что же делать? К Люде пришел один солдат. Но он и ко мне 
внимателен не меньше. Он, может быть, и заинтересовался Людой, но я ему нравлюсь тоже. 
Я это заметила. Мы весь вечер проболтали с ним вместе. И он, и я были признательными о 
своей судьбе. Я даже не утаила, что меня любил один офицер, и что я ему не позволила зайти 
за границы любви. Я пообещала его учить украинскому языку, если он меня будет учить 
немецкому. Сегодня я вспомнила, как я ловко водила Франца за нос, больше месяца. Он не 
получил того, чего хотел. А все-таки временами я его очень любила, и было так, что я вполне 
верила, что и он меня любит не меньше. Я его до сих пор помню любящим и любимым. 

 
19 апреля, воскресенье. 
Солнце все выше в зените. Тепло совсем. Как мы давно не были в лесу! И вот снова нас 

занесла сюда судьба… Мы проходили мимо зданий, которые раньше так весело выглядели. А 
теперь? На что это похоже? Руины – и больше ничего. А на том месте, в лесу, где раньше было 
много цветов – могилки… Это здесь покоятся наши родные, русские… Мне стало очень не 
хорошо, но весна берет свое… Она заглушает своим ветерком все жуткие мысли. Мне снова 
хорошо, т. к. я забыла уже об том, что видела минуту назад. А проходя мимо дома, где работали 
пленные – мы снова услышали русскую песню. Она так гремела из ихних уст. Они сидели в 
грязном белье и искали очевидно вши. Ведь они, бедные, такие грязные, такие подавленные! 
Может быть, среди них много таких, что нечаянно попади сюда. Может боевая их душа 
осталась на фронте, все мысли о родной стране… 
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27 апреля, понедельник. 
Пошла к Марии Е. и там поссорилась с одним ж-д-ком. Он форменный идиот. Я его 

назвала сумасшедшим, дураком и чего только хочешь… А дома как хорошо мы поговорили. 
С Женей. Мы говорили, что наши русские хлопцы очень обижаются на девчат. Что все 
внимание сейчас обращено на немцев. И вправду мне такие противные наши хлопцы стали, а 
почему – я и сама не знаю. Но я даже с враждою отношусь к ним за то, что они на фронте. Я 
ненавижу их за это. 

Дневник. Мысли. Детали. 

  1943 год 

26 января, вторник.  

(…) А еще настроение одинаковое. У народа то настроение, что красные уже близко и 

скоро придут к нам. Но это меня не радует. Разве они принесут мне любовь Его, Гайнца! Как 

я величаю его, забывая о Боге! О, Господи! Прости, что я забываю тебя ради этих штучек! 

Конечно, ты не можешь услышать этого обращения к тебе, мое перо слишком в грешных 

руках. Но я обращаюсь все же к тебе, Господи… Да, все ожидают красных. Тот год в это 

время я так же была настроена. И что переменило мои взгляды? Или снова я буду прежнего 

мнения? Я, может быть, этого не хочу ради Гайнца. Он любит меня, мне также он мил, и мы 

бы были счастливы вдвоем. Но что делать? Может бать меня что-нибудь натолкнет на другие 

мысли, но сейчас мне не радостны вести о том, что наши близко… О! Какой я изменник также 

своим мыслям! Ведь только месяцев тому я писала, что нашим традициям я не изменю 

никогда! О! Как легкомысленно было написано это страшное во всех случаях слово. Разве 

может прежняя комсомолка так думать? Но ведь я ничего хорошего не видела в России. Все 

мечты… Если бы не мечты и не надежды на будущее, моя бы жизнь казалась серой нитью. 

 

27 января, среда. 

Досадно, что свету нет. (…) Ночью была воздушная тревога. Будто бы летели русские 

самолеты. Как страшно назвать их «вражеские»! Очень как-то смутно представляется 

будущий день! Не знаешь, чем он снова кончится. Нет! Я знаю, что у меня все дни похожи 

друг на друга. Почти что-то сейчас вне порядке. Немцев дела плохи. Что делает Гайнц, или 

он уже где-нибудь забран в плен или нет совсем его в живых. Нет, он жив, я этого хочу! (…) 

 

14 воскресенье, февраль. 

С Женей и Людой снова в кино. Папа лупил сегодня Людку за то, что вчера пришла 

позже 12 часов ночи. А мама казалась такой жалкой, защищая ее! И потому казалась такой 

отвратительной. Ох! Как низко быть такой матерью! Хотелось после кино побродить по 

улицам, Жени обещала вернуться к нам и потом пойти вместе. Но ох! Она снова пришла с 

Виктором… Его присутствие становится мне в тягость. Да еще я что-то сказала, что наши 

девочки так же не посмотрят на наших красноармейцев, если они придут, если они не 

посмотрят на девочек. Да еще как противно получилось у Виктора, когда он сказал: «Они не 

посмотрят НА ЭТИХ девочек!» Меня такое зло взяло, я сама не знаю, что могла бы сказать. 

Буду ли я когда-нибудь смотреть на них, на наших? Ведь Гайнц… А может быть это даже 

лучше, что я не буду его видеть, может быть мне снова что-нибудь возвратит любовь к 

отчизне. А Виктор еще заметил: «Люблю патриотов, но не люблю, кто говорит против 

наших… Ах ты, мальчишка! Ты еще говоришь о патриотизме!». 

 

16 февраля, вторник. 

Такая теплынь! Снег тает… Прогуляться бы, да грязь… Вот мы у нас дома: все, кроме 

Жени. Она уже не с нами… Я все думаю, что это ненадолго. Сидим слушаем патефон… 

Вдруг в дом входит солдат, в немецкой форме, но я в нем могла узнать кавказца. Он 

спрашивает, нет ли у нас для него квартиры, переночевать. Я лгу, что у нас на квартире 

немец. Он или видит, что я лгу или предчувствует это, т.к., по-видимому, встречал уже такие 
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отговорки. Я снова лгу ему! А он таким страшным мне показался! Да еще что-то так 

смотрит… Мы его направили к тёте Вере, она у нас староста уличного комитета. Ну мы так и 

подумали: если русские такие будут, как придут, то как раз будет нам… Повесят! Говорят, что 

особенно плохо поводятся с переводчиками и.т.п. Верить ли этому всему? Нет! Мне не 

страшно, потому что я ничего не верю! 
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18 февраля, четверг. 

(…) Я уже разделась, чтобы ложиться спать, но слышу радостный или удивленный 

голос мамы из коридора; хотя Жора и произнес имя Эрнеста, я подумала в эту минуту, что 

приехал Гайнц. Какими судьбами, Эрнест! И что за мнение у него: немцы не победят, придет 

время, когда и он покажет себя настоящим Эрнестом из Польши! Рассказывал, что и Франц 

был вместе  с ним на Кавказе, что советские очень прут их оттуда. Немецкий летчик так 

говорит! Да, он горд за свой польский народ! Ах, почему же не горды украинцы и я не могу 

быть за них горда… Мне кажется, я не украинка, а советка! 
 

21 февраля, воскресенье. 

А в Знаменке точно так сейчас, как было перед вступлением немцев... Народ метается 

кругом!.. За деньги уже ничего почти нельзя купить. Вот пример: ситцевое, дранное платье – 

1000 рублей, стакан соли – 100 р. Да и этого уже сегодня не купишь. Уже пошла менка… Мы 

совсем оборвались, мы питаемся постным. Что же это будет дальше? Снова много машин в 

Знаменке с войском. По улицам так и нишпорят. Квартиры полны также немцами или 

русскими – эвакуированными. У нас 3 жд.-ка из Днепропетровска. Все ожидают вступления 

русских. Женя с Виктором к нам пришли. А ведь я спешу к девчатам, с ними весело. Я бросаю 

их и ухожу. Разве не хочется Жене пойти с нами? Виктор! Отдай нам ее. А тут еще папа 

говорит, что станки должны вывозить со Знаменки, что и молодежь вместе могут забрать. 

Как чувствуется, что они отступают. Я до сих пор не верю. А что с Гайнцем? Наверное, не 

видать мне его более! Слово «никогда» мне уже не так и страшно. 
 

9 марта, вторник. 

А этот француз уже успел понаписывать на моей книге «Я люблю вас с тех пор, как 

увидел первый раз» и т.д. Я говорила, что не понимаю, т.к. мне было стыдно. Он вчера никак 

не мог угадать, сколько мне лет. Говорил, что 24, но не меньше, чем 21. Вот как! Очень много 

солдат в Знаменке сейчас. И все такие молодые! Мальчики… И вот, может быть, на этом 

оборвется их жизнь. Как жалко этих малюток. Чем они винны? Хотя они враги, но они люди. 

А вот мы сегодня видели тоже повешенных два партизана с таблицами на груди, что 

истребляли мирных жителей. На меня это произвело не так уж и большое впечатление. Я так 

груба в этих чувствах! Мне кажется, что это обычное явление. Это первые повешенные, 

которых я видела за всю мою жизнь. Да еще они висят на дереве, которое стоит как раз на 

той улице, где проходит наиболее количество народа. (…) 
 

22 марта, понедельник. 

Не такой уже сегодня прекрасный, как вчера вечер. Гензен подлизывается. Начинает 

снова «о том, о сем». А то затронет «из ничего делать». А вечером вздумалось с Виктором 

пойти погулять. Было холодновато. Но нас это не испугало. Говорили, как всегда, о школьной 

жизни. Я просто к нему привыкла, как к школьному товарищу, а так вообще он мне не может 

нравиться. О моих связях с НИМИ он и не подозревает. Да это и лучше. Мне было бы стыдно 

не только перед ним, а перед его бабушкой, мамой. Того зенитчика уже сегодня не видела, а 

хотелось бы его увидеть. Мне просто нравится его встречать по дороге, а большего я не хочу. 

 

14 апреля, среда. 

(…) Мы рассматриваем могилки умерших, читаем подписи на крестах и встречаем 

таких молодых солдат! Таких, как я; меньше даже, немного старше, а то и совсем пожилых. 

Они ли винны, что смерть так рано подкралась к ним, а если не рано к другим, так на чужой 

стороне. Они мне враги или нет? Но я молилась за них! Они грешные ***, как я. (…) 
 

19 мая, среда. 

Нашу Люду переводят в обтирщицы. Из-за чего? Оттого ли, что она грубо с ними 

обращалась, или же некуда девать им людей: ведь они понабирали своих любовниц! Везде 

оно так теперь! ... Как не низко и не подло! Фу! Противно … Может и при Советах было так, 
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но я не замечала этого, но сейчас я вижу это сама … Но не все они такие подлые и низкие! 

Среди них можно найти совсем порядочных, истинных людей. Но это единицы. (…) 
 

25 мая, вторник. 

Люду отвела в лазарет, ей будут делать операцию завтра. А дома неприятность у нас: 

жандармы пришли и забрали Гайнца с собой. Как будто чего-то не хватает у нас дома, он так 

привык к нам, а мы к нему. Мама тоже такая печальная ходит … 

И вот я увидела, что его ведет жандарм, арестован! Я подбежала к нему, но не нашла, 

что сказать. А чего-то хотелось так сказать ему хорошего. Как брату! Тьфу! Что я пишу? 

Немцу-врагу… и … брату! Да! Он был наш, свой, который понимал меня и всех нас … Я 

хотела ему чем-нибудь помочь. Но сделала это к хужему, так мне кажется. Я пошла к 

жандармерии попросить передать ему кушать, но он, жандарм, посмеялся, да еще начал 

ругаться. А еще я сказала, что вещи его остались у нас, в то время, как Гайнц говорил о 

противном … Ах, я сделала глупо, у меня большой язык! Я не смогла сделать лучшего! Я же 

способна! Я сделала хуже! Да еще у него дневник там … Ох! Что я наделала … С этими 

жуткими мыслями хожу с Надей по улице, рассказывали друг другу прочитанное. (…) 
 

14 июня, понедельник. 

А сегодня с Виктором, Женей и Надей в Орловой, погода плохая, ветер и солнце 

запряталось. А мы все равно, купаемся! Даже в театр успели пойти, а после на вышку 

парашютную полезли. С нас смеялись, а мне это нипочем, все равно… Дурачимся! На нас 

начинают обращать внимание видные лица, но и это нам нипочем. Встречаем тех старых 

знакомых, которые назначили вчера Шуре свиданье на сегодня. Но эта Надя! Она не любит 

никого из немцев, а украинских… Сама так бегает за ними… Ольга написала ей на память 

стихотворение, где величает ее патриоткой и любит за это ее. Но я сомневаюсь в ее 

патриотизме. Не любить немцев – не значит быть патриотом. 
 

23 июня, среда. 

И вот сегодня прошел ровно год, как уехал Гайнц. А вчера я получила от него письмо. 

Должна быть справедливой: это первый человек, который по-прежнему искренне любит 

меня, т.е. первый, кто первый полюбил меня. Хотя он даже и немец. Ему можно верить. 

Вообще мне совсем не хочется с украинскими водиться. Я считаю их всех ниже себя, а таких 

я не могу полюбить или даже уважать. (…) 
 

24 июня, четверг. 

Гайнцу печатаю письмо, а инспектор входит. И здесь я ему соврала, что упражняюсь, 

пишу песни. А другой Flüge, даже поинтересовался про честь. Я, в общем, «забрыкалась». 

Сказала, что письмо пишу украинцу, который сейчас в Германии. Мне ж стыдно было 

признаться, что друг у меня немец, а я боялась потерять свой авторитет, как украинки. (…) 
 

28 июня, понедельник. 

Я решила пойти к Горсту вечером, но и Шура, и сам Герман, и Шамси предупредили 

меня в этом, сказав, что он уже уехал… Уехал… Горст! Мы даже не простились. Пусть 

завезенные им мои две книги и словарь, который подарил мне Гайнц, будут ему на память. Я 

жалела и не жалела. К нему идти с сознанием, что я смогу стать его – было ужасно, а вместе 

с тем тянуло что-то к нему. Герман ушел вскоре от нас, а мы с Шурой ушли «искать 

приключений». И вот мы – таки «нашли». Кергарт, который со мной дольше, оставался до 

поздней ночи у нас во дворе, а тот другой, что с Шурой был, занялся Людой. Кергарт 

удивлялся мне; во-первых, я говорила хорошо по-немецки, а то еще я рассказала, что я 

печатаю на машинке в своем бюро и учусь играть на пианино. Да и вообще я не глупо 

рассуждала. Он совсем не хочет воевать, а потому спросил, стоит ли ему застрелиться или 

идти в плен к русским. Конечно, я пожелала последнее. Он видел во мне такую преданную 

девочку, что не веришь сам себе, что он говорит с одной украинкой. А в знак того, что он 

полюбил меня – он снял кольцо и надел мне на мою руку. Долго он не целовал меня, хотя и 

была возможность, и первый поцелуй через забор. (…) 
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9 августа, понедельник. 

Снова читала советскую газету, но она меня не радует, как могла бы обрадовать 

прежде. Обращение к нам, молодежи на Украине… Ах, все это старо! А русские где-то 

недалеко. Полтавский аэродром разбомбили. Самолеты что-то очень часто разлетались. А 

меня все это ни радует, ни печалит. (…) 
 

 11 августа, среда. 

Я с Виктором снова разговариваю, как прежде. Я вру, что с Гельмутом все я кончила, а 

он хвалит меня за это. А вообще-то, что мне Гельмут? Серьезных намерений у меня не может 

и не должно создаваться. Он – муж и отец. Я – девушка. Да и вообще у меня нет больше 

охоты с ним возится, но я также боюсь с ним вообще расстаться. Как-то многие знают о 

наших отношениях и вдруг… Что подумают? А насмешки? Очень немногие остаются все 

еще с немцами. О Гайнце не так глубоко я думаю. (…) Русские где-то близко. Все ждут их. А 

я? Я и сама не знаю, но я ни о чем не жалею. Гайнц не удерживает меня так крепко, как 

прежде. (…) 
 

9 сентября, четверг. 

Первый раз за весь год на огороде. О, как трудно копать, как печет солнце, как хочется 

лучше полежать, чем работать! У меня уже схватился пузырь на руке. А к вечеру еще далеко. 

Папа приходит и приносит новости, что Италия сдалась Англии на все условии. Меня не 

радует то, что немцы потерпели крах, но то, что войне скоро конец. И даже не знаю на какой 

стороне мне держаться. (…) 
 

19 сентября, воскресенье. 

Такое нехорошее настроение у меня, в кино нет никакой охоты итти. Надя упрекнула 

меня в том, что у меня вечно что-то впереди уже есть.    С Шуреной пошли на матч. И то 

лучше. Я люблю, когда много людей вокруг. Ходим с Шуреной, ищем приключений. Совсем 

нежелательно было встретить нам Виктора и его товарища. Но пришлось примириться с 

этим, пошли вместе в парк. Но вот я с ними, а заглядываюсь на НИХ. С НИМИ интереснее 

гораздо было бы. А с этими и язык не поворачивается разговаривать. Очень много сейчас в 

Знаменке солдат. Но очень плохо считают тех девочек, которые с ними сейчас ходят. Раньше 

этого не замечалось, а сейчас… Какой наш народ все-таки ехиден: слышат, что близко 

красные и уже меняют кожу. А мне даже не хочется, чтобы снова пришла советская власть. 

Мне хочется что-нибудь другого. Я уже так привыкла к ним. Я не знаю сама, что я хочу. 

 

21 сентября, вторник. 

(…) В Знаменке очень много солдат, просто аж страшно. Вокруг поставлены зенитки. 

Красные близко, но это ничуть не радует меня, как прежде. Наоборот даже, это пугает меня. 

Вот как рассказывают, что, всех переводчиц стреляют. А мне ведь жить-то хочется! Я 

представляю себе картину, как ведут меня на расстрел, мои глаза наполненные слезами и 

жаждой жить… Ах, страшно как! У меня уже сейчас выступают слезы на глазах. 
 

29 сентября, среда. 

Дома сижу. Нога болит. Вечером сижу одна на лавочке. Ко мне подходят двое солдат. 

Один из них уже пожилой, но разговаривать с ним интересно. Он рисует Германию не 

розовыми красками. Если нам рассказывают плохое – мы охотнее верим, если бы нам 

рассказывали хорошее. А я хвалю Россию в их глазах. Но что это была за страна?.. Мы не 

имели во что одеться, а то и не всегда кушать. Но в основном нельзя было обижаться. 

Политически было хорошо. Ты чувствовал, что из тебя тоже полезный человек выйдет, имел 

надежды, представлял себе светлое будущее. Но так же, как и сегодня, – ждал. Но мы ждем 

совсем другое сейчас, менее сказочного и светлого, но прежде всего – конца войны. (…) 
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14 октября, четверг. 

Сегодня мне 20 лет! Ого! 20 лет! Какая я уже большая. А главное – молода. Я даже 

боюсь признаться, что мне уже так много лет! (…) Ксанка, подруга Нины, пришла меня 

поздравить, а Шурена зашла, чтобы пойти с ней к немцам, которые приглашали ее. Но вот мы 

у них. Скучно. Они скучные. Слушаем радио. Один из них понимает по-русски, но не 

выключает советского передатчика. Мы слышим голос Советов, «ніколи, ніколи не буде 

Вкраїна рабою німецьких катів!». Меня не радует эта передача, как прежде. Сердит даже. Мне 

противен голос Советов. Я не хочу их больше! Пусть это даже не благородно с моей стороны, 

но это так. 
 

17 октября, воскресенье. 

(…) Скучно, так скучно. Вести нехорошие. Для патриотов это хорошо. Русские у 

нескольких 10тках км., это мне ничуть не нравится. (…) 
 

21 октября, четверг. 

Ну, мы со Знаменки выбираемся. Я со жгучей болью в сердце иду молча в деревню. Как 

жалко оставлять мои старые тетради и книги… И еще больше жаль оставлять наши встречи с 

Паулем... Я не представляю себе, как я буду без него. Как болит сердце... Я плачу с досады. 

Сегодня еще договорились в 6.00 встретиться, но в 5.30 такая бомбежка над Знаменкой! Мы 

наблюдаем здесь спокойно, а там Пауль… Боже! Я безумно влюблена. Я хочу быть Пауля, ему 

принадлежать. Неужели его заспанный взгляд сегодня был последним. Я проклинаю своих 

летчиков, русских только потому, что я люблю Пауля. Ах, проклятые! Мученье… Только бы с 

Паулем… 
 

26 октября, вторник. 

Нам слышно, как бьют орудия вблизи. Красные в нескольких км. Я боюсь; да еще 

фронтовую полосу держат монголы, эти полулюди, полузвери. Я не представляю себе, как я 

увижу эту роту. Они делают все, что хотят. Так для кого же я берегу честь девушки? Да еще 

бросить без памяти этих немцев-европейцев! Ах! Я не знаю, что мне делать. Я жалею теперь 

о тех прошедших бесследных днях, когда меня любили, хотели меня, а я колебалась. Но у 

меня остался Пауль! 
 

7 ноября, воскресенье. 

За границей, у русских, празднуют 26-ю годовщину Октябрьской революции. А мы… 

ждем, что Знаменку тоже поздравят. Бомбами. С Людой со скуки идем в Троянку. У нас там 

родичей больше, чем вообще мы думали. И этот день прошел к концу. Но не так уж и скучно. 
 

22 ноября, понедельник. 

(…) Снова «Iwan» здесь, снова бомбит, но где-то далеко. Я не дрожу. В Знаменке много 

машин. Немцы так отступают… Красные были уже в Користовке. Нет! Это не радует меня! Я 

не хочу их! 
 

25 ноября, четверг. 

Меня папа чуть на месте не убил, когда я сказала, что в деревню не пойду. А его слова: 

«С немцами оставаться, сволочь! Задушу на месте, своими руками», – мне раздирали душу. Я 

не хочу в деревню! Что бы то ни было, но я должна! Отец тянет меня чуть не за руку! Грязь, 

сыро, снова скука. Снова в деревне. Слышны взрывы снарядов, трескотня пулеметов. В 

нескольких км. русские. 
 

30 ноября, вторник. 

Я держусь смелой. Если бы только выжила мама! Снова бомбежка. Даже нет 

возможности дать маме укол. Нет возможности сделать гроб для Люды. Людочка! Прости 

меня, что я положила тебя в необтесанный гроб, укрыла одеялом и положила в той же 

одежонке, в которой ты была. Людочка! Прости меня! Я пою тебе еще раз «So sind wir». 
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Помнишь, мы пели это всегда с тобой? Людочка! Прости за мою грубость! Я же могла тебя 

любить, как это нужно сестре. Я была сухая к тебе. Но я должна крепиться. Я должна еще 

лечить маму. Я не плачу! Николай все возле меня. Маму перенесли к бабушке. Но дед и баба 

тоже больные. Тетя Зина ушла с детьми в деревню. Папа еще ни о чем не знает. Снова сплю у 

Любы из-за просьб Николая. «Он со мною, как отец. Это – второй папа». 

 
19 декабря, среда. 

С мамой не лучше. Ник просит уехать меня отсюда. Ужасно! Русские уже почти здесь. 

Я соглашаюсь уезжать отсюда. Я уехала бы, но папа, мать! Приехал Франц-танкист из 

фронта, а Людочка так и не дождалась его. То, что я не упала духом – благодарность Нику. Он 

меня поддерживает. Сплю с мамой. Василь В. недоволен, что я ухожу из дому. Да мне с ума 

сойти лучше, если оставаться здесь весь день и всю ночь, около 3 больных, слушать капризы 

бабушки, дышать тяжелым воздухом. Но Ник приходит и сюда. О! Как он обо мне заботится. 

 
7 декабря, пятница. 

Я в горкоме. Они смотрят на меня, как на черта, т.к. я работала переводчицей. Они едят 

меня своими глазами. Противно! В Н.К.В.Д. вызвали меня, допрашивали немца, хотя жаль, 

что он таков: грязный, замученный. 

 
14 декабря, вторник. 

Олю Ф. арестовали. Начались аресты. Меня допрашивал дома один из контрразведки. Я 

согласилась помогать им. 

 
19 декабря, воскресенье. 

Я снова с «контрразведкой». Ах! Как мне было противно, когда я шла туда. Но нужно, 

если даже не хочется. Я дала слово. Боже, чем я стала? Шпионом! Нет! Все должно 

прекратиться! 

 
8 января, суббота. 

Мне даже жить нет охоты. Папа ругает меня, вспоминая прошлое. А самое страшное, 

что он винит меня во всех несчастьях. Неужели я причина всех бед? Я горько плачу, но это 

ничего не помогает. Мне хочется пройтись, погулять, но домашняя работа. Олька и Шурена 

позаводили себе уже «тары-бары» с нашими вояками. А мне все противно! 

 
13 января, четверг. 

Приехала Галка С. Сообщила мне Ольга. Приходила ко мне она. Я осталась сидеть 

дома, хотя у меня есть поручение от горком(а) КСМ помогать раненым. Меня и мучает 

совесть, что я сижу дома, но вместе с тем мне не хочется итти туда, в госпиталь. Я все 

осталась стыдливой, смущенной, когда я попадаю «в люди». 

 
26 января, среда. 

А сегодня иду в кино. Приходится ждать окончания заседания. Этим временем 

знакомимся с летчиком, уже русским – Сашей. Ах, нет! Не то обращение, не то уважение, что 

у них. Мне даже стыдно было бы, если бы они увидели наших русских летчиков. (…) 

 
8 февраля, вторник. 

Сегодняшняя погода похожа на осенний день, когда пахнет весной. Бывают же такие 

дни! От Нади Приз получила письмо. Ведь она счастлива: учится в техникуме, ходит в кино 

и театр, на танцы. Пишет, что болеет за нас, что пришлось им переживать за нас, когда мы 

были под игом «озверелого гада». А она и не знает, что эти «озверелые гады» не такие уж 

страшные, как их малюют. И что среди них такие нежные, поэтичные сердца. Ах, даже среди 



 

~ 505 ~ 

 

них… Что еще записывать? Ведь всего не запишешь… А еще Надя просит написать ей о 

предателях. О предателях? Да нас всех считают предателями! Боже! Она даже не представляет 

себе и капельки подобного. И что они… О, Надя! Как ты обманута! Ольга приходила ко мне. 

Она не переменилась ли во взглядах? Она выдает себя за прежнюю. Но должна ли я этому 

верить? Как стала я теперь опасаться всякого! Даже дневнику своему доверяю не столько, 

как прежде. 

 
10 февраля, четверг. 

Пришла Шура Ч. ко мне. О ней тоже можно кое-что вспомнить. Ведь для нее эти годы 

как весело прошли. И теперь это ужасное состояние. Мы, украинцы предали родину. Значит, 

Они сумели больше вселить доверия за 2 года, чем наши за 25. Я не знаю, почему я до сих 

пор называю наши. Ведь меня они не считают за свою. Трофейная! А, может быть, было бы 

справедливостью обвинять себя? Но за что? Наши хлопцы-квартиранты будто развитые 

парни, но они грубы, у них нет поэтичности, свойственной им. Я невольно вспоминаю о 

Гайнце. Мне теперь так жаль всего ускользнувшего. Ведь он понимал найбольше мою душу. 

Лучше всех других. А еще Виктор-румын, который за несколько часов так сблизился со 

мной. *** Того, что не было, не вернешь. Мои лучшие годы в прошлых минутах моей жизни. 

Теперь – начинай другую, тесную жизнь. 

 
23 февраля, среда. 

Не чувствую и не хочу чувствовать, что сегодня праздник, день Красной Армии. Одно 

то, что собираюсь пойти на вечер. С самого утра спорюсь с нашими «бабами». И почему они 

колют мне в глаза немцами? Чуть что – сейчас упреки о немцах. Глупые «*** нельзя!» 

Настроение ужасное с самого утра. Да и папа ругает меня. А тут еще заходит Леонид к нам, 

тот самый, что я называла его Сашей-летчиком, пьяный. Ну папа и давай: что за знакомства и 

т.д., же я встретила его еще сегодня на вечере. Мы вместе сидели, домой провел меня. Он 

красив, мил, мне приятен поцелуй и приятно его поцеловать. Но он пуст, невнимателен, какой-

то смешной. Он любит, видно, девушек, как женщину. 

*** 

Щоденник Ольги є важливим джерелом знань і уявлень про життя людей під час 

окупації, про їхні думки, мрії, переживання. Проте, з іншого боку, він не є унікальним і 

вписується в ширший культурний контекст. Поведінка людини, зокрема, жінки, під час війни 

в модерні часи вже не раз ставала об’єктом наукового дослідження. Зазначалося, що саме під 

час Першої світової було закладено всі вузлові проблеми, до яких пізніше лише 

поверталися  – саме в період Першої світової чисельні моралісти звернули увагу на 

неадекватну поведінку «нової» жінки під час війни – йшлося про те, що вона стає 

неконтрольованою, надто розкутою, поводиться як чоловік – надто вільна, може палити, 

пити, може сама обирати собі партнерів і навіть псувати своїм поганим впливом безневинних 

юних солдатів. Приклади зі щоденників того періоду можуть перегукуватися з тим, що 

знаходимо в щоденнику Ольги. Вірджинія д’Альберт-Лейк, американка, одружена з 

французом, учасником Руху Опору, вела щоденник у 1939–1944 роках, і в ньому ми також 

можемо натрапити на досить контраверсійні згадки про німців: вони то сприймаються як 

вороги, то, після ближчого зіткнення з деякими з них, раптом перетворюються на «своїх 

німців», які вражають своїм культурним рівнем, вихованістю, поводженням та викликають 

симпатію [55].  

Ураховуючи досить широкий контекст і актуальність тематики ідентичностей та 

історичної пам’яті, щоденники, що збереглися, можуть лягти в основу перспективних 

історико-психологічних досліджень.  
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ЩОДЕННИК ЙОСИПА ІЗ ЮРЧИХИ 
 

Про життя і трагічну долю автора щоденника, у якому описані події 1940–1943 років, 

Йосипа Поліщука, який народився 1923 року і жив у с. Юрчиха Кам’янського району 

Кіровоградської області (нині – Черкаської), відомо небагато. 

У червні 1941 року Йосип мріяв стати повноправним громадянином СРСР, у серпні 

разом із більшістю селян сприйняв позитивно обіцянки і перші економічні реформи 

окупантів, що називали себе визволителями, а потім поступово розчарувався і змінив своє 

ставлення до них.  

У 1942 році його було забрано до Німеччини в остарбайтери, але через півроку він утік, 

був заарештований, відбув покарання – 45-денне ув’язнення в таборі, після чого був 

перевезений до Польщі, а звідти, як дуже ослаблений фізично, відправлений до України. 

Загинув, як пише Олександр Чуднов [68], виконуючи бойове завдання у партизанському 

загоні.  

У щоденнику є і опис природи, і особисті почуття, зокрема й любовні переживання, і 

несподівано глибокий критичний аналіз радянської економічної системи, зокрема – 

колгоспного ладу, політичного устрою, основ комуністичної ідеології. Інколи здається, що ці 

рядки пише не сільський хлопець, випускник радянської школи та комсомолець, а історик-

емігрант. Напевно, на певні зміни у світогляді Йосипа вплинули статті в «Українському 

слові» та «Українських вістях». Про ці газети, що виходили в Кіровограді, він неодноразово 

згадує в щоденнику.  

Чого варті лише ці думки! «Радянська влада довела нас, бідних людей, до того, що ми 

не бачили ніякого виходу. Працювати весь день і ніч біля хліба і ніколи не мати його 

вдосталь – образливо, і не знаю, що ж робити бідному хліборобові? От він і тягне лямку: 

босий, голий, холодний і голодний. На мужика ніхто не звертає уваги: кому яке діло до того, 

що він ходить у лахмітті? У кого болітиме серце, що багатьом здібним їхнім дітям нема змоги 

вчитися, і вони повторюють шлях батьків? 

Селянин має 0,5 га землі, корівчину, порося… Заможніші мають по двоє поросят, і рідко 

хто овець. Більшість не має навіть корови. На городи податки всякі накладаються: картопля, 

цибуля, капуста і т. ін. Сплати податки, купи одежину — і все із заробленого хліба. А його 

небагато. А позика… Позика — зі світу зводила. 

І ось маємо картину: селянський хлопець-парубок ледве-ледве може закрити латки, щоб 

вийти на вулицю, часто буває в тій же одежі, що й був на роботі; в хаті кидається в очі 

бідність, хати з обідраними верхами, двори без тинів… Робиться в колгоспі все, аби з рук 

здати – сяк-так. Земля скоро перестане родити, бо коли ж ми її підживлювали? Худоба у 

колгоспі скоро виведеться: вічне недоїдання і недопивання, недогляд і тяжка щоденна 

безжальна експлуатація убивають тварину, знесилюють. Колгосп ніби богадільня: хто звідки 

не запорветься – в колгосп: там і хліб, і мед, і сало, і молоко дадуть, де щось дістати 

напівдарма – в колгоспі – там усе належить всім і нічиє водночас. 

Ось юнак-бідар іде в Червону Армію захищати Батьківщину. Батьківщину?! Яка вона 

йому Батьківщина? У ту хвилину, коли перед ним поставало питання: жити чи вмерти, він 

складав ціну своєму життю. Тому під час цієї війни червоноармійці (а більшість з них вийшла 

із селян!) побачили, що не варто ціною життя платити за чужі їм інтереси, за шкурницьку 

владу, що дерла з них і їхніх братів, втративши совість людську, владу, що гноїла по 

в’язницях тисячі невинних і ховалася за слово «Батьківщина». Що йому ця Батьківщина, коли 

його у його ж країні нестерпно визискували, може, ще гірше, ніж визискували б на чужині. 

Поняття «Батьківщина», отже, залишилось тільки в слові, а слово захищати немає 

потреби, за слово платити життям нерозумно [68]». 

Стосовно радянської влади також написано чимало. Ось, наприклад, допис від 

07.11.1941: «Радянська влада – влада трудящих, а скільки тієї несправедливості проявляла 

вона до цих же трудящих. Як душила найменший протест проти цієї несправедливості! 

Не скажу, що й німці праведні, що вони справедливі з людьми. Але ще побачимо, що 
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буде, а що бачили – про те ніхто не заборонить говорити!». 

Ставлення автора щоденника до окупантів не відрізняється від загальної тенденції: 

спочатку – обережно схвальне, згодом – критичне й вороже: 

«Німці – ніби нічого народ. Побачимо, які будуть далі. Поки діло йде колгоспом, а 

восени будуть ділити землю поміж колишніми колгоспниками (…). 

Усе ідуть і йдуть через село німці – піхота і обоз, кавалерія і мото. У нас спав один із 

них – на ім’я Лоренц, фельдфебель – славний, розумний, красивий парубок. 

Любить музику. Я з ним трохи наче аж здружився за два дні» (серпень 1941 року). 

«Не було за що воювати, народ український не захотів захищати владу, котра дерла з 

нього шкуру. Сподівався, що нова – німецька – влада дасть йому жити, вільно дихати. А 

виявляється, що німці пішли за прикладом радянської влади: ті ж податки, ті ж молоко, м’ясо 

і яйця. Що ж залишається робити? Не знайшов український народ того, що шукав. 

Колгоспів не розпустили, хліб вивозять, землю не дали, доставки ніякої немає 

(мануфактури, сірники). Ось тут і живи (січень 1942 року)». 

«Народ доведений до відчаю. Подумай тільки: обіцяли розпустити колгоспи і дати 

землю – пусті слова, сільськогосподарський податок, молоко, яйця, м’ясо, за пасовище, за 

собаку, а це ще якесь подушне (на працездатного – 11 крб.). Невдоволений владою народ 

говорить про це відкрито» (квітень 1942 року). 

«Німці при кожній нагоді показують своє панівне становище, і заходить до того, що 

самі з себе сміються. Ганяють нас, як собак, – хочуть, щоб ми виконували їхню волю як 

машини. Ні, не довго ви над нами будете панувати, – цим ви тільки додаєте ненависті мого 

народу до себе. 

Народе мій, до чого ти дожився? Тебе зневажають, над тобою глумляться, тебе мають за 

низького раба, що не сміє протестувати проти насильства! Ох, болить моя душа, кипить моя 

кров, бушує ненависть у грудях! Чи дочекаюсь я дня святої розплати? Почухаєшся ти, іроде, 

від усіх ударів, що в них буде вкладена вся ненависть мого народу до тебе? 

Ви вважаєте мій народ диким, некультурним… Брешете, катюги! Ви принесли у мій 

край сваволю і насильство, одібрали у нас щастя і надію. 

Тепер щастя ми чекаємо з одного краю – з Червоного Сходу. Зійди ж, провідна зоре, і 

мій народ стане, як один, і мій народ розправить згорблену спину, щоб відстояти свою 

збезчещену культуру, свою волю, своє щастя, свою вітчизну! (липень 1942 року). 

Йосип Поліщук висловлював припущення, що радянська влада, коли повернеться після 

вигнання окупантів, не буде такою бездушною і безжальною до народу, не допустить тих 

помилок, які мали місце в 1920-ті 1930-ті роки, дозволить селянам працювати, заробляти і 

бути заможними й щасливими. Звісно ж, він помилявся, але про це ніколи не дізнається. 

Із повним текстом щоденника, який дивом зберігся та є унікальним документом для 

дослідників, справжнім першоджерелом вивчення цього періоду історії країни та 

психологічного аналізу поведінки людей в кризових надзвичайних ситуаціях, можна 

ознайомитися у виданні: Книга Йосипа Поліщука (1940–1943) / [упоряд. О.В. Чуднов]. – 

[Вид. 2-е]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 278 с. 

Мною обрані та подаються нижче ті дописи, які найбільше розкривають переживання 

автора стосовно певних подій і його міркування з приводу власної долі та долі країни. 
 

4 травня 1941 року 

Хто не бачив весняного українського вечора, той ніколи не знатиме, який він. Нема 

слів, щоб сказати про нього, або описати це чудо природи, цей чарівний, особливо весняний 

вечір. Здається, що вечори створені для того, щоб кохатись в ці чарівні години під спів 

солов’я, під шепіт вітру при мерехтінні зірок. 

Від будівель, парканів, дерев падають чорні тіні, а відкриті місця, «ніби золотом 

всипані» – «ясно, хоть голки збирай»! 

Здається, один місяць бачить, як на парканах, ніжно пригорнені, сидять пари молодих 

людей. 
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12 травня 

Давно писав в цей зошит. Від 6/V все хмарно і хмарно. Холоднувато. Опасались, що 

померзне цвіт. Вітер віє  і віє. Де оте ж справжнє літо? Осталось до того 17 травня 5 день – 

от і буде майже все. Ох деньочки, ой часочки, дорогі. 

Моя душа тепер – ніби переповнена чаша. Кохання ллється через вінця! Хто ж заволодів 

цим багатим почуттям, моїм серцем? 
 

14 травня  

Все холодно-вітряно. Погано. Передостанні дні ходимо в школу, але радості – ніякої. Я 

колись уявляв, що коли будемо ходити в школу в останні дні, останні дні 10 року, то це буде 

безперервна радість. Але як такої радості немає – пішла у доріжку. За днем день так і 

пролетіло 10 років. Здається, ось той фініш, про який я дав-но мріяв, але нічого нема, перед 

очима пусто. Треба продовжувати шлях. Вірно! На цьому і життя засноване, тим кожен день 

його і цікавий, що ти його кращим уявляєш, ніж він справді є. А то б життя стало, чи що, 

коли б кожен, досягнувши своєї життєвої мети, не мав більше ніякої перспективи, ніякого 

фінішу в житті. 
 

13 червня 

Невже це день, омріяний думами, невже це той день, який відкриває переді мною нове життя? 

Не віриться.  

Зранку – дощ. Пішов на іспит (фізика!). Коли відповідав, ішов великий дощ – просто злива. 

Потім після обіду – знову тепло, сонце. І день особливий. Після дощу сильно пахне акація – просто 

п’янієш від того аромату. 

Серце тривожно і радісно б’ється: я рівноправний з усіма громадянами, вже не учень, що 

залежить від школи і від учителя. 

А що ж далі? Як життя поверне своє кермо? Плани, що, було, випливали в думці, як олія на 

воді, десь зникли. І подумай: я більше не учень! І як уже набридло бути буквоїдом – просто не можу 

передати. Ще одне зв’язує мене зі школою: атестат і вечірка. Відгуляємо вечірку 15 червня, візьму 

атестат – і я ні в чому і ні від кого не залежний. Тоді чекай одного – призову. Тоді вдалині виткнеться 

ще один фініш – візьми його. От життя! Ще раз скажу: як вода в річці – безперервно тече. 
 

23 червня 

Десять цих днів минули, як у гарячці. Сюди, туди – от і день минув. На 25 червня іти на 

комісію в райвійськкомат. Чекали. І ось тобі: вчора (22 червня) ввечері дізнаюсь, що 

Німеччина зірвалась з цепу і бомбардувала Київ, Житомир, Севастополь і Каунас чи що.  

Вчора ще викликали у військкомат чоловіків, а сьогодні зібрали 16 одразу, а потім 

мають забрати 28 душ. Мабуть, і ми поїдемо днями. Жертв уже більше 200 чоловік, збито 

нібито 65 німецьких літаків.  По всій території від Балтійського до Чорного моря вчора німці 

напали на СРСР, вранці по радіо передавали, що наступ припинено, крім чотирьох міст, де 

ще тривають бої. 

*** 
Вранці народ заворушився: на селі загадували на мітинг. Відбувся мітинг. Від сільради 

проводжали наших 16 служивих. Плаче, ридає народ – не тільки жінки, а й чоловіки, бо ще 
такі свіжі фінляндські рани і жертви. Стоїмо я, Коля Скринник і Микола Поліщук біля 
сільмагу, аж ось їдуть служиві: на першій підводі Іван Демченко і ще хтось тримає прапора – 
тільки вдвох і їздовий. Ось порівнялась підвода з сільмагом (а тут людей понавибігало із 
сільмагу, де брали сірники і сіль – бо війна ж!), та й Іван до народу: «До побачення, 
товариші!» – помахав картузом. «Щасливої дороги! До побачення!» – йому у відповідь 
народ. І заплакали всі. Друга підвода – Василь Чалий: «До побачення, товариші. По-
стахановськи працюйте в колгоспі. Бажаємо вам успіхів!» - проказав останні слова крізь 
сльози і схилив голову. Ще голосніше заплакав народ. Проїхали останні підводи (ще три). І 
вже, не доїжджаючи до Могили, заспівали. А народ плаче. 

Потім розійшлися. Через час перегодя йде на Кам’янку Трохим Лушпіган. 
Попрощались, побігли від клубу всі один за одним. Узяли вдень і вночі ще 10 осіб, в т. ч. 
Кота Івана, Митьку Бєлку. 
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Сторінка із щоденника Йосипа Поліщука [16]. 
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24 червня 

Прекрасний, теплий, сонячний ранок. О дев’ятій годині ранку бачив, як пролетіло 

шість винищувачів. Ну й швидкість же! 

Удень бачив ще кількох. 

Указ Президії Верховної Ради СРСР оголошує всю частину СРСР по Урал на воєнному 

становищі. Україна, відповідно, теж. 23 червня – перший день мобілізації років від 1905 по 

1918 включно. 

І не віриться і не хочеться вірити, що це становище може тривати так довго. У селі самі 

жінки, діди, діти та частинка таких, що з дня на день чекають мобілізації. Як ті жнива 

пройдуть? 
 

25 червня 

Від сьогоднішнього дня тривалість дня зменшується. 

Теплий, сонячний день. Лише перед вечором хмарно і вітряно. Був у військкоматі. Не 

до нас тепер – сказали йти додому. У середній школі спали мобілізовані. Посадили їх в 

автомашини і відправили на Кіровоград. 
 

5 липня 

Війна у розпалі. Вчора у газетах читав доповідь голови Державної комісії оборони т. 

Сталіна і дізнався, що наші потроху відступають: віддали Литву, частину Латвії і Західної 

Білорусії, Львів. Причина ясна. Передбачається, що ця війна буде затяжна і запекла. 

27 червня ми (із середньою освітою) були на комісії. Посилають 10 липня, а може, і 

раніше на комісію (медичну) в Кіровоград. Або буду авіатором, або ні. Більше на те, що ні. 

Побачу. 

Ходжу ці дні як неприкаяний. Наче душа опустіла. 

Я самотній. Аби хоч не воєнний стан, бо ж не можна й гуляти увечері, а хоч гуляємо, 

так то вже не гульня. Блукаю весь день без діла і сплю. Ех, погане таке життя без діла: ні 

позад тебе, ні поперед тебе. 
 

   10 липня 

У ніч на 9 липня два німецькі бомбардувальники вперше піддали бомбардуванню 

Кам’янку (1 бомба – не розірвалась), Косарі (одна розірвалась, а одна – ні). Було зроблено 

обстріл залізниці, на Олександрівку впало 8 бомб, де нараховується 9 поранених, з яких 

один вранці учора помер. 

Я вперше почув зриви бомб і вогонь із кулемета. Ідемо селом, а весь народ сидить попід 

тинами і стиха гомонить. Скільки жаху, паніки! Життя зійшло із рейок мирної, спокійної 

праці. Тепер кожен день – тривога і небезпека, страх перед грізним майбутнім. Але коли 

добре поміркуєш, то виходить, що ніколи, ніякою ціною не переможе німець, не повинен 

навіть дійти сюди. Шкоди може завдати лише його авіація. 

Прощавай, щастя, прощавай, спокою, прощавай, мирна праце, до того дня, коли ворог 

буде розтрощений. 

Із колгоспу вивезли всю худобу. Залишились робочі коні – і тільки. Це ж сльози, піт, 

кров колгоспників, це ж наша праця! О проклятий Гітлер, це ти змусив мільйони мирних 

працівників розпрощатись із працею або, працюючи, дивитись у небо: чи не летить 

кровожерливий чорний павук? 

Тебе проклинає кожен, кому дорога Батьківщина, і прокляття це шлють із жерл гармат, 

літаків, гвинтівок, багнетів. 

14 липня 

Здрастуй, рідна стихіє! 

Але все ж таки я маю надію, що перемога за нами! Колись життя буде спокійним і цей 

Проїхали через Олександрівку, Івангород, Федорівку, Северинівку, Лелеківку, Мамайку в 

Кіровоград. Була медкомісія. Прийняли. Знову вдома і чекаю наступного розпорядження 

райвійськкомату. 
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28 липня 

Життя потекло іншим руслом. Забудьмо тепер про спокій. На наш вік припала ця війна, 

війна жорстока, довга і всіма проклята. Усе життя підпорядковувалось воєнному станові. 

Борються на фронтах і в тилу: летять в повітря залізниці, мости, воєнні об’єкти і будівлі 

мирних жителів, люди і тварини. І що зробиш, щоб цього не було? Нічого. Війна між двома 

світами неминуча. 

Я завжди був упевнений, що Червона Армія – це армія залізна, непереможна. Але чому 

вона відступає перед німцем – мені невідомі ці причини. І тут, в тилу, ціла плутанина: народ 

впав у паніку, а організатори і керівники не тільки не можуть вивести його із цього 

становища, а й самі в нього впадають, а хліб не збирається, у колгоспах – безвладдя                

і безпорядки. (…) 

Кажуть червоноармійці, що і в армії безлад: ідуть кудись бійці – і самі не знають. 

Ну, нічого. Я на черзі мобілізації, але не падаю духом. 

Пізніше будемо гуляти, любити, жити, співати і т. д. 

20 липня 

Із 24 по 27 липня (прийшов уночі) копав протитанкові окопи у Новосмілянці і в Тернівці 

(нас, юрчанських, 170 душ). Скільки-то народу копає? 

Я ніби не пам’ятаю літа, коли був би такий урожай на все: жито, пшениця, просо, овес, 

ячмінь, горох, рапс – як стіна. Кукурудза – аж до стріхи. А картопля, буряки і т. д. – прямо 

чудо. Дивлюсь у вікно, а поперед хати волошки, ромашки, чорнобривці – вище тинка. Рясно 

яблук, слив. Вишень малувато – приморозки пошкодили. А в лісі терну, дичок – облито! 

От рік! Чи це тому, що земля густо полита кров’ю, чи що? Але хто збере цей хліб? Ще 

можна як-небудь зібрати, коли б добре керівництво, коли б організували народ. 
 

21 серпня 

Давненько писав: якось проходить день за днем, і нема коли писати. Я постійно на 

роботі – возив зерно від машини. Сьогодні вдома, тож пишу. 

Хоча й інший лад, а життя не стає. Гуляємо. І як же мені заполонила душу Віра! Вона 

тільки на думці, а приступу нема. Як доведеться будувати життя, на яких основах – не знаю, 

попереду туман. 

Здаються поступово міста: Сміла, Кіровоград та інші. 

Німці – ніби нічого народ. Побачимо, які будуть далі. Поки діло йде колгоспом, а восени 

будуть ділити землю поміж колишніми колгоспниками. 
 

28 серпня (Пречиста) 

Усе ідуть і йдуть через село німці – піхота і обоз, кавалерія і мото. У нас спав один із 

них – на ім’я Лоренц, фельдфебель – славний, розумний, красивий парубок. 

Любить музику. Я з ним трохи наче аж здружився за два дні. 

 

30 серпня 

Учора в село заїхало багато німців. Усі розмістилися по дворах: прямо по городах і 

садах ставлять коней, попід самими хатами. Беруть, що їм хочеться і подобається: хліб, 

картоплю, яблука, скот, чоботи і т. д., і нічого не кажи, а то гірше буде. 

У них п’ять гармат, один зенітний кулемет (два стволи вкупі) і повні вози снарядів. 

Обшарпані. У нас були три (спали четверо). 

Сьогодні з’явились радянські літаки і бомбили, і стріляли по молотарці та по німцях на 

шляху. 
 

17 вересня 

З 15 вересня був бригадиром за батька, бо він хворів. Побув ближче до народу і побачив, 

що народ ледь не говорить прямо: «К чорту колгосп!», та одне стримує від цих слів – хліб. 

Це вже не робота, а одбувальщина – от і все. 

Ця осінь забрала з собою мої надії, мої золоті мрії. Полетіли вони – ген-ген попід хмари, 
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а на ту весну повернуться знову, як перелітні птахи. Мрії, мої золотії, мої хороші, любі, 

бажані, кохані, моя Вірочко!.. 
 

21 вересня 

Тижнів зо два вже ходять поїзди по залізниці. 

3 жовтня 

Учора по обіді в село в’їхали німці: спочатку на тинах розліпили папірці, а потім в’їхали 

дві чи три колони велосипедистів, за ними обоз кіньми. 
 

7 листопада 

Сьогодні в календарі пишеться: «24 роки існування радянської влади». Ні, трохи не 

доіснувала 24 роки. Не доіснувала, розхиталась і рухнула. 

Чудно якось робиться, коли згадаєш, що всього лиш рік тому так переможно святкували 

цей день, а ось тепер у людей залишилась тільки згадка про цей день. 

Радянська влада – влада трудящих, а скільки тієї несправедливості проявляла вона до 

цих же трудящих. Як душила найменший протест проти цієї несправедливості! 

Не скажу, що й німці праведні, що вони справедливі з людьми. Але ще побачимо, що 

буде, а що бачили – про те ніхто не заборонить говорити! 
 

25 грудня 

Сніг валить і валить – скоро дорогу санну наб’ють. 

Є балачки, що колгоспи залишаються до кінця війни. Хліба не дають на трудодні, поки 

не змолотять увесь хліб на полі: 11 жита, 17 пшениці, 11 проса, 11 вівса, 40 гороху. 

Народ невдоволений такою політикою. Набридли колгоспи, як більмо на оці. Кожен 

розраховував, що одержить шматок землі, стягнеться на скотинку – і він вільний сокіл. 

Ніхто ним не розпоряджається, ні від кого він не залежний. На себе старатиметься, те й 

матиме. А колгоспи – система малопродуктивна, так, як було колись кріпацтво: кожен 

робить, щоб тільки чергу відбути, щоб з рук здати. Ех, зажить би добре!.. 

Під Новий рік дуже багато людей хрестили дітей (навіть до шести років). 
 

1942 рік 

5 січня 

Над буряками радянський літак скинув газети: «За радянську Україну!», де сповіщається 

про взяття радянськими військами Керчі і Феодосії. 1 січня 1942 року оголошується днем 

початку наступу військ по всіх фронтах. 

Народ зрадів. Ніби листа отримав від найкращого друга. Кожен: «Дай прочитати». 

Особливо люди, що на командних постах. 
 

8 січня 

Ось іще один рік минув, минув безповоротно. Але все ж не можна сказати, що безслідно, 

бо про цей 1941 рік ще багато поколінь після нас будуть читати в історії, отже і повз мене не 

могли пройти події, не зачепивши мою душу. 

У цьому році я отримав середню освіту, тобто закінчив 10-ий клас середньої школи. Це 

основна перешкода, яку я взяв не так уже й важко. 

Коли я вперше прийшов у 10 клас Кам’янської середньої школи № 1 ім. О. Пушкіна, то 

думав, що ніколи не приросту душею до цього класу. Але при закінченні школи – в останні 

дні навчання і на випускному – побачив, що помилився: живе зрослося із живим – мені всі 

зробилися дорогими і близькими. Погоріла Тамара, Лукашевич Олена, Ходорковська Дора, 

Любимов Андрій, Богатько Євген, Журба Микола, Харченко Костя – залишаться у моїй 

пам’яті навіки. Запам’ятаю я і своїх учителів:  О.Н. Коваль, І.Т. Лановлюк, Л.І. Мусіяка, 

О.П. Варава, Г.А. Соколянський, Г.Е. Драченко. 

Ці учителі були завершителями мого світогляду. Вони вклали часточки своєї душі в мою 

душу, вчили мене любити і ненавидіти людей і їхні звички, вчили любити життя. Велике їм 

спасибі. Честь їм і слава. 
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По закінченні 10 класу я мав бути прийнятий в армію. Пройшов дві комісії і на обох був 

зарахований у авіаучилище. Але події налітали зі швидкістю урагану – все пішло 

шкереберть: в армію я не пішов, мобілізований не був. 

Багато наших учнів-десятикласників пішли по мобілізації. Їхньої долі я не знаю. 

Проїхали через наше село колони німецьких автомашин, мотоциклістів, велосипедистів, 

пройшла піхота, проїхали румуни – і все заспокоїлось. До цього часу немає сталих законів. 

Працюю в колгоспі, як не набрид він мені. Є чутки, що під весну поділять землю, але 

поки що в цьому напрямі нічого не робиться. 

За цей рік я декого любив і люблю досі: В. Г. і Т. П. 

Мені двадцятий рік пішов. Сподіваюсь, що цей рік буде для мене роком змужніння і 

роком переживань всякого роду. 

Грянуть події. Життя не стоятиме на місці. 
 

30 січня 

Останнім часом я живу надією на щось. Чекаю і сподіваюсь. Хтозна, на що, що змінить 

спосіб мого життя. Тепер фініш – весна. По приході весни або буде щось нове, або навіки 

залишиться таке саме. 

Фронти: Ленінград, Смоленськ, Харків, Донбас. Основний фронт – Крим. Були атаки 

червоних на Севастополь. 

Багатьох цікавить питання, чи може повернутись радянська влада. Відповідає всяк по-

своєму: одні – повернеться, інші – ні. 

Моя особиста думка: радянська влада може повернутися, але на старих основах вона 

стати не може, інакше через кілька років повториться така сама історія. 

Звичайно, Сталін зробив багатенько помилок у зовнішній і внутрішній політиці. 

1) Вважають, що війна з Фінляндією була зав’язана, щоб випробувати силу і методи 
боротьби Червоної Армії. Виявилось, що сила є, але ця сила сліпа і глупа: Нащо було лізти на 

той «Маннергейм», на ту стіну кам’яну, коли можна було [розбити], або ж і кращий ефект 

здобути, обминувши цю стіну. Тільки дурень удариться об стіну лобом у надії розбити її. 

2) Вважають, що Польщу підсунула Німеччина з подвійною метою: 

- зсунути війська зі старої лінії оборони; 

- дати змогу незліченним бандам фашистів проникнути до Радянського Союзу з різними 

найпідлішими цілями, бо через кордон проникати було ризиковано і важко.  

Виявилось, що Радянський Союз пішов і в цю пастку. 

3) Вважають, що Бесарабію і Північну Буковину Румунія – союзниця Німеччини віддала 

без бою, щоб добитися слави і підвищення свого ставленика Тимошенка, котрий пізніше 

відкрив фронт і робив усякі безчинства.  

І ці заходи зійшли якнайкраще. 

Український народ, який працював більше і важче за інші народи, терпів несказанні 

злидні. І з’ясовується, що Сталін не знає про це нічого. 

Не було за що воювати, народ український не захотів захищати владу, котра дерла з 

нього шкуру. Сподівався, що нова – німецька – влада дасть йому жити, вільно дихати. А 

виявляється, що німці пішли за прикладом радянської влади: ті ж податки, ті ж молоко, м’ясо 

і яйця. Що ж залишається робити? Не знайшов український народ того, що шукав. 

Колгоспів не розпустили, хліб вивозять, землю не дали, доставки ніякої немає 

(мануфактури, сірники). Ось тут і живи. 

У п’ятницю їхало дорогою багато переселенців. Німці виселяють Донбас і, говорять, із 

Дніпропетровщини тих, що туди евакуювали. 
 

3 січня 

Але для чого ти, могутня природо, дарувала мені таке ніжне, палке, пристрасне серце, 

коли не можеш дати йому пари? Воно ниє вдень і вночі, і немає йому ні утіхи ні відради. 

Як же тяжко на душі – не можу й сказати. Та й що кому до того, що в мене душа болить. 

Сказати комусь про це – то він гляне звисока, закопилить губу, а поза очі ще й осміє. 
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То я краще не буду нікому говорити – поховаю свою печаль глибоко в серці, та й нехай 

перекипає зі згустками крові… 

Але як це: здатись на волю долі? Ні, так не буде! Не буде так, – чи чуєш ти, доле? – я 

говорю тобі у віч: так не буде! 

Людина повинна впливати на свою долю так, щоб доля служила їй. 
 

9 лютого 

Два дні оце відлига – навіть дощ іноді йде. Тепло, тільки дуже сиро. 

Чутки: Червона Армія захопила весь Донбас і Харків. 

Говорять, що вже діло доходить до Дніпропетровська. Останнім часом перестали 

регулярно йти газети «Український голос» і «Українські вісті». Бувають кілька примірників 

на пошті, та й там зведення неясні. У газеті «Українські вісті» був опублікований наказ, що за 

розповсюдження чуток про те, що німецька армія відступає, – розстріл. 
 

10 лютого 

Поділили Україну між собою румуни і німці: Одеську область, Західну Україну і 

Бесарабію чи що (бо не читав, а чув про це) віддали Румунії. Із Білорусії і Прибалтійських 

держав зліпили щось ніби самостійне. А решту України віддали під протекторат Німеччини 

як самостійну. 

Живу не теперішнім днем, а майбутнім. Коли б ці дні сірі, схожі один на одного, десь 

безслідно поділися і з’явилися бурхливі, що несуть зміну, — я був би радий. Живу чутками, 

які вони фантастичні не є. Знову чув, що прорваний німецький фронт у дніпропетровському 

напрямку. 

Любовними ділами займаюся мало. Але все ж мій ангел завжди зі мною. Вірочку люблю 

всією душею, але почуваю, що безсилий викласти свою любов на папері, – от і не пишу про 

почуття. 
 

19 лютого 

Сьогодні викликали у Кам’янку усіх військовополонених з невідомо якою метою. Я 

потопаю у здогадках: або візьмуть на особливий облік, або мобілізують на роботу кудись і 

т.п. 

Усі німці на позиції – навіть залізницю ходять охороняти 5 юрчанських поліцаїв. 

Сьогодні почув новину, що ідуть бої за Дніпропетровськ і в підкріплення (раніше була чутка, 

що Дніпропетровськ у небезпеці). 

Чув, що будуть насильно забирати фізично здорових дівчат у Німеччину на роботу. 

Для чого очищаються центральні дороги від снігу? 

Я стою на своїй визначеній точці зору: радянська влада була законно вигнана з України, 

законно вона повернеться знову. Умотивовую свій вислів: склалося становище, що з нього 

ніяка внутрішня сила не могла вивести Україну. Такою силою стала німецька армія. Але цим 

самим німці навели на розум радянську владу, у якої сили було більш ніж достатньо для 

того, щоб очистити свою землю, але ця сила була сліпа і неорганізована. Тепер від залізного 

удару німецька армія природно покотиться назад. 

В цій війні Німеччина знайде собі могилу. Це мені підказує почуття гарячого патріота. 

Яким чудовим я уявляю собі кохання на фоні цієї Великої Вітчизняної війни 

радянського народу з синами арійської раси. Яке щастя кохати таку юну красуню, як Віра! І 

як не хотілося б умирати в такий період, коли не знаєш, чи дихатиме вільно твій народ. 
 

22 лютого 

Народ незадоволений. Майже закінчується молотьба (залишилось скирт 25 гороху і 3 – 

жита) – настав час остаточного розрахунку з колгоспниками. А виявляється… 

За 9 місяців дали по 2 кг 800 г за трудодень, а тепер вирішили зірвати 800 грам і дати 

просто по 2 кілограми. Скільки було проса, а дають по 100 г на трудодень. 

Проклинає народ владу. Буде голод, бо вже зараз у декого закінчуються залишки. 
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Цікаво, де ж подінуть решту хліба? Мабуть, вивезуть. Народ сподівається, що розженуть 

колгоспи і дадуть землю. А виявляється – марні надії. Колгосп буде, доки буде війна – от і 

все. 
 

24 лютого 

Сьогодні хмарно, але навіть вранці не було морозу і дув пд.-сх. вітер. Пахне весною. 

Чутки повзуть і своєю таємною силою та фантазією змушують декого сподіватися. 

Говорять, що червоні зайняли ст. Бахмач і дуже успішно просуваються у Чернігівській 

області та на півдні, намагаючись нібито десь біля Києва замкнути німців у кільце. Тепло 

вирішить усе. 

Мабуть, не доведеться на цю весну слухати солов’їв, бо їхній спів замінять вибухи 

снарядів. 
 

8 березня 

Пустили було цукрозавод у Кам’янці: попрацював днів кілька і зупинився. Частини 

старі, бо нові вивезли – наші рвуться. Не йде діло. 

Читав у газеті, що Розенберг вирішив розпустити колгоспи. 

Чув, що Червона Армія зайняла Таллін і Пярну, готова йти на Вільно і Мінськ. 
 

11 березня 

Учора в газеті вперше заговорили голосно про землю («Українські вісті»), про 

ліквідацію колгоспів. Але боюсь, що це намагання пустити при крайній необхідності в хід 

козир. Земля була і є козирем в руках влади. 

Цікаво: мені здається, що німці розпустять колгосп із великою неохотою і лише у 

крайньому випадку. Пускаючи в хід такий великий козир, як землю, вони, як утопленик, 

хапаються за соломинку. 

Є чутки, що у деяких районах мобілізовують людей віком 14–35 років у Німеччину на 

роботи (Смілянський район). Там і крику і плачу. Скоро і наша черга. 

Вінчали полоненого з однією дівчиною. Піп благословляє їх і бажає: «Дай вам, Господи, 

жизни на многие лета!» Полонений одказує: «Нет, батюшка, только бы дожить мне до 

лета!..» 
 

13 березня 

Холодно. Учора закінчили молотьбу в колгоспі (горох). 

Бачив підводи, що везли мобілізованих на роботу в Німеччину: переважно молодь. 

Везли на Кіровоград, а звідти, кажуть, ешелонами відправляють на Німеччину. Забрали 

Білозір’я, Березняки, Яблунівку і под. Наша черга. Душа моя чує, що мені не минути цієї 

оказії. 

 

2 квітня 

Нібито в день 2 квітня іудеї розіп’яли Ісуса Христа. Учора, говорять, в Кам’янці 

розстріляли всіх євреїв, крім спеціалістів, нібито за розпорядженням Гітлера. 

Ще недавно про церкву тільки мріяли. Постановили на зборах днів 45 тому, щоб 

відкрити церкву до Великодня. І ось церква майже готова. Народ увесь радий цьому, 

готується до свята. Двадцять чотири роки не вибили з голів того, що було втуркано релігією 

протягом тисячі років. Стане стара баба перед образом, молиться, і стоїть в неї перед очима 

фантастичний всемогутній Бог. І не доведеш, що його немає. 
 

3 квітня 

Встаю рано, вбираюсь і йду до церкви. Якось соромно, але цікаво. Перемагаю сором і 

входжу до церкви. Такий собі іконостас, бідненько, але урочисто. 

Приїжджає піп, святить церкву і починає правити. 

Заспівала півча – чуб вгору лізе, мурашки попід шкурою. Мимоволі напрошується 

питання: невже піп вірить у те, що говорить? Невже то слова від серця? А наша бурса вся 
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прийшла і пасе задніх – ні молиться, ні хреститься. У мене рука не піднімається хреститися. 

Тільки я оглянувся – мій ангел не іде – летить – у всьому сяйві своєї краси, така мила, що 

здається, бачу не її, а сон, чарівний сон. 

Моє щастя, надіє моя, що б я дав, щоб поцілувати тебе! Був момент гіркого 

розчарування, коли я проклинав тебе, але тепер обожнюю — моя перлино, моя ягідко. Нема 

межі моїй любові – вона як всесвіт. 
 

4 квітня (Пасха) 

У церкві народу – як у пачці сірників: і старе і мале. Після обіду гуляли у Василя, а 

перед вечором на Яремівці – обидва п’яні як дим. Тут я вперше відкрив, що маю таку 

благородну двоюрідну сестру – Олену Ярему. 
 

9 квітня 

Щедро гріє сонце. Ще тиждень-два – і оживе природа, а там і сади зацвітуть… 

О весно, весно! Ти принесла мені надію, ти обіцяєш мені щастя. То буде найбільше 

щастя, яке може дати природа. Ти обіцяєш чисту, як весняне повітря, душу, чарівні очі, 

пишний стан! 

Мені це ніби сниться. Полетіти б на крилах кохання, побути б щасливим хоч трохи – 

невже я не вистраждав цього щастя? Кохати, кохати, упиватись пахощами цвіту, завмираючи 

від співу солов’їного… Оце щастя! 

Тобі в душу дивляться красиві, люблячі очі, твоє серце так близько від її люблячого 

серця. 

Вірочко, якби ти знала мої думи, якби підслухала удари мого серця – ти б не проміняла 

мене ні на кого, ти б ненавиділа усіх, хто хотів би зайняти моє місце! 

Я хочу жити так, щоб через все життя пройшов червоний слід безмежної любові. 
 

10 квітня 

Весна. Колгоспів не розпустили. 800 гектарів сіяти, багато орати. Для тракторів палива 

всього на три доби. Решту мусять витримати колгоспівські здохляки, корови та людські руки 

найбільше. Говорять, що ячмінь будемо сіяти під сапу. Погане діло! Городи, мабуть, 

доведеться копати лопатами. От дожились! 

Колгосп. Село 

Радянська влада довела нас, бідних людей, до того, що ми не бачили ніякого виходу. 

Працювати весь день і ніч біля хліба і ніколи не мати його вдосталь – образливо, і не знаю, 

що ж робити бідному хліборобові? От він і тягне лямку: босий, голий, холодний і голодний. 

На мужика ніхто не звертає уваги: кому яке діло до того, що він ходить у лахмітті? У кого 

болітиме серце, що багатьом здібним їхнім дітям нема змоги вчитися, і вони повторюють 

шлях батьків? 

Селянин має 0,5 га землі, корівчину, порося… Заможніші мають по двоє поросят, і рідко 

хто овець. Більшість не має навіть корови. На городи податки всякі накладаються: картопля, 

цибуля, капуста і т. ін. Сплати податки, купи одежину — і все із заробленого хліба. А його 

небагато. 

А позика… Позика — зі світу зводила. 

І ось маємо картину: селянський хлопець-парубок ледве-ледве може закрити латки, щоб 

вийти на вулицю, часто буває в тій же одежі, що й був на роботі; в хаті кидається в очі 

бідність, хати з обідраними верхами, двори без тинів… 

Робиться в колгоспі все, аби з рук здати – сяк-так. Земля скоро перестане родити, бо 

коли ж ми її підживлювали? Худоба у колгоспі скоро виведеться: вічне недоїдання і 

недопивання, недогляд і тяжка щоденна безжальна експлуатація убивають тварину, 

знесилюють. Колгосп ніби богадільня: хто звідки не запорветься – в колгосп: там і хліб, і мед, 

і сало, і молоко дадуть, де щось дістати напівдарма – в колгоспі – там усе належить всім і 

нічиє водночас. 

Ось юнак-бідар іде в Червону Армію захищати Батьківщину. Батьківщину?! Яка вона 
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йому Батьківщина? 

У ту хвилину, коли перед ним поставало питання: жити чи вмерти, він складав ціну 

своєму життю. Тому під час цієї війни червоноармійці (а більшість з них вийшла із селян!) 

побачили, що не варто ціною життя платити за чужі їм інтереси, за шкурницьку владу, що 

дерла з них і їхніх братів, втративши совість людську, владу, що гноїла по в’язницях тисячі 

невинних і ховалася за слово «Батьківщина». Що йому ця Батьківщина, коли його у його ж 

країні нестерпно визискували, може, ще гірше, ніж визискували б на чужині. 

Поняття «Батьківщина», отже, залишилось тільки в слові, а слово захищати немає 

потреби, за слово платити життям нерозумно. 

Промисловість. Місто 

Останнім часом дуже погіршало становище і робітничого класу. Коли на селі головне 

горе – не вистачає мануфактури та інших товарів, то в місті – не вистачає продуктів 

споживання, особливо хліба. Але головне ще не це. Головний батіг, що не давав жити 

працівникові, – суд, суд за 5 хвилин спізнення, прогул і т. ін. Не в одного з робітників 

затаїлась глибоко в серці злоба проти влади і її законів, особливо в передових робітників, що 

добре розбирались в ситуації. 

Звичайно, кваліфіковані робітники жили незрівнянно краще від чорноробочих, вони 

ішли в партію, бо їм партія і Радянська влада були ближчими, ніж комусь іншому. Це ті 

люди, що були, так би мовити, опорою, на якій трималась Радянська влада. 

Інтелігенція 

Інтелігенція – вихідці з робітників і селян, отже кожному з них були дорогі інтереси 

свого класу, з якого вони вийшли. 

Це, звичайно, найпередовіша частина населення, що відчуває пульс своєї епохи, що 

найясніше бачила, до чого йдеться, але, на жаль, не змогла протидіяти цьому. Скільки 

найкращих представників гниє по тюрмах, надривається на важких роботах. 

Відсталіша ж частина інтелігенції – це раби, що сліпо проповідували радянський режим 

і підкорялись йому. 

Освіта 

У 1940–1941 навчальному році вийшов закон про платність навчання. Опирався він на 

заможне життя громадян СРСР. Яке ж заможне життя було – ми знаємо, отже багато 

студентів як середніх, так і вищих навчальних закладів змушені були залишити школи. 

Програми дуже розширилися, вимоги дуже збільшилися. Педагогічний персонал не 

відповідав майже завжди своєму призначенню. Деякі вчителі засвоювали програмний 

матеріал в процесі викладання. Звідси ясно, що міг вимагати такий учитель від учня: далі 

дослівного зазубрювання підручника він не йшов. Учитель з середньою освітою тільки-тільки 

міг проіснувати на виділену зарплату. 

Звичайно, тут аналіз дуже поверховий, але, на мою думку, стало зрозумілим становище, 

з якого ніяка внутрішня сила не могла вивести СРСР, отже була потреба у зовнішній силі. 

Нею стала німецька армія. 
 

19 квітня 

Женуть на роботу і старих і малих (14–60 років). 
 

28 квітня 

Тепер порядки як за кріпаччини: обов’язково йди на роботу щодня. Говорять, що десь 

б’ють людей за те, що не йдуть на роботу і т. ін. Робимо, щоб тільки одбути. 
 

29 квітня 

Народ доведений до відчаю. Подумай тільки: обіцяли розпустити колгоспи і дати 

землю – пусті слова, сільськогосподарський податок, молоко, яйця, м’ясо, за пасовище, за 

собаку, а це ще якесь подушне (на працездатного – 11 крб.). Невдоволений владою народ 

говорить про це відкрито. Кажуть: «Будуть ще бігти і дивитися, в яку сторону втекла 

Радянська влада, чи не вертається вона назад». Кожен новий захід (а вони, звичайно, не в 
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нашу користь) викликає все більше і більше невдоволення. Німецька влада відкрила своє 

справжнє лице – вона з кожним днем все більше і більше втрачає авторитет і може дійти до 

того, що народ стане активно протестувати проти своєї долі. 

Ці побої, ця наруга можуть бути поштовхом до цього, а ще швидшим поштовхом буде 

стягання податків. 
 

3 травня 

Зранку тепло, хоч і хмарно. Під обід підтряхло, але як линув громовий дощ (перший цієї 

весни), то й струмки потекли, а потім враз вияснилося і навіть сонце блиснуло. 

Трава пішла як з води. Василь чув у себе в садку соловейка і зозулю. Вечори теплі 

починаються, озиваються жаби. 

Колгосп трохи обсіявся – горох, ячмінь, овес, соняшник. Правда, буряки ще не починали 

сіяти. 

Женяться потроху хлопці: сьогодні весілля у Миколи Славінського і в Тетяни 

Свиридової, а на ту неділю – в Сави Захаренка і в Марійки Голиківської. 

Є чутки, що німці 30 квітня пішли у наступ. Я, правда, уже не раз чув, що вони йдуть у 

наступ, але чую ось і тепер. Везуть багато поранених німців, а також наших полонених у 

Німеччину. Хто нам дасть жити, коли він сам іде на смерть? Іди і ти під кулі, завойовуй 

краще життя. 

Про серйозне становище німців свідчить те, що тепер після сьомої години вечора 

заборонено світити вночі, заборонений взагалі будь-який рух. 
 

4 травня 

По обіді розлітались літаки. Летять у всіх напрямках: лише військові. Говорять, що в 

Олександрівському районі беруть німці худобу. У Несватковому в тітки Юхими забрали 

бичка, заплативши 100 крб. З нашого колгоспу нібито будуть посилати багато кінних підвід у 

обоз і так багато, що це викликає підозру. Щось почувається велике – чує моя душа, чує. 

Є чутки, що Франція знову виступила в союзі з Англією проти Німеччини. Так само 

говорять про Туреччину. 

Чутки повзуть хтозна-звідки, але тепер такий час, що і їм можна трохи вірити. Говорять, 

що з Чорного моря в Одесі висадився десант і витиснув із деяких місць румунів. 

Говорять також, що будуть брати в Німеччину на роботи всю молодь від 16 років. 
 

11 травня 

Зовсім недавно так несподівано розв’язався вузлик моїх сумнівів, так несподівано зник 

фініш, якого я прагнув досягти ось уже півтора року. Прощай, моє півторарічне кохання! Тут 

все, що має таку силу, щоб зупинити безумне кохання! Прощавай навік, моя надіє. Буду 

шукати: Бог не без милості, козак не без щастя! Але ж яка тяжка рана! Та кому пожалітись, 

що болить?.. 
 

18 травня 

Пишу ці рядки тоді, коли народ дійсно зазнав німецького ярма. До сьогоднішнього дня, 

виходить, було ще й добре. А тепер: на роботу виходь всі до одного з хати, бо перевіряє 

поліція, і за прогул – штраф. А ще ж податки: картопля, молоко, яйця. Ще й курку здай, щоб 

вона жуків ловила. Хату кидаєш на півдоби – хай хто що хоче, те там і робить. І нікому 

поскаржитись, ніхто за тебе не заступиться, бо ця риска проходить над усіма. 

Увечері не смій на вулицю вийти – штраф (або й трьопка!). Проте їхнє діло наказувати, а 

наше – не слухати. Забороняють гуляти ввечері, а ми гуляємо, забороняли городи мати – а 

городи вже посаджені. Забороняли вдома залишатися, але люди залишаються. Плюс до 

всього: у нас в селі намічено ніби 25 чоловік заложників. Ще не знаємо хто. 
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7 червня 

Третього червня був проливний раптовий дощ. Декому городи вода позносила. А вчора 

такий вітрюган піднявся, що прямо з ніг валить. У нас із хати верх знесло. І на такому вітрі 

Токар Пилип виніс на церкву хреста. 

Із 2 червня працюю в лісі: робимо просвітлення між дубками. 

Ходить чутка, що будуть колгоспи розбивати на гуртки. Не знаю, наскільки це вірно. Ми 

не раді цій землі, бо все зроблено так, що і землю, і плоди нашої праці можуть забрати 

щохвилини, а коли дадуть землю, то працювати треба неабияк. 
 

13 червня 

Рівно рік тому в цей день я востаннє сидів у школі – на іспитах. Закінчував школу, а в 

голові стільки планів було, а в серці – стільки надій! Переді мною відкривалась дорога в 

життя. 

А тепер?.. Я без майбутнього – ніби на розбитому кораблі серед моря, що безперестанку 

бушує. О, де ти, майбутнє, – я готовий іти тобі назустріч. Я обійму тебе і розцілую! 
 

22 червня 

Ось уже рік в радянських землях рвуться снаряди, ось уже рік моя Вітчизна в огні. Я 

думаю, що другу річницю будемо зустрічати не в такому співвідношенні сил, як тепер, а 

може, в другу річницю війни вже не буде нас багатьох. Так, ця війна не в одного відібрала 

або ціль життя, або й саме життя. Скільки-то буде вдів, що до війни були щасливими 

дружинами, матерями, скільки-то буде сиріт, що до війни були любими синами чи дочками. 

Яким же гнівом палають серця там, на Червоному Сході! Чи готовий народ до рішучих і 

остаточних сутичок?.. 

Чи, може, й до цих пір стогне народ в ярмі законів? Чи, може, й досі в народі спить 

непробудним сном почуття гордості за свою батьківщину? 

Я чекаю. Я готовий на все. 
 

4 липня 

Період Аджамки (4–18 липня) 

Учора ввечері принесли мені повідомлення, щоб їхав у Аджамку на будування дороги 

Кіровоград – Олександрія. Сьогодні рано поїхали з Черкас у Кам’янку, прогуляли там з 

підводами до обіду, а потім поїхали всією валкою з поліцією в Олександрівку і ще й там 

пробули ледь не до вечора. Ніяк не організують від’їзд: замість 91 підводи є тільки 60. 

Худий білявий німець їздить безперестанку і погрожує гумою, але діло однак не рухається. 

Перекладачем у нього гарненький світлоокий литвин у жовтій формі і кашкеті, схожому на 

будьонівку, але без гострого кінця. Нічого хлопець, а ще як пообідав із кам’янецькими 

поліцаями і випив спирту! Підоспів і вдруге на ковригу масла і завели тему про визволення 

Литви Радянським Союзом. Сміється литвин з нашої бідності. Поліція п’є спирт відкрито, 

їдять масло вволю, сало, то чому ж їм не виконувати своїх обов’язків? 

Під вечір виїхали в дорогу. Ночували в Івангороді. 
 

5 липня 

На обід зупинились в Топилі біля ставу. Мало я взяв харчів. Каюсь, що не заскочив по 

дорозі додому. За три кілометри до Аджамки нас зупинив дощ. Я, правда, не змок під возом із 

сіном, але дорогу дуже зіпсувало, так що вже в самій Аджамці коні категорично відмовились 

іти далі. Довелось підгодовувати. Ну й проїхали за сьогодні – кілометрів 50–55. Бідні 

тварини. Уже не звертають уваги на побої. Перед смерком приїхали на місце. Стали табором 

біля базару на плацу. Поганенький районний центр. 
 

6 липня 

Тільки благословилось на світ – ми вже були в кар’єрі. Німець сердився, що ми не знали, 

куди їхати. «Dum Volk» – говорить, сердячись на нас. Зробив чотири ходки – кілометрів 

сорок. Ввечері насилу доїхав додому кіньми – пристали. Хотіли переїхати до своїх, але 

литвин не пустив. Прокрутились цілий вечір – і без толку. Майже не вечеряли. Мимоволі 
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спадає на думку – отак другий чоловік все життя крутиться, як ми сьогодні ввечері, – і без 

толку. Табір стоїть на луках, біля самісінького ставу. Сиро. 
 

7 липня 

Днів зо три тому почався обмін радянських грошей на німецько-українські. 

По дорозі Кіровоград – Кременчук великий рух транспорту. В машинах німці, чисті та 

горді: аякже – їм українці в себе вдома будують дорогу. Видно, панки, бо такий чорний 

народ, як ми, давно поплівся на фронт з обозом – обірваний, а може, й голодний, тільки й 

того, що німець. 
 

8 липня 

Учора ввечері були на вулиці. Скільки-то чужих хлопців! Сміються з місцевих дівчат, 

хоч самі й обірвані. 

Возили пісок до Медерової – 12 кілометрів. Читав газету. Взятий Севастополь. 
 

9 липня 

Поміж німцями і литвинами є не люди, а собаки, але є ще й добрі люди. Правда, таких 

менше. Короткий обід: ще не встигли коні з’їсти оберемок сіна, а вже німець вмикає сирену: 

«Піднімайся». 

Я вже якось звик бути напівголодним, та й їсти не хочеться. Правда, це діло не бажане – 

добудемо числа до 13–14 – і втечемо. Не знаю, правда, чи вдасться. 
 

10 липня 

Утікають підводи додому. Говорять, що за два останні дні втекло 110 підвід. Скоро й 

наша черга. Тепер тільки й балачок, що за втечу. Не під силу довше бути голодним. 

Сьогодні приїхав Вакулин Яшка. Мені з дому передали дещо – і то легше. Підводи 

продовжують утікати. Сьогодні зникло 25 підвід. 
 

11 липня 

Вранці нас усіх погнали на луки і поділили на колони. Німці били трьох грабарів за те, 

що ті пішли на базар. Б’ють, як скотину. 

Сказали, що за втечу перший раз 50 різок, а другий – розстріл. 

Працювали до обіду, а по обіді отримували продукти. Після вечері почули, як десь далеко 

на селі грав духовий оркестр. 

Думкою я постійно витаю вдома: як там, що там без мене? 
 

12 липня 

Були на роботі. Міцно взялися за нас німці. Один дядько каже: три чоботи, і всі три на 

одну ногу – українці, німці, литвини – і одне одного не розуміють. Німці при кожній нагоді 

показують своє панівне становище, і заходить до того, що самі з себе сміються. 

Ганяють нас, як собак, – хочуть, щоб ми виконували їхню волю як машини. 

Ні, не довго ви над нами будете панувати, – цим ви тільки додаєте ненависті мого 

народу до себе. 

Народе мій, до чого ти дожився? Тебе зневажають, над тобою глумляться, тебе мають за 

низького раба, що не сміє протестувати проти насильства! 

Ох, болить моя душа, кипить моя кров, бушує ненависть у грудях! Чи дочекаюсь я дня 

святої розплати? Почухаєшся ти, іроде, від усіх ударів, що в них буде вкладена вся 

ненависть мого народу до тебе? 

Ви вважаєте мій народ диким, некультурним… Брешете, катюги! Ви принесли у мій 

край сваволю і насильство, одібрали у нас щастя і надію. 

Тепер щастя ми чекаємо з одного краю – з Червоного Сходу. Зійди ж, провідна зоре, і 

мій народ стане, як один, і мій народ розправить згорблену спину, щоб відстояти свою 

збезчещену культуру, свою волю, своє щастя, свою вітчизну! 
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Товаришеві 

Стогне земля під чоботом залізним,  

Народ слізьми болючими ридає. 

Не пізнаю тебе, моя Вітчизно, – 

Невже у тебе більш синів немає? 

Ти кажеш, є? Чому ж я їх не бачу?  

Невже сини твої не діти козаків?  

Невже померла слава та козача, 

Що жах наводила на лютих ворогів? 

Невже арійці будуть панувати  

Над українськими степами? 

Невже довічно кров з нас будуть ссати  

І ми довічно будемо рабами? 

Ні, вам кажу, арійці, сміло, 

Що край мій – то могила ваша.  

Товариші! Праве наше діло –  

Схід – то провідна зірка наша! 
 

13 липня 

Бідні ті, що на луках стоять: болото, вогкість… Отут видно фашизм у його буденному 

образі найкраще. Ненавидить народ німців і литвинів і говорить про це відкрито. Сьогодні я 

вперше отримав від литвина ні за що один раз гумою по плечах. У, сволоч! Собака цепна! 

Останнім часом (днів 3-4) дуже пожвавлений рух літаків. Десь щось… 
 

16 липня 

Ох набридло ж рабство це! Живемо надією на зміну. Ще й коні погані, а це гірше за все. 

Бачив, як били Бориса. Сволочі. 

Говорять, десь біля Оситняжки партизан кинув гранату на підводу з двома німцями і 

перекладачем. Один німець (жандарм) загинув, а партизан утік у Чорний ліс. 
 

17 липня 

Терпець увірвався – завтра ж їду без підводи додому по зміну, будь що буде! 
 

18 липня 

Я сам дивуюся своїй рішучості: вчора сказав, що втечу додому, а сьогодні пишу ось ці 

рядки в дубняку по дорозі від Федвара до Івангорода. Умру, а вдома буду сьогодні. 

Наче кілька років був у неволі. Не знаємо ми ціни своїй волі. 
 

19 липня 

Учора ввечері насилу дотягся додому. Пройшов якихось 80 кілометрів. У себе в городі 

насилу виплутався: кукурудза як ліс поросла, картопля і гарбузи – як тропічні ліски. Добра 

городина. 

Удома ніби кілька років не був: душа аж сміється і радіє усьому знайомому. 

Скільки переговорили з товаришами за цей день! 

Але настав вечір – і куди ж іти гуляти? Я в попередньому становищі. Треба покидати 

Юрчиху. Рано чи пізно, але це станеться. 
 

5 серпня 

Скільки я передумав за останній час! Думки не дають спокою ні вдень ні вночі. Так жити, 

як я собі мріяв за Радянської влади, не доведеться. Я уявляв собі своє життя так: відслужу в 

Червоній Армії і повернусь додому. Знайду собі хорошу роботу до душі. Скоріше за все, у 

величенькому місті, вдягнуся добре, обживуся. Увесь цей час я готуюсь виступити на 

літературній арені. Теми, звичайно, переважно сільські, а тому повинен зростися більше із 

селом, ніж з містом. Твір один, тема актуальна, головний герой – народ. 
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Дальший мій крок – одруження. Це крок дуже відповідальний, адже можна занапастити 
себе на весь вік. Дружина має бути красивою, розумною, сердечною, привітною, а також 
поділяти мої погляди. 

Тепер, поки шлях у бажане життя мені закритий, доведеться побувати в Німеччині, якщо 
встановиться твердо німецька влада. А може, заберуть туди і раніше – це від мене не 
залежить. 

 

14 серпня 
Уже є наказ, щоб озимини не дати людям ні зернини і забрати взамін за це ярину, жито, 

що було посіяне в городі. А скільки-то дадуть тієї ярини? О голод, голод, я бачу твоє жахливе 
лице. Помиратимуть люди як мухи, бо вже ось тепер, восени, багато людей голодують і 
запихаються однією картоплею. 

В інших районах немає озимини і на посів. Недорід цього року. Усе до купи зійшлося: 
жахлива війна і ще жахливіший голод. 

А на фронтах робиться щось неймовірне. Німці захопили Ворошиловськ і йдуть на 
Кавказ. Уже захопили Краснодар. 

Якщо німці захоплять Кавказ і Радянський Союз не перейде в рішучий контрнаступ, що 
зломив би ворога і погнав би назад, то змушений буде ганебно просити миру,  бо всі основні 
бази в нього будуть відняті. Може бути, що тут, на півдні, замкнуть німців у великий 
перстень. А може бути й так, що в кавказьких горах німці втратять свої найкращі сили в 
погоні за кавказькою нафтою. Побачимо. 

 

15 серпня 
Чути, нібито Англія відкрила новий фронт десь на території Польщі. Говорять, що багато 

німецької армії повертається з усією зброєю і машинами назад, на захід. Може бути. О, коли 
б роздерти німців надвоє! 

Якщо вони перекидають армію, то фронт відкрився серйозний. Невже станеться те, на що 
я вже втратив надію? 

Останніми днями повертається багато полонених. 
З наших повернувся Василь Голик. Вірин Дявінин поїхав у ешелоні. Цікава історія, як 

його побачили крізь ґрати у вагоні. Мабуть, німцям тепер не до полонених, тож їх і 
розпускають. 

 

20 вересня 
Доле моя, ти довго була мені матір’ю, ти досі прикривала мене своїм материнським 

крилом, але ось тепер зрадила мені. Чому я маю їхати у ту Німеччину, що я там знайду 
кращого? Ех, комсомолія, цвіт молоді! Ти приречена на страждання і муки. Тепер твоя 
Вітчизна – твоя мачуха… Бачать, нелюди, що молодь – опора правди, авангард у боротьбі за 
прогрес, за краще майбутнє, і хочуть ізолювати її, розсіяти по всьому світові, зробити з нас 
покірних рабів своїх. Не вдасться вам, фашисти, цього зробити! Молодь сильна духом, вона 
має незламну волю. 

Ось завтра – день відправки в Німеччину. Я знаю, що їхати туди – означає віддавати себе 
на поталу гнобителям моєї Вітчизни. 

 

Період Німеччини 
(22 вересня 1942 року – 21 травня 1943 року) 

23 вересня 
Те, що ще два дні тому було мрією – сьогодні стало реальністю. Учора зранку оголосили 

мобілізацію всього народу віком від 17 до 45 років. Мов комашня, заворушився народ. У 
Кам’янці була реєстрація паспортів і одночасно визначали на Німеччину. Колонами 
нещасних погнали на Олександрівку. 

Скільки сліз, скільки істеричних криків — наче живих у могилу проводжають. Жах!.. 
Мати обіймає дочку, дочка — матір, і обоє повні відчаю. Кричать безпорадно: «Ой дочко, 
дочко!», «Мамо, мамо!!!» Скільки горя у цих словах, аж страшно. До дівчини причепились 
мати і сестри і голосять, і цілуються, і безпорадно кричать, потім знову доганяють і знову 
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ридають, обіймаючись. А біля тину притулилась ще одна дівчина і ридає, і кричить… Весь 
народ теж плаче, бо майже всіх чекає таке саме. Приречених проводжають далеко за 
Кам’янку з обох боків колони. Потім потроху відстають і відстають, поки залишаються 
тільки приречені. 

В Юрчисі знову прощання і сльози. І я в цій колоні нещасних. Прощавай, рідне село, 

товариші! 
 

26 вересня 

Ось уже четверту добу чекаємо відправлення, лежачи в олександрівській стайні. 

Набридло лежати. Та, мабуть, оце востаннє пишу на рідній землі. 

О другій годині дня будуть вантажити. 
 

27 вересня 

Вчора, годині о п’ятій, посадили в вагони на Фундуклеївці, а об одинадцятій вечора 

прибув ешелон з Олександрії – і ми рушили в дорогу. Дали по чвертці горілки. 

Скільки сліз при прощанні! Згадаєш, що покидаєш Україну, – і мурашки поза шкірою 

бігають. 

Пишу оце у вагоні на Козятині. Позаду все дороге душі, а попереду чорне і страшне 

невідоме. Як проїжджали повз Кам’янку – стільки крику і пісень! А ніч місячна, ясна… 

Провідник – німець – як напився, то було нам із ним діл. Цінні думки виголошує (що в 

тверезого на умі, те у п’яного на язиці). Хороший провідник – стоїть за нас. 
 

1 жовтня 

Ех жовтень, де я тебе зустрічаю – в польському місті Ченстохові, в бараці. Вчора зійшли 

ми з ешелону і по обіді поселилися в бараках. Скільки-то народу – поляки, українці… 

Поляків приганяє поліція. Ідуть без сліз, із затаєною злобою. Сьогодні повинна бути 

комісія. 

Було б не їхати. Аж тепер я бачу, що зробив неправильно, що поїхав. 

Ченстохов – красиве, чисте місто. Народу багато, і всі чисто вдягнені. На нас же 

дивляться як на покидьків суспільства, як на диво. Заздрощі беруть, як глянеш на виряджений 

народ. Ну, нічого, хай собі ходять виряджені!.. 
 

3 жовтня 

У ніч на друге жовтня були в лазні і на комісії. Комісія дуже поверхова. Сьогодні 

«грузимось» в ешелон. Уже переїдемо польський кордон. За дві ночі набрид барак: в одному 

бараці чоловік 800 – жарко, нічим дихати. Ну, прощавай, Ченстохове. 
 

5 жовтня 

Третього жовтня об одинадцятій вечора виїхали з Ченстохова. Їхали ніч на четверте і ніч 

на п’яте. Тільки почало світати, ми висадились у місті Yehrte. 

Маршрут Фундукліївка-Wattenstadt 

1. Фундукліївка 

2. Бобринська 

3. Миронівка 

4. Біла Церква 

5. Фастів 

6. Козятин 

7. Шепетівка 

8. Здолбуново 

9. Рівне 

10. Ковель 

11. Травнік 

12. Люблін 

13. Радом 

14. Ченстохов 

15. Reder 

16. Siegersdorf 

17. Kohlfurt 

18. Klitten 

19. Falkenberg 

20. Cobwig 

21. Dessan-Rosbow 

22. Yehrte 

23. Peine 

24. Vechelde 

25. Yros Yleidingen 

26. Wattenstаdt. 
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Аж не віриться, що я так далеко від Батьківщини. Мабуть, більше 2500 кілометрів… 

Виїхали з України – і замелькали стьожечки землі польських селян. Земля погана – піщана, а 

місцями болотиста. Ліс… Знову болото… Гарненькі станції. Румуни понад колією через 

кожен кілометр… Ченстохов… Женуть містом, як орду… Поляки в шовковому та вовняному 

одязі дивляться на нас як на чудо… Знову повантажились в ешелон. Розграбували морозиво у 

поляка, що торгував ним на станції. Ранок четвертого жовтня… За вікном вагона красиві 

цегляні будиночки… Рівні вулиці… Будиночки однієї архітектури, як на малюнку. Красиві 

огорожі з дротяної сітки. Гарно оброблені смужки поганої землі. Чудові мости. Їдемо без 

затримок. 

Здається, що весь простір заснований дротами — високої напруги. Виряджені німці 

майже поголовно з велосипедами. Прекрасні сітки доріг. Yehrte. 
 

9 жовтня 

Погана тут погода: хмарно, вогко, весь день мжичка. Із 5 жовтня жили в Yehrte, у таборі 

спокійно: давали три рази їсти на день – снідати і вечеряти чай без цукру, а обідати – борщ, 

250 гр. хліба і 25 гр. маргарину. Сьогодні день тривожний – нас розгруповують. Дівчат 

юрчанських і кам’янських уже забрали кудись із табору, а ми чекаємо своєї черги. 
 

12 жовтня 

Сьогодні вранці майже всіх вигнали з бараків і погнали на полустанок. Довго чекали 

ешелону. Вітер. Дощ. Холодно. Посадили в пасажирські вагони і повезли в місто Wattenstаdt. 

Поганеньке містечко. Загнали у величезний холодний барак. Двоповерхові ліжка, на них 

пшенична солома. Усі голодні. 

Так багато нового та жахливого, що не можу знов не писати. О, горе моє! Люди голодні 

як собаки. Аж почорнів кожен. Як дали сьогодні ввечері баланди – ковтали як індики. А що ж 

ковтати? Юшка з якимось бур’яном і картоплею нечищеною, без хліба. 
 

13 жовтня 

О дні, дні тяжкої неволі, чи дасте ви мені хоч хвилину щасливої відради? Ще такі свіжі 

спогади про рідний край, товаришів, сім’ю, про ту, що змушувала тріпотіти моє серце, що 

заполонила мою душу назавжди… Вірочко, чи ти хоч згадаєш мене добрим словом, чи 

ненавидиш, як щось низьке, що не має людської гідності і каменем безвольним падало до 

твоїх ніг? Я мучусь у здогадках, чи ти любила мене хоч хвилину? Чи ти знала, як я тебе 

любив? Може, й не знала, але сподіваюсь, що вже знаєш. 

Чиста любов як літнє небо післягрозове… О, який я щасливий був, коли викладав свою 

душу на папері у рядки! Тоді ти переді мною стояла як чудовий образ, як сон… Ти забрала з 

душі моєї всю ніжність, ту приховану ніжність, що її не довелося розпізнати в мені нікому. 

Чи ж доведеться нам зустрітися коли-небудь? 

Тепер я вичікую моменту тікати і живу надією. 
 

14 жовтня 

Якась приємність охоплює все моє єство, коли я згадую минуле, коли пірнаю в 

непроглядні нетрі фантазії. 

О скільки прекрасних спогадів могло б вилитися з-під мого пера! Усе минуле таке дороге 

мені, що не можу й сказати – і гарне, і погане. Натомість усе нове, що настало тепер, – без 

межі огидне мені… 
 

19 жовтня 

Відчуваю, що сили покидають мене щодня. Коли ж попрощаюся з цим проклятим 

табором, цим проклятим краєм? Зважуюсь на все найгірше, бо гіршого вже не може бути. 
 

20 жовтня 

14–17 жовтня працював на заводі мастильником біля машин. Сьогодні вдома випадково: 

не було майстра. 
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Дванадцять годин працювати голодному – гірше каторги. Без вихідного і на місяць 

жалюгідні марки. Немає на що сподіватися. Чекаю вечора. 
 

20 жовтня 

Пишу ці слова в лісі Бройншвейга. Ввечері, точніше вночі, не вдалося втекти з табору 

через дріт, так ми сьогодні рано, годині о четвертій-п’ятій пішли напролом і, на вдачу, прямо 

через ворота. Вийшли вдало і пройшли аж до Бройншвейга і тут, уже за 300 метрів від лісу, 

натрапили на старого німця. Проїхав він за нами на веломашині трохи та й вернувся – він 

один, а нас четверо. У лісі тричі натрапили на поліцаїв, але поки що благополучно вийшли з 

мішка. А то ж мішок: сюди – поліцаї, туди – те саме. Думали, що вже кінець (хоча, хто знає, 

може, до вечора і попадемося). Ми у становищі гіршому, ніж на фронті. 
 

23 жовтня 

Здрастуй, другий день волі, хоч яка там була ніч – спали у лісі на хмизу. Холодно, аж не 

знаєш, де подітися. Але не шкодуємо ні за чим, бо перед очима стоїть невідступно Вітчизна і 

кличе нас, як вогні маяка корабель, що заблукав. Вперед і вперед (хоч і нема сили, бо їмо сирі 

буряки). 
 

24 жовтня 

Погода препогана. Прямо мучишся – то з голоду, то з холоду. Усе б віддав, щоб 

відсидітися вдома на теплій печі. 

Учора сіли о 12 годині ночі на товарний і проїхали два прольоти. Поїзд став на одній 

станції і розформувався. 

Ми сидимо з Безверхим у пасажирському вагоні в тупику і чекаємо, щоб вчепитися десь 

на воєнний ешелон. 

Усе пішло прахом: ввечері нас трьох на станції спіймали залізничники. «Кум» утік. А я і 

двоє інших ночували у в’язниці міста Бройншвейга, куди нас привезли у пасажирському 

поїзді, закованих у ручні кайдани. 

Тепер ось засудили мене на 45 днів карного табору. 

Тут, мабуть, і пропаду. 
 

7 грудня 

Сьогодні вперше покинув 21 табір без вахманів. Привезли нас автомашинами в 

розподільний табір – самих калік з Кранкштуб. Це ніби чудо сталося: вивезли з 21 концтабору 

100 руських калік. Сьогоднішній день збігається з днем закінчення моєї кари. Що я пережив! 

Але я ось знову на волі! Я слабкий здоров’ям, але пройшов школу, що вчить жити. Діло 

нібито складається так, що нас відправлять додому. 

Боюся навіть сподіватися. Я слабкий настільки, що ледве-ледве можу ходити, але 

бадьорюсь при думці, що поїду додому. У протилежному випадку пропав. Два з половиною 

місяці, як з дому, як голодний, холодний і нещасний; півтора місяця під кулями і гумою, без 

спокою… 
 

10 грудня 

Годині о другій дня пообідали, а ввечері повантажились в ешелон. Годині об 11 вечора 

вирушили в дорогу – цілий ешелон калік. 
 

12 грудня 

Учора ввечері весь ешелон висадили в Познані. Живемо у таборі. 
 

1 січня 1943 року 

Здрастуй, Новий рік! У чужій стороні тебе зустрічаю. Вітають з Новим роком, новим 

щастям. Яке ж то щастя – я вже втрачаю віру в те, що мені доведеться побувати вдома. 
 

10 березня 

Прощавай, Познань! Сьогодні виїжджаємо до Варшави. 
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11 березня 

Із сьогоднішнього дня живемо в Рембертові — 8 кілометрів від Варшави. Уже тепло. 
 

25 квітня 

Холодно, дощ. Горить Варшава з 19 квітня (євреї запалили). 
 

11 травня 

Сьогодні ввечері приїхав ешелон з руськими людьми і став біля станції. Зразу ж 

знюхалися з нами, і ми дізналися, що вони їдуть додому. 

Підкотили 20 порожніх вагонів, і завтра ми повантажимося в них. Чекали довго, але ж 

дочекалися! 

Що ж то застану вдома? Де не був, а додому як перед смертю хотілося. 
 

21 травня 

Повернувся з Німеччини в рідне село. Усе застав у незрівнянно кращому стані, ніж 

уявляв. Правда, Вася Лушпіган, Петро в Берліні. Багато, багато немає вдома моїх товаришів – 

і хлопців, і дівчат. 
 

8 липня 

Повернувся з Німеччини, побув тиждень вдома, і на тобі – захворів тифом. Хворів удома 

з тиждень, а потім відвезли в лікарню, де пробув до 30 червня. 

Тривожний час, проклятий час. Десь чути вибухи, день і ніч поліція жене з вулиці. 

Село напівмертве, бо молодь, що уникла вербовки, ховається. Як у в’язниці: ніяких змін, 

ніяких новин. 
 

18 липня 

Минають дні за днями – сірі, одноманітні. 

Вечір: гуляли на Балках. О першій годині ночі ідуть незнайомі – вісім осіб. Шестеро 

пішло, а двоє залишилось біля нас. Трохи поговорили, дали нам по яблуку і пішли. Через 40 

хвилин чуємо стук у двері сільради, удар в раму вікна і брязкіт вибитих шибок. Постріл, 

другий… 

Вранці дізнаюся: партизани звалили вежу, обстріляли сільраду. 

Місяці страждань і поневірянь погасили моє серце. Я більше дізнався про життя, ніж мені 

треба було знати в ці роки. 

Хто ж запалить моє серце і змусить його тріпотіти, як воно вперше тріпотіло? 

 

24 липня 

Партизани у Тимошівці тяжко поранили поліцая, коли той чекав на них у засідці. Так і 

треба цим продажним шкурам. 
 

28 липня 

Учора вночі партизани зірвали колію біля юрчанського блокпоста. Ешелон пішов під 

укіс. Припинився рух годин на 12, або й більше. 

Позавчора їхала машина з Кіровограда і загрузла  десь у лісі. В ній було троє німців. 

Вони взяли у Тимошівці вола, щоб витягнути машину. Партизани вбили вола і німців. 

На тім тижні партизани зірвали лінію біля Цибулевого. 

Муссоліні відмовився від влади. 
 

4 серпня 

Поїхав Андрій у добровільну армію. 

Партизани дають про себе знати: підірвали залізницю в Олександрівці, побили лісника 

Кіяна. 

У Голиковому вбили діда за те, що ображав полонених. 
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7 серпня 

Партизани були в Ребедайлівці. Поранено Орлика і вбито одного поліцая. А позавчора 

підірвали колію у Хирівці. 
 

9 серпня 

Учора ввечері у нашому дворі було велике гульбище. Я був здивований тим, що майже 

вся, так би мовити, передова частина молоді залишилась удома. Вчора вперше в мені 

ворухнулося щось велике, схоже на свідомість — що і я частина цієї передової молоді. Як не 

хотіли німці забрати усю верхівочку, а вона, виявляється, усе одно майже вся залишилась 

удома. Забрали найбеззахисніших. 

Майже всі ми живемо надією, майже всі ревно стежимо за тим, що в світі діється, майже 

всі вже усвідомили, що нам дороге. 

Чув, що Київ нібито у руках партизанів. 
 

10 серпня 

Сьогодні вранці партизани спалили нашу молотарку, скирту соломи, побили трактора і 

вбили двох добровольців, що охороняли машину. Наїхало машин з німцями і добровольцями, 

але навряд чи вони щось зроблять партизанам. Увесь народ схвильований до краю. 
 

13 серпня 

Учора ввечері привезли Корха Олександра і Романа Повла з лісу. Бідняги впали 

жертвами дикого звичаю чеченців. 10 жовтня їх побили чеченці в лісі, де вони рубали дрова. 

Убито всього 10 чоловік (6 чи 8 бондарівських). Говорять, що познущалися з них. 

Сьогодні, мабуть, будуть похорони. 
 

16 серпня 

У ніч на вчора партизани спалили молотарки в Загайці, Ребедайлівці, Жаботині. Танки 

вчора оточили наш ліс. На роботу в поле треба йти з паспортом. 

У Тимошівці вчора вдень партизан зайшов до сільуправи, поранив у груди шуцмана і 

втік. 

У Косарях повісили двох, нібито за зв’язок з партизанами. 
 

18 серпня 

Пролетіли весна – в неволі, літо – у хворобі. Скоро вже й осінь та зима. Коли зараз не 

можна вийти з хати, то тоді прямо закуклюйся. 

Хотів би я тепер знати, чи довго ще доведеться терпіти таке? Все війна, і кінця їй не 

видно. Там, на Сході, ніби діється щось вирішальне. Почекаємо ще трохи, а там видно буде. 
 

25 серпня 

Цієї осені має настати край цій війні. Не так давно німці здали Харків. Над нашою 

місцевістю з’являються радянські аероплани. Німці поспішають зібрати хліб і вивезти 

молодь. Говорять, що з 1 вересня у нас знову вербовка. 
 

29 серпня 

Учора була Пречиста. 

Як не шукали поліція і комендант людей на роботу, як не били їх, але все ж пили і 

гуляли. У такі святкові дні, коли молодь масово гуляє, особливо відчуваєш свої 

недоліки, особливо в одежі. Недарма ж одним із основних чинників щастя є економічне 

забезпечення, а потім усе інше, тобто забезпечення свого особистого «Я». 

Погано вдягнена людина відчуває себе приниженою, пригніченою. Це поширюється і на 

мене. Але нічого, такий час. Шкода, правда, до болю тих молодих років, проведених в 

лахмітті, але, коли живий буду, постараюсь надолужити все. 
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2 вересня 

Уже евакуюють Дніпропетровщину і Полтавщину. 

У Кам’янці організували ремонтні майстерні і лазарети. Отже, наша місцевість – 

близький тил. Червона Армія забрала Таганрог. 
 

11 вересня 

Найнявся працювати в Кам’янський механічний завод. 

А фронт все наближається. Червона Армія зайняла Сталіно. Німці вивозять із деяких 

місцевостей плуги, борони, жатки, хліб. В південній Італії англо-американські війська 

(десант) майже не зустрічають опору з боку Італії. Населення сприяє захопленню італійської 

території англо-американським військами. 

Уже є чутки, що нібито Італія погодилась прийняти мир. Не знаю, наскільки це правда. 
 

19 вересня 

З 12 вересня працюю в колишньому шарико-підшипниковому. 

Війні не видно кінця, але вже можна з певністю сказати, що німці прорахувались. Здали 

Таганрог, Сталіно, Маріуполь. Тепер тиснуть, здається, на Київ і Полтаву.  По 50 в 

середньому літаків на день здійснюють польоти у напрямі Києва. Але все це передсмертні 

судоми. Вивозять 

хліб, нещадно експлуатуючи місцеве населення. Однак це їм не допоможе. Становище 

близьке до загальної паніки. 

Діло закінчиться цієї зими. А все почалось із Сталінграда. 
 

27 вересня 

Уже більше тижня, як ідуть та ідуть машини. Здали німці Київ, Полтаву, Смоленськ… 

Фронт недалеко від Черкас. Скрізь фашисти притиснуті до Дніпра, уже тікають і визнають 

своє безсилля. Скоро закінчиться війна. 

Начальство везе повні машини награбованого. Чекаємо. 
 

19 жовтня 

Німці здали Запоріжжя і Канів. Не знаю, що буде далі. Думаю, що намагатимуться 

замкнути кільце Київ – Одеса. Я в п’ятницю покинув працювати на заводі. 
 

5 листопада 

В ту суботу партизани поранили старосту, а в понеділок розстріляли поліцаїв Лушпігана 

Федота і Мефодія. Арештували заручників. У Завадівці і Лубенцях безвладдя. Вигнали воли. 

Готове все до евакуації, але поки нічого не чути. 

 

8 листопада 

Ніби стало життя. Центр думок і розваг – рушійна сила – горілка. Робота – тягар, а 

робиш  – наче чергу відбуваєш. Стоять пусті школи, діти ростуть неуками. Подумаєш, що 

робиться, – і мороз поза шкірою іде. Розпуста – у повному розумінні цього слова – і її 

результати – венеричні хвороби. Жах! Що, коли ще довше затягнеться війна? Господарства і 

промисловість зруйновані до кінця. Де ж то береться стільки продуктів для війни? 

Уся війна йде за наш рахунок. Шкура тріщить. Та скоро, скоро кінець всьому. Ось іще 

місяць максимум, і кінець війни буде видно. 

Зайнято Херсон і Миколаїв. А зима зрівняє землю і ріки [68]. 
 

НА ОСТАННІХ СТОРІНКАХ – ІНШОЮ РУКОЮ: 

24 августа 1946 года 

Прежде всего, дорогой друг, прости, что я без твоего разрешения пишу эти строчки. 

Но я считаю, что наша духовная жизнь похожа друг на друга, хотя ты моей, возможно, 

и не знал, а я с твоей познакомился с твоего дневника, который я только что прочёл. 
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Да, Иосиф. Я знал тебя достаточно хорошо и до этого. Ведь вместе проводили 

детство, вместе кончили 10-й класс, вместе ходили гулять, вместе мечтали о будущем, 

вместе жили при немцах, вместе ожидали красных, встречались несколько раз в 

партизанском отряде им. Ворошилова – под руководством А.С. Куценко, о котором вместе 

вели беседы. Помнишь ночь, когда мы ночевали у Коли Лушпигана, где я [в]первые увидел 

партизана из отряда Куценко… Да, у нас было много чего общего… Как не охота верить, 

что тебя нет… Нет – ты должен быть живым. Ты, наверно, где-нибудь в Америке? 

Англии? Ведь нет официальных документов о смерти?.. Но война? …судьба? …разве мало 

лично я находил там — на берегах Донца — трупы даже тогда, когда фронт был у 

государственной границы? Да, тяжело поверить. 

Но ты должен быть живым. Ты должен кончить этот дневник и хотя бы частично 

увидеть ту цель, о которой ты мечтал и до которой ты стремился… 

Да, я знаю – ты вел дневник и у партизан, как интересна там жизнь, о ней я знаю 

только по верхам. Но ты её знал глубже, ведь ты был непосредственно в той среде, жил её 

жизнью… 

Хотелось, чтобы ты записал в этот дневник жизнь, которая протекла хотя бы до 

сегодняшнего дня… 

Какая она была интересная. 12, кажется, декабря к нам вошли красные. Как будто 

перелом наступил, но по- том опять немец – аж до 8–10 января 1944 г. 

Ты в это время ещё давал о себе известия. Потом немцев побили, и на ихней же земле 

отомстили им жестоко. Потом мир 9 мая 1945 г. Потом восстановительная пятилетка, 

действительно восстановительная! И так до сегодня. 

Правда, материал очень интересный. И я надеюсь, что ты его когда-либо запишешь 

после моей заметки. Ещё много-много хочется писать, но всего не запишешь. Продолжу где-

нибудь в другой раз. 

Твой друг и брат Николай Артемович Полищук. 
 

Был достойный Советский человек, тот, который писал этот дневник. 

Такие люди, как Иосиф Полищук, не сложили свое оружие в самые трудные минуты 

своей жизни, и они не умирают, а живут в сердцах всего человечества. 

П. Коваленко. 25/IX – 1949 г. [68] 

 

*** 

 

До останніх записів слід зробити коментар. Звісно, не маю сумніву у щирості почуттів 

авторів цих рядків М. Поліщука – брата Й. Поліщука – та невідомого нам П. Коваленка. 

Проте виникають великі сумніви в тому, що вони показали цей щоденник комусь у партійних 

чи державних органах, бо те, що там написано про колгоспи, ставлення людей до радянської 

влади та мрії селян на початку війни, пов’язані з можливими реформами, розпуском 

колгоспів та отриманням землі у володіння (саме це обіцяли «визволителі»), було б розцінено 

офіційними органами як антирадянська пропаганда. Публікація щоденника стала можливою 

лише за часів незалежності України.  

Цей щоденник справді є безцінним джерелом вивчення життя населення України під час 

окупації в економічній, соціальній, культурній та політичній сферах і дає можливість 

проаналізувати основні фатальні помилки гітлерівців, які, не поспішаючи виконувати 

обіцянок, поступово налаштували проти себе більшість українців та звели до мінімуму 

соціальну базу своєї влади, а також важливим матеріалом для здійснення психологічного 

аналізу поведінки людини в екстремальних ситуаціях.  

З позицій психологічного аналізу, порівнюючи два щоденники, слід зазначити, що війна 

по-різному впливала на людей, і це пов’язане не лише з гендерними, а ще й із іншими 

ментальними аспектами. 
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СТОСУНКИ НАСЕЛЕННЯ ТА ОКУПАНТІВ У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ 

 

Проблема взаємовідносин населення з нацистським окупаційним режимом ще тривалий 

час буде залишатися актуальною з огляду на те, що донині існує брак джерельної бази для її 

повного і всебічного вивчення. Особливим джерелом є спогади очевидців, що пережили 

гітлерівський режим. Їхні свідчення можуть або підтвердити, або спростувати будь які 

офіційні «папірці» окупаційної влади, оскільки не завжди документи внутрішньої політики 

нацистського режиму відтворювали реальну ситуацію на місцях. 

З метою розширення джерельної бази і залучення спогадів очевидців до загального 

наукового обігу в рамках усно-історичних досліджень, приурочених до «круглих» дат 

(відзначення 65-ї річниці з Дня перемоги, 70-ї річниці геноциду єврейського народу), 

студентами Кіровоградського педагогічного університету імені В. Винниченка                          

і Кіровоградського інституту розвитку людини «Україна» (КІРоЛУ) протягом 2008–2011 

років було проведено збір спогадів у вигляді інтерв’ю з очевидцями нацистського 

окупаційного режиму на Кіровоградщині, зокрема, Голокосту [79]. 

Під час інтерв’ю, яке тривало від 1-ї до 3-х годин, респонденти відповідали на питання 

тематичних анкет «Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині» (43-56 запитань), 

«Голокост на Кіровоградщині» (40 запитань), завчасно розроблених кафедрами історії 

України КДПУ імені В.Винниченка і соціально-гуманітарних дисциплін КІРоЛУ. 

Загалом було опитано понад 80 осіб – мешканців Кіровограда, Знам’янки, 

Бобринецького, Добровеличківського, Компаніївського, Новоархангельського, 

Новгородківського, Олександрівського, Олександрійського та інших районів 

Кіровоградської області. На початку війни респондентам виповнилося від 9 до 27 років. 

Більшість із них на той час були неповнолітніми та підлітками. Основний міський 

контингент складали люди з вищою і середньою освітою, в сільській місцевості – 

малоосвічені селяни. Увесь зібраний матеріал увійшов до науково-документальних видань 

«Трагічні сторінки історії Кіровоградщини» (Кіровоград, 2009), «Кіровоградщина і 

кіровоградці в роки Другої світової війни: спогади, документи і матеріали» (Кіровоград, 

2010), «Ми це пережили. Кіровоградщина і кіровоградці в роки Голокосту» (Кіровоград, 

2011). 

Представники окупаційних структур, як зазначає Марина Михайлюк, (від розвідки до 

місцевого цивільного керівництва) по-різному ставилися до населення відповідно від своїх 

політико-ідеологічніх переконань. Той, хто не сповідував нацистську ідеологію, тобто не був 

членом НСДАП (націонал-соціалістичної партії), а дотримувався інших ідеологічних 

переконань більш лояльно і зі співчуттям ставився до населення завойованих територій, 

оскільки не поділяв або зовсім поділяв расову теорію нацизму. Ті представники окупаційної 

влади, що були членами НСДАП, більш жорстоко, цинічно і зверхньо ставилися до 

місцевого населення, оскільки вважали його «неповноцінним», малоосвіченим, 

малокультурним тощо. Їхні мізки були «промиті» відповідними партійними настановами, 

розпорядчою документацією щодо поводження на окупованих територіях. Цим і 

пояснюються розповіді очевидців про різне ставлення до них з боку представників 

окупаційних структур [79]. 

Взаємовідносини цивільної окупаційної влади з місцевим населенням «ґрунтувалися на 

расистській теорії меншовартості слов’янських народів, тому і мали складний, суперечливий 

характер. Хоча першочергове завдання німецької влади в Україні і на Кіровоградщині 

зокрема, полягало у приверненні на свій бік як найбільшої кількості місцевого населення, 

щоб зняти необхідність тримати великий штат співробітників окупаційної адміністрації, 

відбудувати зруйноване на початку війни господарство, тим самим забезпечити собі 

комфортне перебування на зайнятій території. 

У 1941 р. вийшла з друку німецька пам’ятка для внутрішнього службового 
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користування «Політика й правління людьми на Україні», де, зокрема, зазначалося: «Німці 

активний народ, українці пасивний [...], українець як представник пасивного народу 

знаходиться в полоні у природи, він не може керувати (…). Ми, німці, повинні тримати себе 

так, щоб зараз при всіх сильно загострених труднощах завоювати в українців довіру і 

впевненість у нашій силі». Відтак на початку окупації німецька влада намагалася заручитися 

підтримкою українців, зберегти їх зовнішню лояльність і нейтральність, оскільки серед 

населення ще не відчувалися сильні антинімецькі настрої. 

Аналізуючи розповіді респондентів, слід зазначити, що на прихід німців ніхто не 

сподівався, адже радянська влада поширювала дезінформацію про початок війни і закликала 

народ не панікувати. Проте люди все одно їх чекали і боялися, тому переховувалися у 

погребах і сараях, скиртах соломи, в ямах, у найближчій лісосмузі. Усі опитані добре 

пам’ятають першу появу окупантів в їхній місцевості: як у села на мотоциклах, на підводах 

або машинах заїхали німці і почали цинічно грабувати місцеве населення. Хоча двоє 

респондентів М.Бобріцький (с. Миколо-Бабанка Бобринецького району) і Г.Ільченко (м. 

Знам’янка Кіровоградської обл.) повідомили, що не всі німці забирали продукти 

безкоштовно, деякі з них розплачувалися німецькими рейхсмарками. 

Поведінку «нових господарів» можна пояснити незадовільним забезпеченням 

продуктами харчування, одягом і товарами широкого вжитку через значний відрив від баз 

постачання внаслідок поганого стану доріг і нестачі транспортних ешелонів, які перевозили 

на фронт війська й техніку, а також розпорядженням ОКХ (від нім. OKH (Oberkommando des 

Heeres) – Верховне командування сухопутних сил вермахту з 1936 по 1945 рік) щодо 

самозабезпечення за рахунок місцевих ресурсів. Загалом поведінка окупантів залежала не 

лише від настанов керівництва, але й від особистих моральних якостей, зокрема порядності, 

почуття гідності, вихованості у дусі ринкових відносин, що передбачали оплату за отримані 

товари чи послуги. 

За свідченням 20 респондентів солдати вермахту переважно розселялися по хатах. 

Мешкали здебільшого з господарями будинку, які готували їм їжу і прали білизну, хоча це 

було категорично заборонено з боку німецького керівництва. Військовослужбовцям 

вермахту заборонялося проживати разом із господарями будинку з огляду на заходи безпеки, 

можливість здійснення ними шпигунської діяльності, а також завдяки ймовірності підхопити 

від них будь-яку хворобу, зокрема педикульоз. 

Л. Карнажук (с. Аджамка Кіровоградського р-ну) до нині пам’ятає ставлення солдатів 

вермахту до українців: «Одного разу німці набили голубів і моя бабуся мусила їх зварити на 

обід, та не помітила масла у казанку, яким змащують зброю. Німці накинулися на неї з 

образами за зіпсований обід, але один заступився і сказав, що це він налив масло. Потім 

німці влаштували дебош, кидали стільці у вікна і повибивали шибки. Бабця звернулася до 

їхнього начальника і шибки були встановлені». Цей випадок з одного боку демонструє 

зухвалість і наглу поведінку військовослужбовців вермахту, які відчували себе господарями 

на українській землі, а з іншого – доводить, що керівництво реагувало на звернення селян 

про допомогу і захист їх від свавілля. 

Спочатку місцевих жителів німці не чіпали, але глузували і насміхалися з їхньої 

бідності. Згодом за непокору стали бити, застосовувати фізичне насилля. «Населення 

ставилося до німців негативно, – згадує В. Краснокутський (м. Кіровоград), – бо вони 

знущалися над людьми, ображали їх і глузували з них. Били, ґвалтували жінок». Хоча, за 

повідомленням кількох респондентів, найбільше знущалися з українців калмики, які служили 

в німецькій армії. 

Проте окремі респонденти пам’ятають і випадки людяного ставлення окупантів до 

селян: ділилися залишками їжі з польової кухні, дітей пригощали цукерками, голландським 

сиром, а дорослих попереджали про небезпеку. Віталій Вієвський (Кіровоград) запам’ятав 

молодого німецького комуніста Вальта, який на початку війни оселився в їхньому будинку і 
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позитивно ставився до господарів. Попереджав родину про нічні облави і давав рекомендації 

щодо правильного поводження з представниками німецької влади, щоб не потрапити у 

немилість. 

Під час окупації існувала мовна проблема. Переважна більшість населення не володіла 

німецькою мовою, знали лише окремі слова. Тому спілкування з представниками 

окупаційної влади відбувалося кількома шляхами: через німецьких перекладачів, яких було 

обмаль; через місцевих фольксдойче; через представників інтелігенції, що до війни вивчали 

німецьку мову в вищих навчальних закладах або через тих, хто під час Першої світової війни 

побував у німецькому полоні і встиг вивчити мову. Деякі німці знали «російські слова», а 

окремі представники окупаційної влади могли трохи розмовляти російською. М. Балацька 

(с. Надлак Новоархангельського р-ну) і М.  ванько (с. Володимиро-Іллінка Бобринецького р-

ну) були упевнені у тому, що німецьку мову знав незначний відсоток громадян, зокрема 

фольксдойче. У грудні 1941 р. комісар Новомиргорода Гінц, а у січні 1942 р. комісар 

Гайворонської округи закликали людей до співпраці і розуміння «важкої праці Адольфа 

Гітлера у визволенні країни від жидо-більшовизму». Проте німці продовжували поводилися з 

українцями як представниками нижчої раси, називаючи їх «русіш швайн» («руська свиня»). 

Відтак настрої людей стали погіршуватися, особливо після застосування фізичного насилля 

(покарання) за будь-які прояви невдоволення «новим порядком». Р. Ємченко (Клочко) 

(Кіровоград) пригадала, як мешканці Компаніївського району мусили при зустрічі з місцевим 

комендантом Кохом вклонятися йому, знімати шапку. Якщо цього не робили, то він виходив 

з машини і бив їх нагайкою. 

За свідченням деяких респондентів, окупаційна влада жодних податків і повинностей 

не накладала. Якщо німцям було щось потрібно, вони приходили і забирали стільки, скільки 

треба. «Все награбоване відсилали для підтримки німецької армії, – згадує М. Балацька. – 

Золото, одяг та інші цінні речі посилали у свої сім’ї». Дійсно, представники окупаційного 

режиму піклувалися про добробут своїх родин, що лишилися в Німеччині. В одному із 

німецьких листів повідомлялося про відсилання дружині на Різдво 1,5 центнера 

різноманітних товарів. Великі посилки таємно перевозилися службовим транспортом, 

літаками, а також залізницею завдяки поширенню хабарництва. 

Водночас М. Крикун (смт Компаніївка) точно пам’ятає, що існували податки на м’ясо, 

яйця, борошно. Якщо господарі цього не мали, то їм доводилося закупляти потрібні 

продукти і здавати. За невиконання – конфісковували усе. За роботу на полі видавали по 

кілька грам або кг пшениці, проса, кукурудзи або взагалі нічого не платили, оскільки зернові 

культури тонами вивозилися до Німеччини. Тому раціон щоденного харчування складався з 

того, що можна було виростити на городі, купити (обміняти) на ринку або вкрасти: буряка, 

картоплі, кукурудзи тощо. Упроголодь жили лише ті мешканці Кіровограда, які не мали 

підсобного господарства. За будівництво доріг, спорудження протитанкових ровів, траншей 

тощо окупанти теж не платили. Про це свідчить значна частина респондентів. Зокрема, 

Л. Чайка (м. Кіровоград) з цього приводу зазначила: «Не платили нічого. Давали по 300 г. за 

трудодень, а кукурудзу, зерно і насіння вивозили до Німеччини. (…) За відро картоплі можна 

було купити стакан солі». 

Відтак люди стали чинити опір, що проявлявся у пасивній і активній формах. 

Окупаційну владу найбільше дратував пасивний опір людей, тобто відмови від трудової 

діяльності, саботаж наказів та розпоряджень, адже активний опір легше було виявити і 

скорегувати відповідні сили на його придушення. Водночас самі німці не були зацікавлені 

мати з населенням погані стосунки, оскільки наявність організованого руху Опору 

прив’язувала до конкретної місцевості велику кількість військовослужбовців різного роду 

військ та поліції без будь-яких гарантій на успіх його придушення. 

Показовим стало розпорядження гебітскомісара Олександрівки Ланге від 23 липня 1942 

року про покарання ув’язненням у робочі табори за саботаж сільськогосподарських робіт. 
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Проте люди все одно відмовлялися працювати на нових господарів. Клавдія Войтенко 

(с. Високі Байраки Кіровоградського р-ну) у спогадах про окупацію зазначила: «Як німці не 

лютували, як вони не били нас за невихід на роботу, все таки кожний намагався ухилитися 

від рабської праці, якщо це вдавалося…». 

У с. Андріївка за жорстоке поводження з людьми німецького коменданта було вбито, за 

що влада жорстоко помстилася – спалила усе село. Проте не всі німці безпідставно ображали 

селян. Були серед них й такі, хто карав справедливо. З цього приводу М. Бобріцький 

розповідав, як німецький комендант Байс у Рощаховці нікого не ображав, а застосовував 

силу лише у випадку некультурного поводження селян, зокрема за п’яний вигляд або дебош. 

О. Омельчук (Мунтян) (с. Мирне Бобринецького р-ну) теж пригадала людяне ставлення 

представників «нової влади» до місцевого населення. 

Загалом про німецький окупаційний режим люди згадують з сумом і болем, оскільки 

він відзначився терором і примусовим відправленням людей на роботи до Німеччини, 

викачуванням продовольчих ресурсів із села. Тому, на переконання респондентів, основна 

маса населення негативно ставилася до окупантів, відсоток прихильників «нової влади» був 

незначним. На середину 1942 року настрій населення вже повністю залежав від ситуації із 

забезпеченням продуктами харчування та реальних кроків окупаційної влади щодо наділення 

селян землею, яких фактично не спостерігалося. 

Під час окупації існувала заборона на прослуховування домашнього радіо, усі приймачі 

конфісковувалися. Тому за нелегальне, підпільне, таємне прослуховування місцева влада 

застосовувала каральні заходи, погрожувала розстрілом. Проте люди все одно слухали 

радянські радіостанції і мали інформацію про перебіг військових дій. Якщо своє дозвілля 

населення проводило вдома, оскільки існувала комендантська година, то німці часто 

влаштовували гучні вечірки із залученням місцевих дівчат, попри те, що існувала сувора 

заборона на стосунки із представницями неарійської крові. 

Усі респонденти добре пам’ятають Голокост – винищення єврейського населення. 

Євреїв Кіровоградщини масово розстрілювали у великих ярах і балках, лісосмузі, підвалах, 

цілими родинами з малими дітьми. Інколи трупи скидали у великі колодязі. Лише в 

обласному центрі було знищено близько 6 тис. євреїв, а загалом по Кіровоградщині у 

масових розстрілах загинуло 17 847 осіб, без урахування поодиноких випадків. 

Однак не всі німці негативно ставилися до єврейського населення. Серед них були й 

такі, хто не підтримував антисемітську політику нацистів і намагався допомогти. Знаючи 

заздалегідь про небезпеку, що загрожувала людям, вони попереджали євреїв про облави або 

намагалися врятувати їм життя. При цьому ризикуючи власним званням і кар’єрою. Софія 

Креймер (м. Кіровоград) пам’ятає історію кохання німецького військовослужбовця до 

єврейської дівчини: «Перший раз я побачила двох німців на подвір’ї нашого будинку. Вони 

підійшли до сусідської дівчини-єврейки (років 16) і сказали «Юден капут!». (…) Вранці 

наступного дня вони знову прийшли у двір до сусідів, щоб попередити дівчину про облаву, 

проте не встигли. Її разом із сім’єю вже забрали». 

Праведник народів світу С. Стромило (м. Помічна Добровеличківського району) теж 

пригадав подібну історію: «Один німецький офіцер покохав єврейську дівчину Ханку, їй 

було років 18, сама з нашого села Тишківка. (…) Коли розпочалися розстріли, він її вивіз з 

села, але поліцаї довідалися про це, знайшли її і все одно розстріляли. А того німця лишили 

офіцерського звання і відправили назад до Рейху». Ці випадки не становили масового явища, 

однак доводять, що людські почуття були, є і будуть вище за будь-які накази, розпорядження 

і настанови керівництва. 

Усі опитані респонденти досить добре пам’ятають трудову мобілізацію до Німеччини, 

особливо те, як молодь переховувалася і не бажала покидати рідну домівку. На селі списки 

мобілізованих складали сільради і надсилали повістки. Хоча в с. Сасівка Компаніївського 

району німці наказали на кожному дворі вивісити списки дітей із зазначенням року 
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народження, а потім ходили по дворах і дивилися: чи написали люди правду. Обман карався 

навіть розстрілом. Спочатку йшлося про добровільну мобілізацію молоді, згодом вона 

перетворилася на добровільно-примусову і примусову взагалі. Окупаційна влада розпочала 

практикувати «облави» в людних місцях, зокрема базарах. Східних робітників до 

залізничних станцій гнали пішки або підвозили на підводах (машинах), а потім заганяли у 

товарні вагони. Вербування робітників до Рейху у мешканців Кіровограда викликало 

панічний страх, оскільки людей з силою вштовхували у вагони, а солдати грубо поводилися з 

проводжаючими рідними. Значна частина респондентів пригадують, що під час подорожі 

молоді люди намагалися втекти, наприклад, вистрибнути з потягу. 

Хворих не забирали, а тих, хто попадався під час облав, повертали назад. Родичі, які 

перебували в Німеччині, після поверненню на Батьківщину розповідали про важку і брудну 

працю на будівництві доріг, промислових підприємствах, як з них знущалися, як вони 

голодували і були виснажені працею. За уникнення трудової мобілізації окупанти могли 

спалити оселю, а родину розстріляти (…). 

Ставлення населення до окупаційної влади до кінця 1943 року значно погіршилося. 

Люди були стурбовані жорстоким поводженням та самоуправством місцевої влади, жалілися 

на відсутність медичної допомоги, фінансово-матеріальної підтримки непрацездатних 

громадян, багатодітних сімей, а також родин остарбайтерів. На загальний настрій населення 

також впливали зарозумілість і «арійська» зверхність німців над місцевим населенням, 

фізичні знущання за непокору; вилучення вермахтом продуктів харчування та інші чинники. 

Значна частина респондентів добре пам’ятає про наближення радянських військ і 

швидкий відступ німців, які використовували метод «випаленої землі», зокрема, залишали по 

собі зруйновані мости, забирали все, що можна було вивезти, забирали із собою людей і були 

дуже озлоблені. Тому  селяни, щоб не наражатися на їхній гнів, переховувалися і чекали на 

своїх. М. Бобріцький із наближенням Червоної армії виліз на телеграфний стовп, щоб 

перерізати німцям зв’язок з Кіровоградом. За свідченням багатьох респондентів населення 

окупованої території раділо від приходу «наших», чекало на солдатів як на рідних дітей, 

пригощало домашніми стравами. Хоча їм кинулося у вічі зморений, втомлений вигляд 

солдатів, голодні очі червоноармійців. 

Отже, взаємовідносини населення з окупаційною владою, – пише Марина Михайлюк, –  

носили ситуативний характер і відтворювали реальну окупаційну дійсність. Протягом 

окупації ставлення населення до «нових господарів» суттєво змінилося. Якщо на початку 

війни люди нейтрально або навіть лояльно ставилися до німців, то в ході окупації ситуація 

змінилася в негативний бік. Політика окупантів, спрямована на викачування сировини і 

експлуатації трудових ресурсів, не мала підтримки серед населення. 

З боку німецької окупаційної влади також спостерігаються зміни у ставленні до 

населення, які були пов’язані з проведенням соціально-економічних заходів на місцях. Якщо 

на початку окупації влада намагалася привернути українців на свій бік, розпалювала 

антирадянські настрої з метою ефективної експлуатації трудових ресурсів, особливо під час 

відбудови зруйнованого господарства, то під час окупації ставлення людей до окупаційного 

режиму їх уже особливо не цікавило, хоча турбувало. Місцеве населення розглядалося 

переважно в ракурсі дешевої робочої сили, яка мала ефективно працювати на благо нової 

влади. Духовні, культурні та інші потреби людей до уваги не бралися. Першочерговим 

завданням стало проведення сільськогосподарських робіт і виконання плану поставок 

робітників для економіки Третього Рейху» [79]. 

Незважаючи на те, що спогади, на відміну від архівних матеріалів (офіційного 

документа або щоденника), не можуть бути основним джерелом вивчення історії, оскільки 

несуть у собі також певний соціальний досвід та знання, отримані людиною вже після подій, 

про які йдеться, інформація, що міститься в них, є важливою для побудови повноти 

історичної картини і виявлення тенденцій розвитку країни й суспільства в різних сферах.  
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РІЗНІ ПОГЛЯДИ НА ОКУПАЦІЮ, ОКУПАНТІВ,  

ПАРТИЗАН ТА ЧЕРВОНУ АРМІЮ 

 

Пропоную ознайомитися з різними поглядами на окупацію, поведінку окупантів, 

діяльність партизан та ставлення Червоної армії до цивільного населення, звісно – 

суб’єктивними, але без них неможливо не лише зрозуміти – навіть наблизитися до розуміння 

всієї повноти трагедії, що розігралася на нашій землі тоді, в далекі 1940-ві роки.  

Це – переважно спогади очевидців, як правило, переказані їхніми родичами                      

і знайомими. Матеріали подаються мовою оригіналу. 

 
Я дочь солдата ВОВ, простого, обычного, солдата, великих подвигов не совершившего. 

Папа 1924 года и все его друзья, знакомые, соответственно рождены в 10-х, 20-х, 30-х годах 

прошлого века. Мой свекор 1922 года, свекровь 1936. Это их воспоминания из первых уст. 

Ну что ж, начнем по-порядку: Воспоминание моей мачехи Евгении Хайм-Лейбовны: «Вот в 

этом дворе расстреляли еврейскую семью. Часть эвакуировалась, а часть осталась. 

Оставшихся расстреляли во дворе перед домом. Среди тех, кого расстреляли, была очень 

некрасивая девушка Шиндл (а имя с идиша переводится как красавица) Девица имела рыжие 

волосы и жуткие торчащие вперед зубы, к тому же была полусумашедшей. Они на расстреле 

все кричали, а Шиндл кричала громче всех. Там же во дворе их и зарыли в общей могиле. 

Родственники, когда вернулись после войны, дом продали. Не смогли там жить". Этот 

частный дом находится в районе 24-й школы. Этот рассказ я услышала, когда мне было 7 

лет. Как запомнила, так и передала. Место не покажу». 

Воспоминание тети Сони Поволоцкой, дальней родственницы: «...Когда в Каменку 

вошли немцы, мой брат попался на глаза одному из них. Немец спросил: «Юде»? Брат стал 

отнекиваться, а немец ему сказал: «Знаешь что "не юде", бери таких же "не юде", и бегите, 

завтра вас будут расстреливать. А потом спросил: "Кто виноват в том, что вас 

расстреливают?" Пацан растерялся, испугался (ну не скажет же, что Гитлер), а немец взял и 

показал ему указательный палец и сказал "Когда мы приходим в населенный пункт, мы что 

знаем кто здесь юде, а кто не юде? Нет, мы не знаем, но везде есть такой палец, который все 

покажет!" Тетя Соня спаслась, правда во время побега попалась полицаям, но сумела чудом 

их убедить, что она украинка. Этот рассказ я услышала, когда мне было 12-13 лет». 

Воспоминания моей свекрови Шоломицкой Тамилы Степановны. На вопрос: "Бабушка 

(мы называли ее "бабушка"), а почему ты так боишься овчарок?" Она ответила, что когда 

немцы отступали, всех жителей Бердичева согнали в колонну, окружили и погнали по 

дороге. Окружали колонну немцы с овчарками. Когда летел наш самолет, немцы прятались в 

колонну, используя мирное население как живой щит. Ничего плохого маленькой девочке не 

делали (это старшей лицо мазали грязью, чтобы не насиловали), но стоило только сделать 

хоть случайный шаг в сторону собака сразу "гав". Сколько дней их так гнали, не знает, но, 

однажды, они проснулись, а немцы ушли. Вот с тех пор собак и боялась. И до жути боялась и 

ненавидела румын, которые ею играли в "футбол", используя в качестве мячика. Ставили 

ребенка посреди улочки и разгонялись с двух сторон на мотоциклах: убежит - не убежит.      

А поскольку в черноволосом Бердичеве она была едва ли не единственной блондинкой, то 

"мячиком" она бывала часто. Но, справедливости ради, было и добро. Немецкий доктор 

приходил по снегу зимой 6 километров ее лечить. И лечил бесплатно. Этот рассказ                  

я услышала незадолго до ее смерти. Вообще они все не любят вспоминать. Но иногда на 

случайный вопрос можно было получить неожиданный ответ, а потом отпаивать 

успокоительными. 

Ну, последнее воспоминание - это рассказ моего мужа Григорьева Владимира 

Николаевича. Когда все это началось, его отец был на втором курсе Севастопольской 

мореходки. Их погнали в бой и дали четыре винтовки на всех. А остальным дали лопаты... и 

у бойца было желание если вдруг убьют того у кого винтовка, поднять ее, чтобы не идти в 
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атаку безоружным... А потом был долгий выход из окружения. Через весь Крым... Дошли 

немногие... А знаете, какой диагноз был у абсолютно всех солдат вышедших из Крыма? 

Дистрофия!!! Второй и третьей степени!!!  А знаете почему? Потому, что те, кто заходил в 

татарские села попросить еды, уже оттуда никогда не возвращались....  

О войне, фашизме, немцах можно рассказывать много и разного. Хотя мне очень 

больно, я старалась быть объективной. Но мое отношение к этому всему лучше всего 

характеризуют слова певца-барда А. Розенбаума, которые он сказал одному из своих 

хороших приятелей-немцев: "Я тебя очень люблю, но когда я выпью ты у меня по другую 

сторону баррикад..." 

Марина Григорьева [69] 

 
Насчет "чрезмерной жестокости по отношению местному населению"... моя бабушка, 

прожившая на Украине всю жизнь и пережившая оккупацию, очень много рассказывала о 

немцах, поселившихся в её доме в 41-43 годах. Так вот она говорила, что эти годы были 

лучшими в её жизни, что лучше, чем при немцах, она никогда ни до ни после не жила… 

Когда у её маленькой дочери загнивал палец (так называемый "волос"), то немецкий врач 

снял ноготь, продезинфицировал и спас пальчик девочке. При отступлении они оставили ей 

машинку Зингер и кофемолку – они до сих пор служат нашей семье. И даже если 

предположить, что бабушка была предательницей и только ей было хорошо, то стоит 

вспомнить роман "Молодая гвардия", написанный сразу же после освобождения Украины – 

там ни о каких зверствах немцах не написано. Прочитайте главы, где немцы стоят в доме 

Кошевых – написано по свежим следам и по рассказам очевидцев. Хотя бы эпизод, как тетя 

Олега Кошевого испугалась, увидев голого немца – думала, что он будет её насиловать, а он 

просто попросил принести воду... А ведь Фадееву было приказано написать о зверствах! 

Конечно, молодогвардейцев жест казнили, но ведь они боролись против немцев и убивали 

их. Кстати, бабушка рассказывала, что все преступления в городе совершали партизаны: 

поджигали продовольственные склады, убивали тех, кто работает на заводах, больницах и в 

школах, потому что считали их предателями. Этих партизан боялись гораздо больше, чем 

немцев. 

Ну, моей баушке кофемолку не подарили, но в целом, да, похожее рассказывала. 

Днепропетровская область. Когда немцы выгоняли женщин окопы копать, отцу было 

полгода. Немец увидел младенца "о, муттер!" дал шоколадку "киндеру" и на работу не 

погнал. А после войны, уже в колхозе, когда отец заболел корью, бабушку председатель 

выгнал в поле, размахивая наганом. Она отца к кроватке привязала, с температурой сорок. 

Так что, да. Рассказы наших бабушек перекрёстно подтверждаются [106]. 

 
Недавно был я далеко, на Алтае. На одном из застолий бодренький дедок лет под 80 

пил самогон, пел залихвацкие матерные частушки и ващще жжог непадецки. Вышел из хаты 

с ним "покурить". Он ещё и курит, старый чёрт! Будучи некурящим, я лишь хотел с ним 

поболтать "про былое". Разговорились. Оказалось, что дед – белорус, был в Белоруссии под 

оккупацией. Естественно, начал пытать его про ужасы оккупации. 

- А "немец" (собирательное сущ. - прим. автора) детей очень любил...  

- (недоуменно) !???  

- Ну конфетами всегда угощали. На гармошке играли. Ну и просто развлекали по-

всякому. "Махоркой" делились.  

- Разве они не плохие были?  

- А один гад меня побил - (радостно). Звери, правда? Ну не то чтобы побил. 

Подзатыльник влепил, и махорки не дал. Дело в том, что я был самый младший в нашей 

компании, лет 7-8. И старшие дети меня всегда подсылали к немцам махорку просить. 

Молодые солдаты делились без проблем, и конфет дадут и накормят. Мы им тоже помогали 

воду возить с речки. За кобылой присматривали, что бочку везла. Так вот... Послали меня за 

махоркой к одному немцу. А он мне – подзатыльник, наорал и прогнал, гад. Правда, он не 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100040660054511&__cft__%5b0%5d=AZXNLpfuhr8aClbf-zVLivc_SF3WdckbQ2jGPRRiisx0iwGB5ZxBgojq187XW6SdviTBsv6VgdeT-JKVerb2BRdAY-InRe9zDoGL5Fxu8CbFUWG0dytAwwCfKsKnOFHJ5v80PBqYceaEmt4AKJVtC90i2TCh8xLtXn0MFyMuB7PfvBw5C3wtmbINUKrYyM2pZJw&__tn__=R%5d-R
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молодой был. У него наверно уже того же возраста были дети, как и я. Думаю, он просто 

рассердился что такие маленькие дети курят. Это же вредно...  

Дед бодр. Сам водит раздолбанный оранжевый москвич затертого года выпуска. 

Думаю, что с памятью у него всё в порядке. Живет в селе Шаталовка, Роднинский р-н, 

Алтайский край. Было бы кому интересно – я расскажу как его найти. Но кого интересуют 

реальные факты? Госпропаганда империи Сталина привычна и уютна. Образ старого солдата 

Вермахта, заботившегося о здоровье белорусских детей, не укладывается в мозгах [106]. 

 
Мой отец прожил всю оккупацию в Одессе. Маленький был (37-го года рождения), но 

рассказывал, что помнил. В их доме квартировали немцы. Один приезжал каждый вечер "с 

работы" на мотоцикле с коляской, все дворовые детишки набивались к нему в коляску и он 

делал почетный круг по двору, затем шел домой. А однажды отец (малец пятилетний) 

ломанулся, не глядя через дорогу – прямо под колеса колонне немецких машин. Водитель 

затормозил, какая-то тетка вытащила отца чуть ли не из-под колес, надавала подзатыльников 

и отвела домой [106]. 

 
Рассказ отца. Моего. Семья жила в г. Нальчике. Русская. Пришли немцы. И вот к 

коменданту гарнизона является местная делегация с примерно таким предложением: Вы 

воюете против русских. Замечательно. Мы тоже. Давайте так: вы закрываете глаза, а мы 

немного порежем население. И вам выгода и нам польза. Ответ коменданта был таков: да, 

мы воюем с русскими. Но разбираться с нашими врагами мы будем сами. В случае 

самоуправства гарнизон будет защищать русскоязычное население всеми имеющимися 

средствами. Вот такая история (Алексей) [106]. 

 
В позапрошлые, еще теплые выходные ездили на Нару, на пикник. 

Остановились искупаться в окрестностях деревни Елагино. Разговорились с местными 

жителями. Говорят, жить трудно стало. Раньше, в 90-х, все старики получали многотысячные 

пенсии (в валюте), а сейчас те старики померли, некому получать. 

- Что за пенсии? - спрашиваем. 

- От правительства Германии. Жители деревни были интернированы во время войны и 

по соглашению о выводе войск с 90-го года получали пенсии как жертвы нацизма. 

В ходе разговора выяснилось, что это за "жертвы нацизма". 

В конце ноября 1941 года Жуков бил по жителям деревни прямой наводкой с другой берега 

Нары. Деревня на крутом берегу, как на ладони. Деваться крестьянам некуда. Гудериан 

приказал вывезти русских крестьян из-под обстрела и разместить в общежитии спичечной 

фабрики (в Балабаново).  Так жители Елагина стали "интернированными". 

В этой связи вспоминается приказ немецкого коменданта г. Киева об эвакуации 

жителей прибрежных кварталов, по которым били прямой наводкой в начале ноября 1943 

года (приказ цитируется в романе Кузнецова "Бабий яр"). Еще были радиоуправляемые 

фугасы, рвавшиеся в центре Киева с октября по декабрь 1941. Немцы жителей отселили в 

первую же неделю, но взрывы продолжались до глубоких холодов. Потому весь Крещатик 

пришлось после войны отстраивать [106]. 

 
Прочитал я, что было спокойнее там, где партизан не было. Вы знаете – правда, вокруг 

деревни Гусевица Уваровического района той же Гомельской области, где жила тогда моя 

бабушка не было партизан, поэтому в селе за всю войну не погиб ни один человек. А почему 

там не было партизан? Тут два момента: видите ли, Гусевица находится в 30 км от Гомеля а 

до леса ещё 50 км, для партизан это очень плохо, это раз. Ну а во-вторых, деревня до 

раскулачивания была очень богатая, поэтому много было сосланных, а те, что остались, 

были ограблены. В общем, когда пришёл Вермахт чуть ли не все мужчины, которые 

укрылись от мобилизации, пошли записываться на службу к новым оккупантам (прадедушка 

не пошёл, он в то время работал где-то в Карелии и оттуда был призван в РККА). Ещё у меня 
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получилось что-то вроде интервью: (меня с бабушкой): 

- Бабушка, под какой властью лучше жилось: под советской или под немецкой?  

- Под немецкой было два раза лучше, чем под советской! 

- Почему?  

- Во время войны мы поели досыта нормальной картошки, до войны всё отбирал 

колхоз. Я собирала поздней осенью и зимой после уборки урожая мёрзлую и гнилую 

картошку её и ели. Ну а при немцах платили налог продуктами, но большая часть урожая 

доставалась нам.  

- До войны я бегала в школу босиком, в ноябре месяце. Во время войны мать выменяла 

за бутылку самогона пару обуви у итальянского солдата (итальянцы все имели по запасной 

паре). Ещё за одну бутылку выменяли для меня солдатскую накидку в ней и ходила.  

- Неужели до войны нельзя было у кого-нибудь за тот же самогон выменять обувь?  

- До войны запрещено было гнать самогон. 
Илья Погодаев [106] 

 
Моя бабуся з 5-ма дітьми в період окупації жила в Кіровограді по вул. Індустріальній, 6 

(там де зараз водокачка). В городі в них стояла німецька зенітка, яка по всьому була в 

охороні аеродрому. А зенітники жили разом з ними. За рахунок зенітників, здебільшого, моя 

бабуся з дітьми і вижила в окупації. Нічого поганого про них ніколи не чув. Отаке. Довелося 

й мені користуватися німецькими гайковими ключами і пилкою, які залишили зенітники 

після відступу. 
 Володимир Урсулов [69] 

 
Приблизно те ж саме розповідали мені мої вже покійні прабабуся Василина Іванівна 

Берестова, бабуся Наталя Тихонівна Задворня (Гончаренко), які пережили окупацію в селі 

Софіївка Компаніївського району. Жодного факту розстрілів селян або жорстокого і 

несправедливого ставлення до них з боку німців вони пригадати не змогли.  
О. Жосан 

 
Моя бабушка родилась в Польше, в нынешнем Новогрудке (Белоруссия). 

Сталин с собратом Гитлером ее поделил и бабушке «повезло» оказаться в совке, а дальше по 

накатанной: у прадеда (моего) отняли бизнес (возил товары в Вильнюс), в дом хотели 

вселить каких-то недоделов, но не успели (война), но отменили собственность - начали 

делать колхозы, но, слава Богу, не успели туда всех согнать. В войну бабушка ходила в 

немецкую школу, где ее реально классно учили и кормили обедом, дом вернули в 

собственность, прадеда взяли в механики (гражданские) для машин, в городке бригады СС 

ненавидели также, как и партизан, поскольку партизаны были не лучше 

- евреев убивали - да, факт, НО! делали это чаще всего СС и солдаты вермахта любили их 

редко. Поскольку были сохранены частные хозяйства - после войны не было голода, и вся 

Белоруссия приезжала к ним отовариваться. Про советских солдат бабушка рассказывала, 

что были разные... Но были те, кого товарищи уговаривали: "Не горячись, нет! Это еще не 

Польша!". Каждый генерал-губернатор сам решал, как ему делать "немцев" из 

"унтерменшей" и, чаще всего, их делали, а не убивали. Вывод - немцам помешали только 

расовые комплексы. Если бы их не было - были бы цивилизаторами, как Наполеон [106]. 

 
Моя бабушка жила в с. Иваново Орловской обл. Была в оккупации. Когда приехали 

немцы на бронетранспортерах, все село вышло на них смотреть. Страха не было ни у кого, 

только любопытство. Какие они, эти немцы? Оказалось, что: немцы, такие же, как и мы - две 

руки две ноги. Лопочут только не по-нашему. Немцы никого не трогали, только жили в 

домах. У них жило шесть человек. Бабушка довольно весело рассказывала, как один 

наиболее упитанный, который варил на всех товарищей суп, пока никого не было тырил 

мясо из кастрюли. Спрашивал, приставали ли к ней немцы (моя бабушка с 1925 г. Ей было 
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16-17 лет). Нет, говорит, ко мне не приставали и ни к кому из знакомых. Это, наверное, где-

то там было. Еще был один случай - у моей бабушки мигрень. Она часто страдает от сильной 

головной боли. Один раз, когда у нее болела голова, пришел к ней домой немец (видимо 

медик) и принес лекарство. Причем никто, естественно, его об этом не просил (тем более в 

селе никто немецкого не знал). Просто сам как-то прослышал об этом, и даже пошел на 

другой конец деревни, чтобы лекарство принести [106]. 

 
За 273 своих поездки я разговаривал со многими стариками, которые помнят, как было 

до войны на самом деле. Ни в одной западнобелорусской деревне мне ни разу не сказали, что 

"при Польше" было хуже, чем при коммунистах. А один вполне вменяемый дед (он был у 

нас проводником в лесах/болотах) выразился приблизительно так: "При Польше было лучше 

всего, немного хуже стало, когда меня забрали на принудительные работы под Мюнхеном, а 

вот когда я, дурак, вернулся домой, стало совсем плохо..." [83]. 

 
Году эдак в 1991 в Печорском краю Псковской губ. Я беседовал с местным жителем, 

Егором Иванычем Добролюбовым. Личность колоритная: жил при буржуазной Эстонии, 

участвовал в движении ХСМЛ (ИМКА, я брал у него почитать изданную в Париже и Petseri 

(Печоры) периодику), затем при немцах, затем при советах. На дворе советская власть, мы 

второй или третий час ожидаем подвоза хлеба на жарком солнышке... Подытоживая нашу 

беседу, я спрашиваю: а при ком лучше жилось? При немцах, конечно! - был ответ. Почему? - 

Был полный порядок, в магазине было все, зарплату платили всегда, рабочий день был 

строго определен. Отработал свое, отдохнул - и с гармошкой можешь пройтись по деревне, к 

примеру [106]. 

 
Случай. Рассказал друг. Он ездил на отдых в Кисловодск, в санаторий. Там 

разговорился с пожилой уже медсестрой, потомственной казачкой. Беседа шла о том, о сем, 

заговорили, в том числе, и о периоде Второй Великой войны. Она рассказала, что в войну 

жила с матерью в селе, на Северном Кавказе. В этом селе стоял то ли взвод, то ли просто 

отряд эсэсовцев. Каких либо "зверств", как принято было говорить потом, она не помнит. 

Жили с немцами очень мирно и тихо. Один раз она с матерью попала в облаву. Без 

документов, без вообще каких-либо "опознавательных знаков". Так вот. Эсэсовский офицер 

их просто отпустил. ПРОСТО ОТПУСТИЛ. И они пошли домой. Естественно, она всю жизнь 

свою очень мало верила в советскую пропаганду, что все немцы, это "гоблины" и людоеды-

человеконенавистники [106]. 

 
Бабушка моя родилась в 1929 г. всю жизнь прожила в Гродненской обл. Беларуси, 

дер. Запрудье в 39-м их "освободили" от проклятой панской Польши – в цветущий рай 

большевистской тюрьмы. Маленькая зарисовка: во многих семьях до сих пор есть 

фотографии периода до сентября 39-го. И не единичные, а много. А вот с 39-го до середины 

50-х - ни одной. Вообще вот так вот "процветали". А насчет войны: в семье бабушки было 4 

ребенка: она, 2 сестры и брат. В войну у них в хате на постое был немецкий офицер. 

Продукты брал только с разрешения прадеда, периодически подкармливали их: макароны, 

тушонка, шоколад - семья-то большая была. Потом, может году в 43-м, когда в деревне не 

было немцев, стали туда захаживать "партизаны". Селяне их боялись, как огня: эти нелюди 

выгребали все, до последнего зернышка, забирали последнюю курицу, снимали с хозяина 

зимой последний кожух - плевать на то, сколько детей в семье, плевать на то, что человек 

элементарно не сможет выйти на улицу, чтобы не отморозить себе все. Где-то в то же время 

играли в деревне свадьбу: народ веселился, кушали, пили. Кто-то заметил, что идут в 

деревню "народные мстители". Жених бегом убегал со свадьбы, на ходу снимая сапоги. 

Забросил на какой-то сарай на крышу - чтобы не отняли. Ну и последнее: в июле 1944 моему 

деду было 17 лет - до 18 оставалось больше месяца. Ушел на фронт. "добровольцем". Если 

бы не ушел - поехал бы на Восток просеки рубить, т.к. жил под оккупацией. А еще в 41-м 
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нашел знамя. Красное. И пустил на портянки. Вот такие свидетельства из Беларуси, которая 

по официальной пропаганде потеряла в войне каждого четвертого [106]. 

 
Из рассказов отца. Южная Украина, оккупация. Немцы квартировали в хатах. 

Подкармливали детей, но поработать требовали. Строили школы и восстанавливали церкви. 

Не сахар, но жестокости не было. В 44-ом пришли "освободители". Мужчин расстреляли. 

Обозы, которые шли на запад, убегая от красных, бомбили с самолётов, мирное население. 

Выжили единицы [106]. 

 
Бабушка жила в оккупации. Те шесть с небольшим месяцев, что стояла в их деревне 

часть СС, они впервые сытно поели за все годы Советской власти, предшествовавшие войне. 

После освобождения вплоть до 1947 года в деревне голод был страшный. Злобные эсэсовцы 

почему-то не насиловали, не сжигали никого, не вешали. Более того, эсэсовский офицер (из 

тех, кто был на постое в том доме, где бабушка и семья ее жила) не только ребятишек 

подкармливал шоколадом, но и красноармейцу, на поскотине "прятавшемуся", через хозяев 

сало передавал с хлебом... Это немного фактов... И таких могу привести сотни [106]. 

 
В 1941 году мой бабушке было 13 лет. Жили они тогда в селе Полтава (сейчас 

Сватовский район, Луганская область, Украина). Недалеко от села располагался временный 

лагерь для военнопленных красноармейцев (под открытым небом, просто обнесённый 

колючей проволокой). Так вот пленных было столько, что немцы их всех были просто не в 

состоянии прокормить и поэтому местному населению разрешалось приносить им пищу. 

Женщины приносили у кого что есть: хлеб, молоко, яйца, яблоки, картошку... Всё это 

разрешалось отдать советским военнопленным. Но всё равно даже с помощью местного 

населения прокормить огромное количество пленных солдат было не возможно, а немецкое 

командование видимо на этот счёт продовольствия и медикаментов тоже особо не выделяло. 

Поэтому через какое-то время немцы объявили, что если из местного населения у кого-то 

есть родственники среди пленных, то они могут их забрать, но с условием. Что те не будут 

больше воевать против Германии. Пленные красноармейцы ухитрялись передать 

приносившим еду женщинам свои фото (у кого они сохранились, конечно), и те, приходя в 

следующий раз и показав фотокарточку, говорили, что это их родственник, ну и, конечно же, 

таким образом забирали "родственника" из плена. В самом селе стояли как немцы, так и 

итальянцы. Немцы отличались строгой дисциплиной и за все время оккупации никого в селе 

не обидели. Итальянцы, по рассказу моей бабушки, были полной противоположностью: им 

очень нравились цветные платки, бусы, и они не брезговали поживиться этим у местного 

населения (могли украсть или отобрать). Выдрав у петуха или курицы из хвоста перо, 

непременно применяли их в качестве украшений на головном уборе. Бывали случаи, когда 

итальянские вояки ради забавы разбивали стоявшие на плетне кувшины, стеклянные банки, 

распускали сушившуюся на заборе перину или подушку, перья летели по всему двору, при 

этом все их товарищи задорно хохотали. Но в целом, по свидетельству моей бабушки, кроме 

мелкого хулиганства со стороны итальянцев никаких зверств оккупанты не творили.   

Андрей Коренев [81]. 

 
Моему отцу на начало войны было 5 лет, старшему брату 9 лет. Жили они в Литовской 

деревушке Лайжува. Из его рассказов я сделал простой вывод: немцы были нормальными 

людьми, война, конечно, никого не красит, но простые солдаты "окопники" неприязни к 

местному населению не испытывали, хуже было с полевой жандармерией. Простые солдаты 

и конфеты, и шоколад деткам дарили, позже при отступлении один немец отцу даже лыжи 

подарил. Большая роскошь по тем временам. И нечего всем обижаться на прибалтов, мол 

предатели да и только. А люди, между прочим, до войны жили в своем государстве. И сейм 

(дума) свой был и президент. 

Сергей Стонкус [83]. 
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Через село моих родных немцы прошли в одну и другую стороны. Прабабка 

рассказывала, что постояльцы-немцы вели себя нормально, яйки-млеко, конечно, собирали, 

но погромами и вымогательством не занимались. Последнее никогда не забирали. Не то, что 

экспроприаторы из довоенных колхозов, что за колосок гнали в концлагеря. Часто немцы 

угощали деликатесами, которых мои в жизни никогда не видели - шоколадом, напр., бабку 

мою, ребенка, угощали. Она потом еще лет 15 его не ела, небось, при совке. Жили трое 

постояльцев в нашем доме. У моих родных довольно приятные воспоминания о них. Но 

назад как убегали, то большую часть села вместе с мостом сожгли. Но это война, так 

поступали все, и Цезарь, и немцы... [81]. 
 

Мой дедушка (неродной, но я его считаю родным) тоже угодил в Германию. Жил до 

войны в Белоруссии, поэтому попал в эту мясорубку в первый же день. Контузило, очнулся 

уже у немцев. Вначале работал на рудниках, а потом пришёл какой-то мужик, набирать 

деревенских для помощи фермерам. Так дедушка оказался в немецкой семье. По ресторанам 

и кафе, правда, не ходил, но относились к нему хорошо. После войны местность, где он жил, 

попала в американский сектор. Приходит к нему представитель американского красного 

креста, и говорит "так и так - в Союзе таких, как ты, или расстреливают или в лагеря 

ссылают, так что поехали лучше в Америку". И хозяин его говорит: "Антон, а оставайся 

здесь! Я тебе земли дам, построишься!". А дедушка: "Вы чо, мне ж домой надо! Итак уже 

всю посевную тут с вами пропустил". И уехал. Погрузили их с другими советскими в 

теплушки с решётками и повезли в Союз. Когда проехали без остановки Белоруссию, он 

особо не испугался - разумеется, надо же разобраться вначале. А где разбираются? В Москве. 

Но потом уже и Москву проехали и Урал... Вначале мужики говорили, что, наверное, 

управление, которое разбирается, эвакуировали из Москвы на Урал, так что всё логично. Ну 

а потом привезли в Сибирь, в горную Шорию, на рудник Нижний Таз. А через десять лет 

выпустили, но не совсем, а там же, на поселение. И там он уже с одной вдовой познакомился 

- моей бабушкой, из сосланной туда семьи кулаков. А! Чуть не забыла. Что было для 

дедушки самое удивительное в Германии. Когда их обязали платить контрибуцию, то вышел 

закон такой - каждое фермерское хозяйство половину всего, что произведено, должно 

отдавать государству на выплату контрибуции. И вот каждое утро хозяин давал дедушке две 

корзинки и говорил "иди, яйца там собери"... (или корову подои), и половину вынеси за 

ворота. И вот каждая семья в деревне выносила за ворота половину собранного и складывала 

там в кучку, а в определённое время проезжал кто-нибудь и собирал. И дедушка говорит, 

было удивительно, что хозяин не мухлюет и ничего не зажимает, хотя проверить было 

невозможно, да и не проверял никто. Дедушку это очень удивляло" [83]. 

 
Мой дедушка рассказывал, что у немецкого фермера, "хозяина", впервые мяса наелся. 

Он, сын сельского головы, бывшего раскулаченного, у себя на родине - голодал, недоедал. А 

там - был сыт. За одним столом с ними ел. Хозяин сапоги хорошие подарил. И тоже 

удивлялся: я коров подою, бидоны за ворота на рампу выставлю, никто не ворует! Приезжает 

машина, увозит. Я к бидону записку привяжу - привезти там молока или хлеба, - все 

привозят, никто никого не обманывает! И за молоко потом деньги на счет - все перечислят! 

Жаль, не остался там. А ведь предлагал ему фермер [81]. 

 
Мою тетку семилетнюю немцы селедкой кормили. А селедка тогда в селе была 

настоящим деликатесом. Да и до конца совка она деликатесом оставалась. В селе говорили 

про Германию: "У них там коровы живут лучше, чем тут люди. коровники плиткой 

выложены". Но шепотом говорили и в узком кругу. Из вернувшихся никто не жаловался на 

обхождение. Всех хорошо кормили и на работе не убивались [83].  
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На фото – садиба сім'ї Шевченко Горпини в 

Гутниці, 1943. Німецький солдат, праворуч 

Горпина Шевченко, посередині її дочка Ніна.     

У правій половині хати жили німці, а в лівій 

сім'я з дітьми. Але ці німці – не карателі. Коли 

партизани когось убивали, чи зв'язкового німця, 

чи поліцая, то тоді приїжджали карателі і брали 

заручників – везли в Красносілля, і якщо не 

з'являвся винуватець, то розстрілювали тих 

заручників. Але винуватці ніколи не з'являлися... 

Зі слів Олександра Касіщева, німець був 

тиловиком, побудував басейн на подвір’ї, в 

якому розводив каченят, вирощених із яєць, 

привезених з "фатерланду". Вони йому 

нагадували свою батьківщину, за якою він сумував. А взагалі Гутниця для них була від слова "gut", а 

селяни просили "лісовиків" не пакостить в селі, чим зберегли село від згарища. 
Василь Богуненко (за матеріалами групи «Гутниця 2») 

 
Бабушка моей близкой знакомой когда-то, давно, рассказывала про оккупацию.             

О немцах плохого ничего сказать не могла. По её словам не бесчинствовали. Не грабили, не 
насиловали. Ничего плохого, кроме того, что её увезли в Тюрингию - arbeiten. Тамошняя 
работа, как она говорила, не сильно выматывала по сравнению с советскими колхозными 
буднями. На фабрике, где она работала, кормили так себе, но жалостливые бюргеры 
подкармливали в частном порядке. Освободили американцы. Ухажёры европейские и 
американские предлагали руку и сердце, остаться в Европе, уехать за океан. Но дома же, на 
Родине, - мать, отец, братья-сёстры. Любимая советская власть, в конце-концов. Как же ж 
жить без неё? Ну и вернулась в родной колхоз. Вспомнил! Она ещё про брата рассказывала. 
Того тоже подростком увезли в Германию - работать. Не знаю, куда именно. Но попал он не 
на фабрику, а на ферму. Жил там - сказка. По сравнению с колхозом. Но его освободили и 
дали 10 лет за коллаборационизм. Ещё раз освободили, уже после смерти усатого. 
Реабилитировали [106]. 

 
Воспоминания об одной деревне Новгородской области музыканта А. Козлова:  

"Живя в этой деревне, я узнал от ее обитателей массу неожиданных вещей, которые тогда в 
моем сознании просто не укладывались. В частности, о том, что во время войны там стояли 
немецкие войска, но военных действий там практически не было. Поэтому немецкие солдаты 
страшно боялись провиниться, так как за нарушения дисциплины их отсылали на 
действующие фронты. С населением деревни у оккупантов были самые мирные отношения. 
В каждом доме жили солдаты, которые даже помогали по хозяйству. Если приставали к 
бабам или мародерничали, то, как это ни странно, можно было пожаловаться, и виновный 
оказывался на фронте. В лесах были партизаны из тех, кто не мог оставаться в деревне – 
коммунистов, колхозных активистов. Но в этой местности, согласно рассказам жителей 
деревни, они ничего против немцев не предпринимали, поскольку в этом случае были бы 
расправы с мирным населением. Они приходили в деревню к своим родственникам тайно, по 
ночам, за продуктами. Им все давали, но умоляли ничего не делать. Немцев, с другой 
стороны, тоже устраивала такая спокойная жизнь, и они особенно на партизан не охотились. 
Меня тогда страшно поразили эти рассказы, настолько они не соответствовали 
сложившемуся образу фашистов, да и всей, известной нам истории партизанской войны". 

В село Ершово (Одинцовский р-он Мос. обл. окрестности Звенигорода) немцы вошли 
после варварского бегства совья. Варварским оно было, потому что танками разнесли все 
огороды-заборы сельчан. Сутки село находилось в состоянии ужаса ожидания прихода 
немцев. Немцы появились во второй половине дня. Бабка рассказывала: я таких красиво 
одетых людей ни разу в жизни не видела. Главный эсесовец вызвал старосту и сказал: в 
ближайшие несколько суток здесь будет большой бой, соберите людей, получите сухпай у 
интенданта и уведите народ в лес [106]. 
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Вам нормально читати про німців, які проявляли добре відношення до населення 

окупованих територій? То чому не згадати сучасних окупантів і не пошукати добрих до дітей 

серед них? Там теж такі є. В чому різниця? Але про сучасних окупантів не схочеться, бо ж 

вороги, хай скільки б шоколаду діткам не подарували. Так і з німцями так само, не повірите. 

Тим більше що порівняно з німецькими репресіями в часи ДСВ, сучасні окупанти взагалі білі 

та пухнасті.  

Німців взагалі важко перевершити комусь в сучасному світі, і слава богу. То коли ви 

гуманізуєте окупантів минулого, після яких в кожному місті країни братські могили 

лишилися та розбомблені міста, вже мовчу про концтабори, спалених в печах та 

розстріляних мільйони дітей та жінок, то чого б не гуманізувати сучасних, давайте і в них 

пошукаємо позитив? Вони, принаймні, абажури з людей не роблять та досліди на дітях не 

ставлять, як "добрі" німці. Як вже шукати добре, то в усіх, чи ця доброта та всепрощення 

лише вибіркові? 

Історія має тенденцію повторюватися, особливо якщо висновки не зроблені. 

А вихваляти добрі вчинки окупантів минулого, коли частина твоєї країни під окупацією, 

слава богу набагато м'якішою, ну таке собі краєзнавство, наводить на думки. 

Вікторія Поляновська [69] 

 
 

Человеческое достоинство может проявляться по-разному. Впрочем, как и его 

отсутствие. Человек есть онтологически привилегированное существо, именно поэтому даже 

самые кровавые и безрассудные войны показывают прежде всего скрытую добродетель. Чем 

дальше от нас Вторая мировая война, тем больше мы узнаём фактов достойного поведения 

людей в недостойной, страшной, опасной ситуации. Спасти ближнего, помочь 

преследуемому, накормить голодного — это простые поступки, в ситуации войны 

требующие мужества и смелости. Тем не менее, мы уже знаем о людях, на них решившихся. 

Вторая мировая война показала, каким страшным, жутким явилось зло тоталитарных 

государств и их правителей.  

Известный украинский учёный как-то рассказал мне историю своей семьи, эпизод, едва 

не окончившийся трагически. По Киеву вели евреев по направлению к Бабьему Яру. Один из 

нацистов обнаружил во дворе смуглую черноволосую женщину и приказал присоединить её 

к идущим на казнь. «Еврейка!» Кто-то из соседей по двору остановил четырёхлетнего 

мальчика, бегущего к маме. Далее произошло невероятное: десяток соседок с криками 

окружили нацистского офицера и убеждали его: «Мы знаем эту женщину! Она не еврейка, 

она гречанка!» Офицер уступил, маму моего собеседника освободили.  

Мой отец, военный врач, рассказывал мне, подростку, как рисковали своей жизнью 

советские хирурги в госпитале, тайком от окружающих спасая немецких солдат и требуя от 

них лишь одного: молчать!  

Было и такое: персонал психиатрических больниц спасал психически больных 

пациентов, обречённых на физическое уничтожение оккупационными немецкими властями.  

Сегодня у нас война. Не такая масштабная, с тысячами раненых и убитых. И всё-таки 

это война. Её развязали политики. Когда-нибудь она закончится. И мы узнаем многое, о чём 

сегодня говорить вслух невозможно. А пока хочу рассказать историю сына моей знакомой, 

более года прожившего в дээнэровском плену. В подвале. Он попал в плен в Иловайском 

котле. Никто не знал, жив ли он, где находится. Однажды охранявший вход в подвал солдат-

сепаратист тайком дал ему свой мобильный телефон. Пленный сын позвонил маме в Киев. 

Благодаря этому он попал в списки на обмен. Он знает имя своего спасителя. Человечество 

не состоит из одних лишь негодяев. 

Семён Глузман, психиатр, диссидент, правозащитник 
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Бути людиною: Друга світова війна в сучасній документальній 

прозі / упорядк. Юрія Бедрика та Лесі Харченко. — К. : Легенда, 

2019. — 264 с. 

«Бути людиною» — це короткі історії про вияви людяності під час 

Другої світової війни. У збірці вперше опубліковано вибрані 

твори, надіслані на однойменний міжнародний конкурс 

документального оповідання, оголошений Німецьким фондом 

«Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ) спільно з його 

партнерами ВБО «Турбота про літніх в Україні» і «CAF Россия» в 

межах Програми підтримки людей, що постраждали від нацизму, 

«Місце зустрічі: Діалог». Автори різного віку писали ці тексти 

найчастіше на основі спогадів — власних або ж родичів, друзів, 

знайомих [8]. 

 

«Бути людиною» — так звучить назва міжнародного конкурсу та цієї збірки. Для 

Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» особливо цікавими є особисті історії людей, 

які зазнали націонал-соціалістських переслідувань. Їхні розповіді збагачують офіційний 

історичний наратив наших країн особистим досвідом. Вони змушують нас задуматись і 

переосмислити свою особисту картину історії та власні стереотипи.  

Співзасновник правозахисної організації «Меморіал» Арсеній Рогінський сказав: 

«Якщо переглянути соціологічні опитування, то люди переважно згадують і говорять про 

перемоги. Це не тільки звичайна людська властивість — пам’ятати про добре, а й у певному 

сенсі вічне держзамовлення. Я не відкидаю перемог, але хотів би, щоб у центрі були не 

перемоги держави, а людина. Пам’ять людська повинна виховуватися на пам’яті про людей, 

а не про державні досягнення» (інтерв’ю для газети «Большой город», 29.10.2011). 

Рогінський говорив про щорічну акцію пам’яті жертв ГУЛАГу, організовану «Мемориалом». 

Але його слова добре відображають завдання Фонду, а саме: зберігати пам’ять про злочини 

націонал-соціалістичного режиму й брати із цього уроки.  

Міжнародний конкурс «Бути людиною» стає для нас нагодою згадати про добре в 

людях, про те, що вселяло надію навіть під час війни. Це історії українців, росіян, австрійців 

і німців, представників різних релігій та етнічних груп, які виявляли тоді людяність.           

Їхні спогади були записані очевидцями, близькими або — в категорії професіональних 

оповідань — журналістами й письменниками. (…) 

Сьогодні ми раді представити читачам збірку найкращих текстів, які надійшли на 

конкурс. Вони не просто привертають увагу до моментів людяності, а й свідчать про 

наявність альтернативи насиллю, стражданням і жорстокості. Акцентування на таких 

альтернативах — це дороговказ у майбутнє. 
Ельке БРАУН, керівник групи «Заходи на благо жертв націонал-соціалізму»  

Німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» 

 
Із новели Василя Бондаря «Штрафники» 

Їх обох, німецьких штрафників у мишастих заношених шинелях, до хати завів високий, 

увесь у чорному й лискучому, як грак (тільки біла сорочка й комірчик, недбало розпущений 

під темною краваткою, звеселяли ту чорноту), есесівець. Ганна знала про цих фашистських 

енкаведистів іще від сорок першого року, коли вони, рухаючись через Компаніївку на схід, 

зупинились там на два дні. Поводились елегантно й упевнено, як переможці, і вона навіть 

сподівалася на їхню силу й упевненість, поки не почула згодом, через рік чи й більше, 

розповіді втеклої сусідки — з тих, кого ловили й силувано забирали у фатерлянд. 

— Цвай зольдате: корміт, спат, стереч! — строго сказав німець у чорному, пильно 

роздивляючись убогу хатню обстановку й затримавши погляд на широкому з вишитими 

подушками полу, застеленому бганою ватною ковдрою. І нащось уточнив: — Бремена. 
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Паньятна? 

Ганна кивнула головою. Вона вчила в школі німецьку і могла б відповісти: «Abgemacht!» 

(«Згода!»), як кажуть у таких випадках німці, але не стала запобігати перед чужинцями. Ті 

двоє, у мишастих шинелях, із похиленими головами, викликали своєю покірністю в неї 

співчуття, але тільки мить, коли зиркнула на них. 

— Маладой... мутер? — раптом запитав німець, киваючи на піч, із-за фіранки якої 

вистромились п’ятирічна Валя, чотирирічний Вовчик і дворічний Женько — середульший 

навіть пирхнув від задоволення, що гості на них звернули увагу. — А муж? 

У Ганниній голові думки закопошились, як сполохані голуби в зачиненій голуб’ятні. Не 

могла казати, що її Михайла із вгодованими оґирями, із зовсім новою хурою два дні тому 

німці зафрахтували в дорогу на захід і він утік із-під Помічної й переховується тепер із 

кіньми на хуторах, так само боячись і повернення більшовиків, бо трудився ж у конюшні 

господарського двору за німців. Вона шукала виходу своїм вигадкам і почервоніла від 

передбачуваної наперед брехні як рак в окропі. 

— Паньятна,— мовив есесівець, сприйнявши ту барву на вродливому лиці українки по-

своєму. Навіть тінь посмішки майнула на серйозному його виду. Він щось сказав по-

німецьки воякам у сірих шинелях і ті, підвівши голови, мов по команді глянули на Ганну, на 

її збентеженість і розгубленість. 

Запала мовчанка. 

— Aber... junge Frau gute Maler ist? (Але... юна пані добра художниця?) — кивнув один із 

них, з вигляду найстарший, у круглих рогових окулярах, на портрет молодят у рамці над 

причільним вікном. 

«Як він угадав?» — подякувала вона подумки німцеві й скромно кивнула головою. 

Цей портрет Ганна малювала кольоровими олівцями, які берегла ще з довоєнних років, 

малювала недавно, може, півроку тому — з пам’яті днів, коли вони побрались із Михайлом, 

дивом виживши після смертельного голоду по всіх довколишніх селах. У неї змалечку 

з’явився не знати звідки цей хист: малювала всюди — пальцем на замерзлих шибках, 

вугіллям на стінах і дошках, патиком на розгаслій від дощу дорозі, а вже олівцями!.. Олівці 

ховала навіть від дітей. 

Есесівець підійшов до причілка й легко зняв рамку із цвяшка. Опустив на рівень грудей і 

довго роздивлявся пару бентежно сяючих очей у красивих весільних строях: вінок із 

червоних маків та блакитних волошок на голові молодої, білосніжний із зеленими 

листочками букет розквітлої вишні в лацкані піджака молодого... Його серйозне лице 

помітно лагіднішало, він раз і вдруге зиркнув на Ганну живу й Ганну намальовану. 

— Gut! (Добре!) — вирвалось у нього мимоволі з горлянки. — Sehr gut! (Відмінно!) 

Потім передав портрет тим об Потім передав портрет тим обом у мишастих шинелях, які теж 

схвально закивали головами. Ганні впали в око дві чорні цятки вусиків на звороті портрета, й 

у ноги вдарив струм. Есесівець різко вирвав рамку з рук німців і обернув до них тильним 

боком. На мить його лице закам’яніло, а груди стали надиматись, наче їх хто накачував 

насосом. 

— Хайгітля!!! — ревнув він мов недорізаний, викинувши вперед випростану в долоні 

руку. Інші німці у відповідь так само відрапортували: в їхніх голосах відчутно бракувало 

завзяття й агресії. 

Есесівець відібрав портрет, махом розтрощив об лаву рамку, вийняв із кобури пістолет 

і лівою рукою вказав Ганні на двері. 

Валя скрикнула на печі, з нею заодно зчинили ґвалт Вовчик та Женько. Ганна стояла 

посеред хати біла як стіна. 
— Heraus! Erschießen! (Геть! Розстріляти!) — знов махнув рукою есесівець. Він звів 

дуло пістолета вгору й двічі пальнув у стелю. —. І тоді поміж есесівцем і Ганною якось 
невпевнено, нерішуче, але став один із тих, що в мишастих шинелях. І заговорив негучно та 
швидко, жестикулюючи й показуючи то на притихлих після пострілів на печі дітей, то на 
Ганну, яка стояла ні жива ні мертва й лиш окремі слова ловила з уст найстаршого німця 
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(«Kinder», «Autor», «Bleistift» – «діти», «автор», «олівець»). Врешті, німець в окулярах 
розвернувся до неї і, тикаючи пальцем то в порваний портрет, то їй у груди, запитав: 

— Wer ist Autor? Wer? (Хто автор? Хто?). Потім підвищив голос, заплющивши на мить 
очі: 

— Bist du Autor?! (Ти автор?!). 
— Nein! (Ні!) — скрикнула Ганна, піддаючись гіпнотичному тембру німця в окулярах, і 

хаотично почала пригадувати фразу понімецьки. Секунди розтягувались у години. І враз 
здалося, що вона знайшла бажані чужі слова в закамарках своєї чіпкої пам’яті. Її губи 
неголосно, але чітко мовили: 

— Ich... Ich kann nicht zeichnen. (Я не вмію малювати). Есесівець постояв трохи, щось 
міркуючи, потім нагнувся до долівки, підняв розтрощену рамку, видер портрет, склав його 
четверо й засунув за борт шкіряного плаща. Діти безвідривно стежили за рухом пістолета: 
під лавку, за пазуху... 

— Корміт, спат, стереч! — сказав грізніше, ніж перше, німець-грак і, згинаючись в 
одвірку, пішов із хати. 

*** 

Ми вдвох із Віктором Михайловичем Луганщуком у листопаді відкривали меморіальну 
дошку Нестеренкові-Орлу в Червоновершці, а потім до Компаніївки нас підкинув своїм 
автомобілем фермер Василь Скляренко і завіз на місце, де поховані двоє солдатів-
штрафників німецького Вермахту. Сьогодні ми більше знаємо про штрафбатальйони в 
Червоній армії, а були такі самі й у німців. Ось ті двоє якраз і потрапили в хату, де мешкала 
мати ще не народженого Віктора Михайловича. Вона до останніх днів завдячувала їм своїм 
життям. А того, березневого,— нагріла їм води в баняках і викупала як рідних. Вони 
переспали свою останню ніч у Компаніївці богатирським сном, багато розповідали на мигах 
та плутаючи німецькі й різних слов’янських народів слова Ганні Блісковій-Луганщук про 
свої родини, про їхній штрафбатальйон, проклинали Адольфа й Іосіфа, які погнали їх у цю 
бійню, показували фотокартки рідних місць та людей, ті фотокартки вони всю війну носили 
коло серця й берегли як зіницю ока. А наступного післяобіддя, коли німці під ударами 
артилерійського вогню Червоної армії знімались і відступали на захід, штрафників, аби не 
морочитися з ними в дорозі (викапані більшовики!), стратили за хатою як ворогів німецького 
народу. Той самий есесівець у начищених до блиску хромових чоботях вивів обох одягнених 
за хату і ззаду в потилицю розстріляв, зовсім не переймаючись, чи хтось викопає для 
одноплемінників могилу, а чи чорні, як самі есесівці, круки клюватимуть їм очі в бузковому 
саду України. 

— Розказували мати, що вдвох із батьком, який повернувся другого дня надвечір із 
хуторів, вони потай викопали за погрібником яму й, обклавши її нажатими в Комишуватці 
очеретами, похоронили вояків, — говорить Віктор Луганщук. — Ні сусідам, ні комусь 
іншому мати про це не розказували. Боялися: відомо, як радянська влада ставилась до німців 
— навіть мертвих. Лиш мені. І перед смертю просили перепоховати штрафників по-людськи. 
Це мій обов’язок, бо вони, ті безіменні германці (може, при перепохованні виявляться їхні 
імена в жетонах), не тільки врятували життя моїй матері, а й дозволили мені народитись — у 
червні 1945-го. 

Друкується за виданням: Бути людиною: Друга світова війна в сучасній документальній прозі / 

упорядк. Юрія Бедрика та Лесі Харченко. — К. : Легенда, 2019. — 264 с. 

 
Моя мати розповідала як "при німцях" будували дорогу на Аджамку. Тим, кого 

залучали до цих робіт, платили гроші. Привозили на роботу машиною. Одного разу машина 

зламалась і нам сказали, щоб йшли пішки. Так ми застрайкували і не пішли. Боялись, що нам 

може за це щось буде. Але нічого не було, наступного дня була машина справною, то ми 

спокійно поїхали на роботу. А їй люди казали: от спробувала б ти застрайкувати в колгоспі 

при Сталіні! 
Віктор Громовий [69] 
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Мою маму – тоді восьмирічну дитину – лікував від запалення легенів німецький лікар.  

І всіх солдатів, що квартирували у бабусі, вигнав на горище сараю з хати. Який рік – не 

пам’ятаю (село Мар’івка Компаніївського району). 
Тетяна Халета [69] 

 
В Аджамському концтаборі відпускали військовополонених під чесне слово, що вони 

не будуть воювати проти німців, але тих, хто проживав раніше на території, яка була під 

окупацією, бо як говорили німці, на інших радянських територіях вони не зможуть 

забезпечити безпеку цих полонених. Або ж віддавали жінкам, які говорили, що це їхні 

чоловіки, чи родичі. І таких в Аджамці і навколо було багато з російськими прізвищами. Але 

потім їх кого репресували, інших відправили в штрафні роти, але дехто жив довго і щасливо. 

Німці з мирним населенням не воювали. Наприклад, в Аджамці з мирного населення 

страчено зо два десятки підпільників, які нічого і не зробили, але вони порушили порядок... 

Більше жодної людини німці не знищили. А от коли партизани когось з німців, чи поліцаїв 
убивали, тоді бралися до страви есесівці. Брали заручників і чекали певний час, але 

партизани в лісі, як правило, глушили горілку і не збиралися відповідати за себе. Про це 

добре знаю, бо моя сім'я з глухого лісового села. А порушників порядку чи заколотників 

вони і своїх страчували. То ж не дивно, що діставалося і нашим за такі "гріхи"... А прикладів, 

як добре ставилися німці до мирного населення, особливо дітей, я можу навести дуже багато. 

Після звільнення від окупантів у 1944 році від рук НКВД та інших червоних карателів 

українців загинуло набагато більше. 
Василь Богуненко [69] 

 
Ідеалізувати випадки доброго відношення до окупованого населення – то взагалі дно. 

Як усі окупанти, когось розстрілювали, комусь цукерку давали. Як в усіх війнах світу. Але 
ворог лишається ворогом, а окупант – окупантом, навіть якщо хтось місцевим рабам лишив 
корову, щоб вижили діти чи полікував дитині пальчика.  

Колонізатори теж тубільців лікували та брязкальця діткам дарували, чому б ні. Як 
собачку погладити. Моя прийомна бабуся в Києві була малям під час окупації, то німець їй 
шоколад давав, бо на його доньку схожа. А інший по ногах стріляв, для сміху. Розповісти їй 
про людяних німців? Що ті, хто цукерки давав, що ті, хто стріляв, були ворогом на нашій 
землі, і діти війни це чудово розуміли. 

Вікторія Поляновська [69] 

 
Таких історій купа. Нерідко чув, як дітей катали німці на санах, а коли заходили в 

Новомиргород і бачили в хаті малюків - то залишали їм хліб, "не так як красні"(мовою 

оригіналу). Щоправда, коли прабабуся прийшла на роботу, а працювала вона на лікеро-

горілчаному заводі в м. Кіровограді, то виявилось, що вона там не працює!.. Відібравши 

документи на заводі, її вислали на роботу до Німеччини, а там уже фарби сірі й на санах 

ніхто не катав... Розповідала, як інших дівчат змушували чистити свиням зуби... 

Ось така алегорія виходить. У пошуках якогось "виправдання" чи "альтернативності" чомусь 

завжди відзнаходиться щось погане. 
Антон Потехін [69] 

 
У всьому є погане і добре, в німецькій окупації також. Але перечитавши і 

переслухавши багато спогадів, прочитавши кілька книг на базі архівних документів, можна з 

впевненістю сказати, що коричнева чума була значно легша більшості людей за червону. Це, 

звісно, не виправдовує нацистські погляди і їх злочини, як і більш нацистські більшовицькі і 

їх звіряче відношення до простих людей, інтелігенції, священиків тощо. 
Владислав Сердюк [69] 

 
Більшість серед німецьких солдатів були звичайними людьми, які стали заручниками 

обставин, саме тому не можна їх усіх представляти у вигляді нелюдів з пекла. У хаті мого 
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діда певний час жили два німецьких солдати, які знали, що в господині і матері трьох малих 
дітей чоловік воює в Червоній Армії (це не було таємницею у селі), приносили консерви до 
небагатого столу, пригощали дітей "гірким" шоколадом, показували фото своїх "фрау" та 
"кіндерів", які залишились у Німеччині. Так, про одного з "фріців" залишились погані 
спогади - він сильно злився, як дітлашня заховала його "гвинтівку" і порубав на дрова 
дерев'яні санчата.  

1942 рік, Сталінград. Молодого лейтенанта накрило артилерійським обстрілом на 
міській площі, заховався у каналізаційному колекторі. Опам'ятавшись, побачив поруч себе 
німецького солдата, який теж ховався від обстрілу. Німець показав на цигарки і "на мигах" 
дав зрозуміти, що не має сірників, лейтенант, отямившись від шоку, дав "фріцу" прикурити, 
той поділився цигаркою. Після закінчення обстрілу вони вибрались з укриття і побрели 
кожен до своєї сторони. 

Свого часу вивчав історії німецьких каральних акцій на території України та Білорусі - 
більшість з них були реакцією на диверсії радянських партизанів. Нікого не виправдовую, 
але світ не чорно-білий, у ньому більше ніж 50 відтінків сірого. 

Григорій Громко [69]  

 

Звісно не можна ніколи забути і виправдати окупацію, звірства, вбивства, спалення сіл і 
містечок. Як не можна забути насильну колективізацію, насильне виселення так званих 
куркульських сімей, середняків до Сибіру і далі, де вони майже всі загинули. Не можна 
забути умисне зорганізований Голодомор, який забрав мільйони!!! українців. Не можна 
забути індустріалізацію, направлену в основному на воєнізацію (як виявилось недолугу) 
країни, військові плани. Та Гітлеру вдалося перехитрити Сталіна. Довго замовчували і те, що 
творили військові в Німеччині після закінчення війни – мародерство, наругу над жінками 
тощо. Перераховувати можна довго... 

Надія Жахалова [69] 

 

Все мои родственники по материнской линии из Хмелевого. Я слышал от них только 
положительные отзывы о немцах, отличные годы "оккупации", особенно в сравнении с 
советскими предвоенными. В доме бабушки "прятался" сбитый летчик белорус А. Лис. 
Знали или не знали об этом немцы, но его никто не трогал. В конце 1943 г. по блату моя тетя 
"выправила" ему документы на имя А. Лисиченко, и он таки вернулся в объятия родного 
совдепа. В конце 70-х он прилетал из Минска в Кировоград, его встречала моя мама. Об этом 
была статья в "Кировоградской правде". Я с ним общался, но задать ряд вопросов я – 
школьник – тогда и не мог: "Почему вас не расстреляли?" Или хотя бы: "Сколько лет вы 
отсидели за "потерянные" годы?". 

Сергій Ткачук [69] 

 
В европейских странах, той же Франции, которая тоже пережила оккупацию, и 

поверьте, немцы к местному населению относились намного уважительнее и бережнее, чем к 
жителям нашей страны, поддерживали и поддерживают своё движение Сопротивления, 
несмотря на то, что от действий партизан страдало мирное население в любой стране. Всем 
оккупантам выгодно мирное, ценящее доброе отношение население, не забивающее себе 
голову глупостями типа патриотизма и любви к независимости, все оккупанты любят 
конформистов, которым при любой власти и под любым флагом хорошо, абы не обижали, и 
может ещё какие-то плюшки перепадут. 

Я жила в Европе и даже немцам в голову не приходит собирать воспоминания о том, 
какие их солдаты были добрые и кому они где помогали. Нет, им поднимают на уроках 
истории самое тяжёлое для них, никаких оправданий Гитлеру и его армии, хотя это их деды 
и прадеды. В других странах Европы история изучается так же, герои те, кто 
сопротивлялись, несмотря на жертвы, а не те, кто быстро нашёл общий язык с оккупантами и 
бодренько вёл себе свой бизнес под любой властью, а если кого-то расстреливают или 
подвергают репрессиям, так не меня же, а каких-то там евреев/цыган/татар/украинцев 
(подставьте нужное). 
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Публикуя такое вот краезнавство, растят не патриотов, а предателей. И кто после этих 
текстов осудит население оккупированных территорий? Им тоже их пропагандисты 
подсовывают точно такую же информацию. Где-то ребенку помогли, кому-то лучше жить 
при новой власти стало, а мешают понятно кто, те кипешные, которые зачем-то пытаются 
что-то сделать против новой власти, подвергая опасности других, вместо того чтобы 
успокоиться и привыкнуть. 

С таким краеведением врагов уже не надо. Сами вырастят кого надо. Тех, для кого 
свобода пустой звук, абы конфетки давали и в тебя лично не стреляли. 

Виктория Поляновская [69] 

 

Если кто-то даёт альтернативные точки зрения, то это не означает, что он поддерживает 
идею оккупации. Но вот ваша фраза "И кто после этих текстов осудит население 
оккупированных территорий?" ввела меня в ступор. Вы считаете, что население Украины, 
поверившее оккупантам в 1941 году после многих лет полуголодного существования, в то, 
что пришли "освободители", и пытавшееся приспособиться к новому режиму, подлежит 
осуждению? В таком случае вспомните как миллионы евреев в Германии пытались 
приспособиться к новому режиму. Многие тогда даже в католичество переходили, чтобы 
выжить. Осуждать всегда проще, чем анализировать и пытаться смотреть на события 
объективно. Чтобы сделать какие-то выводы по какому-то периоду истории, его нужно 
детально изучить. Этим и занимаются краеведы. Если вам не нравятся какие-либо 
формулировки, это не означает, что кто-то занимается чем-то непристойным. 

Влад Петренко [69] 

 

Я вам писала о населении современных оккупированных территорий. По вашей логике 
и логике автора поста, вполне понятно, что им лучше побыстрее привыкнуть к новым 
правилам и жить под новой властью относясь лояльно к новому режиму, главное, что лично 
их не трогают. И россиян, лояльно относящихся к своим властям, можно тогда понять, им 
конкретно мешают только бунтари, которые чего-то там против власти выступают и создают 
проблемы обычному населению, которому очередные льготы дали и спасибо. 

Виктория Поляновская [69] 

 

Хочешь победить врага – воспитай его детей! А высший пилотаж – это заставить 
победителей отказаться от победы и признать врагов лучше себя. Исторические войны в 
разгаре… 

Марина Григорьева [69] 

 

Кому нужно такое воспитание? Воспитывая "поколение победителей" не на всей правде, на 

полуправде и неправде – получите то, что получили в 1991 году, когда «единый и нерушимый» 

распался за несколько месяцев.  

Влад Петренко [69] 

 

А если мы уж припомнили "поколение победителей", то его воспитывал след от 
конского копыта, из которого пили, бредя на Волховский фронт (как мой отец), или холодная 
вода и шквальный огонь фрицев около Малой Земли (как мой свекор, когда стояли и 
стреляли на одной ноге). Были там и другие не менее интересные методы воспитания. А вот 
последующие поколения уже воспитывались на лозунгах "джинсы форева" и сказках про 
"капитализм с человеческим лицом, как в Швеции" вот поэтому "единый и нерушимый" 
распался за несколько месяцев. 

Марина Григорьева [69] 

 

Загубили мільйони душ українців, знищили майже всіх євреїв в країні, але то таке, все 
рівно вони добрі були, шоколадку дитині дали, чи кавомолку подарували. 

Якщо вони такі добрі, тоді що вони робили в Україні, а про те що вони робили 
наприклад в нашому місті, є табличка по вулиці Шевченка, на стіні колишнього шталагу, 
який був розташований біля стадіону і в якому загинуло 50 тисяч полонених? 
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Так може зберетеся всі та ще й пам’ятник поставите добрим німцям, які загарбали 
Україну, знищили мільйони українців, і якби не були переможені радянськими військами, то 
всі ми вже давним давно були б перегноєм у колись української землі. Ви що белени 
об'ілися, щоб виправдовувати німців, які прийшли на нашу землю, щоб нас знищити, у Вас 
що шведський синдром? 

Віктор Мельник [69] 

 
Они всегда будут на каждом углу талдычить о том, что кто-то переписывает их 

историю. И не важно, что кто-то им эту историю переписал уже давно, вдолбив её в черепа 
совковых людей, удалив постыдные её страницы из архивов или тщательно скрывая их и 
ретушируя, преподнося всё, что когда-то происходило, исключительно под выгодным им 
соусом.  

Так, например, ещё в 1946 году Сталин говорил о 7 миллионах погибших граждан 
Советского Союза (как солдат, так и гражданских), а уже через полтора десятилетия Хрущёв 
называл цифру в 20 миллионов. В наше время принято считать о 27 миллионах. Ну что ж, 
ещё лет через 5 путинского правления мы получим, наверное, и все 35! И ведь чем ближе 
будет надвигаться 9 мая, тем их апогей беснований в приступах сталинизма и 
коммунистической ностальгии будет всё нарастать и нарастать. Уж поверьте мне на слово. 

«Фотовыставка «Брянщина в объективе войны. Детские судьбы», открывшаяся               
в Брянске в преддверии 70-летия победы во Второй мировой войне, 16 апреля досрочно 
прекратила работу. На открытии выставки представитель брянского отделения движения 
Сергея Кургиняна «Сути времени» обвинил организаторов выставки в пропаганде фашизма 
и «преподнесении оккупационного режима     с положительной стороны». «На лицах детей в 
оккупированной Брянщине – улыбки!» – приводятся в сообщении слова активиста. Затем, по 
данным издания, представители движения обратились с жалобами на выставку в различные 
инстанции. В результате организаторы были вынуждены закрыть выставку, опасаясь, что 
работа библиотеки, где была размещена экспозиция, может быть парализована. 

Фотовыставка «Брянщина в объективе войны. Детские судьбы» открылась в Брянской 
областной библиотеке 11 апреля. На ней были представлены фотографии, снятые в период 
немецкой оккупации 1941-1943 годов на территории, входящей в границы современной 
Брянской области. Большую часть экспозиции составляли копии подлинных снимков, 
сделанных немецкими военными». Фотографии детей им помешали! Не правильно-то они, 
оказывается, себя на снимках ведут. Нельзя было улыбаться немецко-фашистскому 
захватчику в объектив фотокамеры! А всё ведь только по тому, что стоит глянуть советские 
фотографии 30-х годов и увидеть на них злость в глазах людей, голод, боль и страдание.        
А затем сопоставить с тем, что бы люди могли увидеть на выставке. И всё встанет на свои 
места. А ведь далеко не всем в России, продолжающей по сути крепиться на культе совка, 
это может стать приятным и выгодным. Специально для читателей сего блога я раздобыл эти 
фото и некоторые из них я размещаю ниже [64].  

    г.                

Карачев, 1941.   На уроке в средней школе г. Клинцы Брянской обл., 1942. 

Фотографии Вальтера Энгельгардта. 
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            Крещение детей в Троицкой единоверческой 

церкви, г. Клинцы, сентябрь 1941. 

На пороге Успенского собора, г. Мглин,  

октябрь 1941.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отже, ми бачимо приклад певної політичної форми організації самоврядування на 
території Росії. Локотська республіка – не лише експеримент Гітлера а, можливо, й прообраз 
державного утворення в майбутньому. 

На території Україні таких прикладів не знаходимо, хоча деякі форми залучення 
населення до діяльності в сфері управління в усіх окупаційних зонах мали місце. 

Окупаційний режим у рейхскомісаріаті Україна передбачав використання певних 
елементів, які мали надати йому національного забарвлення: визнання української мови як 
офіційної нарівні з німецькою, відновлення мережі українських шкіл, суттєві зміни в 
навчальних програмах шкіл і вищих навчальних закладів з урахуванням національних 
аспектів, запровадження карбованця, утворення української гілки місцевого самоврядування, 
підвладної німецькому комісару (міська управа, районна управа, сільські старости, 
українська поліція тощо). Тому частина населення сприйняла реформи окупантів як крок до 
проголошення української держави під протекторатом Німеччини. Насправді концепція 
діяльності рейхскомісаріату тлумачила Україну як географічну область, а не як політичне чи 
національне утворення. Для підкреслення цього факту адміністративним центром 
рейхскомісаріату було обрано не Київ, а провінційне місто Рівне.  

Локотская республика – 

самоуправляющееся образование, 

которое вело борьбу с партизанами  

и диверсионными группами НКВД на 

стороне Германии.  

Название происходит от её 

административного центра – посёлка 

городского типа Локоть в Орловской 

области (ныне находится в Брянской 

области). 

Репетиция оркестра Локотского 

самоуправления, лето 1942.  

 

Фотографии  

Вальтера Энгельгардта. 
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ПІСЛЯМОВА 

або ІСТОРІЯ ПОВТОРЮЄТЬСЯ 

 
Сьогодні в літературі та соціальних інтернет-спільнотах можна знайти багато 

матеріалів про звірства нацистів, жорстоке ставлення до цивільного населення. Звісно, це все 

було і ніхто ні на мить не ставить під сумнів такі факти, віддаючи данину пам’яті 

громадянам нашої країни, які загинули завдяки реалізації практики геноциду (євреї, роми), 

терору проти цивільного населення під час боротьби окупантів із партизанами                          

і підпільниками, а також від авіабомб та снарядів німецької та радянської армій. Утім, чи 

була окупація для всіх однакова? Чи всі окупанти були патологічно жорстокими маніяками, 

якими їх намалювали О. Фадєєв, Л. Кассіль, А. Толстой та інші радянські письменники           

і журналісти?  

Окупація – беззаперечно, драматична сторінка історії будь-якого народу. Але чи знаємо 

ми всю правду про неї? Звісно, повністю всієї правди ніхто ніколи не дізнається, бо вже 

майже немає на світі очевидців тих подій. Однак залишилися їх спогади і спогади їх рідних, а 

також величезна кількість архівних документів, які дивом збереглися, пролежавши кілька 

десятиліть під грифом «таємно», і лише сьогодні починається їх ґрунтовне вивчення. 

Погоджуюся з О. Бабенком та І. Петренком у тому, що саме документи мають відкрити нам 

справжню сутність окупації та наблизити до розуміння її природи. У глибокому, 

неупередженому та неперевершеному дослідженні І. Петренка «Нацистський окупаційний 

режим на Кіровоградщині 1941‒1944 рр.» [92] знаходимо також чимало спогадів учасників 

тих подій, які яскраво доповнюють і уточнюють відомості історичних документів. І це 

абсолютно логічно і правильно – без спогадів, що містять особистісну рефлексію людини на 

певні події і явища, будь-яка картина тих подій і явищ буде недостатньо повною, точною, а 

отже, і недостатньо правдивою. 

На жаль, у більшості збірок спогадів сьогодні спостерігаємо однобокість у доборі 

матеріалу. Переважно превалює точка зору, сформована під впливом штампів радянських 

історичних досліджень та тогочасних шкільних підручників. Такий підхід не може 

задовольнити дослідників, які намагаються знайти істину, принаймні, наблизитися до неї. 

Адже із розмов із родичами, знайомими, які пережили окупацію, нам доводилося 

неодноразово чути, про те, що німці були різними, окупація була різною. 

Звісно, не буду заперечувати, що для когось окупація була винятково такою (рис.1, 2), 

але для когось вона була такою (рис. 3, 4).  

  

        Рис. 1                           Рис. 2 
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            Рис. 3                                                                 Рис. 4 

Хто правий? Чия позиція найбільш реальна і правдива? На це питання, гадаю, сьогодні 
аргументовано і вичерпно не відповість ніхто. Напевно, праві всі, оскільки кожна людина 
бачила окупацію своїми очами, жила в певному районі й за певних умов. Нав’язувати ж 
якусь одну з цих позицій вважаю ненауковим, нелогічним і нераціональним.  

Інколи намагання проявити себе суворим і полум’яним борцем із нацизмом і фашизмом 
призводить у декого з авторів «науково-популярних» брошур і статей до фактичної 
фальсифікації історії. Наприклад, на одному з сайтів (Кіровоградська область) у статті про 
історію міста читаю: «З приходом німців усі лікарні були закриті і пограбовані, усі школи 
були перетворені в конюшні та склади». У збірнику статей 2007 (!) року видання 
зазначається, що окупанти зруйнували більшу частину заводів і фабрик району, а з тих, що 
залишилися, вирізали все обладнання і відправили в Німеччину, торгівля була заборонена, 
ринки розганялися поліцаями, продукти відбиралися у селян силою, а жінки й дівчата 
боялися виходити з дому, бо їх могли зґвалтувати німецькі солдати. Подивіться на 
фотографію (рис. 5). Це – станція в Полтавській області. Що там роблять німці? Напевно, 
силою відбирають у жінок і дівчат продукти та попутно їх ґвалтують! А що окупант робить 
на наступній фотографії (рис. 6)? Можливо, відбирає в дитини останній шматок хліба, як це 
робили комуністи в 1933 році? 

    

                                Рис. 5                                                                                Рис. 6 

Чи можна цього харківського вчителя або інженера, що повертається з роботи, або 
чоботаря, який ремонтує взуття окупанту, назвати колабораціоністами (рис. 7)? А ці 
робітники та інженери, які в рекордні строки побудували новий міст, що замінив херсонську 
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паромну переправу – теж колабораціоністи (рис. 8)? А як бути з учителями, які викладали 
предмети за затвердженими окупаційною владою програмами, артистами театрів, що грали 
на сцені для окупантів? Їх також можна назвати колабораціоністами? 
 

  Рис. 7 

  Рис. 8 

Виявляється, ТАК! Якщо ви поцікавитеся визначенням поняття «колабораціонізм» в 
академічному словнику (1973), то побачите таке: «КОЛАБОРАЦІОНІ ЗМ, у, чол. Зрадницьке 
співробітництво з фашистськими загарбниками в окупованих ними країнах під час другої 
світової війни. – Він лишався в Києві. І знаєте, … кажуть, що він мав справи з німцями, 
лікував їх. Це ж колабораціонізм (Натан Рибак, Час, 1960, 345)» [104, с. 216]. А ось 
визначення з Енциклопедії сучасної України (2010): «КОЛАБОРАЦІОНІ ЗМ (від франц. 
collaboration – співпраця, співробітництво) – усвідомлене, добровільне та зумисне 
співробітництво з ворогом у його інтересах і на шкоду своїй державі та її союзникам. У 
законодавстві більшості країн К. кваліфіковано як злочин проти своєї держави, зрада. 
Залежно від міри шкоди, спричиненої колаборантом, у правових нормах передбачено або 
довгострок. ув’язнення, або смертна кара» [57]. 

Отже, згідно з існуючим визначенням поняття «колабораціонізм», УСЕ населення 
України, яке не пішло в партизани і підпільники, можна назвати колабораціоністами. Але ж 
таких – понад 90% загальної кількості людей, які мешкали на окупованій території! Чи їх 
вина в тому, що вони там опинилися? Чи прагнули вони цього? Можливо, і так. Можливо, 
певна частина населення, пам’ятаючи голодомор, безумні політичні репресії 30-х років, 
свідомо пішла на співпрацю з окупантами, спокусившись їхніми обіцянками щодо створення 
української держави (а чому б і ні, навіть валюта своя була!) та відродження національних, 
зокрема й релігійних традицій. Але, на мою думку, переважна більшість людей тоді над цим 
не замислювалася. Люди банально намагалися ВИЖИТИ, урятувати від голоду і холоду свої 
родини, знайти своє місце в нових реаліях. Тому й були політично пасивними і 
нейтральними, а інколи, коли потрібно було проявити своє позитивне ставлення до 
окупантів, робили це (рис. 9 [95]). 
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Рис. 9 
Підсумовуючи викладене вище, маю зазначити, що проблема вивчення поведінки 

людини в умовах окупації та інших надзвичайних подій є не до кінця дослідженою. Нам ще 
доведеться її вивчати вже в інших, нових умовах – аналізуючи період окупації Криму і 
Донбасу. Здійснюючи перші такі спроби, я змушений внести суттєві корективи до свого 
ставлення до місцевого населення, яке я спочатку, як більшість інших громадян, вважав 
зрадниками, бо вони кричали на мітингах «Россия! Путин!» і з радістю зустрічали «росіян-
захисників» – так само, як їх бабусі й дідусі свого часу з радістю зустрічали «німців-
визволителів». Поставивши себе на місце й тих, й інших, урахувавши всі обставини, за яких 
виникла певна ситуація, я не можу з упевненістю заявити, що зміг би протистояти масованій 
пропагандистській кампанії навіть без зброї в руках, уже не кажучи про участь в підпільній 
боротьбі проти окупантів. Людей, які вимушено або зі своєї волі залишилися на окупованій 
території як у 1941 році, так і в 2014 році, слід, передусім, спробувати зрозуміти. Адже 
кинути свої домівки, престарілих батьків, хворих родичів, своє господарство, нарешті, не так 
вже й просто. Не всі люди – герої, і не всі люди можуть протистояти системній і витонченій 
пропаганді. 

Подивіться на ці фотографії та повністю протилежні емоції людей. Колись неодмінно 
така ж доля спіткає на Донбасі та в Криму портрети іншого «визволителя». Історія 
повторюється? Напевно, так! 

 

  

1941 1944 

Рис. 10 

Колись завершиться і цей трагічний період у житті нашого народу, і після звільнення 

окупованих територій Україна стане сильною квітучою державою. Молитимемося за мир, 

спокій у нашій країні та за її процвітання! 
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