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ВСТУПНЕ СЛОВО

Вітчизняна історична наука поступово долає «ювілейний» алгоритм рефлексії на події Другої світової війни, обравши 
магістральний шлях системного опрацювання цієї багатовимірної теми на її різних горизонтах – від макро- до мікроісторичних і на 
тривалу перспективу. Завдяки цьому долається залежність від соціального/політичного замовлення та «підгонка» історіографічного 
процесу під чергову «червону дату» календаря.

З іншого боку, великі ювілеї змушують науковців не тільки мислити глобально, у ширшому історичному контексті, а й 
активніше виходити на авансцену суспільного життя, вступати в громадський дискурс і впливати на широкий загал. При цьому 
кінцевий продукт інтелектуальних занять – фундаментальне знання – перетворюється у вагомий, дієвий фактор формування 
нової моделі колективної пам’яті, що нині нестримно вивільняється від ідеологічних нашарувань. Деміфологізація наративу про 
війну має надзвичайне значення з огляду на те, як її символи і події використовуються певними політичними силами (зокрема, 
зовнішніми) для розколу сучасного українського суспільства та дестабілізації нашої держави. Це означає, що знання і пам’ять 
про Другу світову війну трансформувалися в інструмент маніпуляцій із масовою свідомістю та політичної мобілізації різних 
категорій громадян, які незрідка сповідують діаметрально протилежні погляди.

Те, що  сучасна Українська держава трактує себе як невід’ємну частину європейської цивілізації, робить логічним осягнення 
нашого минулого саме в таких категоріях, як гуманізм, демократія та плюралізм. Такий підхід до сприйняття минулого актуалізує 
пам’яттєві практики не стільки на рівні офіційних церемоній, скільки на суспільних майданчиках, ініційованих ученими, 
громадськими інституціями, музеями, пошуковими об’єднаннями.

А ще – це повернення до індивідуальної пам’яті: окремих доль, життєвих колізій, моделей поведінки, стратегій виживання 
людини в неймовірних, екзистенційних умовах, на межі між життям і смертю. Цей індивідуальний досвід формує у своїй сукупності 
своєрідний макрокосм переживань, емоцій, очікувань, а також прагнення поділитися ними. Адже тільки трансльований у 
майбутнє шляхом його засвоєння новими поколіннями, він спроможний дати нації та суспільству тонке відчуття неперервності, 
здатності не тільки боротися й перемагати, а й гідно долати гіркоту невдач і поразок.

Вітчизняні науковці порівняно недавно стали реконструювати історичне полотно через призму пам’яті. Колишній скепсис до 
цього способу сприйняття минулого легше долається завдяки теоретичному опрацюванню методологічних підходів та успішної 
апробації дослідницького інструментарію, що дає змогу вибудовувати стрункі концептуальні конструкції і забезпечувати їх 
доказово емпіричною базою.

Та головне, що вчені неначе відкрили для себе нові життєві світи, а освоювані раніше ніші розкрили свій справжній 
евристичний потенціал, приваблюючи новими поворотами, фарбами, можливостями для інтерпретацій і оцінок.

До певної міри масове звернення до такого роду джерел, а також можливості, які вони відкривають, дають відчуття свободи – 
того, без чого історія перетворюється на сухий перелік дат і подій, за якими нівелюються справжні рушії – мотивації, воля, ідеали.

Чергове видання серії «Дослідження, документи, свідчення» – ще один шанс для дослідників і читачів зустрітися на 
пізнавальному полі й поглянути назад, у складні й суперечливі лабіринти війни. І від тих, і від інших це потребує певних зусиль – 
інтелектуальних і моральних. Без цієї внутрішньої роботи важко осягнути потаємні сенси буття.

Хочеться сподіватися, що ця «зустріч» виявиться обопільно корисною.

Валерій СМОЛІЙ,
директор Інституту історії України НАН України,

академік НАН України



6

У другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. історична пам’ять про Другу світову війну здебільшого асоціювалася та й асоціюється 
зі своєрідним «одержавленим капіталом», котрий у багатьох моментах не лише не збігається, а й суперечить індивідуальній 
пам’яті про війну, а тому змушує до рефлексій різних пам’яттєвих модусів. У цьому контексті дефініційний конструкт «Україна. 
Війна. Власна пам’ять», наповнений удокументованим музейно-фондовим наративом, зобов’язує акцентувати строкатість 
історичної пам’яті про Другу світову війну, виокремити найбільш рельєфні вузли пам’яттєвого відображення та наукового 
студіювання, вивести «заретушовану» радянським тоталітаризмом і офіційною пропагандою воєнну історію на новий рівень 
історико-пам’яттєвих версій, зрештою, вберегти їх від однолінійного та спрощеного трактування історії найбільшого мілітарного 
конфлікту ХХ ст.

Пам’ять про Другу світову війну  використовують з різними політичними цілями. Це призводить до так званої символічної 
інфляції, коли подія використовується надто часто й інтерпретується неоднозначно. У результаті вона втрачає символічно 
значимі якості. А щоб цього не сталося, необхідно трактувати складну історію Другої світової війни з прицілом на формування 
єдиної моделі  історичної пам’яті та комеморативної політики, зважаючи на ту обставину, що нині окремі держави намагаються 
привласнити результати Перемоги над нацизмом. Сучасна Українська держава й громадськість продовжують інсталювати значні 
ресурси на підтримку історичної пам’яті про війну. При цьому кожне покоління має власні версії історичної пам’яті. Тому слід 
створити всі умови для того, щоб нинішнє покоління змогло сказати: «Наше суспільство має Власну пам’ять про тогочасні події».

Полум’я Другої світової війни палахкотіло шість років, з них упродовж 40 місяців – з червня 1941 р. до жовтня 1944 р. – на 
українських теренах. Територія України стала ареною найзапеклішого збройного протиборства двох тоталітарних режимів, тут 
відбувалися найжорстокіші батальні епопеї. Лилася кров, нищилися матеріальні цінності та духовно-культурні скарби народу. 
Буквально кожен клаптик української землі рясно переораний бомбами та снарядами, оповитий фронтовими шанцями та 
перекопаний солдатськими заступами. А ще слід згадати морок окупації, жахливі експерименти радянського й нацистського 
тоталітаризму, виживання в складних фронтових і тилових реаліях.

Ця праця не претендує на всебічне висвітлення історії Другої світової війни та її пам’яттєвих конструктів. Вона може слугувати 
як своєрідний звіт за більш ніж 40-річну діяльність музею, підсумок зусиль у науковій, освітньо-комунікативній, експозиційній 
сфері, науковому комплектуванні фондів. Не всі аспекти історії можна розкрити, оскільки значна частина документів дотепер 
не розсекречена, чималий масив джерельної інформації зберігається в зарубіжних архівах. Новація книжки полягає в тому, що її 
зміст лише мовою музейних інтерпретацій та унікальних артефактів апелює до Пам’яті про найжахливіший мілітарний конфлікт 
в історії людства, підкреслює подвижництво Меморіального комплексу в дослідженні раніше табуйованих тем воєнної історії, 
підсумовує результати музейно-наукового студіювання розлогого темарію війни.

Науково-документальне видання містить два взаємопов’язані компоненти: інтерпретаційний та джерельний:
- наукові дослідження вчених-істориків та науковців-музеєзнавців, базуючись здебільшого на джерельній базі з фондозбірні 

Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», розкривають особливості 
геополітичних чвар та український державницький змаг напередодні Другої світової війни; характеризують особливості бойових 
дій на теренах України й Європи та участь у них українців, розвій вітчизняного руху Опору; ілюструють життя українського 
соціуму в умовах нацистської окупації; висвітлюють специфіку повоєнного укладу та фокусують увагу на проблемах національно-
визвольного руху;

- удокументований наратив із фондів Меморіалу рельєфно підсилює наукові розвідки, віддзеркалює стратегії поведінки 
пересічної Людини, політику тоталітарної влади, ідеологічні та пропагандистські експерименти, відбиває їхні ганебні практики.

Сподіваємося, що книга стане корисною як для популяризації історичних знань та пам’яттєвих конструктів про український 
зріз Другої світової війни, так і для подальших наукових досліджень.

Від авторського колективу 
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УКРАЇНА В ЕПІЦЕНТРІ ВІЙНИ: ІСТОРІЯ, ПАМ’ЯТЬ, МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ

Проблематика Другої світової війни посідає помітне місце не тільки в наукових студіях, музейній практиці, а й у суспільно-
політичному житті. Прагнення різних політичних сил «розігрувати цю карту», вибудовувати на історичних подіях політичні 
технології актуалізують цю тематику, а іноді й перетворюють на інструмент мобілізації громадськості для тих чи інших акцій. 
Невміле (а частіше – несвідоме), тенденційне використання дихотомічних історичних явищ, як правило, має наслідком збурення 
суспільства, конфронтацію між різними його групами.

Нинішні події на Сході України унаочнюють можливості й характер апеляції до сенсів і символіки Другої світової війни як 
аксіологічних маркерів, покликаних приховувати справжню природу російської імперської експансії.

У зв’язку з цим особливого значення набувають вивірені наукові підходи до осмислення феноменології війни, її віддзеркалення 
в різних формах і жанрах – від учнівських і студентських робіт до великих узагальнюючих монографій, від шкільних музейних 
кімнат до національних меморіальних комплексів.

Так сталося, що лише чверть століття з 70 років, що минули від моменту завершення війни, історики працюють без ідеологічних 
пут і цензури, мають можливість вивчати джерела, які до того були недоступними. Інтеграція у світовий науковий і музейний 
простір дає змогу звірити, у якій системі координат діють вітчизняні дослідники, наскільки вони синхронізують свої зусилля з 
алгоритмом зарубіжних колег.

У цій статті йтиметься про три складники: власне історію як подієве полотно, музейні засоби його реконструкції та пам’ять 
про війну у двох іпостасях (як засіб осягнення війни і як об’єкт впливу наукової музейної роботи). Усі ці елементи тісно пов’язані, 
проте кожен має свою специфічну природу і призначення. Нам важливо виокремити саме можливості спеціалізованої музейної 
установи у відтворенні та фіксації інформації про війну, конструюванні сучасної моделі пам’яті про цей період нашої історії; 
роль музею у суспільному житті країни як науково-освітнього та комунікативного центру.

Відразу слід констатувати, що рівень постановки музейної справи в науково-методичному вимірі в Україні мало чим 
поступається зарубіжному (інша справа – фінансове й матеріально-технічне забезпечення музейних установ у нашій державі 
та за кордоном). Це лише на перший погляд непосвяченої людини може здатися, що музей покликаний лише комплектувати, 
зберігати й експонувати реліквії та документи. Насправді сучасний музейний заклад виступає потужним важелем впливу на 
суспільство, чинником самоідентифікації, формування активної життєвої позиції громадян, виховання підростаючих поколінь, 
продуцентом ідей і рекомендацій для державних органів, що здійснюють політику в гуманітарній сфері.

Більшість осередків музейництва військової історії акцентують увагу на висвітленні окремих аспектів Другої світової та, 
зокрема, німецько-рядянської війн. Серед них слід назвати Національний військово-історичний музей України, Національний 
музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році», Національний музей-меморіальний комплекс «Букринський плацдарм», 
Національний історико-культурний заповідник у м. Корсунь-Шевченківському (до його складу входить Музей історії Корсунь-
Шевченківської битви), Національний музей героїчної оборони і визволення Севастополя (у його структурі – діорама «Штурм 
Сапун-гори 7 травня 1944 року»), Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І.С. Конєва» та інші. Означені музейні 
заклади, як правило, подають події воєнної доби в загальному історико-краєзнавчому або біографічному вимірі. Єдиною музейною 
інституцією в Україні, яка висвітлює події війни у глобальній площині, з урахуванням усіх без винятку її складників, – залишається 

* Легасова Любов Володимирівна – заступник генерального директора з наукової роботи Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної 
війни 1941 – 1945 років», заслужений працівник культури України.

** Лисенко Олександр Євгенович – завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України.
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Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», визнаний державою і 
суспільством як один із провідних науково-дослідницьких, науково-методичних і освітніх центрів воєнної історії України. Усю 
його діяльність спрямовано на те, щоб музейними засобами допомогти відвідувачам зрозуміти витоки трагедій і спустошень, які 
несуть війни, показати шляхи їх відвернення, розкрити історичну жертовність і подвиг народу в борні проти нацизму, сприяти 
національно-патріотичному вихованню громадян, зокрема молоді. Наріжним каменем діяльності співробітників Меморіального 
комплексу є вироблення науково вивірених, концептуально оформлених, зважених підходів на всіх етапах роботи. 

Сучасний рівень її постановки в Національному закладі, а також кваліфікація співробітників дає змогу не лише нагромаджувати 
фонди й базуватися на цих матеріалах у процесі створення нових експозицій, виставок, підготовки та проведення науково-освітніх 
заходів, а й ґрунтовно займатися серйозними фундаментальними науковими дослідженнями. Наукова робота передбачає два 
основні напрями: музеєзнавчі розвідки і загальноісторичні напрацювання. Ще одним самостійним і перспективним вектором 
наукових зусиль стала підготовка спеціальних тематичних видань силами власного колективу та у співпраці з науковцями 
Інституту історії України Національної академії наук України. 

Комплектування колекцій, їхній облік і вивчення, вдосконалення основної експозиції, створення виставок, розробка науково-
теоретичних та методичних засад, визначення напрямів освітньої діяльності, професійна реставрація пам’яток історії – усі ці 
форми музейної роботи ґрунтуються на наукових дослідженнях і дають можливість колективу готувати і проводити методологічні 
й методичні семінари, всеукраїнські та міжнародні конференції, а також видавати наукові збірники, науково-методичні посібники, 
буклети, путівники, створювати документальні фільми тощо. 

Високий суспільний рейтинг музею, інтерес широких кіл і фахівців до його багатогранної діяльності ґрунтуються на 
інтелектуальному потенціалі досвідчених науковців, практиків-музеєзнавців і підтримуються плідними творчими зв’язками з 
вітчизняними та зарубіжними військово-історичними музеями, з ученими та професорсько-викладацьким складом провідних 
вишів країни, пошуковими групами, ветеранськими організаціями, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації.

Узагальненим підсумком усіх видів роботи наукового колективу, несучою конструкцією музейної практики стала головна 
експозиція музею, створена в 1994 – 1995 рр. Її основу становлять реліквії, що експонувалися раніше, а також нові надходження  – 
усього понад 17 тис. музейних предметів. Експозицію розгорнуто в 16 залах загальною площею 5 тис. кв. м. Останніми роками 
вона вдосконалена, доповнена матеріалами з нових надходжень, у тому числі унікальними.

Нинішнє змістове наповнення і спрямування основної експозиції (як і всієї роботи музею) базується на концепції, згідно 
з якою народ України в період Другої світової війни став одним із суб’єктів історичного дійства і зробив визнаний світовим 
співтовариством внесок у перемогу над нацизмом, за який сплатив непомірні жертви.

Ця обставина перетворила музей на справді національний не лише за етнічним колоритом чи етноцентризмом, а й за 
епічним синтезом власне українського й всесвітнього вимірів війни. Цей контекст є стрижневою методологічною конструкцією, 
на якій базується не тільки основна експозиція, а й усі інші види наукової продукції співробітників Меморіального комплексу: 
реліквійно-тематичні й документальні виставки, науково-документальні видання, освітні акції тощо.

Концептуальне спрямування головної експозиції музею акцентувалося на низці фундаментальних положень:
 – український народ був утягнутим у Другу світову війну державами, що опікувалися не його долею, а власними геополітичними 

інтересами, хоча лідери Німеччини й Радянського Союзу мали відмінну стратегію щодо українства й використовували 
здебільшого різні методи досягнення своєї мети, однак вони протидіяли розв’язанню «українського питання» згідно з правом 
нації на самостійне визначення й міжнародним правом;

 – переосмислюючи вельми складну, суперечливу вітчизняну історію воєнної доби, слід констатувати, що український народ у 
цілому сприйняв агресію як загрозу власному існуванню. Одразу ж після вторгнення Німеччини на територію Радянського 
Союзу Друга світова війна стала для нього визвольною, справедливою, бо це була війна за свою землю, рідну оселю та долю, 
а разом із тим за майбутнє всієї людської цивілізації; 
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 – якщо спробувати стисло сформулювати сутність воєнної епохи, то це – трагедія й героїзм українського народу, незмірні 
бідування та втрати, з одного боку, і безприкладний ратний і трудовий подвиг – з другого. Даючи загальну оцінку минулій війні, 
не можна не зазначити, що вона стала одним із найскладніших і найсуперечливіших періодів вітчизняної історії. На її перебігу 
позначилися всі чинники, і в першу чергу значні економічні та соціальні зрушення, які дали змогу СРСР швидко розгорнути 
могутній військово-промисловий потенціал. Водночас це й важкі наслідки тоталітарної деформації суспільства, репресій 
проти власного народу, керівництва Червоної армії. По суті, багатонаціональна Україна стала заручницею більшовицької 
системи та об’єктом антигуманних соціально-економічних експериментів; 

 – стрижневим змістовим наповненням експозиції стали: Україна і український народ у Другій світовій війні та їхній внесок 
у Перемогу над нацизмом і фашизмом. 40-мільйонний український народ, його територія, промисловий та аграрний  
потенціал, сировинні та продовольчі ресурси були втягнуті в епіцентр світової війни вже з вересня 1939 р. Майже 7 млн 
осіб, що становило 23 % особового складу Збройних Сил СРСР, було мобілізовано в роки війни з України. Серед генералів 
і адміралів цього періоду налічується близько 300 представників України [1]; 

 – в оновленій експозиції центральне місце посідає українська тематика, у якій розкрито такі поворотні воєнно-політичні події, 
як Московська, Сталінградська і Курська битви, операції на українських теренах, Берлінська операція, що мали безпосереднє 
значення для долі України. Важливими є участь представників різних національностей колишнього СРСР у битві за Україну, 
висвітлення багатонаціонального характеру Перемоги; 

 – окремою сюжетною лінією експозиції є показ боротьби самостійницьких сил за відновлення незалежності Української 
держави і створення для реалізації цієї ідеї суто національних збройних сил – Української повстанської армії. Друга світова 
війна поглибила громадянське протистояння в Україні, вододілом якого виступало питання про характер її державності;

 – в експозиції не обійдено увагою і складну проблему колаборації. Участь українців в арміях держав супротивних блоків 
слід розглядати як трагічний збіг обставин, викликаний попереднім історичним розвитком, глибокими геополітичними, 
внутрішньополітичними, соціально-економічними та морально-психологічними чинниками; 

 – Україна, як відомо, вийшла з війни в новій якості: вперше у своїй історії вона стала соборною, увібравши до свого складу майже 
всі українські етнічні землі. В експозиції показано, що у міжнародному плані республіка у воєнний період стала настільки 
помітним чинником Антигітлерівської коаліції, що завдяки цьому, зрештою, здобула право стати країною-фундатором і 
членом Організації Об’єднаних Націй. Отже, період Другої світової війни заклав міцний підмурок соборизації етнічних 
українських земель і майбутньої незалежності України; 

 – Україна стала не тільки одним із вирішальних театрів бойових дій, а й полігоном для практичного втілення політики геноциду 
і Голокосту, жертвами яких стали мільйони людей;

 – людський фактор у війні став «наріжним каменем» усієї експозиції, крізь який проводиться головна думка: перемогу здобув 
народ та його «плоть від плоті» – звитяжний солдат, на плечі якого ліг основний тягар війни; 

 – в історичній перспективі незліченні жертви та бідування народу не були даремні: Батьківщину було врятовано від чужоземного 
поневолення, створено найголовнішу передумову майбутнього державного суверенітету України;

 – війна не оминула жодну українську родину. У кожній оселі живе пам’ять про близьких і рідних, які загинули на війні чи 
зазнали тяжких мук у той безжалісний час. Пам’ять про війну є духовно-історичним надбанням нашого народу, його 
своєрідним генетичним кодом, запорукою відродження нації. Збереження та актуалізація цієї пам’яті має величезний 
виховний, моральний, історико-творчий потенціал, оптимізуючи суспільство, даючи йому додаткові імпульси для поступу 
й духовного зростання, відчуття історичної перспективи.
Зміст та тематично-художнє оформлення експозиції здійснені згідно з цією концепцією, покликані донести до відвідувача 

думку про те, що, незважаючи на плин часу, зміни політичної мапи світу та соціально-економічних умов, попри безумовний 
перегляд цінностей, перемога над нацизмом і фашизмом, героїзм та жертовність народу у війні не підлягають девальвації. Це – 
категорії вічні. 
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Особливість технології експонування виявилась у подачі суто історичного матеріалу шляхом створення символів і образів, 
що легко сприймаються та запам’ятовуються. При цьому науковці музею намагались уникнути нав’язування оцінок подій, 
фактів, вчинків людей. Головне завдання – подати воєнну епоху й людину в контексті історичних подій. Шляхом поєднання 
документальних, реліквійних, художньо-символічних та аудіовізуальних засобів здійснюється реконструкція основних подій 
Другої світової війни. Експозицію усіх залів тематично та хронологічно об’єднує акцентний образний стрижень, названий 
«Дорогою війни». За допомогою артефактів та документів створюється наскрізний художньо-історичний образ кожної теми, який 
розкривається, конкретизується й доповнюється документальною частиною експозиції, розгорнутої у вітринах відповідного залу. 

У такий спосіб відтворюються особливості міжнародної обстановки 1930-х рр., характерні риси розвитку та політики 
країн-антагоністів – Німеччини та СРСР, з’ясовуються причини війни, катастрофічний для Червоної армії перебіг подій  
у 1941 – 1942 рр., хід вирішальних битв – Московської, Сталінградської, Курської, Дніпровської епопеї, Корсунь-Шевченківської 
операції, штурму Берліна. Значну увагу приділено наступальним операціям на території європейських країн, створенню та 
діяльності Антигітлерівської коаліції, антинацистського руху Опору. В експозиції ґрунтовно відтворено стратегічне місце 
України як одного з центральних плацдармів війни, переконливо показано масовий характер боротьби проти нацистів, роль 
українського народу у створенні матеріальних і технічних передумов перемоги. Частина експозиційної площі розкриває 
особливості окупаційного режиму в Україні. Не обійдено увагою такі теми, як діяльність УПА, трагічні події в Західній Україні 
після вигнання гітлерівців, долі тих, хто повернувся з нацистського полону, колишніх остарбайтерів. Музейними засобами 
донесено до відвідувача значення соборності України, її становлення як суб’єкта міжнародного права. Кульмінацією експозиції 
є Зал Пам’яті, основною змістовною канвою якого стали такі тематичні вектори: війна в історичній долі України та його народу, 
пам’ять про війну, ціна Перемоги. Реліквійно-образні композиції «Стіна пам’яті», «Стіл тризни», «Журавлиний клин», «Вдови», 
«Повоєнне дитинство», які увічнюють невмирущу пам’ять про героїчне минуле, споріднену зі споконвічними християнськими 
традиціями українського народу. 

Створенню кожного експозиційного залу, розділу, тематичного вузла передувала тривала й ретельна дослідницька робота. 
Мало хто знає, що дані про Героїв Радянського Союзу та Героїв Соціалістичної Праці, імена яких представлені в Залі Слави музею, 
були зібрані, систематизовані й оприлюднені вперше саме науковцями музею. На той час, у 1970-х рр., виявити всі прізвища було 
дуже складно, адже ще не існувало історико-статистичного довідника «Герої Радянського Союзу» й двотомного біографічного 
словника «Герої Радянського Союзу», які вийшли відповідно в 1984 і 1987 – 1988 рр. Треба було виявити всіх живих і загиблих, 
а також тих, хто зник безвісти і помер від ран чи пішов із життя з різних причин після війни. Для цього в першу чергу були 
опрацьовані всі Укази Президії Верховної Ради СРСР від червня 1941 р. до 1946 р., післявоєні 1957 р., 1965 р. та інших років, у 
яких йшлося про присвоєння цього звання за подвиги, здійснені під час війни. Далі тривала копітка робота в Центральному 
архіві Міністерства оборони СРСР, де досліджувалися нагородні листи і складалися остаточні списки. Інтенсивністю відзначалися 
контакти з радами ветеранів частин та з’єднань, Радянським комітетом ветеранів війни, обласними, крайовими, республіканськими 
партійними і радянськими органами, військовими комісаріатами всіх рівнів. 

Згідно з чинними на той час правилами, кожна кандидатура Героя, прізвище якого мали викарбувати в Залі Слави, потребувала 
узгодження з партійними органами. Ця процедура супроводжувалася драматичними колізіями, про які свідчать документи.

З листів обкомів, крайкомів, міськкомів КПРС1: 
22.10.1980  р. «…Сообщаем, что Донецкий обком Компартии Украины не возражает против занесения фамилии Героя 

Советского Союза Литвиненко Г.Е. на пилоны зала Славы музея истории Великой Отечественной войны. 
Размещение в этом зале фамилий Заикина С.Я. и Удодова А.А. считаем нецелесообразным». 
31.10.1980 р. «Пермский областной комитет КПСС считает нецелесообразным заносить на пилоны фамилию тов. Козича И.С., 

так как он своим недостойным поведением компрометирует присвоенное ему звание Героя Советского Союза». 

1 Збережено мову оригіналів.
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16.12.1980  р. «Получено сообщение по телефону от начальника административного городского отдела горкома КПСС 
г. Москвы о нецелесообразности помещения фамилий Героев Советского Союза Ляпкина А.Г., Гокова Ф.А., Бабия В.В. в мемориал 
Славы. В письменной форме ответа не будет». 

Згідно з цими рекомендаціями, 22 прізвища Героїв Радянського Союзу не були вміщені на пілонах через «негідну» поведінку, 
скоєння дрібних злочинів чи якісь інші «провини», незважаючи на те, що звання Героя вони офіційно позбавлені не були. Не 
викарбувані на пілонах також прізвища Йожефа Буршика – підпоручика Чехословацької бригади, удостоєного звання Героя 
Радянського Союзу Указом від 21 грудня 1943 р. (у 1968 р. він нелояльно поставився до вступу радянських військ у Чехословаччину), 
Героїв Радянського Союзу-євреїв: молодшого лейтенанта М.Л. Фельзенштейна (Указ від 17  листопада 1943  р.) і єфрейтора 
К.М. Шураса (Указ від 24 березня 1945 р.), які виїхали на постійне місце проживання в Ізраїль (відповідно в 1974 р. і в 1979 р.)2. 

Ці прикрі явища, допущені не з вини наукових працівників музею, були виправлені в 1998 р. та 2004 р. Після ретельної 
перевірки в ЦАМО РФ і Управлінні Президента Російської Федерації з державних нагород усі прізвища Героїв були вміщені в 
Залі Слави. 

У результаті дослідницької роботи підготовлено аналітично-цифрові довідки: 
 – Герої Радянського Союзу, які одержали це звання за бої на території республіки (близько 4 тис. осіб); 
 – двічі Герої Радянського Союзу, які одержали це звання за Україну або брали участь у боях на українських землях (94 особи); 
 – кавалери ордена Слави трьох ступенів, які одержали нагороди за бої на території УРСР (859 осіб).

Принагідно слід зазначити, що в Україні подібний аналітично-узагальнюючий пошук більше ніде не проводиться. 
Доволі тривалою була й науково-дослідницька робота над створенням увідного залу музею, де вміщено перелік 1 152 об’єднань, 

з’єднань і частин, що одержали почесні найменування населених пунктів України, які вони визволяли, а також перелік 
252 партизанських з’єднань, загонів і підпільних організацій, що діяли на українських теренах [2]. 

Ці матеріали на час створення музею були закриті, тому довелося ретельно вивчати накази Верховного Головнокомандування, 
вивляти в них ті частини, які мали найменування міст і сіл України. У цій справі надали сприяння ветерани, працівники 
Міністерства оборони Радянського Союзу. Вони допомогли знайти необхідні джерела й одержати доступ до них.

У цьому ж залі вміщено перелік з’єднань і частин, що одержали найменування за географічними назвами. У більшості наказів 
ВГК дається тільки назва, а перелік відсутній. Тому довелося звертатися до Генерального штабу Збройних Сил СРСР, працювати 
в Центральному архіві Міністерства оборони Радянського Союзу і на базі дослідження наявних матеріалів складати такі списки. 
Це стосується низки назв, як-от: «Дніпровські», «Донбаські», «Карпатські», «Кримські», «Нижньодніпровські», «Перекопські», 
«Прикарпатські», «Сиваські» та інші (всього – 120 військових формувань).

Крім цього, на базі дослідження літератури та вже опрацьованих джерельних матеріалів уперше складені списки понад 
80  військових формувань із подвійними почесними найменуваннями міст і географічних назв України та інших держав: 
50-й Київсько-Берлінський мотоциклетний полк, 252-га Харківсько-Братиславська стрілецька дивізія, 94-та гвардійська 
Звенигородсько-Берлінська стрілецька дивізія, 243-я Нікопольсько-Хінганська стрілецька дивізія, 1-й Кіровоградсько-Берлінський 
штурмовий авіаційний корпус та інші. 

Спеціально уточнювалися й систематизувалися дані про склади фронтів, армій, корпусів, на базі яких підготовлено їхній 
перелік: «Бойовий склад фронтів, що воювали в Україні», «Бойовий склад армій, що воювали в Україні», «Бойовий склад корпусів, 
що воювали в Україні», «Бойовий склад армій і фронтів, що воювали на території Російської Федерації, Білорусії, Кавказу, Молдови 
і Прибалтики». Завдяки цілеспрямованій пошуковій роботі науковцям Меморіалу вдалося розшукати, а також домовитися про 
передачу з Міністерства оборони СРСР, рад ветеранів, окремих осіб на постійне зберігання даних про бойовий шлях об’єднань, 
з’єднань, частин, у тому числі тих, що брали участь у бойових діях на території України. Це – 603 історичні довідки, 243 історичних 
формуляри, 228 схем тощо, а також численні спогади учасників війни. 

2 Ці прізвища не згадувались навіть у двотомному біографічному довіднику «Герої Радянського Союзу» (1988 р.), вони з’явилися у додатку до цього видання у книзі 
«Кавалери ордена Слави трьох ступенів», який вийшов у 2000 р.



13

Ці матеріали дають змогу сформувати уявлення про визначне місце українського фактора не тільки у німецько-радянському 
протистоянні, а й в усьому перебігу бойових дій у Другій світовій війні. 

Треба зазначити, що результати досліджень, проведених науковцями Національного музею, широко використані в історико-
меморіальному серіалі «Книга Пам’яті України». Так, до його завершального тому «Безсмертя» (2000 р.) увійшли матеріали 
«Поріднені назавжди. З’єднання та частини, удостоєні назв визволених міст і територій України» і «Герої Радянського Союзу – 
українці та уродженці України». 

Поглиблене вивчення історичного джерельного комплексу, зокрема й архівних документів, фондової колекції, новітніх 
наукових публікацій; багаторічна співпраця з ветеранами – учасниками боїв, провідними вченими-істориками, насамперед 
Інституту історії України НАН України, Національного університету імені Тараса Шевченка, а також з редакціями «Книги 
Пам’яті України», «Енциклопедії історії України», інших наукових видань; робота з наукового комплектування фондів музею – 
усе це дає змогу через головну експозицію, публікації, різноманітні заходи та численні тематичні, реліквійні виставки достовірно 
розповісти про події, чітко розставити акценти та зробити наголос на людському чиннику перипетій доби воєнного лихоліття.  

Воїн, партизан, підпільник, повстанець, евакуйований, військовополонений, остарбайтер і той, хто перебував у 
концентраційному таборі чи на зайнятій ворогом території, живі й полеглі, поранені та ті, що зникли безвісти, – усі ці категорії 
учасників війни як суб’єкти історичного дійства перебувають у фокусі теоретичних напрацювань та експозиційного втілення. 
Отже, антропоцентричний формат війни останніми роками залишається одним із домінуючих для всіх форм роботи колективу.

Плануючи та здійснюючи свою діяльність, музей враховує той факт, що відвідувачів, за їхніми словами, насамперед цікавить 
«нова інформація про минуле», «додаткові знання, що дають змогу розширити світогляд», «першоджерела», «оригінальні пам’ятки», 
«достовірність», «наочність» тощо. 

Значну частину екскурсантів Меморіалу становить молодь. Оскільки вивчення історії Другої світової війни у школах та 
вишах, рівень навчальних посібників і підручників не завжди задовольняє сучасні вимоги, наукові співробітники Меморіального 
комплексу розробили різноманітні тематичні екскурсії, сценарії музейних уроків, семінарів, конференцій, інших заходів, 
спрямованих на поглиблене вивчення цієї теми, окремих її розділів. 

Переважаючими в роботі з цією категорією відвідувачів є традиційні, універсальні засоби музейної педагогіки й освітньої 
роботи, а також пошук новітніх форм впливу на свідомість підростаючого покоління, яке залишається байдужим до шаблонів, 
стереотипів і штампів, проте надзвичайно щиро й безпосередньо сприймає події, подані цікаво й неординарно. Від музейного 
предмета – через спільне переживання – до спільної історичної пам’яті – такий магістральний шлях формування громадянина 
на кращих історичних традиціях нашого народу. 

Аналіз відгуків, відповідей на музейні анкети та моніторингів свідчить, що музейні акції сприяють глибшому розумінню 
історії війни, створюють умови для евристики й подальшого пошуку нових знань про минуле. 

З Книги відгуків музею: 
«З величезним хвилюванням і захопленням ознайомився з оновленою експозицією чудового музею Великої Вітчизняної війни. 
Ви знайшли зовсім нові форми демонстрації великого лиха і чудової Перемоги нашого народу. Це – правдива історія Великої 

Вітчизняної війни, такою і повинна бути справжня історична наука».
Академік Б.Є. Патон. 
«Хотілося б окремим рядком відзначити в побудові експозиції Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої 

Вітчизняної війни 1941 – 1945 років» таку особливість, як науковість. Науковість побудови експозиції відчувається в усіх без 
винятку залах музею. Прикметною рисою меморіального комплексу є вдале поєднання емоційної спрямованості експозиції музею 
з дійсно науковим підходом співробітників музею. 

Нас особливо вразив той факт, що екскурсоводи музею намагаються сформувати у відвідувачів об’єктивне враження про війну». 
Магістри Національного педагогічного університету ім. Драгоманова: 
Вітолінш Олександр, Губань Радим.
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«…Ерудиція, методична майстерність, глибокі знання фактичного матеріалу, глибокі морально-політичні висновки з 
викладеного матеріалу допомагають майбутнім офіцерам значно поповнити свої поверхові знання про війну, про роль керівників 
та їх відповідальність на війні, залишають моральні та психологічні наслідки в серцях, розумі й душах майбутніх захисників 
Батьківщини.

…Вивчення воєнної історії в Київському інституті телекомунікації та інформатизації і в наступному році буде продовжено 
тут, у Музеї». 

Доцент ВІТІ «КПІ» К. Кулик. 
Намагаючись уникнути політичної кон’юнктурщини, науковий колектив Меморіального комплексу особливо дбає про 

підвищення наукового компонента в своїй діяльності. Демократизація суспільства, ліквідація табу на «закриті» теми, відсутність 
ідеологічного тиску і цензури, більш відкритий доступ до архівних документів, зняття грифу таємності з багатьох архівних справ, 
співпраця з представниками академічної та вузівської науки, творчі контакти із закордонними колегами, обмін історичними 
матеріалами та спільні міжнародні музейні проекти дали можливість вивести історико-музеєзнавчі дослідження на новий 
рівень. Головним напрямом наукової роботи – дослідницької, експозиційно-виставкової, методичної, освітньої – є вивчення 
й висвітлення ролі українського народу в боротьбі з нацизмом, втрат України, глибоке осмислення історичного процесу та 
засвоєння його уроків, пам’ять про тогочасні події. 

Навіть перелік деяких тем наукових студій дає уявлення про те, наскільки цікавим і різноманітним є коло питань, 
що розробляються: «Прикордонні бої в Україні. 1941 р.», «Радянський антинацистський рух Опору. Уродженці України в 
європейському русі Опору (аналіз фондової колекції)», «Самостійницький рух в Україні під час Другої світової війни. Діяльність 
ОУН та УПА в архівних джерелах. Знані особистості національно-визвольної боротьби», «Втрати українського народу під час 
окупації», «Жертви Бабиного Яру – представники різних національностей», «Військовополонені – долі, жертовність, трагедія», 
«Українці – учасники інтернаціональної боротьби в концтаборах Європи», «Участь бійців штрафних батальйонів у визволенні 
України», «Морально-психологічний стан населення щойно визволених територій», «Тил – фронту. Підприємства Києва під 
час Великої Вітчизняної війни», «Видатні особистості української культури в роки війни», «Сталінградська битва та початок 
визволення України в епістолярній колекції музею», «Радянські військові мобілізації 1941 р. та 1943 – 1944 рр. в Україні», «Почесні 
подвійні назви військових частин та з’єднань, які брали участь у визволенні України та країн Східної Європи від нацистських 
загарбників», «Кількаразове визволення від гітлерівських окупантів населених пунктів України», «Відзнаки Червоної армії. 
1935 – 1945 рр.», «Карпатська Україна напередодні Другої світової війни», «Документи нацистської окупаційної влади в Україні 
у фондозбірні музею», «Через ГУЛАГ в Герої», «Діти війни (у руслі соціальної історії)», «Церковне життя в окупованій Україні. 
Православні конфесії», «Щодо питання історичної пам’яті про війну в Україні» та багато інших. 

Науковий пошук спрямований на осмислення місця й ролі України не тільки у війні, а й у довоєнний та повоєнний час, 
трактування українського народу як суб’єкта історичного буття, що істотно впливав на тогочасні події. Лише така історична 
ретроспектива дає можливість осягнути суперечливу діалектику минулого й подальші перспективи, створити умови для 
усвідомлення світовою спільнотою і нашими співгромадянами єдності долі європейських народів, «європеїзувати» хід і наслідки 
Другої світової війни. 

З погляду поглибленого опрацювання теми «Внесок українського народу в розгром нацистської Німеччини» важливе місце 
посідає створення спеціальних тематичних виставок, серед яких – «Полководці та воєначальники українського походження», 
«З  іменем Богдана», «Золоте сузір’я Героїв», «Генерал Орленко» (до 100-річчя від дня народження двічі Героя Радянського Союзу 
О.Ф. Федорова), «Іван Данилович Черняховський» та інші, яким передувала глибока дослідницько-пошукова робота. 

Незрідка тематика досліджень диктується прагненням нагадати, а іноді й вивести із забуття імена наших земляків-українців, 
уродженців України, тих, хто проживає тут нині. Саме їм, відомим і маловідомим, присвячені такі наукові довідки, повідомлення 
та виставки, як-от: «Солдат, дипломат, генерал» (про Героя України генерала К.М. Дерев’янка), «Солдатська мати…» (про родину 
матері-героїні Є.Ф. Степанової), «До 55-річчя від дня загибелі закарпатського поета Дмитра Вакарова», аналітичні довідки про 



15

Героїв Радянського Союзу – учасників боїв за Україну, «Солдати Перемоги» (про воїнів, які пройшли війну з першого до останнього 
дня), «Кияни – герої завершальних операцій Великої Вітчизняної війни» та інші. 

Виставка, присвячена 100-річчю від дня народження генерал-лейтенанта К.М. Дерев’янка, який 2 вересня 1945 р. від імені 
СРСР підписав Акт капітуляції Японії і тим самим поставив крапку у Другій світовій війні, набула особливого резонансу в 
суспільстві. Її створенню передувала тривала дослідницька та пошукова робота. 

Молодий військовик українського походження постає перед численними відвідувачами Музею не тільки в образі генерала 
та дипломата, а й простої людини. На виставці вперше демонструвалися матеріали з сімейного архіву Дерев’янків. 

Зі щоденника Кузьми Дерев’янка: «…Найбільш складне для мене питання: яка мова є для мене ріднішою – російська чи 
українська? Перші слова, які я почув і вимовив – це були слова із самої глибини української мови. З цією мовою я жив і ріс, розвинувся 
і зміцнів. Російською мовою я навчився читати і пізнав усе, що зміг. З російською мовою у мене пов’язане усе свідоме життя. Але 
у той же час жодного слова української я не забув, і важить воно для мене стільки ж, як і російське…» [4]. 

Важливим актом роботи стала передача до Музею Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України 
комплексу нагород та документів до них К.М. Дерев’янка.

У науковому дискурсі проблематика антинацистського руху Опору посідає одне з помітних місць. Однак через політичну 
цензуру в радянські часи і спротив лівого політичного спектра продовжувалася беззастережна глорифікація цієї сторінки. Та все 
ж завдяки науковцям (насамперед А.В. Кентію, В.С. Лозицькому, А.С. Чайковському, В.І. Кучеру та іншим) це явище постало у всій 
його неодноманітності й складності. Музейники не лишилися осторонь. Спробою дослідити специфіку антинацистського руху 
Опору в різних регіонах України, його форми й наслідки стали наукові довідки та розвідки: «До питання про інтернаціональний 
характер руху Опору в Україні. 1941 – 1944 рр.», «Український штаб партизанського руху – 60 років по тому», «Партизанський 
рух Київщини. Створення та бойова діяльність партизанського загону «Перемога або смерть» та інші.

Результатом багаторічних зусиль з опрацювання матеріалів фондозбірні Меморіального комплексу став вихід у 2014 р. 
путівника «Партизанські колекції. Особові фонди», у якому подаються бібліографічні та музейно-документальні ресурси, 
пов’язані з персоналіями учасників радянського руху Опору та музеалії з персональних колекцій. У джерелознавчому огляді 
В.І. Смірнової та М.Ю. Шевченко міститься аналіз колекції персональних даних матеріалів «народних месників», що засвідчує 
значний пізнавальний потенціал цього сегмента фондів та можливості його широкого використання в повсякденній музейній 
роботі.

Надзвичайно актуальним залишається дослідження національного руху в роки Другої світової війни. На базі існуючого 
історіографічного доробку, а також у результаті наукових відряджень із метою комплектування музейної колекції підготовлено 
низку наукових розвідок «Антинацистська діяльність ОУН і УПА в роки Другої світової війни (роздуми над архівними та 
музейними документами)», створено та проведено цикл виставок, присвячених УПА: «На шляхах збройної боротьби», «Ніл 
Хасевич: відомий та невідомий» та інші. 

Представлені документи свідчать, що боротьба проти гітлерівських загарбників на окупованій території – складне, різнобічне 
явище, вона мала як організований, так і стихійний характер, різні політико-ідеологічні орієнтири. Враховуючи те, що історична 
наука ще не дала повного, вичерпного аналізу подій на окупованій території України, співробітники музею не ставили за мету 
робити певні висновки, давати остаточні оцінки. Це  – справа майбутнього. Мета експозиції щодо діяльності ОУН і УПА – 
наблизити відвідувачів до розуміння неоднозначних, трагічних сторінок історії боротьби українських патріотів, показати умови, 
у яких вона велась. 

Ще донедавна певні політичні сили намагалися всіляко протидіяти повноцінному розкриттю цієї теми музейними 
засобами. Свій тиск чинили прокомуністичні ветеранські організації. Однак науковці Меморіального комплексу не стали на 
шлях замовчування чи однобічного трактування цього багатовимірного, неоднозначного явища. Відтак вони мають всі умови 
для продовження плідної пошукової й дослідницької роботи. Необхідність таких зусиль обумовлена неоднозначністю оцінок 
українського самостійницького руху в сучасному суспільстві. Ось лише два міркування відвідувачів музею:
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«Дякую працівникам музею за висвітлення діяльності ОУН-УПА в роки Великої Вітчизняної війни. На мою думку, грунтовні 
наукові дослідження в цій царині з подальшим їх оприлюдненням, зокрема в екскурсійних програмах, сприяють пізнанню власної 
історії, якою вона була, а не «історіографії», яку штучно створюють». 14.07.2007 р. 

М. Смірнова – онука підполковника Радянської армії – фронтовика, кавалера орденів Червоного Прапора (1943 р.), Червоної 
Зірки, багатьох медалей, 49 років, м. Київ. 

«Уже третий год подряд я привожу группу студентов на летнюю практику по музеям Киева. Мы посещаем многие музеи 
Киева, но ни один не производил такого сильного впечатления, как музей Великой Отечественной войны. Это важная составная 
нашей исторической памяти. Очень хорошо, что он есть. Но совершенно недопустимо помещать экспозицию по ОУН-УПА в 
зале Движения сопротивления. Украинский фашизм не должен занимать это место. Ибо тем самым оскверняется память всех 
бойцов против фашизма». 29.06.2008 г.

Ю.В. Шахин  – кандидат исторических наук3.
У 2008 р. музею передано частину архіву Андрія Михалевича – керівника боївки Седлищанського районного проводу («Кос»), 

провідника Старовижівського районного проводу, Старовижівського надрайонного проводу, заступника провідника, референта 
служби безпеки Ковельського окружного проводу ОУН («Денис», «13»). Він загинув 8 грудня 1951 р., а всі його родичі були 
репресовані. На початку 1990-х рр. Йосип Шиманський, учасник «консервування» архіву, розповів про місце його зберігання 
своїм синам, і ті відкопали металевий бідон, у якому зберігалися звіти, повідомлення, накази, інструкції, інформації та інші 
документи 1940-х рр. 

Через погані умови зберігання більшість матеріалів були пошкоджені й перебували в критичному стані. Після їхнього 
одержання співробітниками музею була проведена значна робота з консервації, відновлення та повної реставрації документів. 
Близько 250 з них реанімовано, досліджено та атрибутовано науковцями Меморіалу. До цієї роботи залучено також Державний 
галузевий архів СБУ, документи якого допомогли дізнатися детальну біографію згаданих у матеріалах осіб, відтворити історичний 
фон тих буремних подій. Вони були представлені широкому загалу на документально-реліквійній виставці «Війна. Документ. 
Пам’ять. Маловідомі сторінки». 

Отже, музейні предмети, архівні документи дають підстави стверджувати, що будь-яка історична таїна піввікової, навіть 
вікової давнини, захована під грифами «цілком таємно», затушована військовою цензурою, закопана глибоко в землі чи затоплена 
водою, у будь-який момент здатна пролити світло правди на реальні події воєнної доби, аби нащадки пам’ятали, шанували 
історію своєї держави та її творців. 

Наприкінці квітня 2009 р. до Меморіального комплексу за консультацією кваліфікованого реставратора звернулися колеги 
з Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського. Пошуковці громадської організації «Патріот» передали 
науковцям обласного музею знайдений на місяцях оборонних боїв за Чернігів металевий сейф із документами. 68 років пролежала 
знахідка у воді, внаслідок чого документи перетворилися на суцільну масу. Саме в такому стані (вміщеними в ємність із водою) 
вперше побачила їх завідувач науково-реставраційного відділу музею І.І. Руденко, коли приїхала у відрядження до Чернігова. 
Після попереднього обстеження було вирішено перевезти реліквії до Києва і розпочати реставрацію. Робота ця дуже складна, 
копітка, потребує багато часу. Проте вже нині, аналізуючи документи, які вдалося від’єднати й реставрувати, з великою ймовірністю 
можна припустити, що сейф належав відділу політпропаганди 195-ї стрілецької дивізії. Відомо, що в складі 31-го стрілецького 
корпусу  5-ї армії Південно-Західного фронту в 1941 р. вона вела бої на чернігівському напрямі. Загальна кількість відредагованих 
і прочитаних документів становить 117 аркушів. Нині низка відреставрованих науковцями Меморіалу матеріалів експонується на 
виставці «День, коли почалась війна! Пам’ятаємо!», розгорнутої на експозиційно-виставкових площах Чернігівського обласного 
історичного музею ім. В.В. Тарновського.

У центрі уваги науковців Меморіалу перебуває насамперед вивчення музейного зібрання. Воно зорієнтоване, з одного 
боку, на опрацювання фондової колекції, а з другого – на безпосереднє дослідження музейних пам’яток. Результати цих зусиль 

3 Збережено мову оригіналів.
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збагачують історичні знання і використовуються науковими співробітниками музею для вирішення різноманітних питань у 
практичній музейній роботі. 

Історія України та її мешканці посідали особливе місце в житті, фронтовій біографії і в літературній творчості С.С. Смирнова4. 
Тому цілком зрозуміло, чому значну частину архіву відомого письменника-дослідника його родина на прохання керівництва 
Меморіального комплексу в 1983 р. передала саме до цього музею в Києві: це листи-спомини, клопотання, запити – справжні 
сповіді про все пережите, деякі з особистими реліквійними матеріалами (фото, фронтові листи, довідки, характеристики, газети 
тощо). Крім того, є й особисті матеріали С.С. Смирнова – фронтові записники, робочі нотатки, рукописи літературних творів, 
стенограми деяких авторських програм, численні привітання, фото різних років. Серед тих, чиї імена «відкрив» Сергій Смирнов, – 
захисники Брестської фортеці та Аджимушкайських каменоломень у Керчі, герої Малинського підпілля на Житомирщині, 
легендарний підводник Олександр Маринеско та льотчиця Катерина Зеленко, які в числі останніх указів Президії Верховної 
Ради СРСР були удостоєні звання Героя Радянського Союзу, та багато-багато інших, нині уславлених, а тоді зовсім не відомих 
героїв. Саме С.С. Смирнов сприяв реабілітації колишніх військовополонених, поверненню їм доброго імені. 

 Треба зауважити, що на відміну від особистого архіву письменника, який зберігається у фондах Меморіалу Брестської 
фортеці й містить матеріали винятково про учасників захисту цієї фортеці в 1941 р., архів у Національному музеї відображає мету 
пошуково-дослідницької роботи С. Смирнова: повернути Батьківщині імена гідних її патріотів – колишніх бранців гітлерівських 
концтаборів. Серед них – Герой Радянського Союзу, Національний Герой Італії Ф.А. Полєтаєв, один з організаторів та керівників 
антифашистської боротьби радянських військовополонених у Генуї; І.Г. Алексєєв – лікар-хірург, учасник оборони Києва, який 
надавав медичну допомогу в’язням Дарницького, Богунського (Житомирщина) таборів для радянських військовополонених, 
а також у концтаборах Німеччини; Л.А. Силін, військовий юрист, організатор і керівник підпільного шпиталю в с. Єреміївка 
(Полтавщина) восени 1941 р. та інші. 

За результатами дослідницької роботи вівся пошук, складено наукові довідки, розвідки, статті, публікації. Деякі з унікальних 
матеріалів експонувалися на реліквійних виставках: «Пам’ятаємо», «Війна і Перемога – жіночого роду», «Трагедія радянських 
військовополонених», «Буду думати, що я недарма ходив по землі…» (до 90-річчя від дня народження С.С. Смирнова) та інших.

Таким чином, пошуково-дослідницька та освітньо-виховна діяльність талановитого письменника, телерадіопубліциста, 
кіносценариста С.С. Смирнова знайшла продовження в зусиллях співробітників Національного музею. 

Не менш цікавим є й архів І.Ф.  Євдокимова, у роки війни – полкового комісара, військкома Київського укріпрайону, 
учасника оборони столиці України, який після війни понад 20 років ретельно збирав та вивчав матеріали про події під Києвом 
у 1941 р. Після смерті Іларіона Федоровича ці документи були передані до музею, де вони не просто зберігаються, а постійно 
використовуються науковцями в дослідницькій, пошуковій, експозиційній і виставковій роботі. Саме до цього джерела музейні 
працівники звертаються за інформацією при складанні текстів екскурсій, тематичних картотек, наукових довідок, для надання 
консультацій відвідувачам. Інформація та документи з цього фонду були використані під час оновлення розділу основної 
експозиції музею, присвяченого Київській оборонній операції 1941 р. Наприклад, фото і сповіщення про загибель лейтенанта 
І.П. Баранника, командира взводу 339-го окремого артдивізіону 147-ї стрілецької дивізії 37-ї армії Південно-Західного фронту, 
написане ним власноруч у критичний момент бою. Основну частину фотодокументів композиції «Вибух», до якої увійшли фото 
загиблих захисників міста, також зібрані дослідником упродовж тривалих років і збережені в його архіві. 

Упродовж тривалого часу І.Ф.  Євдокимов опрацьовував у Центральному архіві Міністерства оборони СРСР документи 
Південно-Західного фронту за липень – вересень 1941 р. Відібрана там інформація, а це виписки з бойових зведень і політдонесень 
окремих підрозділів, частин і з’єднань фронту, реляції до нагороджень захисників Києва тощо дає змогу відтворити картину 
подій, що відбувалися на підступах до міста під час його оборони. Вона набуває ще більшої ваги в наш час, коли доступ до архівів, 
які опинилися на території іншої держави, ускладнився. 

4  С.С. Смирнов разом із батьками підлітком потрапив в Україну, закінчив школу та розпочав трудову біографію в Харкові. У роки війни, з 1943 р. – спеціальний кореспондент 
армійської газети «Мужество» у складі Степового, 1-го і 2-го Українських фронтів.
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Довгі роки Іларіон Євдокимов листувався з безпосередніми учасниками подій, які він досліджував. У 1960-х рр., коли ще 
були живі учасники оборони Києва і пам’ять не зраджувала ветеранів, їхні спогади іноді були ціннішими за архівні документи. 
Як приклад можна навести спогади лейтенанта К.І. Односума, командира вогневого взводу 244-го артполку 147-ї стрілецької 
дивізії 37-ї армії Південно-Західного фронту, представлені в основній експозиції музею (композиція «Вибух»). Крім того, колишній 
комісар вважав своїм обов’язком розшукати місця поховання, хто значився зниклим безвісти, домогтися вручення нагород 
за мужність тим, хто їх не отримав. Цьому напряму роботи Іларіона Федоровича присвячувався розділ реліквійної виставки 
«Пам’ятаємо» (1996 р.). 

У цій нелегкій благородній справі співробітники музею вважають себе наступниками І.Ф. Євдокимова, продовжувачами його 
справи. Завдяки музейним науковцям тільки останнім часом отримали звістки про місце загибелі та поховання рідні захисників 
Києва – О.І. Антипіна, Ф.С. Бабровського, Д.І. Губського, В.С. Кочелаєвського, П.А. Кучеренка, Д.І. Неудахіна, Ф.Й. Олексієнка, 
В.К. Осипова, О.М. Панічкіна, І.Я. Плишакова, В.І. Плотнікова, М.А. Сала і С.М. Чаленка. Останки воїнів були знайдені на місцях 
боїв за столицю України та ідентифіковані за вкладками до солдатських медальйонів, які тепер експонуються в музеї. 

Продовжуючи пошук, розпочатий І.Ф. Євдокимовим, наукові співробітники встановили зв’язок із рідними й зібрали комплекси 
матеріалів оборонців Києва: молодшого лейтенанта В.П. Якуніна, старшого сержанта М.Ф. Максимова – коменданта гарнізону 
і зв’язківця доту № 131, лейтенанта А.Х. Жуковця – коменданта доту № 208 Київського укріпрайону, молодшого лейтенанта 
О.М. Федораки – командира взводу 737-го стрілецького полку  147-ї стрілецької дивізії 37-ї армії Південно-Західного фронту. 

Послідовне та поглиблене вивчення матеріалів архіву І.Ф.  Євдокимова допомогло науковцям Меморіального комплексу 
підготувати низку наукових матеріалів, що сприяло створенню експозиції виставок «Під крилом – Київ» та «Знову цвітуть 
каштани». 

Робота над документами архіву триває. Можливості їхнього використання ще далеко не вичерпані. 
Висвітленню маловідомих подій історії столиці України, увічненню героїзму й жертовності захисників і визволителів міста, 

збагаченню історичної пам’яті поколінь присвячені підготовлені співробітниками музею наукові розвідки «Київський УР в 
обороні Києва», «Участь бійців 4-го полку НКВС в обороні Києва», «Життя в окупації. Будні Києва в період 1941 – 1942 рр.», 
«Бойова діяльність 166-го Київського інженерно-танкового полку», «Партизанський рух Київщини», «Протиповітряна оборона 
Києва (листопад 1943 р. – липень 1944 р.)», «Історія створення залізничних мостів через Дніпро в районі Києва у 1943 – 1944 рр.» 
та багато інших. 

У вітчизняній історіографії немає спеціальних праць, присвячених Парку Слави в Києві, які б повною мірою розповідали 
про тих, хто навічно спочив поруч із могилою Невідомого солдата. Уже впродовж тривалого часу співробітники Меморіального 
комплексу проводять науково-дослідницьку та пошукову роботу: вивчають фондову колекцію, літературу, періодичні видання; 
опрацьовують особові справи та нагородні листи Героїв Радянського Союзу; простежують бойовий шлях кожного, хто похований 
у Парку Слави. Комплектування матеріалів про цих воїнів музей розпочав ще в 1980-х рр. Серед перших музейних предметів, 
які потрапили до фондів установи, стали документи, речі, фото Героїв Радянського Союзу М.П.  Кирпоноса, Д.І.  Турбіна, 
Н.М. Шолуденка, А.Н. Вітрука. Згодом, у 2000 р., значну частину експонатів виявлено в колишньому музеї історії Печерського 
району, який було розформовано. Завдяки цілеспрямованій, наполегливій роботі з наукового комплектування колекція Меморіалу 
поповнилася документами, фронтовими листами, фотографіями Героїв Радянського Союзу М.І.  Гогічаішвілі, І.Д.  Леонова, 
С.О. Малигіна, Ю.М. Должанського; кавалерів бойових орденів Ю.Ф. Фоміна, І.Г. Єлисєєва, А.П. Пилипенка, І.І. Колотушкіна. 

На жаль, довідкового матеріалу на частину персоналій майже не було. На запити науковців музею до різних архівів надійшли 
довідки на А.В. Бабіна, І.Г. Єлисєєва, Й.Є. Зубарева, А.П. Пилипенка, Ю.І. Фоміна, С.М. Фрідмана. Але й нині відсутні дані на 
О.О. Жукова, І.Ф. Ромашенка, В.М. Сербіна, М.Г. Чернишова. 

Одночасно з накопиченням довідкового матеріалу працівники музею продовжували роботу з комплектування. Вдалося 
дізнатися, що один із похованих офіцерів, А.В. Бабін, після визволення Києва був начальником інженерних військ Київського 
військового округу. Архівні джерела підтвердили колишнє місце його проживання. У будинку № 8 на Печерському узвозі мешкали 
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його далекі родичі. Через них удалося встановити контакт із донькою генерала – Лідією Анатоліївною Бабіною, котра живе у 
Філадельфії (США), та отримати реліквійні документи: записник, орденську книжку, фото. Водночас було зроблено запит до 
ЦАМО РФ, завдяки якому з’ясовано багато біографічних подробиць, героїчних звершень цієї особистості. Адже генерал-майор 
інженерних військ А.В. Бабін мав високі нагороди: ордени Леніна, два – Червоного Прапора, Вітчизняної війни I ст. У результаті 
пошуку музей отримав експонати А.В. Бабіна й дізнався про легендарну долю заступника командувача, начальника інженерних 
військ Закавказького фронту, який, за словами колишнього командувача військ Закавказького фронту генерала І.В. Тюленєва, 
«успішно запломбував Кавказ від ворожої піхоти і танків» [5]. 

У 2009 р. родичі Героя Радянського Союзу М.Д. Авдєєва прочитали в Залі Слави ім’я дідуся. Під час дослідження родинного 
архіву науковцями Меморіалу встановлено, що капітан М.Д. Авдєєв, штурман ескадрильї, загинув у бою 2 вересня 1944 р., 
похований у Парку Слави. Донька Миколи Дмитровича передала на довічне зберігання до музею унікальні фото та документи 
батька. Таким чином вдалося пролити світло на долю ще одного поховання на Алеї Героїв. 

Унікальні документи науковці музею віднайшли в 2002 – 2003 рр. в архівних справах військкоматів м. Києва та області: 
це – списки, складені в 1945 р. на 29 військовослужбовців, похованих у районі Аскольдової могили (28 воїнів було перепоховано 
у 1957 р. у Парку Слави, доля останків 29-го за списком – лейтенанта Бориса Файвужинського (1922 – 1943 рр.) – невідома, 
пошук продовжується); схема розміщення могил на Аскольдовій могилі; документи, накази, розпорядження 1945 – 1948 рр. про 
благоустрій могил фронтовиків; оригінал повідомлення про загибель Героя Радянського Союзу Н.М. Шолуденка і т.д. Пошук і 
дослідження в цьому напрямі тривають. 

Надзвичайно цінним джерелом для вивчення воєнної антропології та впливу війни на суспільство загалом й окремих його 
членів зокрема є листи і щоденники учасників війни, її безпосередніх свідків. Саме цей пласт документального фонду музейної 
колекції упродовж багатьох років є одним із предметів досліджень наукових працівників Меморіалу, за результатами яких 
з’явилися наукові повідомлення, розвідки, довідки: «Листи з війни», «Листи, датовані 1941-м роком, у колекції музею», «Пишу 
тобі листа із сорок п’ятого…» (колекція фронтових листів завершального періоду війни); «З думою про Україну», які розкривають 
внутрішній світ учасників війни, їхні почуття та  переживання, розповідають про їхню боротьбу, тугу за мирним життям, віру 
в перемогу над загарбниками.  

Крім того, на базі цих музейних предметів створено та проведено стаціонарні й пересувні виставки «Чекай на мене» та 
«Листи з війни», які експонувались і в самому музеї, і за його межами, у тому числі в Національному музеї героїчної оборони та 
визволення Севастополя, Національному Корсунь-Шевченківському історико-культурному заповіднику, Національному палаці 
культури «Україна».

На виставці «Врятовані. Збережені. Повернуті» (з нагоди 65-річчя Перемоги) до розділу «Непрочитані листи 41-го» увійшла 
колекція з 1 208 актів кореспонденції червня – вересня 1941 р., які залишилися невідправленими на пошті Кам’янця-Подільського 
та були вивезені окупантами до Відня. Інспектор телеграфного зв’язку при генеральному поштовому комісарові райхскомісаріату 
«Україна» доктор Г. Ольшлегер, який займався відправкою листів, у супровідному документі зазначав: «Я прошу листи не 
розпорошувати, вони всі з Волині… Ця колекція дає картину настрою російського народу на початку війни». 67 років ці листи 
перебували у музеях Австрії, проте не тільки не досліджувалися, а навіть не були прочитаними. На початку 2010 р. листи передані 
Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України до фонду Меморіального 
комплексу. Співробітникам музею вже вдалося розшукати близько 550 родин адресантів та адресатів. 

2012 р. в унікальній серії «Дослідження, документи, свідчення» з’явилося чергове видання, до якого увійшли наукові статті 
й підбірка документів та матеріалів. Заслуговує на увагу другий розділ частини ІІ, котрий містить перелік опублікованих актів 
кореспонденції та інших документів, іменний, географічний і навіть предметно-тематичний покажчики, що має сприяти 
продовженню пошуку.

Спільно з відповідними організаціями України, Російської Федерації та країн СНД Меморіал організував та здійснює 
Міжнародний гуманітарний проект – «Увага! Пошук! Непрочитані листи 1941-го». 
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Ґрунтовне вивчення писемних джерел, і насамперед епістолярної спадщини, допомагає проаналізувати рівень масової 
свідомості, дослідити психологію, відтворити морально-психологічний стан усіх категорій суспільства в роки випробувань, адже 
саме вони несуть у собі значний виховний заряд. 

Слід зазначити, що історична цінність і унікальність цих музейних предметів очевидна: саме через листи та щоденники 
можна простежити зміни у сприйнятті війни безпосередніми її учасниками в різні періоди протистояння, роздуми, вчинки й 
долі конкретних людей. Невипадково важливим напрямом наукового комплектування музейної колекції є пошук та збирання 
документальних писемних свідчень періоду війни. Одним із таких унікальних джерел стали сторінки щоденника київської 
вчительки Г.К. Лук’янової, яка під час гітлерівської окупації нелегально навчала дітей і підлітків математики й фізики. 

Зі щоденника Г.К. Лук’янової:
18.09.1941 р. «…Ось вони і відступають! Вони дуже повільно йдуть – сірі, запорошені, різних родів наші радянські війська. 

А  ми так були впевнені, що вони будуть й далі захищати Київ. У Києві барикади з мішків із піском, «їжаки», протитанкові рови, 
доти в магазинах. Що ж це? Серце моє розривається від болю… Я хочу, щоб вони подивилися на мене. Ніхто не дивиться. Вони 
йдуть бульваром від Святошина. Очі їх відсутні. Вони дивляться в себе. Що вони бачать там? Я сідаю на лаву на бульварі та 
гірко, ревма реву – йде з ними життя!» [6]. 

А якою великою внутрішньою динамікою і напругою позначені листи, що стали передсмертними… Вони є ще одним 
свідченням того, що їхні автори йшли в безсмертя свідомо, виявляючи при цьому непересічну мужність та відвагу. Ось лише 
два рядки з епістоли Героя Радянського Союзу О. Борканюка: 

3.10.1942 р. «…Сьогодні мене повісять… Умираю в сорок одному році віку… Вірю, що Перемога буде наша. Не плачте, не 
горюйте, будьте щасливі» [7]. 

У наукових розвідках «Радянський партизанський рух у щоденникових записах його учасників», «Листи учасників 
антинацистського радянського підпільно-партизанського руху в Україні (1941 – 1944 рр.)», «Щоденники учасників радянського 
руху Опору» музейними науковцями зроблено спробу проаналізувати документи з музейної колекції: листи та щоденники відомих 
партизанських керівників С.А. Ковпака, О.Ф. Федорова, О.М. Сабурова, С.В. Руднєва, Т.А. Строкача, у яких простежується не 
тільки спектр почуттів партизанських вожаків, а й цінна інформація, що доповнює загальну картину подій. Особливо цікавими 
в цьому плані є щоденники двічі Героя Радянського Союзу командира Сумського партизанського з’єднання С.А. Ковпака та Героя 
Радянського Союзу комісара з’єднання С.В. Руднєва, які писали їх у винятково важких умовах – під час Карпатського рейду. 
Навіть враховуючи те, що автори не могли бути повністю відвертими та щирими, ці щоденники стали унікальними свідченнями 
тогочасних подій. 

З перших сторінок майже в кожному записі – трагедія і звитяга, біль втрат і радість зустрічей, суворі випробування війни. 
Зі щоденника С.А. Ковпака: 
12.06.1943 р. «…На шляху зустріли прикордонне село Глушкевичі. Села не було – все село спалили німці. Населення зі сльозами 

розповідало про звірства німців. До сімдесяти родин було зарізано людожерами, їх потім поспіхом поховали по дворах. Двори 
перетворились у могили, а село – у кладовище. Нас зустріли як синів, із сльозами на очах…» [8]. 

16.07.1943 р. «Розвідка 3 і 6 рот форсують ріку по шию у воді… Вода збиває з ніг, люди падають, вода несе їх під ноги іншим, 
збиває… Ураганний вогонь, трасуючі нитки станкачів, розриви снарядів… Герої форсують річку, допомагаючи один одному…» [9]. 

Не залишалися поза увагою партизанського керівника й побутові проблеми своїх підлеглих:
24.08.1943 р. «Після Карпат – перший день відпочинку. Бійці нагодовані, а деякі навіть зайнялись лагодженням одягу, обірвались 

остаточно, у групі 50 % без взуття, а штани обірвались у всіх, шинелей немає ні в кого» [10]. 
Цікавою й цінною є інформація про зустрічі та стосунки з місцевим населенням, а також загонами УПА: 
21.06.1943 р. «…Форсували річку Случ в селі Більчаки. Узяли в полон бульбівців, розпитали їх та відпустили» [11]. 
26.06.1943 р. «Щоб не пролити даремно кров жінок, дітей, старих, що перебували в селі, щоб не спалювати красиві українські 

мазанки, ми вирішили написати націоналістам листівку й відправити зі зв’язковим… Проїжджаючи село Здвиж, я помітив на 



21

вулицях жінок, стариків, відчувалось, що населення симпатизує нам… Ми поки що ведемо політику не помічати націоналістів. 
Половину справи вони роблять із користю для нас…» [12]. 

20.07.1943 р. «Населення від нашої появи розгублене…» [13]. 
24.08.1943  р. «Прикарпатське населення починає надавати нам допомогу – і не тільки харчуванням, але й різними 

повідомленнями про противника…» [14]. 
Особливу увагу приділяє цій темі в своєму щоденнику й С.В. Руднєв. У музеї зберігається копія цього щоденника, перезаписана 

з оригіналу в 1944 р. відомим партизаном – поетом П.М. Вороньком.
Зі щоденника С.В. Руднєва:
24.06.1943 р. «…Тут таке політичне протистояння, що треба добре міркувати: вбити – це дуже просто, але треба зробити 

так, щоб уникнути цього, націоналісти – наші вороги, але вони б’ють німців. Ось тут лавіруй та міркуй!» [15]. 
25.06.1943 р. «…Нам треба вести політику бити німця разом, а жити нарізно…» [16]. 
Різні за стилем викладу, із самоцензурою, щоденники учасників руху Опору дають змогу відчути безпосереднє ставлення 

людини до особливого періоду в історії нашого народу. 
У 2010 р. завдяки спільним зусиллям співробітників Меморіального комплексу й ЦДАГО України (упорядники – О.В. Бажан, 

С.І. Власенко, А.В. Кентій, Л.В. Легасова, В.С. Лозицький) з’явилося видання «Партизанська війна в Україні» (російською мовою), 
у якому були оприлюднені повні версії щоденників відомих партизанських командирів. Певною мірою книжка позначила точку 
неповернення у висвітленні тематики радянського руху Опору й остаточне зняття науковцями табу з усіх його проявів.

Темою окремого дослідження тривалий час залишається початковий етап війни, який характеризується складністю і 
неоднозначністю подій, а також відсутністю базових документів. Саме цей період часто викликає гостру полеміку, псевдонаукові 
спекуляції та категоричні оцінки з боку деяких учених, політиків, літераторів, ветеранів. 

Оскільки історична наука недостатньо використовує специфічні музейні джерела, співробітники музею намагаються 
заповнити цю прогалину шляхом вивчення та аналізу фондових набутків, збирання супутньої інформації, виявлення нових 
фактів тощо. Саме так з’явилися науково-аналітичні та інформаційні довідки «1941-й рік у фондовій колекції музею»,  
«На першій лінії вогню (про бойову діяльність бійців прикордонних загонів Українського прикордонного округу 22 червня  
1941 р.)», «Прикордонні бої в Україні (за матеріалами експозиції і фондів музею)» та інші. Такі дослідження збагачують 
емпіричну базу та використовуються для вирішення проблем практичної музейної роботи, насамперед екскурсійної та 
експозиційно-виставкової. 

Помітною подією в суспільному житті стала реліквійна виставка «22  червня… На зламі», створена в 2001 р. на базі 
матеріалів Меморіального комплексу, а також провідних музеїв з військової тематики Російської Федерації, Республіки Білорусь, 
Федеративної Республіки Німеччина. Не повторюючи змісту головної експозиції, матеріали виставки розвинули й поглибили 
теми трагедії і подвигу нашого народу на зламі його історичної долі – в 1941 р. Задум акцентувати увагу на цій катастрофі 
1941 р. був новаторським, адже донедавна в історичній науці тема невдач та поразок Червоної армії замовчувалася, й у той 
час подібна виставка була б неможливою. Проведений захід органічно вписався у відзначення 22  червня як Дня скорботи і 
пам’яті жертв війни. 

У результаті багаторічної пошуково-дослідницької роботи співробітники Меморіалу поповнили музейну колекцію 
цінними матеріалами про випускників 1941 р. На основі вивчення нових надходжень, фондової колекції Меморіального 
комплексу, матеріалів Педагогічного музею України та музею середньої школи № 77 м. Києва було створено документально-
реліквійну виставку «А завтра була війна…», яка мала широкий резонанс у наукових колах, засобах масової інформації та 
відвідувачів.

Із Книги відгуків:
«Ми з древнього Львова. Те, що побачили на виставці, вразило нас до глибини душі. То є не просто експонати, то є зболена 

дитяча пам’ять. Подібного немає ніде. У вас працюють вельми душевні і розумні люди, бо то не під силу простим людям…».
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З великою пошаною до Вас – вчителі.
«Виставка вражає своєю високою моральністю, трагізмом, величезним патріотизмом. Фактично це були ще зовсім діти, 

але яка в їхніх душах була велика любов до Батьківщини! Вони йшли на смерть і перемогли! Ми повинні зберігати мир на землі, 
повинні пам’ятати, що війна – це лихо, смерть… Спасибі співробітникам за пам’ять! Це унікальна виставка».

Родина Борисових, м. Донецьк.
Українське суспільство передвоєнної доби без прикрас, замовчувань і патетики – так стисло можна окреслити провідну 

сюжетну лінію виставки «Якщо завтра війна…». На перший погляд здається, що нічого нового тут не скажеш, однак співробітники 
музею знайшли «свіжий», промовистий матеріал і змогли «вплести» його в загальну канву таким чином, що він пульсує, привертає 
увагу, примушує працювати розум і серце. Зібрані разом понад 250 експонатів із фондової колекції музею відтворили неповторну 
й сповнену протиріч атмосферу 1930 – початку 1940-х рр. на теренах тодішнього Радянського Союзу, а відтак і в Україні.

До 70-ї річниці початку німецько-радянської війни було реалізовано спільний проект Державної архівної служби України та 
Меморіалу – документальну виставку «Війна. Документ. Пам’ять. Рік 1941-й». Майже через 100 музейних предметів та документів 
із фондів музею, архівних установ України, Російської Федерації, архіву Служби зовнішньої розвідки України, зібраних у 
9  розділах, простежуються події перших днів агресії Німеччини та її союзників проти СРСР аж до початку окупаційної доби 
(цей розділ поряд з іншими джерелами містить учнівські твори на тему «Що я пережив під час окупації», написані в 1944 р. в 
різних куточках України).

Складником цього великого проекту стала виставка «Голоси з минулого», в основу якої лягла вже згадана епістолярна 
колекція «Непрочитані листи 1941-го». 

Співробітники Меморіалу спираються на документальні джерела, серед яких не останнє місце посідають спогади учасників 
цих подій, концептуально вибудовують виставки таким чином, щоб у відвідувача формувалося цілісне уявлення про початковий 
етап війни, його темні й світлі, трагічні й героїчні сторони. У центрі уваги тут завжди перебуває простий солдат, який виніс на 
собі увесь тягар війни. 

Не залишилися на периферії наукового пошуку й непрості долі генералів 1941 р. Саме їм були присвячені тематична виставка, 
створена в музеї до 60-річчя початку війни, та дослідження «Солдати в погонах генералів», де шляхом тривалого пошуку й 
зіставлення опублікованих даних, фондових матеріалів Меморіального комплексу на фоні конкретно-історичного полотна вдалося 
розповісти про генералів, які брали участь в обороні столиці України 1941 р. і наступальних операціях 1943 р., у результаті яких 
Київ був визволений від гітлерівських загарбників.

Це дослідження, а також наукові повідомлення «Невільники ХХ століття», «Салюти Перемоги», «Автографи Перемоги», 
«І пам’ять, і слава…», підготовлені провідними науковцями Меморіалу, увійшли до останнього тому історико-меморіального 
серіалу «Книга Пам’яті України» – «У вічному боргу. Місто-герой Київ». Цей серіал широко використовується в дослідницькій, 
виставковій, освітній діяльності Меморіального комплексу. Відповідно до ювілейних дат здійснюється тематичне експонування 
«Книг Пам’яті» і «Книг Скорботи» в Залі Пам’яті музею. Такий спосіб презентації видань акцентує увагу на результативності 
спільних пошуково-наукових зусиль, демонструє їхню логіку, завершеність. Крім того, відвідувачі мають можливість ознайомитися 
зі списками загиблих, відшукати прізвища рідних. 

Із Книги відгуків: 
«Уважаемые сотрудники музея! Преклоняю колени перед вами. Спасибо за память. Я сегодня нашла своего родного деда – 

Пилипца Кирилла Федоровича, пропавшего без вести в 1941 году. Я не ожидала, что такое возможно».
о. Сахалин
подполковник юстиции Тумашева Валентина Васильевна и моя мама5. 
На жаль, навіть у такому солідному виданні, як «Книга Пам’яті України», не вдалося «згадати усіх поіменно». Зібрані в 

результаті копіткої роботи матеріали дали змогу ніби повернути з небуття постаті тих воїнів, які були поховані. А ось трагічні долі 
5 Збережено мову оригіналів.



23

тих, хто й дотепер вважається зниклим безвісти, залишаються серйозною проблемою, що потребує подальших зусиль наукових, 
громадських, ветеранських, пошукових організацій та їхньої підтримки з боку держави. 

Одним із прикладів є доля старшого сержанта С.П. Богуна з Донеччини, який у грудні 1943 р. (так значиться в сповіщенні) 
зник безвісти. У похоронці на адресу матері не вказано ані дати, ані місця чи назви населеного пункту, поблизу якого це трапилося, 
проте старанно закреслені слова «в бою за соціалістичну Батьківщину, вірний воїнській присязі, проявив геройство та мужність»… 
Мати так і не дізналася, де похований її син, адже багаторічні неодноразові спроби родичів та працівників Меморіального 
комплексу встановити долю воїна залишилися марними. На жаль, ім’я захисника Вітчизни Семена Павловича Богуна навіть 
не згадується в «Книзі Пам’яті України», оскільки архів місцевого військкомату, де перебували оригінальні документи, згорів у 
1953 р., а документ, що зберігався в матері воїна та його родичів, у редколегії «Книги Пам’яті України» оригіналом не вважали… 

Упродовж усього існування Меморіального комплексу співробітники по крихтах збирали, вивчали, досліджували документи 
і матеріали, які проливали світло на проблему радянських військовополонених на окупованій території України в 1941 – 1944 рр. 
Ця тема практично не вивчалася радянськими істориками з ідеологічних причин. 

За результатами досліджень музейними працівниками підготовлено наукову довідку «Табори в Дарниці та на Сирці – місця 
масового винищення радянських військовополонених і мирних громадян за часів німецько-нацистської окупації м. Києва  
(1941  – 1943 рр.)», наукове повідомлення «Мартиролог «Грослазарету» м.  Славути Хмельницької області: музейний аспект 
проблеми», стаття «Невільники ХХ сторіччя», наукова розвідка «Заручники неволі», які стали основою концептуального рішення 
виставки «Трагедія радянських військовополонених у роки війни. Люди і долі». Не претендуючи на повне розкриття цієї складної 
та болісної теми, виставка відтворила атмосферу полону, його наслідки для тих, хто мав нещастя «пройти» крізь цей жах, а отже – 
привернути увагу суспільства до цієї теми, стимулювати зусилля пошуковців, учених, краєзнавців переглянути стереотипи у 
ставленні до колишніх радянських військовополонених, сприяти поверненню цим людям доброго імені. 

Особливо відчутні результати дало вивчення трьох книг обліку померлих в’язнів «Грослазарету» м. Славути Хмельницької 
області. Створений у серпні 1941 р., цей табір проіснував до січня 1944 р. Через нього пройшли близько 150 тис. поранених і 
хворих червоноармійців. Книги реєстрації померлих у «Грослазареті» таємно, з ризиком для життя, вели самі в’язні. Усього до 
них занесено 19 053 прізвища військових бранців різних національностей колишнього Радянського Союзу. 

Науковці музею проаналізували та систематизували наведені у книгах списки померлих і, наскільки це було можливо, 
дослідили біографії згаданих у них людей. Завдяки багаторічним зусиллям було складено детальну картотеку за місцем народження 
полонених, яка багаторазово вивірялася та уточнювалась. 

У 1995 р. були вперше підготовлені, розіслані та опубліковані списки уродженців України по областях. Ці ж списки 
відпрацьовувалися разом із редакцією «Книги Пам’яті України», яка внесла їх до нових публікацій. 

Наступним етапом стала публікація упродовж 1996 – 1998 рр. списків уродженців Російської Федерації, які загинули у 
«Грослазареті». 

На надіслані музеєм матеріали надійшли офіційні відповіді від апарату Президента Татарстану, мерій Москви і  
Санкт-Петербурга, адміністрацій Іркутська, Красноярська, Пермі, Твері, Курської, Оренбурзької та Ростовської областей. 
Департамент у справах видавництва та інформації Уряду Москви одержані матеріали оформив у збірник, передав до всіх районних і 
міських друкованих та електронних засобів масової інформації. Адміністрація Твері не тільки двічі опублікувала списки в місцевій 
пресі, а й підготувала сюжет для міського телебачення, віднайшла кошти, щоб надати родичам можливість відвідати Україну. 

Лише за останні роки науковцями музею після ретельного дослідження написано і відправлено в усі куточки колишнього 
СРСР близько 3 000 листів-анкет. І незрідка, надсилаючи листи-відгуки (а їх вже понад 100), рідні колишніх військовополонених 
на знак вдячності передають співробітникам Меморіалу на довічне державне зберігання власні сімейні реліквії. Отже, ця робота 
дає подвійний результат: по-перше, повертаються з небуття імена тих, хто зник безвісти, по-друге, фонди музею поповнюються 
безцінними реліквіями, які, у свою чергу, дають змогу створювати на їхній основі нові експозиції. 
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Продовжуючи цю діяльність, у 2007 – 2008 рр. науковці Меморіалу опрацювали та підготували матеріали для науково-
популярних видань «Мости дружби. Україна-Грузія», «Мости дружби. Україна-Узбекистан» на тему «Табір військовополонених 
«Грослазарет» м. Славути Хмельницької області». 

На основі напрацювань попередніх років у 2011 р. було підготовлено до друку науково-документальне видання «Історія 
великих страждань. Нацистські табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині», що започаткувало 
серію «Дослідження, документи, свідчення». Ця незвичайна за структурою та змістовим наповненням книжка складається з 
трьох частин, кожна з яких виконує різні функції. Наукові розвідки, зосереджені в І частині, розкривають проблему військового 
полону в усіх його вимірах, акцентуючи увагу на тому, що це явище – невіддільне від нацистської політики і практики геноциду 
на окупованій території України. Друга частина містить унікальні документи, пов’язанні з функціонуванням нацистських 
таборів у Славуті, руху Опору, долями військових бранців, листування з родичами, державними установами тощо. Третя частина 
об’єднує документи й матеріали на електронному носії: «реєстр мучеників» (список померлих в’язнів), про партизанів Кам’янець-
Подільського з’єднання ім. Ф.М. Михайлова та інші.

У руслі видавничих проектів був підготовлений науково-публіцистичний збірник «Українські в’язні концтабору Маутхаузен: 
свідчення тих, хто вижив». 

Тематика наукових досліджень часто визначається суспільними потребами та викликами часу. Специфіка такої роботи 
полягає в тому, що вона має не лише пізнавальне, а й практичне призначення. Упродовж кількох років працівники музею 
досліджують тему «Українські остарбайтери». За результатами цієї роботи – а вона складалася з вивчення музейного зібрання, 
опрацювання літературних джерел, архівних документів, спогадів колишніх остарбайтерів – було підготовлено кілька публікацій, 
телерадіопередач, а також наукові розвідки та довідки: «Українські остарбайтери (за трофейними німецькими документами з 
фондового зібрання Меморіального комплексу)», «Соціально-гуманітарний аспект музейного дослідження проблеми українських 
остарбайтерів», «Спогади остарбайтерів як джерело дослідження історії міста Києва», «До проблеми українських остарбайтерів. 
Погляд дослідника» та інші. 

Першим підсумком тривалих пошукових зусиль науковців Музею стала виставка «Про них ще не все сказано… Долі 
українських остарбайтерів», підготовлена у 1998 р. Практично вперше широкий загал дістав можливість ознайомитися з тими 
аспектами проблеми, які лише почали опрацьовуватися в науковій літературі. Високий статус виставки та її суспільно-політичне 
звучання засвідчили участь у її презентації Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні 
Е. Гайкена, інших офіційних осіб.

Евристичний потенціал експонатів, правильно обрані методологічні орієнтири, об’єктивність у висвітленні суперечливих 
і складних питань викликали підвищений інтерес німецької громадськості до виставки (пересувний її варіант під назвою 
«Німецький окупаційний режим в Україні. Доля українських остарбайтерів» експонувався в музеях Берліна (ФРН). 

Наступним кроком у цьому напрямі став вихід у світ спільного з Інститутом історії України НАН України наукового видання 
«… То була неволя». Спогади та листи остарбайтерів», що стало одним з найпомітніших у цій тематичній ніші. 

Усе це привернуло увагу суспільства до маловідомого на той час, проте вкрай хворобливого історичного явища, породженого 
війною, а також, напевно, сприяло вирішенню деяких питань компенсаційних виплат колишнім остарбайтерам Німеччиною. 

Однією з магістральних тем дослідження впродовж багатьох років залишається нацистський геноцид на території окупованої 
України – найбільш трагічна сторінка в історії нашого народу. Тільки останнім часом науковцями музею підготовлено близько 
десяти наукових, аналітичних, інформаційних довідок, розвідок, повідомлень із цієї тематики: «Бабин Яр – біль нашої пам’яті», 
«Знищення нацистськими окупантами пацієнтів Київської психіатричної лікарні імені академіка І.П. Павлова. 1941 – 1942 рр.», 
«Документи нацистської влади в Україні у фондозбірні музею» та інші. 

У радянські часи тема Голокосту завдяки спеціальним зусиллям правлячої верхівки ніби «розчинилася» в окупаційній 
проблематиці й нівелювалася в сюжетах про терор і геноцид нацистів на загарбаних східних землях.
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Та як тільки з’явилася можливість, історики взялися досліджувати цю трагічну сторінку війни у всіх її проявах. Спільно з 
іншими установами й організаціями (Національним музеєм історії України, Європейською радою України, Фондом «Пам’ять 
Бабиного Яру» та іншими) було проведено низку музейних акцій: фотодокументальну виставку «Бабин Яр: біль нашої пам’яті» 
(до 55-річчя трагедії Бабиного Яру), художньо-документальну виставку «Бабин Яр: пам’ять та уроки історії (до 60-річчя трагедії 
Бабиного Яру)» та «Засторога у майбутнє» (2006 р., Український дім). 29 вересня 2011 р. у Меморіальному комплексі було проведено 
реліквійно-документальну виставку «Праведники Бабиного Яру. Гуманістичний подвиг українців». До експозиційного ряду 
науковці залучили 1 500 документів та музейних експонатів із фондів музею, Галузевого державного архіву Служби безпеки 
України та архіву Служби зовнішньої розвідки України, фондів бібліотеки Гете-Інституту в Києві, особистої колекції І.М. Левітаса. 
У назвах розділів – «Гітлерівський новий порядок. Голокост у Європі: початок», «Нацистська окупаційна політика та Голокост 
в Україні», «Бабин Яр: 1941 – 1943 роки. Пам’ять та уроки трагедії», «Праведники Бабиного Яру» – розкривається еволюція 
расистської політики від ідеологічних постанов до варварських методів реалізації, наслідки якої ми відчуваємо й переживаємо 
донині. Варто відзначити вдалий творчий задум та просторові й експозиційні рішення авторів і виконавців. У першому випадку 
заслуговує на позитивну оцінку поєднання двох антагонічних смислових рядів – жертв екстермінацій і тих, хто їх рятував.  
У другому – йдеться про вдале використання рельєфу і простору ввідного залу, образ київських вулиць, якими євреї вирушали 
в останню земну путь. Виставки мали широкий резонанс у вітчизняних і зарубіжних громадських колах.

Тема нацистського геноциду звучала і в інших дослідницьких та виставкових проектах. Свого часу Президент України 
В.А. Ющенко одержав від свого польського колеги пропозицію створити українську національну експозицію в музеї «Аушвіц-
Біркенау». До справи долучилися науковці Меморіального комплексу та Інституту історії України НАН України, архівісти, які 
спрямували свої зусилля на виявлення документів і тих, хто був в’язнем цього концтабору. Упродовж 2008 – 2009 рр. колишнім 
бранцям Аушвіц-Біркенау надіслали 1 200 листів і анкет. Було отримано відповідь від 120 осіб (в’язнів чи їхніх рідних), у яких 
містилося 99 документів і матеріалів. Крім того, у результаті наукових відряджень до Волинської, Запорізької, Івано-Франківської, 
Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької областей та АР Крим було отримано 40 персональних 
комплексів – остарбайтерів, військовополонених, євреїв, учасників українського самостійницького руху й радянського руху 
Опору, малолітніх в’язнів, червоноармійців, які визволяли Освенцим. Однак через відсутність державної підтримки національну 
експозицію в музеї «Аушвіц-Біркенау» створити не вдалося.

Майже 300 реліквій та документів стали основою двох виставок: «Концтабір Освенцим – український вимір» (2008 р.) та 
«Концтабір Аушвіц – український вимір. Дослідження, документи, свідчення» (січень 2015 р.). До створення останньої долучилися 
Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» (м. Дніпропетровськ), Центральний державний кінофотофоноархів 
імені Г.С. Пшеничного та Український інститут національної пам’яті.

Художньо-образною домінантою виставки стали оригінальні малюнки З.Ш.  Толкачова, свідка визволення Аушвіца, із 
графічних серій «Освенцим» та «Квіти Освенцима»; фотозображення рук колишніх в’язнів Аушвіца, назавжди затаврованих 
номерами; реліквійно-образні комплекси «Пісочний годинник» із залученням речей жертв нацистських таборів та «Шлях до 
пекла», що складався з реліквійних матеріалів, фотосвідчень, листів-спогадів, анкет тощо. Увагу акцентовано на табірних номерах, 
зокрема на таврованих, що були винятково у в’язнів Аушвіца. Історичний фон суттєво доповнили відеоінтерв’ю з колишніми 
в’язнями Аушвіца, здійснені в Меморіальному комплексі.

Цього року Президент України П.О. Порошенко був запрошений на урочистості з нагоди 70-ї річниці визволення концтабору 
Аушвіц-Біркенау, де знову обговорювалася можливість створення національної експозиції України в цьому меморіалі. Успішними 
виставковими експозиціями музейні науковці продемонстрували здатність реалізувати цей важливий проект для міжнародного 
іміджу України. 

Участь у спільних виставках, міжнародних наукових конференціях, численні публікації, робота із засобами масової інформації 
дали змогу Меморіальному комплексу репрезентувати себе на міжнародній арені як солідну науково-дослідну установу, надійного 
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партнера для співпраці, встановити нові контакти з громадськими й державними інституціями, започаткувати сучасні музейні 
та наукові проекти. 

У діапазоні широких суспільних функцій музей виконує наукові дослідження на замовлення державних установ, громадських 
організацій, окремих ветеранів або їхніх родин. 

Важливим суспільним завданням, яке ставлять перед собою наукові відділи музею, є участь у формуванні колективної 
історичної пам’яті. Оскільки щороку невмолимо скорочується число безпосередніх учасників тих вікопомних подій, а з ними 
йдуть у небуття фрагменти історичної пам’яті про війну, без яких неможливо відтворити її цілісну, сповнену суперечностей 
і внутрішньої драматургії картину, одним із пріоритетних напрямів роботи музейних науковців залишається фіксація та 
опрацювання джерел з усної історії війни у вигляді записів, фонозаписів, автографів, анкет представників усіх категорій населення 
України, які пережили війну, а також комплектування музейної колекції матеріалами воєнної доби, насамперед документальними, 
їхня систематизація і вивчення. 

У Меморіальному комплексі акумулюються й інші види джерел, які використовуються з метою висвітлення маловідомих 
сторінок воєнної доби, а також державної політики пам’яті. Так, фонд «Взаєморозуміння і примирення» передав музею кілька 
сотень справ, у яких зберігається листування колишніх жертв нацизму – остарбайтерів, радянських військовополонених, 
малолітніх в’язнів та інших – з фондом щодо компенсаційних виплат. Серед цього джерельного масиву зустрічаються справжні 
інформаційні скарби, з яких війна проступає новими, часто зовсім не очікуваними гранями.

Особливість дослідницької діяльності у музеї полягає в тому, що вона базується на тісному взаємозв’язку історичної науки 
і музеологічної практики. Маючи солідну наукову базу, музейний заклад повинен усі види накопиченої наукової інформації 
робити доступними для відвідувачів.

Ось чому серед різнобічних напрямів діяльності музеїв особливе місце посідає експозиційно-виставкова робота. Адже 
виставки дають можливість докладніше висвітлити ту чи іншу подію, оперативно оприлюднити необхідну інформацію та 
відгукнутися на пам’ятні дати, привернути увагу громадськості до сучасних проблем тощо. 

Однією зі спроб дати своєрідний соціальний зріз воєнного покоління стала тематична виставка «Весна. Перемога. Пам’ять», 
присвячена 55-річчю Перемоги. У центрі експозиції, що налічувала понад 750 раритетних експонатів, перебували солдати й 
офіцери, чоловіки і жінки, дорослі й діти. Особливу увагу привертали воєнні та повоєнні долі Героя України полковника Л.Г. Сушка, 
Героя Радянського Союзу Н.Н. Федутенко, вчителя київської школи, кавалера ордена Слави трьох ступенів В.М. Рибалка, солдата, 
а по війні служителя православної церкви Б.С. Крамаренка, відомих українських письменників О.Т. Гончара, Ю.О. Збанацького 
та інших. 

З війною пов’язана ціла галерея непересічних людей, видатних постатей вітчизняної історії, чиї долі переплелися з непростою 
долею нашого народу. Та далеко не кожну особисту історію можна розповісти мовою музейних засобів, адже для цього потрібні 
насичені джерельні комплекси, які науковці здатні розгорнути в цілісні історичні полотна.

У нашому минулому існує символічна фігура – Олесь Гончар. Фронтовик, письменник, громадський діяч – цей славний син 
України спізнав усі жахіття фронтової дійсності, гіркоту полону і втрат, але знайшов у собі сили гідно перенести всі випробування 
і стати знаковою фігурою в культурному просторі країни, автором широковідомих творів – «Прапороносці», «Тронка», «Модри 
камінь», «Циклон», «Людина і зброя», «Собор» та інші.

З нагоди 95-ї річниці від дня народження Героя України,  Героя Соціалістичної Праці,  фронтовика, письменника, 
громадського діяча Олеся Гончара в музеї організували виставку-портрет «Історичні постаті ХХ століття: Олесь Гончар». 
Її основу сформували майже 400 експонатів  – документів, рукописів, малюнків, речових реліквій, щоденників, нагород, 
книг, переданих до Меморіалу дружиною митця Валентиною Данилівною та Національним музеєм літератури України, 
Дніпропетровським національним історичним музеєм ім.  Д.І.  Яворницького, Центральним державним архівом-музеєм 
літератури і мистецтва України. У  реконструйованій біографії О.Т. Гончара –  фронтовика, письменника, громадського діяча – 
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віддзеркалена не тільки буремна воєнна доба, а й ціла епоха, сповнена доленосних випробувань для українського народу, так, 
як у його широковідомих творах.

Ще одним персональним проектом стала фотодокументальна виставка «Євгеній Халдей. Митець, воїн, людина». Вона 
підготовлена співробітниками Меморіального комплексу та Музеєм Шереметьєвих у травні 2011 р. З 200 задіяних у експозиції 
фото 30 глядачі побачили вперше. Є.А. Халдей як військовий кореспондент ТАРС перебував на фронтах війни від першого до 
останнього дня. Знімав на морі й на суші, на різних театрах бойових дій, на теренах СРСР, Румунії, Болгарії, Угорщини, Югославії, 
Болгарії, Німеччини. Саме йому належить знімок «Прапор Перемоги над Райхстагом, м. Берлін. 02.05.1945 р.». Фотолітопис 
Є.А. Халдея став цілим пам’яттєвим пластом, пов’язаним із війною.

Особливе місце в діяльності творчого колективу музею належить постійному пошуку нових форм і методів роботи. 
 На цьому шляху трапляються як труднощі, так і досягнення. До останніх можна віднести досвід створення невеликих тематичних 
виставок, що давно вже увійшов у практику науково-експозиційної роботи Національного музею історії Великої Вітчизняної 
війни. Створенню цих виставок передує глибоке вивчення наукової та мемуарної літератури, архівних документів, матеріалів 
фондів, а також пошукова робота. Одним із таких проектів стала тематична виставка «Герої повітряних таранів над Чорним 
морем» (1998 р.) із циклу «Із племені крилатих». Науковці Меморіалу встановили прізвища та виявили фотографії шістнадцяти 
льотчиків ВПС Чорноморського флоту, які в різні роки війни здійснили 18 таранів ворожих літаків (у кримському селищі Кача 
на вшанування їхньої пам’яті споруджено обеліск). 

Наступним етапом роботи було відновлення деталей повітряних боїв, розшук родичів героїв, збирання фронтових реліквій. 
Хвилюючим і неповторним стало відкриття цієї виставки, де зустрічалася з батьком, капітаном В. Чорнопащенком, який загинув 
у квітні 1942 р., його донька Марія Василівна, про народження якої він так і не дізнався…

Віддаючи належне значенню наступальних операцій на території України в 1943 – 1944 рр., працівники музею звернули 
увагу на надмірну глорифікацію та подання цих подій без критичного осмислення. Глибоке вивчення матеріалу, аналіз втрат 
привернули увагу до теми новобранців, яких сотнями тисяч мобілізували польові військкомати і непідготовлених, ненавчених 
кидали у криваві битви, іноді без підтримки авіації, танків і навіть артилерії. Дослідженню цієї теми сприяло вивчення 
документального фонду з обліку загиблих воїнів у роки війни, що довгий час розпорошено зберігався у військкоматах та 
військових архівах України. 

Невідворотна загроза повної втрати цього надзвичайно важливого, унікального пласту джерел інформації про війну 
обумовила необхідність його акумуляції, опрацювання та належного збереження в одному місці – у стінах Меморіального 
комплексу. З ініціативи музейного керівництва Міністерство оборони України вирішило це питання. Упродовж 2006 – 2008 рр. 
науковці виїздили з відрядженнями майже до всіх обласних центрів України, де зібрали понад 9 тис. архівних справ, що містять 
понад 3 млн документів: сповіщень про загибель (похоронки) військовослужбовців Червоної армії 1939 – 1945 рр., видані діючими 
військовими частинами, санітарними та лікувальними установами, районними військкоматами, Управлінням з обліку загиблого 
і зниклого безвісти рядового та сержантського складу; особисті документи та листи загиблих військовослужбовців, надіслані 
військовими частинами до військкоматів разом зі сповіщенням про загибель; документи сільських та місцевих органів влади 
про пошук зниклих безвісти військових тощо.

Крім того, на постійне зберігання до Меморіального комплексу з військкоматів були передані понад 700 справ двічі Героїв 
та Героїв Радянського Союзу, які проживали в Україні. 

Дослідження документів з обліку втрат є самостійним і перспективним вектором наукових зусиль колективу музею, що 
передбачає насамперед систематизацію, наукову обробку й музейне використання сповіщень про загибель воїнів радянських 
Збройних сил. Для її здійснення було створено новий науково-дослідний відділ з вивчення та музейного використання 
документальних пам’яток щодо людських втрат в Україні під час війни, проведено конкурс серед концепцій діяльності цього 
відділу, підготовлених молодими науковцями. Темами наукових досліджень відділу стали: «Повідомлення про загибель – історичні 
документи пам’яті й скорботи», «Питання обліку втрат у Червоній армії», «Радянські військові мобілізаційні процеси в Україні», 
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«Діяльність польових військкоматів у ході визволення території України; Український вимір війни. Втрачені роди України», 
«Похоронка» як джерело музейного та історичного дослідження» та інші. 

 У результаті науково-дослідницької роботи співробітники музею вже виявили десятки й сотні «похоронок» на так званих 
«чорносвитків» – мобілізованих зі щойно визволених територій. На Букринському плацдармі на південь від Києва у жовтні – 
листопаді 1943 р. навічно залишилися новобранці з Переяславщини: Іван Кравченко (1924 р.н.), Григорій Кравченко (1925 р.н.), 
Василь Кучеренко (1926 р.н.), Кирило Куличевський (1926 р.н.), Василь Ковалевський, Андрій Кутовий, Петро Кутовий, Василь 
Розовик (1910 р.н.), Павло Рибак (1922 р.н.), Федір Рибак, Зіновій Рубан, Степан Романенко, Ілля Репа, Михайло Репа та сотні 
інших. Це тільки кілька прізвищ зі справ № 11, 12, 18, де вказане місце загибелі [18]. 

5 листопада 1943 р. у Пущі-Водиці загинули рядові В.Г. Москаленко (1910 р.н.), М.Т. Мельниченко (1920 р.н.), С.В. Москаленко 
(1912  р.н.), М.Д.  Савенок, Д.Я.  Винниченко (1906  р.н.), П.С.Новик (1911  р.н.), П.М.  Мельниченко, І.Я.  Мельниченко, 
Д.Ю. Москаленко (1912 р.н.) із с. Лютіж [19]. 

У довідці (замість червоноармійської книжки) рядового Микити Юхимовича Селеги із с. Димер, бійця 712-го стрілецького 
полку 132-ї Бахмацької стрілецької дивізії, значиться, що боєць загинув 29 листопада 1943 р. 4 листопада Димер було визволено 
бійцями 132-ї стрілецької дивізії. Отже, червоноармійської книжки боєць не встиг отримати через нетривалий термін перебування 
на фронті.

У томах із «похоронками» часто трапляються витяги з протоколів засідань сільських рад, де чітко вказано: «призваний 
польовим військкоматом».

У документі сільської ради с. Старі Петрівці записано: «Журавель Андрій Корнійович, 1912 р.н., 20.10.1943 р. призваний 
польовим військкоматом у РСЧА і 4.11.1943 р. був убитий на полі бою за Київ, похований у лісі біля Пущі-Водиці» [20]. У той же 
день у Пущі-Водиці загинув новобранець зі Старих Петрівців Григорій Семенович Чухманенко, який із бійцями зовсім близько 
відійшов від рідного дому [21]. 

Окремі документи скорботних стосів присвячені військовим некрополям Києва, де поховані десятки тисяч наших 
земляків та воїнів різних національностей. Мимоволі виникає запитання: «А скільки людей залишилось уздовж доріг, шосе?». 
«Похоронки» спонукають до тривалого пошуку невідомих, безіменних солдатів та офіцерів, рідні яких і до цього часу не 
знають, де їхні могили. 

Систематизація та аналіз цих документів ще раз фокусують увагу як істориків, так і суспільства в цілому на питанні про людські 
втрати України, остаточна цифра яких і тепер невідома, мільйони співвітчизників залишаються серед тих, хто зник безвісти. 

Першою в Україні спробою створення цілісної, науково обґрунтованої експозиції на базі «похоронок» став завершальний 
експозиційний зал музею – Зал Пам’яті, відкритий для відвідувачів ще в 1995 р. до 50-річчя Перемоги. Саме тут на 27-метровому 
«поминальному столі» вишикувалися нехитрі речі фронтового побуту, а поміж ними – понад 1 000 «похоронок», невеличка 
частина того, що передано музею лише одним, Чорнобаївським районним військкоматом Черкаської області. Тут же й довідки 
про поранення. Вони нагадують: кожен другий воїн-українець загинув на фронті, кожен другий із тих, хто залишився живим, 
став на все життя інвалідом [22]. 

Документи з обліку втрат – це гігантський науковий айсберг, що дає можливість не лише глибоко проаналізувати загальну 
проблему людських втрат України у війні, а й надати систематизовану персональну інформацію по кожному із загиблих. Для 
практичної реалізації цих можливостей у 2008 р. науковцями було розпочато створення «Всеукраїнської електронної бази даних 
на загиблих та зниклих безвісти воїнів у роки Другої світової війни». Мета її формування полягала в тому, щоб надати можливість 
громадянам дістати узагальнену інформацію про час і місце загибелі своїх рідних, установити військову частину, у якій проходив 
службу воїн, його бойовий шлях, знайти відомості про місце його поховання, а також наочно ознайомитись з оригінальними 
музейними документами з обліку втрат (в електронному вигляді), проаналізувати та зіставити відомості. Наразі до бази даних 
внесено понад 190 тис. персональних карток загиблих та сканографій документів (по Київській та Вінницькій областях). Робота 
над її наповненням постійно триває.
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Одночасно зі створенням електронної бази загиблих науковці музею проводять пошукову роботу за запитами від населення, 
громадських організацій тощо. Упродовж 2007 – 2015 рр. було опрацьовано понад сім тисяч запитів від громадян України та 
іноземців стосовно надання інформації про їхніх загиблих рідних. У них яскраво виражена моральна мотивація пошуку, вони, 
як правило, емоційні, змістовні. Усім заявникам надана вичерпна відповідь.

Окремою проблемою у пошуковій роботі є здобування відомостей про зниклих безвісти. Зниклим вважався 
військовослужбовець, котрий був відсутній у частині з невідомої причини, а його пошук упродовж 15 діб не дав результатів. 
Відомості про зниклих передавалися в штаб, а родичам надсилали сповіщення на зниклого безвісти. Переважна частина 
військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти, загинули під час відступу, розвідки боєм, в оточенні, тобто у тих 
випадках, коли поле бою залишалося за противником. Засвідчити їхню загибель унаслідок різних причин було нелегко. Серед 
зниклих безвісти також й особовий склад частин і підрозділів, які були розбиті або загинули в оточенні. Через десятки років 
вони повертаються з небуття.

У 2008 р. пошуковці загону «Прикордонник» (керівник С.Д. Мальцев), а також загону  ім. генерала Ватутіна (керівник 
О.П. Тарасюк) у лісовому масиві поблизу  м. Вишгород Київської області знайшли останки 75 бійців, які загинули в 1941 р. під 
час Київської оборонної операції. Усі полеглі були одягнуті у військовий одяг, мали зброю, засоби особистого протихімічного 
захисту. У декого при собі були солдатські медальйони (усього знайдено 18 медальйонів). Пошуковці звернулися до музею про 
допомогу у встановленні персоналій загиблих та пошуку їхніх родин.

Науковцями Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років проведена значна робота з 
дослідження солдатських медальйонів. Вдалося відкрити й прочитати 13 іменних записок загиблих. За документами ЦАМО РФ, 
усі воїни рахувалися зниклими безвісти. Переважна більшість – родом зі Сталінградської області Російської Федерації. Воювали в 
102-му стрілецькому полку 41-ї стрілецької дивізії 26-ї армії Південно-Західного фронту й загинули на території Окунинівського 
плацдарму під час оборони Києва. 6 листопада 2008 р. останки захисників Вітчизни перепоховані у смт Калита Броварського 
району Київської області. Урочисте перепоховання відбулося за участю рідних загиблих, які доповнили музейну колекцію 
особистими речами фронтовиків.

Робота з пошуку є дуже важливою для музею. Вона має велике моральне та виховне значення – дає змогу рідним дізнатися 
про долю загиблих, піднятих із небуття воїнів. Пошукова робота також сприяє поповненню й збагаченню музейного фонду. Це  
як дорога з двостороннім рухом: у відповіді на запит про пошук «похоронки» науковці Меморіального комплексу звертаються 
до рідних із проханням надати якомога ширшу інформацію про загиблого. У результаті такого спілкування документальний 
фонд оживає. 

Наприклад, у березні 2007 р. до музею звернулася Лідія Іванівна Губа – донька загиблого червоноармійця Івана Фірсовича 
Бодрухіна, уродженця с.  Юганівка Станично-Луганського району Луганської області з проханням повідомити інформацію 
про місце й обставини загибелі свого батька. Про нього було відомо лише те, що він зник безвісти в 1943 р. У листі жінка 
також написала, що разом із батьком загинули і його брати – Михайло та Микола, про яких вона взагалі нічого не знає. «Вже 
немає серед живих мами, діда, бабусі, але де вони – я знаю, а ось про загиблих хотілось би дізнатись», – писала Лідія Іванівна. 
Науковцям музею вдалося виявити «похоронки» на усіх трьох братів Бодрухіних: Михайло (1923 р.н.) зник безвісти в березні 
1943 р., Микола (1925 р.н.) – у лютому 1944 р., Іван (1915 р.н.) – у березні 1944 р. Усі три «похоронки» були виписані Управлінням 
з обліку загиблого й пропалого безвісти рядового й сержантського складу в один день – 27 серпня 1946 р. На прохання музею 
повідомити детальніше про родину Бодрухіних та надіслати матеріали жінка відгукнулася змістовним листом про життя родини 
до, під час і після війни. Повідомила, що в родині батька виросло 8 дітей. Чотири брати були мобілізовані на фронт у перші дні 
німецько-радянського протистояння. Повернувся лише Федір, однак і той невдовзі помер. «Усі ми, діти, один менший за іншого. 
Я найстарша, мені було 4 – 5 років. Жили в окупації. Німці за столом, а ми під столом, але вижили. Були голод, холод, злидні. 
Такі тяжкі роки, що й зараз згадати страшно». На жаль, більше ніяких матеріалів про родину не збереглося. 
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Тривалий час нічого не знав про долю діда – молодшого лейтенанта, командира танка Івана Миколайовича Школяренка, 
уродженця Оріхівського району Запорізької області, його онук – Сергій. На його прохання співробітниками музею була 
знайдена «похоронка», де зазначалось, що дід загинув на території Австрії. До чергової річниці Перемоги син і онук Школяренки 
відвідали цю країну. Поклали на могилу дрібку рідної землі. Їм також пощастило зустрітися з місцевим мешканцем, який був 
свідком останнього бою й перепоховання загиблого. Після повернення родина передала до Меморіалу фронтові листи та 
фото І.М. Школяренка. 

Відновлення історичної пам’яті про тих, хто поліг на українській землі, незалежно від національності, релігійних або 
політичних уподобань, стало головним завданням документально-реліквійних виставок «Невідомому солдату присвячується» 
(2002 р.), «І пам’ять, і слава…» (2003 р.), «Біль і гордість твої, Україно», «Чорна піхота» (2004 р.), «Я єсть народ»   (2005 – 2006 рр.) 
та інших. 

До Перемоги наш народ ішов через героїзм і втрати – така магістральна ідея ювілейної виставки «Переможці», присвяченої 
60-річчю Перемоги над нацистськими загарбниками. Великим і трагічним символом виставки, її смисловим стрижнем став «птах» 
скорботи й болю, який несе на своїх крилах «похоронки» за кожен із 1 418 днів війни, а також 70 томів цих скорботних документів 
з усіх областей України. До речі, створенню цього експозиційного розділу передувала копітка робота наукових співробітників 
музею, які докладно вивчили всі томи та стоси, вперше виявивши та систематизувавши «похоронки» за кожен день війни. 

Відповідно до принципу історичної достовірності та загальнолюдських цінностей, увага акцентується не тільки на трагедії, на 
самому факті загибелі людей, а й на тому, в ім’я чого вони гинули – заради життя інших, наступних поколінь, які нині зберігають 
пам’ять про полеглих. 

Переплетіння ліній живих і полеглих воїнів-переможців розкривається через персоніфіковані людські долі: А.І. Єрьоменка, 
О.Т. Гончара, І.Д. Черняховського, А.Г. Кравченка, В.С. Петрова, Д.О. Вакарова, В.П. Майборського – всесвітньо відомі та зовсім 
незнайомі імена. Проте всіх їх поєднує участь у тій кривавій війні. 

Отже, ювілейна виставка, як і вся діяльність Меморіального комплексу, безумовно, сприяла утвердженню в історичній пам’яті  
нації думку про те, що народ України сплатив за мир надзвичайно високу ціну й забути про це ми не маємо права. Олександр 
Довженко зазначав у своєму щоденнику: «Народ треба возвеличити, й заспокоїти, і виховувати в добрі, бо зла випало на його 
долю стільки на одне покоління, що вистачило б і на десять колін» [23]. 

Повернення до глибин народної пам’яті, увічнення всіх, хто поліг у роки воєнного буревію, закріплює за нами почесне місце 
серед цивілізованих народів, найвищою цінністю для яких є людське життя. 

З Книги відгуків:
«…Працівники Храму Пам’яті подарували неймовірне: через 54 роки вручили мені орденську книжку брата Ілька. Ось чому я 

так часто приходжу в зали музею – на зустріч із братом, якого поглинула придніпровська земля у сорок третьому…»
Киянин Д.Р. Ляшенко.
За цим записом у Книзі відгуків стоїть копітка робота працівників Музею, які, отримавши від Д.Р. Ляшенка лише один 

документ – похоронку на брата Іллю, простежили службовий список полеглого воїна, встановили правильне найменування 
військової частини, уточнили, до складу якої армії, фронту входила ця бойова одиниця, надіслали кілька запитів до Центрального 
архіву Міністерства оборони Російської Федерації і таким чином дізналися, що танкіст лейтенант Ілля Ляшенко за мужність під 
час форсування Дніпра наказом від 2 вересня 1943 р. був представлений до ордена Червоної Зірки. Однак отримати нагороду 
не встиг – 22 вересня наш земляк став одним із 7 920 воїнів, котрі щодобово гинули під час Смоленської наступальної операції 
1943 р…

Через клопотання Меморіального комплексу в Адміністрації Президента Російської Федерації, Міністерствах оборони Росії 
та України, інших організаціях напередодні 54-ї річниці визволення Києва від гітлерівських загарбників Д.Р. Ляшенко отримав 
нагородні документи на полеглого брата [24]. 
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Це тільки одна історія пошуку та дослідження, а такі випадки – не поодинокі. Співробітники Меморіалу тісно співпрацюють 
із різними пошуковими організаціями, з людьми, які ставлять за мету увічнення героїв і жертв війни. Пошук, клопотання і 
вручення нагород жителям України на їхніх загиблих родичів – це святий обов’язок держави та громадськості.

У музеї розроблено та впроваджено в життя пошукову програму «Невідомий солдат», у рамках якої проводиться робота з 
опрацьовування матеріалів «Книги Пам’яті України» та документів фонду сповіщень про загибель воїнів, які були призвані з 
областей республіки, з метою уточнення даних про військові втрати народу України. Створено розділ «Невідомий солдат» на 
сайті Меморіального комплексу, започатковано рубрику на Першому каналі Національного радіо України (програма «Пам’ять»), 
з метою обміну інформацією підтримується зв’язок із пошуковими організаціями України та Росії, триває листування з рідними 
воїнів, які зникли безвісти тощо.

Відходять у вічність свідки й учасники тих трагічних подій, які могли донести до прийдешніх поколінь свою власну історію 
війни. Через це особливої ваги набирають документи з історії Другої світової війни, які зберігаються в музеях та архівних установах 
і залишаються вагомими свідченнями історичних подій тієї далекої епохи. Замість померлих свідків війни ці документи мають 
промовляти до нових поколінь зі сторінок опублікованих збірників чи вітрин музейних експонатів. 

Результатом багаторічних пошукових зусиль стало чергове видання серії «Дослідження, документи, свідчення» – «Київські 
адреси сповіщень про загибель» (2013 р.). Синтетичне видання складається з 5 частин: перша й друга охоплюють наукові розвідки 
з проблематики людських втрат СРСР, України та Києва, третя – інформацію про документи військкоматів столиці республіки з 
обліку загиблих військовослужбовців Червоної армії, вручення родинам «похоронок» та призначення пенсій, четверта – вибірку 
останніх листів киян з 1940 р. до 1945 р. У п’ятій частині вміщені археографічні пояснення до СД-диска, на якому зафіксовані 
персональні дані на загиблих та зниклих безвісти воїнів-киян.

Виходячи з необхідності поглиблювати знання найширших кіл громадян, насамперед підростаючого покоління й молоді, 
про історію війни, у 2009 – 2010 рр. співробітники Меморіального комплексу спільно з Державним комітетом архівів України 
(Державною архівною службою України) створили й запропонували громадськості низку виставок із документального циклу 
«Війна. Документ. Пам’ять». Понад 3 500 документів із фондів Меморіального комплексу, центральних та обласних архівів України, 
представлених на цих виставках, дали змогу розкрити різноманітні аспекти минулого, з яких складається історична пам’ять нації, 
переконливо наголошувати «український фактор» досягнення Перемоги, підкреслити повагу до індивідуальної пам’яті кожного 
представника багатонаціонального українського народу, акцентувати героїчну спадщину країни. 

Матеріали виставок нагадали, що територія України майже всю війну була місцем найбільшої концентрації військ та 
озброєння ворогуючих сторін, яка досягла свого апогею в період з осені 1943 р. до осені 1944 р. Олександр Довженко, який у цей 
час перебував на фронті, зазначав у щоденнику, що навколо України «точиться добра половина усієї світової війни». На виставках 
цю тезу підтвердили щоденникові записи та машинописні сторінки кіносценарію О.П. Довженка «Україна в огні», звернення  «До 
українського народу!» учасників антифашистського мітингу представників українського народу 1943 р.; постанови Військової 
ради 1-го Українського фронту, а також газети, листівки тих часів, відповідні фотодокументи. Про одну з маловідомих сторінок 
війни – багаторазове визволення українських населених пунктів – розповіли документи одного з розділів виставки – «У вогняному 
валу війни», адже мало хто знає, що лише на Житомирщині 269 населених пунктів кількаразово переходили з рук у руки.

У визволенні України від гітлерівських загарбників брали участь представники понад 40 національностей. Про 
багатонаціональний характер Перемоги, героїзм та жертовність представників різних націй та народностей, які брали участь у 
боях за Україну, свідчать грамоти-подяки Верховного Головнокомандувача воїнам різних національностей за визволення обласних 
центрів України та подяки за участь у вирішальних подіях у ході наступу Червоної армії на українських землях: у форсуванні 
Сиваша, Корсунь-Шевченківській наступальній операції, подоланні Карпатського хребта, а також матеріали, що підкреслюють 
колективну звитягу бійців, зокрема про нагородження військових частин і з’єднань, які особливо відзначилися в боях.

Один з найбільших розділів мав назву «Звитяга і мужність». Його матеріали рокривають долі воїнів-українців, учасників 
вирішальних битв, партизанів, підпільників, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Серед документів – датований 1  лютого 
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1944 р. список генералів та офіцерів, українців за національністю, які відзначилися у війні; автобіографії, характеристики, 
нагородні листи, донесення, особисті та офіційні матеріали тричі Героя Радянського Союзу І.М. Кожедуба, Героїв Радянського 
Союзу О.П. Стахорського, М.М. Внукова, М.М. Захарчука, кавалера чотирьох медалей «За відвагу» А.Й. Сиротенка, Героїв України 
А.І. Волошина, О.П. Береста, К.М. Дерев’янка, М.І. Василишина, родин Хуторянських, Холодів, Даценків. Важко переоцінити 
ратний подвиг українського народу. Українська РСР була другою за представництвом у радянських Збройних силах. Це вагомо 
підтвердили представлені на виставках документальні джерела. 

Особливе зацікавлення викликали оригінали архівних документів, що раніше не експонувалися, залучені з фондів 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління (ЦДАВО) України, Центрального державного архіву 
громадських об’єднань (ЦДАГО) України. Це – низка наказів про здачу продовольства та мобілізацію молоді на роботи до 
Німеччини; перелік періодичних видань на теренах райхскомісаріату «Україна»; матеріали Надзвичайної державної комісії з 
установлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників; постанова з «Окремої папки» до протоколу засідання 
Політбюро ЦК КП(б)У 1943 р.; документи зі справи С.В. Руднєва, рукописи О.П. Довженка; нещодавно розсекречені документи 
1941 – 1945 рр., що зберігалися в Галузевому державному архіві Служби зовнішньої розвідки України; уперше представлені 
на широкий огляд документи з окупаційних фондів Е. Коха та А. Розенберга. Окрім того, до експозиції залучені документи, 
що розповідають про Міжнародну конференцію в Сан-Франциско, де Україна як одна з держав-переможниць у війні стала  
членом ООН. 

Новаторські виставкові проекти Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років із документального 
циклу «Війна. Документ. Пам’ять» стали ще одним кроком до формування цілісної історичної пам’яті українського народу. 

Резонанс, який ці виставки мали в суспільстві, засвідчив, що подібні заходи є справою державної ваги, адже, звертаючись 
до минулого, переглядаючи оцінки й переосмислюючи факти, відвідувачі мали можливість ще раз усвідомити: активна участь 
українського народу в Антигітлерівській коаліції, його колосальні людські жертви та матеріальні збитки сприяли тому, що Україна 
стала членом світового співтовариства, співзасновником ООН. 

Власну специфіку мають фотовиставкові проекти, які заслуговують на особливу увагу відвідувачів. У грудні 2010 р. у 
Меморіальному комплексі функціонувала фотовиставка «Мить війни», відкриття якої пов’язане з Днем прав людини. До її 
підготовки долучилися Національна спілка фотохудожників України і Національна спілка журналістів України. На виставці 
експонувалися кращі світлини фотохудожників України, подані на конкурс «Мить історії», що відбувся під гаслом «За право 
жити». Своєрідну «лінію часу» заповнили автентичні музейні предмети з фондової колекції Меморіалу, об’єднані в композицію 
«Запам’ятайте нас такими…»: фотосвітлини, документи відомих фронтових кореспондентів М. Альперта, Л. Єгорова, Я. Рюмкіна, 
М. Савіна, О. Устинова, Є. Халдея, М. Шагіна, А. Шайхета, родинні фотоальбоми, предмети солдатського побуту тощо.

На основі автентичних фотодокументальних джерел сформована виставка «Україна. Війна. Власна пам’ять», присвячена 
70-річчю Перемоги в Другій світовій війні. 90 експонованих світлин стали бліц-екскурсом у буремні роки, переносячи глядача 
на сім десятиліть назад у різні ситуації, підштовхуючи до співпереживання з тими, хто фіксував події.

З цієї нагоди для експонування в Німецько-російському музеї «Берлін-Карлхорст» науковий колектив Меморіалу підготував 
фотовиставку «Україна в огні. 1939 – 1945». Через призму фотодокументів воєнного часу автори проекту спробували донести 
до зарубіжного глядача український вимір Другої світової війни, його військово-політичні, соціально-економічні компоненти, 
показати внесок українського народу в перемогу над нацизмом і фашизмом.

У виставковому просторі поважне місце посідає столиця України. Науково-виставковий проект до 70-річчя визволення 
Києва (жовтень 2013 р.) акумулював наукову конференцію «Битва за Дніпро», презентацію науково-документального видання 
«Київські адреси сповіщень про загибель: дослідження, документи, свідчення» та власне виставку «Київські адреси сповіщень 
про загибель. Візуальна версія однойменного видання». Таке поєднання різних форм рефлексії на події воєнної доби зробило 
їх більш стереоскопічними, неодномірними, дихотомічними, створило своєрідну платформу для плідних дискусій, залишило 
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після себе слід у виставковому форматі. Крім того, одночасно з книгою «Київські адреси сповіщень про загибель: дослідження, 
документи, свідчення» було надруковано матеріали наукової конференції.

Меморіальний комплекс став місцем проведення ще кількох великих наукових форумів. До 65-ї річниці перемоги над нацизмом 
і фашизмом тут відбулася Міжнародна наукова конференція «Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації», а з нагоди 
70-ї річниці визволення України від гітлерівських окупантів – Міжнародна наукова конференція «Боротьба за Україну в 1943 – 1944 
роках: влада, збройні сили, суспільство», які стали помітними подіями в науковому й  суспільному житті. Останню конференцію 
також супроводжувала виставка «Апокаліпсис ХХ століття. Світові війни», що візуально й документально віддзеркалювала 
основні напрями дискусій та стрижневі конструкти історичної пам’яті про війну.

Останнім часом зацікавленість у суспільстві викликає питання про долю культурних і національних цінностей. Адже людство 
не може розвиватися без поваги до минулого, до безцінної культурної спадщини, створеної розумом і талантом народу. Загроза 
знищення культурної спадщини – це загроза зникнення нації.

Через низку історичних і політичних чинників Україна, не маючи впродовж багатьох сторіч своєї державності, втратила силу-
силенну пам’яток культури та мистецтва. Втрати Україною культурних цінностей під час Другої світової війни мали величезні 
масштаби. 

З цього приводу Р.Я. Пиріг зазначав: «З усіх типів руйнацій, породжених війною, найбільш важливими є втрати історико-
культурних надбань» [25]. Культурні цінності руйнувалися від бомбардувань і артилерійських обстрілів. Частина історико-
культурних пам’яток залишилася на території Росії та інших держав пострадянського простору. Проте, безумовно, найбільше 
шкоди українській культурі завдав нацистський окупаційний режим. М.В. Коваль констатував: «Ставлячись із зневагою до 
української культури загалом, нацисти водночас виявляли особливу зацікавленість у її шедеврах. Вони не приховували своїх 
переконань, що цінності культури українцям ні до чого і що їхнє місце – в Німеччині» [26]. Загалом, у роки Другої світової 
війни Україна втратила понад 300 тис. музейних експонатів, близько 51 млн книг, 46 млн архівних справ [27]. Лише творів 
мистецтва було вивезено понад 130 тис. одиниць [28]. Тільки в жовтні 1943 р. до Райху відбуло 40 вагонів із цінностями. Під 
час окупації лише з Одеси до Німеччини та Румунії вивезено понад 200 унікальних картин, малюнків Рєпіна, Іванова, Строцці, 
Бассолі, 140 виробів із порцеляни та бронзи, 40 зразків старовинної зброї, 2 000 роялів, нотний матеріал, рідкісна бібліотека з 
історії музики та живопису Одеського академічного театру опери та балету. З міста викрадено понад дві тисячі ікон, а втрати 
Історико-археологічного музею, одного з кращих в Європі, становили 139 тис. експонатів [29]. Зі Львова під час війни було 
вивезено 5 113 рукописів, 3 139 стародруків, 2 346 гравюр [30]. З Центральної наукової бібліотеки АН України вивезено до 
Німеччини понад 320 тис. примірників унікальних книг, журналів і рукописів, з Харківської державної наукової бібліотеки 
ім.  В.Г. Короленка – 72 тис. томів. Цей перелік можна продовжувати. Згідно з офіційними джерелами, сукупна частка культурних 
збитків України в загальному переліку втрат під час Другої світової війни становить приблизно 53 %. 

6 травня 2010 р. у Меморіальному комплексі відбулося відкриття виставки пам’яток культури, повернутих в Україну, під 
назвою «Врятовані. Збережені. Повернені». Це був спільний проект Меморіального комплексу та Державної служби контролю 
за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, приурочений до десятої річниці служби. 

На виставці представлено близько 1 500 експонатів із фондів Меморіалу, Донецького обласного художнього музею, Музею 
мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (м.  Київ), Музею українського народного декоративного мистецтва (м.  Київ), 
Харківського історичного музею – усього з 27 архівних, бібліотечних, музейних установ України. Ці експонати в роки гітлерівської 
окупації були вивезені за межі України, а останнім часом, завдяки входженню нашої держави в міжнародний реституційний 
процес, повернуті на батьківщину. 

Серед матеріалів – беззаперечні свідчення нацистських злочинів щодо української культурної спадщини та унікальні шедеври, 
повернуті в Україну. Передусім – це хоругва запорізького Самарського куреня (1772 р.), Актова книга Володимирського Гродського 
суду (1595 р.), картина голландського художника Бельта Корнеліса (1702 р.), фрагмент фрески Михайлівського Золотоверхого 
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собору (ХІІ ст.), книги з бібліотеки митрополита Флавіана, археологічні, декоративно-ужиткові, етнографічні колекції та інші 
музейні, архівні й бібліотечні раритети. 

Емоційною домінантою виставки стала вже згадана колекція приватної кореспонденції червня – вересня 1941 р., що 
залишилася невідправленою на пошті м. Кам’янець-Подільський і була вивезена до Австрії. 

Популярність гендерної тематики наштовхнула науковців музею до оригінального творчого задуму – виставки «Війна і 
Перемога – жіночого роду». Сформована з двох частин – «Листи з війни» й «Війна і Перемога – жіночого роду» – виставка 
охопила різні аспекти перебування жінки в умовах війни: на фронті, в окупації, на примусових роботах на чужині. Широка 
подієва панорама й портретна галерея підвели глядача до усвідомлення того, наскільки вагомим виявився жіночий чинник у 
війні, скільки страждань і випробувань вони зазнали і який тягар винесли на своїх плечах.

Осмисленню феноменології світових війн та інших збройних конфліктів у Меморіалі приділяють особливу увагу, оскільки 
вони стали цивілізаційними катастрофами з наслідками, що проявляються навіть у сьогоденні. З урахуванням того, яку роль у 
розпалюванні війн відігравали ідеологічні засоби, на основі плакатів із фондів Меморіального комплексу, Національного музею 
історії України й обласних архівів, Державної наукової установи «Книжкова палата України ім. І. Федорова», а також із колекцій 
О.Є. Шереметьєва, Г.В. Кіркевича (Україна) і М. Богарта (Бельгія) до 95-ї річниці початку Першої світової та 70-ї річниці Другої 
світової війн було організовано виставку «Світові війни мовою плаката». Візуальний та інформативний ряд експонованих (незрідка 
вперше) плакатів викликав таку зацікавленість, що невдовзі було видано фотоальбом із зображенням цього виду агітаційно-
пропагандистської продукції, що був свого часу надзвичайно популярним і слугував своєрідним мобілізаційним інструментом.

Ще через 5 років, до 100-річчя початку Першої світової та 70-річчя Другої світової війн, у музеї з’явилася унікальна за задумом і 
виконанням виставкова експозиція «Апокаліпсис ХХ століття. Світові війни». Попри те, що головними об’єктами позиціонувалися 
дві світові війни, творці виставки зробили в ній ще один надзвичайно важливий акцент – на сучасному воєнному протистоянні 
на Сході України у зв’язку з агресією Росії. Ця асоціація зовсім не видається штучною, адже сценарій російської експансії 2014 р. 
так нагадує події 1938 – 1939 рр. у Європі, коли два імперіалістичні хижаки – нацистська Німеччина і СРСР – брутально ділили 
світ на «сфери впливу», не рахуючись із нормами міжнародного права й волевиявленням цілих народів. Виставковий проект, 
відштовхуючись від «Революції гідності», повертає у такі важкі для сприйняття періоди Першої та Другої світових війн. Сакральні 
символи руйнувань і жахіть – зруйнована в роки Першої світової церква в Дюнкерку (Франція) і знищений ядерним вибухом 
собор Уракамі в Нагасакі (Японія) – доповнює висаджений у повітря Успенський собор Києво-Печерської лаври.

Як квінтесенція й одночасно як вирок призвідникам війн звучать слова О.Т. Гончара: «Тільки диявол, нечистий дух, міг так 
по-демонськи спотворити, знівечити коротке людське життя, наповнити його стражданнями, яких би вистачило для сотень 
поколінь роду людського».

Логічним обрамленням виставки став фотолітопис подій на київському Майдані, у Криму й Донбасі, де триває боротьба за 
суверенітет України і право нашого народу обирати власні вектори розвитку.

Меморіал слугує майданчиком для міжнародних пам’ятних акцій. Яскравим зразком такої співпраці стала виставка 
«Шляхи милосердя», ініційована Посольством США в Україні й Ліндою Норріс – партнером компанії «Rireclli» (США) та музею. 
Співорганізаторами проекту стали Міжнародний центр Менно Саймонса (Нідерланди) та Менонітський центральний комітет 
(США) за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Метою виставки став показ одного з проявів людського єства – почуття милосердя.
Експозиція складалася з двох розділів. Героїнею першого стала 23-річна голландка Ен Тіхеллар – активна учасниця руху Опору 

в Нідерландах, яка у важкі воєнні часи надавала допомогу всім, хто її потребував: біженцям, дітям-сиротам, учасникам руху 
Опору, євреям. Для того, щоб прихистити знедолених, зігріти їх у негоду, Ен шила стьобані ковдри, так звані «квілти». Згодом до 
цієї справи долучилися жінки багатьох країн, зокрема Канади та США. На виставці було представлено 10 оригінальних покривал 
ручної роботи, що стали оберегом для сотень людей різних національностей, громадян різних країн, а також 10 графічних панелей 
із супровідними текстами про Ен та інших жінок, які творили благородну справу в ім’я спасіння людського життя…
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Міжнародна діяльність Меморіального комплексу спрямована на подальший розвиток творчих контактів із зарубіжними 
музеями, обмін досвідом, розробку подальших планів співпраці, проведення спільних заходів  за участю дипломатичних 
представництв. Упродовж багатьох років триває плідне співробітництво з Музеєм історії Другої світової війни у Гданську (Польща), 
Німецько-російським музеєм «Берлін-Карлсхорст» (ФРН), Музеєм Словацького національного повстання в Банській Бистриці 
(Словаччина),  Державним музеєм історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. у Мінську (Білорусь), Меморіальним музеєм 
«ПінЦзінська операція» у Тяньцзіні (Китай) тощо. Такий формат партнерства значно активізує науковий потенціал музею, 
розширює його можливості як науково-дослідницької та освітньо-комунікаційної інституції. Промовистим свідченням цього є 
відгук очільника Музею Другої світової війни в Польщі, що нині перебуває на стадії інституціоналізації, доктора П. Махцевіча: 
«…Візит до Вашого музею справив на нас велике враження. Ми мали можливість відвідати багато експозицій та музеїв у Європі 
та Сполучених Штатах, присвячених військовій тематиці, зокрема проблематиці Другої світової війни. Це дозволяє нам 
стверджувати, що Київський національний музей Історії Великої Вітчизняної війни належить до найкращих установ цього типу. 
Імпонує кількість і якість накопичених експонатів, яким може позаздрити кожен музей у світі… Ми свідомі того, що в державі 
з такою складною і заплутаною минувшиною нелегко вибудовувати наратив, який буде шанувати різні вразливі моменти і 
локальні традиції, який не ділить, а об'єднує. Нам, спостерігачам із зовні, здається, що Вам удалося побудувати власну «розповідь 
про війну», яка має характер, об’єднуючий українців».

Своєрідним апогеєм виставкової діяльності, новаторською моделлю реалізації вітчизняних і міжнародних освітньо-
комунікативних програм Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років є реалізація в 2015 р. 
виставкового проекту «Родинна пам’ять про війну: Збережено».

Виставка є підсумком роботи науково-гуманітарного музейного проекту «Родинна пам’ять про війну», започаткованого 
науковцями Меморіального комплексу в 2012 р. Проект спрямований на персоніфікацію воєнної історії, фіксацію та збереження 
родинної пам’яті про війну, відтворення мікроісторій Другої світової війни; активізацію інтересу до історії власного роду; 
акумуляцію, дослідження та збереження джерел, що розкривають внутрішній світ людини в екстремальних умовах воєнного буття.

Упродовж трьох років учасниками проекту стали сотні наших співгромадян із різних регіонів України, а фондові колекції 
поповнили 1500 музейних предметів із сімейних архівів. Вони стали основою документальної частини виставки. Її структура 
відображає базові механізми людської пам’яті: вибірковість, фотографічність, фрагментарність та персоніфікованість, які 
зберігають найбільш яскраві, емоційно забарвлені епізоди минувшини. Із цих фрагментів родинної пам’яті складається колективна 
історична пам’ять українського народу, який у роки Другої світової війни витримав виняткові випробування на міцність і 
життєстійкість.

Серед героїв виставки – уславлений льотчик Іван Кожедуб, тричі відзначений медаллю «Золота Зірка», Герої України Олексій 
Берест та Кузьма Дерев’янко, червоноармієць Григорій Дахненко та підпільник Іван Кудря; учасники національно-визвольних 
змагань Кирило Осьмак, Євген Овсіюк, Катерина Зарицька, Михайло Сорока; українці, які воювали з нацизмом в арміях та 
військових з’єднаннях інших країн – Джон Шубунко, Христина Грицюк, Назар Толстолип та інші.

Рефреном крізь усю виставку проходять задокументовані в 1996 р. спогади-заповіти ветеранів Другої світової війни, серед 
яких застереження луганчанина Григорія Погодіна: «Не дай Бог, щоб довелося стріляти один в одного вам, батьки та діди яких 
розгромили фашизм».

Епілогом виставки є реліквійно-образні композиції «День Перемоги» та «Кіборги», розміщені в увідному залі музею. Перша 
повертає нас у травень 1945 р., коли весь світ святкував Перемогу над нацизмом у Європі. Фотодокументи того часу зберегли для 
нас довгоочікувану мить: радісні обличчя, квіти, пісні, танці, салюти на вулицях і майданах Белграда, Відня, Лондона, Нью-Йорка, 
Парижа, Праги, Торонто та інших міст. Відтворенню атмосфери свята сприяє унікальна колекція патефонів 1930 – 1940-х рр. 
виробництва Великобританії, Німеччини, СРСР та Франції. Друга – присвячена синам, онукам і правнукам учасників минулої 
війни, які нині захищають українську землю. На фото – воїни різних поколінь. Однострої безпосередніх учасників бойових дій  
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на Сході країни утворюють стрій «кіборгів», у якому – Герої України Надія Савченко, Євген Зеленський, Сергій Кульчицький, 
Руслан Лужевський, Костянтин Могилко, Олександр Петраківський та їхні побратими.

Виставковий проект персоніфікує воєнну історію, фіксує та зберігає родинну пам’ять про війну, відтворює неповторне 
напруження Другої світової війни; активізує інтереси до історії власного роду; акумулює, досліджує та зберігає джерела, що 
розкривають внутрішній світ людини в екстремальних умовах воєнного буття. Він ставить за мету вшанування Українського 
народу, відзначення його визначного внеску в Перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, а також висловлення 
поваги всім борцям проти нацизму та фашизму; утверджує спадкоємність військових традицій; сприяє консолідації українського 
суспільства навколо ідеї захисту Вітчизни.

Одним із найважливіших напрямів діяльності музею є науково-видавничий. Незважаючи на вкрай обмежені фінансові 
можливості, впродовж останніх років удалося підготувати та видати збірник наукових статей «Музей війни народної», 
фотопутівник та науково-популярний фотоальбом «Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної 
війни 1941 – 1945 років», а також підготувати та надати матеріали для фотоальбому, що був виданий з ініціативи та на кошти 
відомого в Києві журналіста й історика Пітера Дікенсона, громадянина Великобританії.

У 2009 р. побачило світ науково-довідкове видання «Реліквії фондового зібрання», що містить інформацію про найцінніші 
експонати з колекцій однієї з провідних музейних установ України. Воно дає змогу оцінити хронологічну, тематичну і персональну 
репрезентативність фондового зібрання, що налічує близько 400 тис. пам’яток та є складником Державного музейного фонду 
України. 

Саме з фондових колекцій, що постійно поповнюються, живиться основна експозиція музею, що стимулює пошук і теоретичну 
інтерпретацію вікопомних подій. Їхнє опрацювання сприяє осмисленню багатовимірної феноменології війни. 

Хронологічний діапазон історичних матеріалів охоплює період з тридцятих років до кінця Другої світової війни, навіть 
1950-х рр., адже ці десятиріччя закумулювали в собі найбільш складні й трагічні суспільно-політичні проблеми ХХ ст. 
Тематичну репрезентативність усіх колекцій та музейних предметів визначає їх широкий рельєфний історичний контекст, 
а персональну – та обставина, що фондове зібрання містить матеріали про людей різних національностей, представників 
різних родів військ, звань – від маршалів до рядових, трудівників тилу, радянських партизанів та підпільників, вояків УПА, 
чоловіків, жінок та дітей. 

До проектів, що вже згадувалися, слід додати ще дві книги із серії «Дослідження, документи, свідчення»: «Київ очима ворога» 
та «Україна. Хроніка визволення». У першій із них поряд із науковими статтями вміщено німецькі документи (в перекладі), що 
відображають ситуацію в Києві під час окупації та фотографічний матеріал, відзнятий військовослужбовцями Збройних сил 
противника. Друга книга також синтезує наукові розвідки, власне уточнену хроніку визволення від нацистських і фашистських 
окупантів усіх населених пунктів України та документи й матеріали, пов’язані з цією сторінкою війни. Необхідно зазначити, 
що кожне видання серії супроводжують іменний, географічний і предметно-тематичний покажчики, що наближує їх авторів 
до кращих зразків наукової продукції.

Загалом видання, підготовлені співробітниками Меморіалу із залученням провідних дослідників воєнної тематики з 
академічних та освітніх установ, практично відразу стають бібліографічною рідкістю, що свідчить про досить високий рейтинг 
у науковій спільноті.

Кожна наукова публікація, експозиція, виставка, екскурсія, освітньо-виховний захід, що створюються та проводяться в 
музеї, спрямовані на формування у свідомості відвідувачів конструктивних образів, впевненості в спроможності українського 
народу досягати успіхів у справі державного будівництва та поступу країни у всіх сферах життя. 

Одним із найголовніших напрямів діяльності музею є науково-освітній сегмент, основні форми якого становлять оглядові 
й тематичні екскурсії головною експозицією, виставками, територією Меморіалу, а також науково-освітні заходи, яких у музеї 
налічується десятки різноманітних форм. 
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Виховний вплив цих заходів пов’язаний насамперед із формуванням патріотичних почуттів та історичної свідомості молодого 
покоління. Завдання музею полягає не тільки в тому, щоб ознайомити учнів, студентів, курсантів з історією рідної країни, а й 
у тому, щоб сформувати громадську повагу до минулого та культури України, до людей, які стали їх учасниками й творцями. 

В уроках пам’яті та мужності, музейних уроках, історичних і тематичних кінолекторіях, семінарах, тематичних зустрічах, 
круглих столах, мистецько-літературних вечорах, історико-краєзнавчих конференціях, засіданнях клубу історичних знань, 
історичних вікторинах тощо закладено пізнавальний, емоційний та виховний потенціал, що дає змогу шанувати й берегти 
ідеали боротьби за свободу і незалежність, сприяє усвідомленню того, що мир і злагода в суспільстві є найголовнішими його 
здобутками, запорукою поступу та прогресу. 

Одночасно з активною публічною, науково-освітньою, науково-дослідницькою, експозиційно-виставковою роботою зусилля 
науковців Національного музею спрямовані й на участь у наукових заходах інших установ. Насамперед – це міжнародні наукові 
конференції Інституту історії України НАН України, всеукраїнські круглі столи та інші заходи, які проводить Український 
інститут національної пам’яті, інші наукові інституції, профільні музеї, навчальні заклади тощо. 

Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років» є центральним науково-
методичним осередком серед музеїв військового профілю. Надання методичної допомоги, вдосконалення музейної діяльності, 
підвищення професійного рівня працівників музею залишаються основними напрямами цієї роботи. Провідні наукові 
співробітники Меморіалу систематично проводять наукові заняття з питань історії війни та музейної справи для слухачів 
Державної академії керівних кадрів культури; рецензують наукові концепції, тематико-експозиційні плани державних, відомчих, 
громадських музеїв; надають наукові консультації тощо.

Упродовж багатьох років наукові співробітники музею висвітлюють у ЗМІ України непересічні, героїчні долі солдатів перемоги, 
розповідають про цікаві знахідки та надходження, інформують про нові виставки та експозиції, запрошують на різноманітні 
заходи. Особливе місце в цій роботі посідає висвітлення маловідомих сторінок війни, результатів дослідницької діяльності 
музейних науковців, проблемні питання. 

Не залишаються поза увагою працівників питання музейної соціології, психології, педагогіки: вивчення соціального, вікового 
складу, географії проживання основних груп відвідувачів. Досліджуються динаміка, мотиви відвідування, освітньо-виховний 
вплив засобів музейної роботи на різні групи відвідувачів, у першу чергу – учнівської молоді. З цією метою проводяться та 
використовуються моніторинги, опитування, візуальні спостереження, аналіз Книг відгуків, статистика, обліково-звітна 
документація. Це важливо для музею, насамперед у прикладному плані, оскільки результати цих досліджень лежать в основі 
практичної роботи з відвідувачами. 

Діяльність колективу Національного музею постійно перебуває у центрі уваги державних і громадських організацій, наукових 
установ, ЗМІ, які відзначають позитивну роботу колективу в об’єктивному висвітленні історії Другої світової війни, історичного 
значення перемоги над нацизмом і фашизмом для світової цивілізації, утвердження ідеалів миру, злагоди і гуманізму. 

Студіюючи воєнну минувшину та проектуючи її на експозитарний простір, науковий колектив Меморіалу докладає значних 
інтелектуальних зусиль до вирішення актуальних теоретико-методологічних та концептуально-термінологічних питань історії 
Другої світової війни. У жовтні 2014 р. Меморіальний комплекс розпочав соціологічне опитування серед науковців і відвідувачів 
щодо дефініційного складника проблеми та необхідності ребрендингових змін у музеї (на травень 2015 р. анкетовано 500 
респондентів, у тому числі 130 дослідників воєнної історії; 174 інформанти (переважно пересічні відвідувачі) підтримали 
теперішню назву Меморіалу, 171 особа запропонувала назву «Національний музей історії України в Другій світовій війні», 
17 – вказали власний варіант, 32 – не визначилися; у підсумку за зміну назви Меморіального комплексу на іншу висловилися 
58,8 % респондентів). Саме тому після грунтовного музейно-соціологічного аналізу в назві музейної інституції концепт «Велика 
Вітчизняна війна» запропоновано змінити на концепт «Друга світова війна». Відповідно розпочнуться реекспозиційні процеси 
та музейний ребрендинг, а характерні напрями наукової роботи будуть модернізовані згідно з концептуальними засадами 
еволюційного розвитку Національного музею, унапрямленими на ґрунтовне вивчення історії Другої світової війни.
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Володимир СІМПЕРОВИЧ *

ПЕРЕДДЕНЬ ВІЙНИ. «УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» У РОЗРІЗІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Наприкінці 30-х рр. ХХ ст. «українське питання», перетворившись на провідний фактор європейської політики та 
найголовніший об’єкт політичних стратегій, перемістилося на перехрестя геополітичних інтересів провідних держав Європи. 
Навіть країни-«метрополії» роз’єднаної України – СРСР, Польща, Румунія та Чехословаччина – попри різний соціально-політичний 
устрій, також виявляли однакову схильність до «остаточного вирішення» «українського питання». 

«Українське питання» на авансцені міжнародних відносин у переддень Другої світової війни доволі ретельно студіювалося як 
вітчизняними, так і закордонними дослідниками [2; 4; 5; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 16]. Проте, віддаючи належне їхньому науковому 
доробку, варто зазначити:  «українське питання» в політиці держав європейського континенту та геополітичні цілі останніх 
потребують подальшого комплексного дослідження. У цьому сегменті історичних вислідів непропорційно відстають і музеєзнавчі 
розвідки. Водночас в останні роки полеміка довкола «українського питання» в переддень воєнного лихоліття виходить далеко за 
межі наукових дискусій, а величезний масив удокументованого наративу спонукає до її подальшого комплексного аналізу й нового 
осмислення без ідеологічно-пропагандистських упередженостей та кліше. Тому автор статті ставить за мету схарактеризувати 
«українське питання» напередодні Другої світової війни, в окремих аспектах спроектувавши проблему на музейну експозицію.

«Українське питання» не належало до пріоритетних об’єктів європейської дипломатії до Мюнхенської конференції 
29 – 30 вересня 1938 р. включно. Однак після її завершення актуалізоване «українське питання» вийшло з тіні на перший план 
європейської геополітики й почало набирати конкретних обрисів у вигляді Карпатської України [21, 102]. Проте країни-сусіди 
по-різному відгукнулися на отримання Закарпаттям автономії у складі Чехословаччини. 

Найгостріше прореагувала Угорщина, головним змістом зовнішньої політики якої був реванш. Офіційні кола Будапешта 
доводили, що без повернення втрачених територій не може бути нормального життя в країні. Вістря агресивної зовнішньої 
політики Угорщина спрямовувала туди, де компактно проживали угорці, тому Будапешт став вимагати передачі йому прикордонних 
територій, які опинилися у складі Чехословаччини після 1918 р. Цілком природно, що найважливішим стратегічним регіоном для 
Угорщини стало Закарпаття. Уже на 19 – 21 листопада 1938 р. угорський уряд запланував напад і окупацію Карпатської України. 
20 листопада 1938 р. з’явилося повідомлення на радіо, що Угорщина, йдучи назустріч бажанню русинів, вирішила визволити 
все Закарпаття. Допомогти зреалізувати цей напад мала Італія, яка обіцяла 100 військових літаків та інше озброєння. Проте до 
агресії не дійшло. Однією з причин було те, що Італія та Німеччина не захотіли втрачати «миротворчий» авторитет. Більше того, 
німецький уряд був невдоволений, що Угорщина не погодила з ним план нападу, й довідався про нього лише тоді, коли Італія 
запросила дозвіл для польотів літаків через Австрію [1, 98 – 99]. 

З особливим занепокоєнням автономізацію Карпатської України сприйняла Польща, котра побоювалася її впливу на 
західноукраїнські землі. 22 жовтня 1938 р. посол Польщі Ю. Ліпський повідомив міністра закордонних справ Німеччини 
Й. Ріббентропа: польський уряд вважає, що Підкарпатська Русь має відійти до Угорщини. Так Варшава проводила політичний 
курс на встановлення спільного кордону з «історичним другом – Угорщиною» [22, 340].

Однак головною перешкодою на шляху загарбницьких планів Варшави й Будапешта стала Німеччина. Один з радників її 
закордонного відомства Е. Верман на початку жовтня 1938 р. склав доповідну записку уряду про долю Словаччини й Карпатської 
України. У ній останню пропонувалося ввести до складу незалежної Словаччини, щоб не допустити встановлення спільного 
польсько-угорського кордону, який, мовляв, суперечив інтересам Райху. Розглядалася й можливість приєднання краю до складу 
Угорщини, однак лише після поглиблення німецько-угорських відносин. 7 жовтня 1938 р. німецький урядовець склав новий 
меморандум, у якому наголошував: самостійна Карпато-Українська держава без підтримки ззовні навряд чи буде життєздатною, а 

* Сімперович Володимир Миколайович – учений секретар Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941  –  1945  років», 
кандидат історичних наук.
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тому слід вимагати для неї автономії під виглядом самовизначення. Приєднання ж її до Угорщини виключалося. Наступного дня 
на нараді нацистської верхівки А. Гітлер заявив: «Стосовно Карпатської України, то було б найкраще, аби Німеччина якнайменше 
втручалась у цю справу. Нам найбільше б відповідала автономна Русинська область, зорієнтована на Прагу, але й це була б, 
очевидно, тільки тимчасова розв’язка аж до остаточного відокремлення». Через два дні після наради в усі німецькі посольства 
надійшли рекомендації, у яких зазначалось: «У карпато-українському питанні ми виявляємо стриманість. Ми не підтримуємо 
спільного польсько-угорського кордону, хоча зовні не будемо виголошувати антиугорських чи антипольських гасел… Ми не 
розвиваємо в цьому питанні на цей час особливої активності. Загальне гасло звучить як «самовизначення» [22, 343 – 344]. Проте 
«українська карта» продовжувала активно розігруватися. 2 листопада 1938 р. міністри закордонних справ Німеччини та Італії 
Й. Ріббентроп і Г. Чіано в присутності делегацій чехословацького (до складу якої входив А. Волошин) та угорського урядів 
оголосили своє арбітражне рішення про передачу частини Закарпаття, а також Південної Словаччини Угорщині. Карпатська 
Україна втратила міста Ужгород, Мукачеве й Берегове з прилеглими до них районами, однак продовжувала залишатися у складі 
Чехословаччини, що перешкоджало створенню спільного польсько-угорського кордону, а отже, змушувало Варшаву й Будапешт 
активізувати свої дипломатичні зусилля, а також терористичні акції в краї. Причому, якщо Угорщина відверто зазіхала на всі 
закарпатські території, то Польща й Румунія прагнули оволодіти окремими територіями в Словаччині та Закарпатті [22, 346 – 347].

Існування Карпатської України, з одного боку, цілком влаштовувало Румунію, оскільки певною мірою обмежувало інтереси 
Угорщини, зміцнення якої було небажаним для офіційного Бухареста. У Румунії проживало близько 1 млн українців, 400 тис. з 
яких мешкали на прикордонній з Угорщиною смузі. Тому румунський уряд не бажав, щоб Закарпаття анексувала Угорщина. Крім 
того, Румунія була союзницею Чехословаччини в рамках Малої Антанти, а через Карпатську Рутенію/Закарпаття проходила єдина 
залізнична колія, що з’єднувала ці дві країни. Проте, з другого боку, Румунія, як і Польща, побоювалася, що Карпатська Україна, 
підпавши під геополітичний вплив Німеччини, дійсно може стати зародком Великої України, до якої німці захочуть приєднати 
й українські землі Румунії [20, 75 – 76]. Такою непростою ситуацією для Румунії бажала скористатися Польща. Її інтерес полягав 
у тому, щоб домогтися прихильності румунського уряду щодо питання встановлення польсько-угорського кордону. Однак візит 
у жовтні 1938 р. міністра закордонних справ Польщі Ю. Бека до Бухареста не приніс бажаних результатів. Під час переговорів 
польська сторона висловилася за введення до складу Румунії районів Закарпаття з румунським населенням і запропонувала 
вступити у блок державам під назвою «Третя Європа», вимагаючи від румунського уряду згоди на окупацію Угорщиною всієї 
Карпатської України. Також Ю. Бек висловив пропозицію щодо польських гарантій угорсько-румунських кордонів і спільний 
захист проти можливої агресії СРСР. Король Румунії Кароль II, хоча й висловився за покращення румунсько-угорських відносин, 
виступив проти поділу та окупації Карпатської України. Це, на його думку, викликало б негативну реакцію Німеччини. Слід 
зазначити, що в Румунії існували певні політичні сили, яким імпонувала ідея збільшення території країни за рахунок східних 
районів Закарпаття. Загалом у питанні Карпатської України Польща та Румунія не знайшли компромісу, що призвело до певного 
охолодження двосторонніх відносин. Таке відчуження ще більше посилилося після появи в засобах масової інформації польсько-
радянського комюніке від 26 листопада 1938 р. У цьому контексті румунське керівництво негативно поставилося до того, що 
польська сторона не поінформувала про переговори з Радянським Союзом. Погіршення стосунків Румунії з Польщею, а також 
непевне міжнародне становище Чехословаччини на фоні агресивних прагнень Угорщини анексувати все Закарпаття штовхали 
Бухарест на зміцнення контактів із Берліном. 24 листопада 1938 р. у Берхтесґадені під час німецько-румунських переговорів 
король Кароль II висловив зацікавлення у збереженні української автономії, пояснюючи свою позицію бажанням мати незалежні 
від Угорщини комунікації. Дослідники вважають, що А. Гітлер навмисне не дав чіткої відповіді на запит румунської сторони щодо 
німецьких планів в «українському питанні». Через два дні в розмові з Г. Герінгом румунський король поцікавився німецьким 
ставленням до України в широкому розумінні слова в разі визволення її від більшовицького режиму й перетворення на самостійну 
державу. Німецький фельдмаршал відповів, що Берлін буде підтримувати український визвольний рух у будь-який спосіб. Кароль II 
прагнув з’ясувати, чи німецькі плани створення Великої України стосуються українських земель у складі Румунії, при цьому 
висловив негативне ставлення до створення спільного польсько-угорського кордону. Проте на жодне запитання, поставлене 
румунською стороною, чіткої відповіді вона не отримала. Тому не дивно, що з кінця 1938 р. Румунія повертається до позиції 
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зближення з Польщею і навіть до певної нормалізації відносин з Угорщиною. Це означало, що Бухарест частково переглянув 
позицію в  «українському питанні». Новий міністр закордонних справ Румунії Г. Гафенку не збирався протестувати проти 
прилучення Карпатської України до Угорщини. Він прагнув здобути, по можливості, щось для Румунії. У Бухаресті не забули, 
що пропонував Ю. Бек під час жовтневих переговорів. Румунська преса стала друкувати численні матеріали, у яких містилися 
територіальні претензії на окремі села Карпатської України, де проживали румуни, а також на територію, через яку пролягала 
залізнична колія Мараморош – Сігет – Коломия. Однак такі пропозиції не знайшли порозуміння в офіційного Будапешта, де ні з 
ким не збиралися ділитися майбутньою «здобиччю» й прагнули повернути втрачене Семиграддя. Г. Гафенку просив Берлін стати 
посередником у цій справі між Угорщиною та Румунією. Однак Німеччина на той час не захотіла брати на себе роль арбітра. 
Коли стало зрозумілим, що німці відвертаються від ідеї самостійності Карпатської України, 10 лютого 1939 р. Г. Гафенку заявив 
німецькому послу в Бухаресті, що Румунія готова переглянути свою позицію щодо цих українських земель. Під час зустрічі було 
заявлено, що для Бухареста не існує більше проблеми «Карпатської України» й Румунія не має жодного інтересу до цієї країни. 
У  руслі політики налагодження тісніших стосунків із Польщею Румунія приєдналася до польсько-угорської економічної блокади 
Карпатської України, припинивши навіть поставки їй зерна [20, 76 – 77].

Розглядаючи зовнішньополітичну діяльність Радянського Союзу крізь призму українського фактора, можна констатувати, 
що восени 1938 р. підкарпатським питанням Москва майже не цікавилася, хіба що в межах проблем Чехословаччини. Хоча вже 
наприкінці 1938 р. формується негативне ставлення радянських офіційних кіл до української автономії [1, 121 – 122]. «Масла у 
вогонь» підлили англійські дипломати. У грудні 1938 р. Д. Ллойд Джордж у розмові з радянським послом І. Майським висловив 
думку, що план А.  Гітлера полягає у відторгненні від Польщі її української частини, приєднанні Західної України до Карпатської 
України і створенні з цих територій васальної Української держави. Наступним елементом у реалізації плану, запевняв посла 
авторитетний політичний діяч, могла бути радянська Україна [13, 21 – 22]. Отже, Радянський Союз зайняв однозначну ворожу 
позицію щодо Карпатської України, адже, перебуваючи під контролем Німеччини, вона становила б для Москви небезпеку як 
джерело українського національного руху за незалежність [6, 309].

Таким чином, після проголошення автономії Підкарпатської Русі остання стала своєрідним лакмусовим папірцем, який 
переконливо висвітлив вельми важливу роль нерозв’язаної української проблеми в політиці європейських країн передвоєнного 
часу [22, 350 – 351].

15 березня 1939 р. розпочалася нова фаза міжнародної кризи, що ознаменувалася остаточною ліквідацією Чехословаччини. 
На цьому етапі проблема незалежності/автономії українських земель постала особливо гостро, відзначивши фактично етап 
остаточної розстановки військово-політичних сил напередодні Другої світової війни. 

Карпатська Україна стала першим кроком угорського ревізіонізму наслідків Першої світової війни, який удалося реалізувати 
за допомогою Німеччини. Оскільки черговим кроком мала стати анексія території, що належала Румунії, союзниці Польщі, то, 
зрозуміло, Угорщина більше розраховувала на Берлін, ніж на Варшаву. Обравши пріоритетними відносини з Берліном, Будапешт 
не переймався реакцією Польщі на угорську політику в «українському питанні». Навесні 1939 р. Угорщина, яка згідно з польськими 
планами мала стати союзницею, дозволила перетворити Закарпаття на осередок антипольської діяльності. Стало очевидним, що 
«перемога польської дипломатії», як вважали у Варшаві, виявилася «пірровою». Польща опинилася в ізоляції на своїх кордонах, 
а її дипломати вже в березні 1939 р. були змушені спрямувати свої зусилля на нейтралізацію очевидних негативних для себе 
наслідків розпаду Чехословаччини [15, 222 – 223].

У зв’язку з агресією Угорщини прем’єр-міністр Карпатської України А. Волошин кілька разів звертався до німецького уряду, 
щоб він виступив посередником у Будапешті для припинення наступу угорської армії. Однак Міністерство закордонних справ 
Німеччини 15 березня 1939 р. через представника в Хусті Г. Гофмана відповіло, що уряд Карпатської України не має чинити опір 
угорським військам [6, 314]. Таким чином, передачею Закарпаття Угорщині А. Гітлер розраховував ізолювати Польщу, ослабити 
Румунію і втягнути першу в орбіту своїх воєнних авантюр [1, 108].

Надзвичайно складно розглядати карпатсько-український фактор крізь об’єктив експозитарної площі музею. У Меморіальному 
комплексі «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років» експозиційна ніша «Карпатська Україна – 
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спалах незалежності» змушує до рефлексії за допомогою фотодокумента, на якому 13 січня 1939 р. зафіксовано підготовку ноти 
польському уряду прем’єр-міністром А.І. Волошином та М.С. Кочерганом, міністром закордонних справ Карпатської України, з 
приводу діяльності терористів на території автономії, звернення уряду «До всіх громадян Карпатської України», опублікованого 
у газеті «Нова свобода» 5 лютого 1939 р. напередодні виборів до Сойму, Народного календаря на 1939 р. та копії Конституційного 
закону про незалежність Карпатської Української Республіки, ухваленого 15 березня 1939 р. [3, 71]. Фотолистівка «Зустріч 
польського та угорського прикордонників 18 березня 1939  р.», закарбована мить якої є не лише «трагічним завершальним 
акордом у висвітленні мужньої боротьби за незалежність маленького краю», а й переконливою ілюстрацією місця «українського 
питання» в геополітичних планах країн-агресорів.

З ліквідацією Карпатської України українська проблема на певний час зійшла з міжнародної арени. Проте вона знову випливає 
у зв’язку з початком реалізації Німеччиною «Плану Вайс», складеного на початку квітня 1939 р., проте вже в локальному німецько-
польському контексті. Український чинник планувалося використати для дестабілізації внутрішньополітичного становища 
Польщі. Однак різке загострення польсько-німецьких відносин і несподівано рішучі кроки Заходу з метою зупинити поступ 
німецької агресії викликали нову кризу в Європі. У таких умовах А. Гітлеру необхідно було залучити на свій бік Й. Сталіна. 
Переговори травня 1939 р. показали, що Сталін готовий піти на торги, проте вимагатиме за це солідну ціну. Запевнень німецької 
сторони, що вона не зацікавлена в українських територіях і готова йти на певні поступки, виявилося замало [21, 113]. Справа в 
тому, що наприкінці 1930-х рр. радянське керівництво дійшло однозначної думки: світова революція не є пріоритетним напрямом 
зовнішньої політики СРСР і тривкі позиції на міжнародній арені можуть бути завойовані, головним чином, традиційними 
військово-дипломатичними методами. Аналізуючи постмюнхенську міжнародну ситуацію й намацуючи шлях до взаєморозуміння 
з А. Гітлером, Й. Сталін неминуче повинен був звернути свій погляд на Польщу, адже в кожного з її могутніх сусідів були 
свої незакриті претензії до неї: у Німеччини – Данциг, «коридор» і німецька меншина; СРСР упродовж міжвоєнного періоду 
розглядав Польщу як антирадянський форпост Заходу і як найімовірнішого ворога. Оскільки ні Берлін, ні Москва не змирилися 
з відновленими в 1918 – 1919 рр. кордонами Речі Посполитої, це створювало передумови для німецько-радянського пакту 
антипольської спрямованості [23, 53]. Проте в ході більшовицько-нацистського зближення «українське питання» розглядалося 
лише в площині реалізації геополітичних планів обох країн [23, 68 – 69].

Улітку 1939 р. «українське питання» в системі міжнародних відносин набуває нового відтінку. Оскільки українці й українські 
етнічні території були лише об’єктом міжнародних відносин, то український фактор змінював своє значення залежно від 
політичної гри основних європейських держав [18, 49]. Окрім обговорення «українського питання» у площині німецько-радянських 
перемовин, українська карта активно розігрувалася й на переговорах між військовими місіями СРСР, Франції і Великобританії, 
які відбувалися впродовж літа 1939 р. в Москві. На цих перемовинах українські терени розглядалися як стратегічний плацдарм 
для дій радянських військ проти країн-агресорів, а українські території у складі Польщі й Румунії – як можливі коридори для 
проходу радянських військ. 

У Німеччині «українське питання» у зв’язку з можливою війною проти Польщі порушується в серпні 1939 р. Однак 
радянська сторона ставилась із недовірою до німецьких ініціатив, і питання спільного кордону між СРСР і Німеччиною ще не 
було остаточно вирішеним. Проте Німеччина мала намір урахувати інтереси Радянського Союзу щодо Західної України [18, 50]. 
А. Гітлер спрямував увагу до Заходу, розглядаючи війну з Польщею як прелюдію до агресії проти Франції та Англії. І лише після 
здійснення цих планів, згідно з його розрахунками, мала бути черга Радянського Союзу. 11 серпня 1939 р. він так зобразив 
нацистську концепцію: «Усе, що я роблю, спрямоване проти Росії. Якщо Захід надто дурний і сліпий, щоб це осягнути, то я буду 
змушений порозумітися з росіянами, розбити Захід, а потім, після його розгрому, повернутися моїми об’єднаними силами проти 
Радянського Союзу. Мені потрібна Україна, щоб ми не голодували, як під час останньої війни». Отже, у перспективі українські 
землі розглядалися як одна з основних цілей завойовницької політики нацизму, а в 1939 р. німецький уряд був зацікавлений у 
тому, щоб під час воєнних кампаній Третього райху проти Польщі та західних держав СРСР посідав нейтральну позицію. Це 
дало б Німеччині змогу уникнути війни на два фронти. Треба було укласти німецько-радянську угоду із зафіксованими в ній 
відповідними зобов’язаннями Москви [19, 54].
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Укладений 19 серпня 1939 р. німецько-радянський торговельний договір різко змінив політико-правову ситуацію в 
Центральній Європі загалом і навколо українських територій зокрема. Він був надзвичайно вигідний для СРСР, що означало 
відсутність намірів з обох сторін вести війну й, взагалі, псувати відносини, ставлячи під загрозу надбання у перспективі в результаті 
виконання того контракту. Таким чином, німецькою стороною було реанімовано відносини із СРСР на основі Рапалльського 
договору, а також закладено підвалини для актуалізації Договору «Про нейтралітет» 1926 р., на основі якого 23 серпня 1939 р. 
було укладено радянсько-німецький договір «Про ненапад» [18, 50 – 51]. 

У таємному протоколі до укладеного пакту визначалася корекція статусу українських територій, які перебували у складі 
Польщі й Румунії. Румунський фактор сторонами також враховувався, він брав до уваги антинімецьку й антирадянську 
спрямованість польсько-румунських договорів 1923 – 1926 рр. й декларацію про дотримання того договору з боку Польщі 
й Румунії. А. Гітлером ситуація навколо Румунії після укладення радянсько-німецького пакту про ненапад оцінювалась як 
«знесилення Румунії». У таємному протоколі визначено було, що сферами інтересів СРСР є Східна Галичина, Західна Білорусія, 
Люблінське і Варшавське воєводства Польщі, а також Латвія, Естонія й Фінляндія. Своїми претензіями щодо Польщі СРСР 
показав прагнення разом із Німеччиною звести нанівець положення Версальської системи в Центральній Європі й відродити 
принципи територіального впорядкування регіону, на котрих воно базувалося до Першої світової війни. «Румунське питання» 
комплексно не було регламентовано таємним протоколом, зокрема у відповідній статті документа закладалося положення про 
Бессарабію, яким було підкреслено інтерес до тієї області з боку СРСР, і передбачалося, що спосіб його вирішення залишався на 
розсуд радянської сторони [18, 51 – 52]. 

Період швидкоплинної польської кампанії був переломним у процесі трансформації міжнародного статусу українських 
територій. Сторони зайняли вичікувальну позицію, особливе значення мало вичікування радянської сторони, яке насторожувало 
Німеччину. 9 вересня 1939 р. з Берліна до Москви надійшла телеграма з вимогою у формі, котра нагадувала ультимативну, в 
ній натякалося на можливість створення на східних територіях Польщі держави. Того ж дня Ф. Гальдер наголошував на твердій 
німецькій позиції щодо створення незалежної держави в Західній Україні, а 10 вересня Німеччина на тих теренах поширила 
листівку, у котрій висловила обіцянку створити незалежну державу. СРСР утримувався від прямого втручання у війну, й 12 вересня 
1939 р. на нараді в А. Гітлера дійшли висновку, що СРСР виступати збройно проти Польщі не збирається, проте прагне зайняти 
«Україну» (вочевидь, мається на увазі Східну Галичину), щоб утримати від втручання у конфлікт Францію [18, 54]. Німеччина 
прагнула уникнути можливості контакту своїх військ із румунськими, а тому питання статусу Східної Галичини відігравало для 
неї ключову роль у забезпеченні буфера із Румунією. Як створення незалежної держави у Східній Галичині, так і захоплення її 
радянськими військами той буфер Німеччині повною мірою забезпечували.

Від 17 вересня 1939 р. зі вступом радянських військ на польську територію постало питання демаркаційної лінії між 
Німеччиною і СРСР. У ході консультацій, пов’язаних із цією проблемою, розгорнулися дискусії навколо корекції демаркаційної 
лінії між окупаційними арміями. Зокрема, на 19 вересня 1939 р. Німеччина наполягала, аби її війська зайняли Львів. Ці консультації 
не могли визначити майбутнього статусу українських територій у складі Польщі, оскільки це мало стати предметом майбутніх 
політичних переговорів, які могли б вплинути на результати політичних перемовин. СРСР удалося домогтися, аби Львів опинився 
в межах його окупації [18, 55]. Отже, українська тема була присутня тільки тією мірою, наскільки це диктувалося потребою 
визначити радянсько-німецьку демаркаційну лінію та неодмінністю обґрунтувати й виправдати в очах світової громадськості 
воєнні дії Радянського Союзу в спілці з Німеччиною [17, 28].

Переговори завершилися підписанням 28 вересня 1939 р. у Москві договору про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною, 
який офіційна пропаганда назвала яскравим проявом «радянської політики миру і дружби народів». Згідно з першою статтею 
договору новий радянсько-німецький кордон проходив по лінії р. Нарев – р. Західний Буг – м. Ярослав – р. Сян. «Обидві 
сторони визнають встановлений у статті 1 кордон обопільних інтересів остаточним і усунуть будь-яке втручання третіх держав 
у це рішення». Отже, Україна внаслідок цієї кремлівської корекції назавжди втратила Холмщину та Підляшшя. За Сяном мала 
залишитися відірвана від України прикарпатська Лемківщина. Як випливало з договору, кордон між Радянським Союзом і 
Німеччиною мав пролягати по лінії Керзона. Будучи міжнародно визнаним, він був зручним для сталінського керівництва, 
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оскільки політично обґрунтовував розподіл Другої Речі Посполитої і створював видимість справедливого характеру більшовицької 
окупації [24, 343 – 344]. До середини жовтня радянські війська відійшли до лінії нового кордону, який залишив поза межами УРСР, 
крім польських, ще й 15 тис. кв. км українських етнічних територій Підляшшя, Холмщини, Надсяння та Лемківщини із 600 тис. 
українців і стародавніми українськими містами Перемишлем, Ярославом, Сяноком, Холмом, Грубешовим тощо. 1 листопада 1939 р. 
позачергова сесія Верховної Ради СРСР, заслухавши заяву Повноважної комісії Народних Зборів, ухвалила закон про входження 
Західної України до складу СРСР. Через два тижні – 14 листопада 1939 р. – позачергова третя сесія Верховної Ради УРСР схвалила 
Закон про приєднання Західної України до складу УРСР. У доповіді В. Молотова, проголошеній із нагоди 22-ї річниці Жовтневої 
революції, зазначалося, що «український народ на всій території об’єднаний в одне ціле, нарешті прийшов час сказати: віднині 
Україна возз’єднана» [24, 346 – 347]. Таким чином, уступивши в злочинну змову з нацистською верхівкою, більшовицький режим 
розглядав Західну Україну як нове володіння імперії, зону безпеки на її західних кордонах, можливість якомога швидше покласти 
край ненависному йому українському національно-визвольному рухові. Кремлівський вождь вирішував питання аж ніяк не 
української, а російсько-імперської соборності. Гасла возз’єднання українських земель були використані при цьому як прикриття 
таких злочинних політичних намірів. Український народ, який не був у цей час повноправним суб’єктом міжнародної політики, 
не ніс будь-якої відповідальності за наслідки дій СРСР і Німеччини, що мали відверто загарбницький характер [6, 338 – 339]. 
Незважаючи на те, що приєднання західноукраїнських земель здійснювалося силовими методами, всупереч міжнародному праву, 
здобуття територіальної цілісності України об’єктивно відповідало інтересам і прагненням українського народу, знаменувало 
фактичне возз’єднання двох частин української нації, відокремлених раніше одна від одної державними кордонами [10, 22; 24, 348]. 
Зрештою, у цьому історичному акті віддзеркалюється примхливе переплетіння віковічних прагнень українського народу з 
реаліями європейської політики напередодні Другої світової війни.

У головній експозиції Меморіалу процес підписання договорів між СРСР і Німеччиною розкривається за допомогою фото 
та газетних матеріалів 1939 р., а копія таємного додаткового протоколу до першого договору подається з посиланням на архівне 
джерело [3, 70 – 71]. Отож яскравим ілюстрантом геополітичних чвар на європейських теренах у розрізі «українського питання» 
є не лише вдокументовано експозитарна база музею, а й переконливе художньо-образне інтерпретування зовнішньополітичних 
практик двох тоталітарних режимів.

Після підписання радянсько-німецького пакту про ненапад позиція Румунії в «українському питанні» серйозно похитнулася. 
Інтерес СРСР до Бессарабії та Північної Буковини не зазнав протидії Берліна. Адже цей регіон, як уже зазначалося, входив до «сфери 
впливу» Радянського Союзу. За таких умов німцям не залишалося нічого іншого, як погодитися з намірами Москви невідкладно 
розв’язати «бессарабське питання», а також не чинити опору радянським претензіям на Північну Буковину, про яку не йшлося 
в таємному радянсько-німецькому протоколі. У свою чергу, радянське керівництво в ультимативній формі зажадало від Румунії 
негайного звільнення означених територій. Міністр закордонних справ Німеччини Й. Ріббентроп дав послу Німеччини в Румунії 
Я. Фабріціусу настанову: «Вам наказується негайно відвідати Міністра закордонних справ і повідомити таке: радянський уряд 
інформував нас про те, що він вимагає від румунського уряду передання СРСР Бессарабії і північної частини Буковини. Щоб 
уникнути війни між Румунією та Радянським Союзом, ми можемо лише порадити румунському урядові поступитися вимогам 
радянського уряду». У ніч проти 28 червня 1940 р. В. Молотов висунув румунській стороні ультиматум, у якому вимагав негайної 
евакуації з Бессарабії. Прохання румунської сторони продовжити переговори було відхилене, й 28 червня о 14 год радянські 
війська розпочали вторгнення на ці терени, повністю зайнявши новий кордон із Румунією 3 липня 1940 р. Процес «возз’єднання» 
відбувся за вже випробуваним на західноукраїнських землях сценарієм. Уже 28 червня 1940 р. на мітингу в Чернівцях було 
обрано делегацію, яка від імені всього населення порушила клопотання перед радянським урядом про входження цієї території 
до складу УРСР. 2 серпня 1940 р. Верховна Рада СРСР ухвалила Закон про утворення Молдавської РСР. 7 серпня 1940 р. Указом 
Президії Верховної Ради СРСР було створено Чернівецьку та Аккерманську області у складі УРСР [20, 77 – 78]. Так було вирішено 
«українське питання» в переддень Другої світової війни.

У 1941 р. після провалу «бліцкрігу» й тривалих бойових дій проти СРСР нацистське керівництво вирішило перетворити 
окуповану Україну на економічну колонію Райху. Так скінчилися геополітичні експерименти нацистської Німеччини 
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відносно вирішення «українського питання». Більшість українських земель ввійшли до складу райхскомісаріату «Україна», 
а західноукраїнські терени в якості дистрикту «Галичина» переходили до генерал-губернаторства Райху. 22 червня 1941 р. 
союзниця гітлерівців Румунія знов «поставила ребром» питання про повернення своїх колишніх володінь в Україні. За 
згоду в участі у війні проти СРСР А. Гітлер задовольнив територіальні претензії союзника. Нова румунська провінція під 
назвою «Трансністрія» складалася з Одеської, південних районів Вінницької та західних районів Миколаївської областей. 
А безпосередньо до складу Румунії увійшли губернаторства «Буковина» й «Бессарабія». Проте згідно з угодою від 30 серпня 
1941  р. Румунія отримала лише німецький мандат на здійснення «тимчасової адміністрації» та економічної експлуатації 
територій між Дністром та Бугом [20, 78].

Отже, відповідно до вищенаведеного, можна узагальнити окремі положення. По-перше, напередодні Другої світової війни 
«українське питання», трансформувавшись на предмет спекуляцій дипломатій багатьох держав при досягненні ними їхніх 
зовнішньополітичних цілей, розігрувалося всіма основними європейськими державами. По-друге, провідними гравцями 
розігрування «української карти» стали дві тоталітарні країни – Німеччина та Радянський Союз, які репрезентували основні 
загрози міжвоєнному територіальному та соціальному упорядкуванню, при цьому німецьке ідеологічне керівництво ще й 
намагалося використати геополітичне становище України для експансіоністських планів щодо Західної Європи та Польщі. Таким 
чином, усі сусідні держави, починаючи від СРСР та Німеччини й закінчуючи різними європейськими державами, прагнули 
використати геополітичний потенціал українських територій для задоволення своїх політичних та економічних інтересів як 
напередодні, так і впродовж Другої світової війни, а «українське питання», зважаючи на стратегічне й політичне значення 
українських етнічних територій, набувало додаткової гостроти в розрізі геополітичних ігор на полях найбільшого мілітарного 
конфлікту ХХ ст. Інтерпретування  проблеми за посередництвом музеальних символів може відбуватися як за допомогою 
безпосередніх джерел, так і завдяки опосередкованому джерельно-ілюстративному матеріалу, який здатен переконливо розкривати 
ідеологічно-пропагандистські наміри та суспільно-політичні й соціокультурні процеси в державах-агресорах напередодні Другої 
світової війни.
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В історіографічному масиві, присвяченому тематиці Карпатської України 1938 – 1939 рр., метод усної історії використовувався 
лише епізодично. У 1990-х  рр. на хвилі національного піднесення після здобуття Україною незалежності та відродження 
пам’яті про події 1938 – 1939 рр. робилися несистематичні спроби запису усних свідчень колишніх січовиків, активних діячів 
«Просвіти» та «Пласту» на Закарпатті в міжвоєнний період, та їхнього оприлюднення в додатках до збірників конференцій, 
хоча навряд чи ці публікації можна вважати повноцінним використанням методики усної історії [24; 25; 27]. Кілька інтерв’ю 
з діячами Карпатської України на еміграції в Північній Америці здійснив Українсько-Канадський дослідно-документаційний 
центр (Торонто, Канада) [49]. Окремо можна вирізнити поодинокі публікації музеєзнавців, етнографів та фольклористів на цю 
тему з використанням методу інтерв’ювання [31; 33; 37; 39]. Утім, нині загалом можна констатувати, що історики переважно 
«ігнорують» метод усноісторичних досліджень періоду 1938 – 1939 рр. на Закарпатті, покладаючись переважно на традиційні 
джерела (офіційні документи чи спогади). Прикрим видається той факт, що це відбувається на тлі, коли кількість живих свідків 
й учасників історичних подій щодня зменшується: нині їх залишилися одиниці. 

Щоб певним чином надолужити втрачене, варто подивитися на історію Карпатської України крізь призму усної історії. 
Джерелами для цієї розвідки стали 19 відеоінтерв’ю зі свідками та учасниками подій на Закарпатті в 1938 – 1939 рр., записані в 
рамках підготовки в 2010 – 2011 рр. документального фільму «Срібна Земля. Хроніка Карпатської України 1919 – 1939» (2012, студія 
Invert Pictures, режисер Тарас Химич) [46]. Зафіксовані на плівку та розшифровані інтерв’ю також стали частиною проекту «Жива 
історія» Меморіального музею тоталітарних режимів у Львові, де вони й нині зберігаються [48; 38]. У ході польових досліджень, 
проведених групою авторів фільму, були опитані вихідці з різних куточків Закарпаття та Галичини, які представляли неоднорідні 
соціальні групи (інтелігенція, робітники, селяни) й були вихідцями як із міста, так і з села, переважно українцями (русинами) 
за етнонаціональною належністю, і на період 1938 – 1939 рр. мали від 7 до 21 року. Їхні біографії з особистими документами та 
фотографіями були розміщені на окремому сайті, присвяченому фільму [47]. Варто зазначити, що більшість з опитаних свідків 
уже відійшли у вічність, а значить, їхні особисті свідчення про пережите мали б стати набутком історичної науки. 

Поділяючи сумніви традиційно орієнтованих науковців стосовно ненадійності усних свідчень, необхідності їхньої верифікації 
та порівняння з іншими доступними джерелами, автор водночас вважає, що саме усні реляції дають можливість поглянути 
на історію Закарпаття міжвоєнного періоду, так би мовити, «знизу», з перспективи її дійових осіб, осягнути індивідуальний 
досвід людей, які жили в той час, побачити множинність «історичних правд» та багатоманітність інтерпретацій. Потреба такого 
дослідження зумовлена також необхідністю актуалізації історичної пам’яті про події Карпатської України 1938 – 1939 рр. у 
спогадах того покоління, яке було «позбавлене власного голосу» впродовж багатьох десятиліть. 

Водночас, як слушно зауважує один із чільних теоретиків усної історії Алесандро Портеллі, «головне, що вирізняє усну 
історію – це те, що вона говорить нам не стільки про факти, скільки про їх значення» [26, 9]. Фактично, оповідаючи історію свого 
життя, особа розповідає не так про події, свідком яких вона була, а радше про те значення, якого набули ці події в контексті її 
життєвого досвіду, як вони вплинули на життєвий вибір, погляди, світогляд, ідентичність [26, 9]. Спробуємо з’ясувати, які смисли 
й контексти вкладали наші свідки в свої розповіді про досвід життя в міжвоєнному Закарпатті. 

Для розуміння феномену появи Карпатської України в 1938 – 1939 рр. спочатку як автономної, а згодом як незалежної 
держави варто простежити витоки українського національного руху на Закарпатті впродовж періоду між двома світовими 
війнами, коли край за рішенням Паризької мирної конференції перебував у складі Чехословацької республіки. Опитані нами 
респонденти засвідчують на прикладі своїх родинних історій активні пошуки національної ідентичності, які були знаковими 
для всього двадцятирічного періоду [41].

Насамперед ці пошуки відбувалися на освітній, мовній та культурній нивах. «Рівень навчання, на жаль, був не дуже 
високий, тому і культурне життя, як в такому розумінні сучасному, почалося вже після 1919 р., коли Закарпаття приєднали 
до Чехословаччини. Тоді поступово в різних селах стали працювати «Просвіти», організовуватися кооперативи, виходити 
газети,  – розповідає Степан Стойка з с. Крицево Тячівського району. – До речі, що характерно, за Чехословаччини в містах були 
спеціальні міські читальні, у Хусті також така читальня була… Я тоді вперше побачив газети «Діло» з Галичини. Оскільки були 
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там із Галичини викладачі, то спеціально були й газети із Галичини. І ці такі освітні осередки були міські, але вони мали певне 
значення для розширення культури і науки в різних регіонах і в різних містечках» [22].

Окремі свідки виводять поширення українських впливів у краї ще з часів Першої світової війни, коли в 1914 – 1915 рр. на 
Закарпатті перебував легіон Українських Січових Стрільців. «Наша українська свідомість закарпатців уже розпочалася ще у 
Першій світовій війні, коли українські січові стрільці проводили вишкіл на Мукачівщині, – розповідає Михайло Шваб. – Там 
проходив уже вишкіл українських січових стрільців, які брали участь у війні проти російських вояків, і уже вони ходили в церкву, 
оці січовики. І потім організовувалися оркестри, духові оркестри. Лунали по наших селах, по містах лунали українські пісні, 
січові стрільці, стрілецькі, козацькі. Багато цих пісень знаю і я, тому що я брав участь у хорі, – і чумацькі, і стрілецькі пісні» [19]. 

Особливу роль у зростанні національної свідомості українського населення на Закарпатті відігравало наукове товариство 
«Просвіта», засноване в Ужгороді 9  травня 1920 р. [36]. Станом на 1934 р. у краї нараховувалося 8 філій, 219  читалень та 
16  200  членів товариства [35, 109]. Читальні й філії «Просвіти» в селах були потужними осередками культурно-освітнього 
життя. Здебільшого село вважалося національно свідомим, якщо в ньому функціонувала читальня цього товариства [12]. «Та 
«Просвіта» мала драматургію «Нова сцена», ця «Просвіта» мала футбол, команда була футбольна, ця «Просвіта» мала духовий 
оркестр, ця «Просвіта» мала спілку торговельну, ця «Просвіта» мала банк, ця «Просвіта» мала різні групи, в яких навчалися: 
садоводства, скотоводства тощо, охвачувала майже всі галузі сільського господарства вплоть до обміну продукції», – розповідав 
Панько Попович із Великого Бичкова, де читальню товариства в 1920 р. заснував і очолював відомий громадсько-культурний 
діяч Михайло Марущак, який у 1939 р. став послом до Сойму Карпатської України [20; 4, 87]. 

«Товариство «Просвіта» в нашому селі знаходилося у школі, – пригадує Михайло Шваб із с. Великі Лучки Мукачівського 
району. – Там проходили святкові зібрання, там проходили вечори, проходили різні програми, проводилися різні концерти. Ну, 
звичайно, українського спрямування... Там якраз от звучало наше слово і наша пісня, яка також є основним складником нашого 
національного пробудження і нашої національної свідомості української» [19].

Батько Михайла Петричка, який після знайомства в Північній Америці із заробітчанами з Галичини та Наддніпрянської 
України став, за його словами, «іншою людиною», заснував у 1921 р. у Чинадієві читальню товариства «Просвіта», організував 
хор і мобілізував людей «в такому національному напрямі». «Робилися вистави, зорганізувалися, людям цікаво було там брати 
участь у хорі. Потім робилися такі курси, скажем, куховарства, землеробства і все таке інше, шоби цікавило людей широкі, які 
не мали політичного характеру. А при тім давалися читати книжки, газети, і так робилася робота» [18].

Водночас набирала обертів українська скаутська організація «Пласт» (назва тут прижилася після 1927 р.). До 1928 р. на 
Підкарпатській Русі діяло 37 пластових відділів, які охоплювали 768 членів. Характерною рисою закарпатського «Пласту» стало 
значно більше, ніж у Галичині, поширення його структур у селах. Розгорнувши свою діяльність на початку 1920-х рр. у середовищі 
середніх закладів освіти, закарпатський скаутський рух швидко знайшов сприятливий ґрунт для себе в зденаціоналізованому і 
спраглому на просвітні послуги українському селі [29, 30]. 

Про широкий спектр завдань «Пласту» розповідав його активний член із Великого Бичкова Василь Белей: «Той стародавній 
першопочаткуючий «Пласт» занимався усім – і виступав, і театр, і збирав, а інакше – пластовий табор у Кобилецькій-Поляні 
орґанізували… і дівочий був, і хлоп’ячий… Там приходили з усього Закарпаття, і чехи приходили, як гості… І були галичани 
гості… Ми дуже цікавилися козаччиною, гайдамаками, таким усім ми дуже цікавилися…» [9]. 

Михайло Шваб, який був курінним пластового куреня ім. Федора Корятовича при Мукачівській торговельній академії, 
тим часом відзначав роль скаутської організації в національному вихованні молоді: «При Пласті були заняття: були співи, були 
потім заняття по природознавству... Ну, і крім того, майже кожного літа ми відвідували або організовували пластові ватри і 
брали участь у пластових сходинах, пластових з’їздах, які находилися в селах Мукачівської округи… Так що це якраз і впливало 
на наш розвиток, так би мовити, національної свідомості» [19]. «У Пласті була моя сестра активна і було пару пластунів із села. 
Вони мали тут за Свалявою таке місце, викупили собі поле, де таборували влітку і вели свою програму пластову», – пригадував 
Михайло Петричко [18].
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Важливу роль у поширенні української національної свідомості на Підкарпатській Русі відіграли емігранти з Галичини та 
«Великої України», які після поразки Українських визвольних змагань 1917 – 1921 рр. оселилися на території краю. Не маючи змоги 
займатися активною політичною діяльністю, з огляду на заборону чехословацької влади, вони з великим ентузіазмом поринули у 
сферу освіти, культури та громадського життя. Так, у с. Новоселиця Тячівської округи учитель Іван Вагилевич, родом із Коломиї, 
організував за галицьким зразком перший кооператив, що вступив у конкуренцію з єврейською торгівлею, і поставив у місцевій 
читальні «Просвіти» радіоприймач. «У селі це була рідкість, – пригадує Степан Стойка. – І біля того радіоприймача вечорами 
збиралися селяни і слухали новини з різних куточків світу. Так шо [це], бачите, був, я би сказав, осередок культурного життя» [22].

У фарватері процесів національного відродження на Підкарпатській Русі були учителі й педагоги, чия політична орієнтація 
часто мала вирішальний вплив на свідомість студіюючої молоді. «Якщо вчитель був українофіл, тоді у школах велися на такій 
наближеній ніби до української мови навчання і виховували дітей у такому національному дусі. Якщо був русофіл, мадярон, тоді 
навпаки, всьо проти українства, і там, розумієте, російську мову капали, шо було дуже чуже воно, не сприймалося населенням, тому 
шо то не зрозуміле»,  – розповідав Михайло Петричко, якому довелося навчатися в Мукачівській гімназії, де серед викладацького 
складу переважали професори-русофіли, емігранти з царської Росії [18]. «Викладання було на високому рівні, але всьо воно 
супроводжувалося таким вливанням русофільської ідеї – Росії «єдіной, нєдєлімой, мать нашей родімой»… [І] діти сприймали, 
я вам скажу, діти піддавалися, і випускники тої гімназії були всі наближені до русофільства, майже всі… Мені треба було якось 
відстоювати честь української ідеї в такому морі русофільському, так шо я відчував досить такий дискомфорт». У той же час 
сусідня Мукачівська торговельна академія, де навчалася сестра пана Михайла, була справжньою «кузнею націоналістів» [18].

Часто національна орієнтація батьків впливала на вибір освітнього закладу для навчання дітей. Так, у 1930-х рр. Марію Корж 
разом із сестрами батьки віддали в українську гімназію в Морджанах. «Нас називали русинами, але свідомі люди прагнули до 
об’єднання з Великою Україною й виписували газети. І у Великому Бичкові була «Нова сцена», гурток український, виступали 
дуже часто… Мамка свідома була, читала багато і навіть зі Львова виписала газету «Голос жіночий», і кожний раз займалася 
освітою, і дітей учила», – пригадувала вона [14].

Водночас тривала перманентна боротьба між різними суспільно-політичними течіями у краї, яка виливалася також на 
побутовому рівні. «У селі були протистояння постійні, – пригадує Михайло Петричко. – Фактично три напрями були на Закарпатті: 
це українофіли, русофіли і мадярони, так між ними було вічно тертя, навіть доходило до бійок. То всьо було на порядку дня, то 
не припинялося і не починалося, то тривало постійно і в школі, і на вулицях, і де хочете, усюди йшла та боротьба, протистояння, 
але верх бра[в]ли все-таки це український бік, тому шо він був близький до людей і люди розуміли, люди до того скоріше ся 
горнули. А мадяронський рух – то був, слухайте, дуже такий напівмертвий, але він був все такий, а русофільський лише тими 
емігрантами, а емігранти були фактично чужими людьми для місцевого населення» [18].

Попри запекле політичне протистояння, національно-культурна й релігійна толерантність поміж різними етнічними групами 
населення залишалася візитною карткою Закарпаття й може бути передана словами Панька Поповича з Великого Бичкова: «Ідуть 
до церкви. Один іде у синагогу, другий іде у православну церкву, третій іде в мадярську церкву, четвертий іде у греко-католицьку, 
ну, короче говоря, по дорозі йдуть, але розходиться кожен до своєї віри. Так що фактично такої ворожнечі не було, тоїсь була 
взаємна допомога. Основний критерій був чи його, так сказати, відношення до роботи» [20].

«Дуже толерантні [відносини], як тепер прийнято говорити, у нас не було ніяких суперечок ні [на] національному ґрунті, ні 
на релігійному, ні на якому абсолютно», – засвідчує Михайло Петричко [18]. «Були угорці, були євреї, як ми їх називали, жиди, 
прихильно ставилися до нашої української тої ідеї і підтримували навіть. Підтримували на голосуванні теж українську свідомість, 
українську цю ідею, сторону», – пригадує Михайло Шваб [19].

«У нашому селі – це в основному українське село, там було кілька родин угорців і кілька родин єврейських, і всі ці діти 
ходили до тої ж самої школи, шо й ми. Тому в нашому класі, наприклад, були діти-євреї, і ніхто ніякої проблеми з цього ніколи не 
робив, ніколи абсолютно, розумієте, це було абсолютно нормально. Значить, ми просто, значить, коли викладалася тоді релігія, 
то ми знали, шо єврейські діти не будуть присутніми на цьому уроці, так то вже було так сказати як норма», – розповідає Юрій 
Сливка [23]. 
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Утім, спостерігалися й певні побутові упередженості щодо євреїв, які можна вважати досить типовими для стосунків між 
місцевими громадами та єврейською спільнотою в багатьох куточках Східної Європи. «Мож було на руці на пальцях полічити, 
євреїв було около 100 фамілій, а я пак ще молодий був, не дуже муг так розібратися, у чом діло. Але люди говорили, що як били 
в місті люди: як стоять сільські, та казали, а чого жиди не кричать, а люди казали, бо жидам треба не політику, а магазин, гроші. 
Каже, вони гроші люблять, їм треба гроші. Їм треба або відкрити хоть який магазинчик та був уже заробляв на людях гроші, 
ґешефт», – ділився своїми спогадами Микола Паращанець [15]. 

Загалом опитані респонденти досить позитивно відгукуються про чехословацький період на Закарпатті, що став такою собі 
«золотою добою» в історії краю, за якого існували сприятливі умови для національно-культурного та соціально-економічного 
розвитку Підкарпатської Русі в умовах демократичного ладу: «Я повинен щиро сказати, що народ і тоді, і тепер пам’ятає чеський 
період як період позитивний, і якоїсь такої, значить, ворожнечі проти чеського уряду не було», – оповідає Степан Стойка [22]. 
Михайло Петричко додає: «Чехи був народ дуже демократичний, а президентом в них Масарик був, прекрасна людина-гуманіст. 
Вони зробили дуже багато для Закарпаття» [18]. 

Водночас досвід багатопартійності та участі у виборах у 1920 – 1930-х рр. залишив неоднозначні спогади в респондентів. 
«Так, при чехах була багатопартійна система, і кажда партія агетірувала за своїх, – пригадував Панько Попович. – Був у мене 
вуйко Андрій, який отримав гроші від одної партії, а агітірував за другу партію, в результаті він попав у тюрму. Його арештували 
й посадили в пивницю, у тюрму в Рахові. То батько мав цілий клопот, поки він, як кажуть, звільнив його звідти. Сказав йому: 
«Шо ти робиш, сукин син», – хотя він був учителем початкової школи. А агітірував за комуністів. І такі річі були, шо брали гроші 
за голосування одної партії, а голосували за другу. Я пам’ятаю, були ці бюлетені, були різні кольори – розові були, білі були, ну, 
короче говоря, різнокольорові – сині, зелені і так далі. Я, по-моєму, один раз нарахував десь, пам’ятаю, десь 15 різних бюлетенів. 
Так шо вибори практично були демократичні при Чехословаччині» [20]. 

Чехословацьку адміністрацію на Підкарпатській Русі Михайло Шваб із Великих Лучок характеризує як «лояльну», а її ставлення 
до населення як «толерантне» [19]. Водночас Микола Савчук із Великого Бичкова, говорячи про чехословацьких жандармів, 
називає їх «культурними», а Микола Паращанець із Буштина каже, що «то були грамотні люди, вони нікого не обідили, ні з ким 
ся не сварили», «вони робили, виконували свою роботу, свої обов’язки, але добросовісно, культурно і чесно» [16; 15].

Утім, ставлення чехословацької влади різко змінилося в 1938 р., коли політичні сили на Підкарпатській Русі висунули 
вимоги до Праги про надання краю обіцяної ще в 1919 р. крайової автономії. «То вже чехи також поставилися більш агресивно 
до того, – зазначав Михайло Петричко. – Ну справа в тому, що автономія висіла вже в повітрі з першого дня приєднання до 
Чехословаччини, але чехи говорили, шо ми не маємо кадрів, інтелігенції, все, – то ви не можете ще мати автономії, і то тяглося, а 
вже в 1937 – 1938 рр., коли вже в нас тут і були кадри свої, була інтелігенція, то ми вже ставили рішучо питання про автономію. 
І ця автономія була надана лише в 1938 р.» [18]. 

Про події, пов’язані з призначенням лідера українофільського напряму на Закарпатті отця Августина Волошина на посаду 
прем’єр-міністра автономного краю, розповідає його прийомна дочка Анастасія Халан, яка стала свідком мітингу, організованого 
угорськими активістами наприкінці жовтня 1938 р. біля стін будинку, у якому розміщувався сиротинець, де мешкало понад 20 
дітей різного віку: «Вони вже зібрали мітинг і під нашим домом вигукували, кричали … напиті були і кидали у наш будинок 
камінням. Навіть розбили вікно це, а коли побачили, бо засвітили, ми начали плакати дуже, у вікнах побачили дітей, то тоді 
схаменулися, а ще хтось там із наших вихователів вийшов і сказав їм, «шо ви робите, тут же діти живуть!»… Одним словом, так 
мадяри, так отак вони нам мстили, ну вони нас називали діти Волошина і такими українками, знаєте» [5]. 

Евакуація до Хуста внаслідок передачі Ужгорода, Мукачевого та Берегового на користь Угорщини за результатами Віденського 
арбітражу 2 листопада запам’яталася тоді 7-річній Халан у доволі драматичних фарбах. 11 листопада 1938 р. вона разом із групою 
дітей із сиротинця переходила пішки щойно встановлений кордон у с. Невицьке, де угорські прикордонники примусили сиріт 
стояти 2 години на морозі. У самому Хусті, де для дітей упродовж місяця організували новий будинок, сиротами опікувалися 
сестри ордена св. Василія Великого. Августин Волошин, який багато часу приділяв урядовим справам, все-ж знаходив і виділяв 
кілька годин для своїх прийомних дітей [5].
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Михайлу Петричку, як учню гімназії, довелося евакуйовуватися з Мукачевого. Він так описав хаос та безлад, який творився 
тоді у Сваляві, куди вивозили викладачів із сім’ями та навчальне майно: «То була велика проблема, люди впрягали воли, коні, 
возами возили звідти, забирали, шо можна, і то було дуже заважке завдання, але вони вирішили, і школи перевелися – то в 
Сваляву, то десь там поза Свалявою, у якийсь бувший санаторій, то проблем було багато дуже» [18]. 

Водночас угорське населення південних районів Закарпаття, яке після 2 листопада 1938 р. опинилося у складі Угорщини, 
з великою радістю зустріло прихід нової влади, сприймаючи це як акт історичного возз’єднання з материнською державою та 
відновлення історичної справедливості. «Я з великою радістю прийняв угорців, – пригадує Андор Надь, житель села Петерфольво 
на Берегівщині. – Ми зробили привітальну браму… Старша сестра вивісила угорський прапор на вікні. Я пам’ятаю, як у четвер 
прийшли угорці, а чехи вже вночі всі пішли. І як прийшли угорці, ми прийняли їх із радістю, багато хто плакав… Біля церкви 
маленька дівчинка прочитала вірш, і угорський солдат поцілував її… Ми раділи, що зайшли угорці» [6]. 

З українського боку залишилися цікаві свідчення про організовану Угорщиною спільно з Польщею диверсійно-саботажну 
операцію проти Карпатської України восени 1938 р., яка мала на меті дестабілізувати ситуацію в краї, підготувати ґрунт для 
повстання місцевого населення проти влади А. Волошина у Хусті та окупації краю угорськими військами. «Мадяри посилали на 
Закарпаття уже до Віденського арбітражу і після терористів. Були спеціально організовані на мадярській стороні групи озброєні, 
вони мали завдання йти на території Карпатської України й тероризувати населення, і навіть до фізичних розправ: вбивали, 
настрашували. Вони думали таким чином знесилити Карпатську Україну, і вона падає сама до рук, але то не вийшло», – пригадує 
Михайло Петричко. «Велася шалена дезінформація в засобах масової інформації на міжнародному рівні. Видумали такі казки, 
шо тут голод, шо людей всіх по тюрмах держать, шо тут епідемії, ніхто нікого не лікує, отаке, розумієте, але приходили потім 
представники іноземні, то виділи, шо то брехня,  але то треба було всьо пережити і роз’яснити, перебороти» [18].

«Мадярські [має бути польські. – О.П.] терористи туй у нас били. Приходили, палили, воно таки кажуть, бутьки, де чехи 
були. Палили, били», – засвідчує Ганна Коробинець із с. Верб’яж Воловецького району, що в той час перебувало в прикордонній 
смузі з Польщею, звідки робилися випади польських диверсійних загонів [7; 40; 42; 43]. «Створили уже в 1938 р., коли появлялися 
мадярські терористи й польські терористи, і почали звершати диверсії: зривали мости, будинки на Іршавщині та й сюди на 
Виноградівщині. До того була створена така самооборона. Йшли добровільно хлопці, йшли. Ніхто їх туди не посилав. Несилою 
не гнав», – відзначає Микола Савчук, маючи на увазі загони Карпатської Січі, що були утворені на зборах у Хусті 9 листопада 
1938 р. для захисту кордонів автономної Підкарпатської Русі [16; 28].

«Із перших днів усі знали, шо для того, щоб Карпатська Україна утрималася, треба мати силу військову, і начали організовувати 
Карпатську Січ, і оця організація практично зводилася до того, шо в кожному селі старалися, щоб були такі групи», – пригадував 
Михайло Петричко. Відділ січовиків у його рідному Чинадієві складався із 100 осіб на чолі з комендантом Йосипом Дребітьком. 
Добровольці раз на тиждень проходили військовий вишкіл під керівництвом місцевих учителів, колишніх офіцерів чехословацької 
армії. Не маючи зброї, для тренувань використовували дерев’яні муляжі гвинтівок [18]. 

Про навчання січовиків у Великому Бичкові на чолі з комендантом Павлом Волощуком пригадував також Микола Савчук, 
який тоді навчався в місцевій горожанській школі: «Вони виходили на поле і там вивчали елементарні поводження зі зброєю. 
Ми тоді [діти] ходили й бачили, як вони там занімалися. Не всі мали форму, йшли хлопці і в своїй формі. Давали їм гвинтівки 
і вчили» [16]. 

«У кожному селі створювалися [січові відділи]. Я коли після занять у школі Великого Бичкова в суботу повертався в 
рідне село Косівську Поляну, я [та] інші хлопці, які ходили вже в гімназію, разом із січовиками марширували. Хоч ми ще мали 
16 – 17 років, але нам дуже подобалось, як вони марширували, як вони співали козацькі, стрілецькі пісні, – розповідає інший 
учень великобичківської школи Василь Піпаш. – Січовиками були прості хлопці, юнаки сільські, прості, які вже [одні] в армії 
служили, й інші, які ще не були в армії, але хотіли мати свою армію» [10]. 

Січовик Петро Гаврилко пригадує, як проходив вишкіл поблизу Хуста під керівництвом вихідців із Галичини, колишніх 
офіцерів польської армії: «З Галичини багато хлопців приходили, які нас учили воєнну справу. Ми ходили на Нарцисне поле 
в Хусті. Рано пошли, рано і там до обіда занімались» [21]. У січні – лютому 1939 р. Гаврилко разом із кількома буштинськими 
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січовиками перебував на охороні будівлі автономного уряду в Хусті. У столиці січовиків забезпечили уніформою, дворазовим 
харчуванням і ночівлею в будинку, винайнятому для потреб Карпатської Січі, де також селилися втікачі з Галичини. «Там вся 
молодьож йшла. Йшла молодьож будувати Закарпаття, Вільну Україну. Вся молодьож на 95 %... Там було з усіх сторін. Із Закарпаття 
було [най]більше…» [21]. 

Богдан Пришлякевич зі Львова був одним із керівників галицьких добровольців, які впродовж другої половини 1938 – 
перших місяців 1939 рр. групами переходили польсько-чехословацький кордон для вступу до відділів Карпатської Січі. «Коли ми 
дізналися, що на Закарпатті твориться незалежна держава, – розповідає він, – самі хлопці організувалися і групами переходили 
без приказу. Навпаки, нам не радили йти, бо на невидимість ми йшли. Але молодого не втримаєш. І молоді хлопці нелегально 
через Карпати ноччю прорвалися на Закарпаття, прийшли озброєні легкою зброєю до Хуста» [8]. 

Майбутній охоронець головного командира УПА Романа Шухевича Любомир Полюга пригадував, як у свої 15 років теж 
мав бажання пробитися на Закарпаття: «Ми з моїм товаришем готуємось втікати з хати, щоби вступати добровольцями на 
Закарпатську Україну, щоб вступати добровольцями у боротьбі. Тим більше, що уже знали, що в штабі армії знаходиться Шухевич 
Роман, а про нього ми вже дуже багато знали. Так що ми жили цим. Це було наше бажання-мрія – стати чимскоріше до боротьби, 
віддати свій обов’язок для України» [13].

Загалом історики говорять про 1 – 2 тис. добровольців із Галичини, Волині та Буковини, які в 1938 – 1939 рр. нелегально 
перейшли на територію Підкарпатської Русі [1, 44]. Загальна кількість зареєстрованих членів ОНОКСу1 в лютому 1939 р. становила 
10 – 15 тис.  членів, 2 тис. з яких до початку угорського вторгнення встигли пройти вишкіл. Таким чином, попри великий вплив 
на формування Карпатської Січі добровольців із закордону, основний кістяк формування становили місцеві мешканці. 

«З нашого села тоже пішли в Карпатську Січ добровольці, – пригадує Іван Мирон із с. Росішки на Рахівщині. – Збирали, як 
би сказати, різні там муку, крупи та фасолю, то все таке для Карпатської Січі» [12]. Місцеве населення здебільшого позитивно 
ставилося до карпатських січовиків. «Наше село виявилося на кордоні між Карпатською Україною і Угорщиною, тому в нашому 
селі було дуже багато таких солдатів, або, як чехи казали, стража на кордоні, – пригадує Юрій Сливка. – І тоді ж дуже багато 
було січовиків, і, власне кажучи, присутність січовиків у селі, а їх було дуже багато, все вплинуло на наше життя тогочасне. Мені 
здавалося, шо тоді кожний день був як свято, чому? Тому що вечорами обов’язково в школі або концерт був, або вистава, або 
хорові співи, організовані січовиками» [23].

Віховою подією в історії Карпатської України стали вибори до крайового Сойму, проведені 12 лютого 1939 р., що відіграли 
важливу роль у легітимізації державницьких аспірацій уряду А. Волошина. Електоральна кампанія відбувалася в надзвичайно 
складному безпековому середовищі, під акомпанемент диверсій та провокацій з боку сусідніх Угорщини та Польщі, які прагнули 
зірвати виборчий процес. «Наші студенти тоді якраз знаходилися у Сваляві,– ділиться спогадами Михайло Шваб. – Вони чергували, 
тому що проходила така боротьба. Мадяри організували… То різні викидували листівки антиукраїнські. І от такими оцими 
листівками ми їх ліквідували, ми їх збирали, ми чергували по вулицях, по вулицях Сваляви і брали участь у цих виборах» [19].

Сама кампанія відбувалася в досить стислі терміни, адже тільки впродовж трьох тижнів був сформований список кандидатів 
від проурядової партії – Українського Національного Об’єднання (УНО). «Вибори проходили, була тільки одна партія. Якоїсь 
підготовки такої виборчої, як зараз, не було та й не було можливості. Проходило це в такому досить швидкому темпі, – розповідає 
Степан Стойка. – Бачите, коли були вибори, було якесь таке всенародне підняття, і було кинуто гасло відзначити вибори старими 
традиціями. І тоді по всіх селах по вершинах запалили вогні, і все Закарпаття відзначало таким чином оці вибори, таким 
традиційним методом запалення, як тоді казали, ватри. Горіла ватра по карпатських вершинах на знак виборів» [22]. 

Хоча волевиявлення відбувалося на безальтернативній основі, і швидше його можна назвати плебісцитом довіри до місцевого 
уряду, респонденти впевнені, що вибори відбулися на доволі високому рівні з дотриманням усіх демократичних процедур. 
«Оці вибори проходили, хтось може не повірить, але дуже демократично і без ніяких фальсифікацій, тому шо тепер більше 
на фальсифікаціях живемо, а тоді було сказано: хочеш голосуй – як хочеш…» – розповідав Михайло Петричко [18]. «Вибори 
[пройшли] дуже організовано, – пригадує Василь Піпаш. – Пам’ятаю, були такі довгі листини, їх називали виборча листина, і там 

1 ОНОКС – Організація Народної Оборони – «Карпатська Січ».
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надруковано було трицять два прізвища  – це майбутніх депутатів, [яких] тоді називали послами. На тій листині були не тільки 
українці, але [й] були представники румунські і німецькі, мадярських не було, бо так мадяри зайняли Карпатську Україну. Вони 
завжди вороже ставилися і до виборів, і після виборів, так шо в нас мадярів не було в листині» [10]. 

Із 32 кандидатів до Сойму Карпатської України троє представляли національні меншини – німець Антон-Ернест Олдофреді, 
румун Григоре Мойш та чех Мілош Дрбал [4]. Поза списком опинилися угорці, які займали відкрито ворожу позицію щодо уряду 
А. Волошина, а також євреї, які задовольнялися позицією традиційного нейтралітету. «Євреї казали – буде видно, шо з того буде, 
то їсть нейтралітет практично був єврейський», – говорить Панько Попович [20].

У часи карколомних змін на Закарпатті представникам єврейської спільноти доводилося часто змінювати свою політичну 
орієнтацію й виявляти лояльність на користь різних урядів. Так, Степан Стойка пригадував цікавий епізод, що характеризує 
сутність єврейської політики множинних лояльностей. «У селі Новоселиця, там де я був, це гірське село, там виборів як таких 
не було. Але коли була проголошена Україна, то перші синьо-жовті прапорці появилися на єврейських магазинах, о, це мене 
також здивувало. Правда, шо коли почалася вже угорська окупація, перші угорські прапорці також появилися на єврейських 
магазинах» [22]. 

Респонденти розповідають про велике піднесення, яке охопило населення Закарпаття в період існування автономного уряду, 
а особливо з проголошенням незалежності Карпатської України 15 березня 1939 р. З останньою багато хто пов’язував свої надії на 
краще життя. «Я би сказав, шо якось спонтанно серед людей зародилася якась така воля до того, щоби мати свою власну країну, 
навіть у рамках тої Чехословаччини, свою власну невеличку автономну область, де б вони могли самі господарювати. Це якось 
виникло спонтанно, і на підставі цього такого руху і була створена тоді Карпатська Україна», – резюмував Степан Стойка [22]. «Ну, 
так, розуміли це прямо, шо будемо вільні, будемо мати свою мову, будемо мати свою державу, будемо господарями в себе вдома на 
нашій землі рідній, – згадував про тодішні сподівання Михайло Шваб. – Оце в нас і було таким рушієм нашої свідомості» [19]. Їх 
далі розвиває Михайло Петричко: «Люди відчули, шо вони є господарями на своїй землі і шо вони мають перед собою райдужні 
перспективи, тому шо уряд Волошина уже мав розроблені плани економічні, соціальні і всякі… І люди знали, шо Закарпаття все 
ж таки не бідний край і на ліси, і на копалини, і як туристичний центр може бути, то всьо бралося до уваги, і люди, може, хтось 
і з національних переконаннь голосував за зміни в житті» [18]. 

Однак були й інші думки щодо готовності населення до кардинальних змін у становищі краю. Так, Микола Паращанець із 
Буштина зазначає: «Люди говорили двояко. Одні говорили, шо вже добре, що тягнемося к владі, а другі казали, шо зарано, бо ми 
ще не готові. Казали, що то ще все не в порядку. Так говорили старші люди. А молодь кричала все: «За вільну Україну!». Молодь 
не соглашалася зі стариками, вони все кричали за вільну Україну, за матір Україну» [15]. 

Утім, проголосивши незалежність на засіданні Сойму 15 березня 1939 р., Карпатська Україна була змушена одразу стати до 
оборони проти збройної агресії з боку сусідньої Угорщини, регулярні війська якої ще 14 березня 1939 р. розпочали наступ на 
Закарпаття. Не маючи достатніх сил для опору, уряд Карпатської України на чолі з президентом Августином Волошином проти 
ночі 16 березня вирішив покинути столицю краю. Від’їзд президента Волошина з Хуста особливо боляче сприйняли його діти-
сироти, деякі з них залишилися згодом на окупованій угорцями території. Його прийомна дочка Анастасія Халан пригадує, як їх 
розбудили вночі, щоб попрощатися з «татком». Однак, відслуживши перед нічним від’їздом службу Божу, він так і не наважився 
поглянути дітям в очі востаннє [5]. «Ми пішли почекати, але він сказав, шо не може із сиротами прощатися, бо дуже плаче. А ми 
собі плакали, тут діти плакали, а він там плакав. Но і пішов», – пригадує інша прийомна сирота отця Варвара Василиха. «Він, 
коли опинився в Празі, то з Праги писав кожній дитині… Ми йому писали окремо, а він нам писав, відписував окремо кожній 
дитині, окремо. І листа друкував на машинці, а підписувався ручкою – «Твій улюблений батько» [11].

Та перед тим як покинути рідну землю, Августин Волошин востаннє відчитав службу Божу у Великому Бичкові. Дехто з 
респондентів розповідав про його останні хвилини побуту в цьому куточку Карпатської України так: «Волошин вже прийшов до 
Бичкова під охороною, прослужив службу, сповідалися люди в нього. Ну і потім після служби пішов до Румунії. Став на колінки, 
поцілував землю і перейшов кордон», – оповідає Микола Савчук [16]. За версією Василя Піпаша, попри спроби районного 
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команданта Карпатської Січі поручика Павла Волощука розпочати мобілізацію наявних військових сил у Великому Бичкові, 
президент Волошин закликав не чинити спротиву угорському наступу й емігрувати за кордон. «Після того він [Августин Волошин] 
зібрав актив у залі кооперативного будинку і проголосив, шо не треба вже воювати, вже ми нічо не поможемо, і просив уже 
не проливати кров. І просив активістів, аби могли виїхати, хто куди міг, аби їх не знищили мадяри. Так хотів зробити і Павло 
Волощук, але там його перестріли мадярські терористи і вбили» [10]. 

Відомо, що член штабу Карпатської Січі чотар Є. Врецьона раніше у своїх спогадах звинувачував президента А. Волошина 
у здачі українських позицій на лінії Тячів – Великий Бичків, наказавши команданту січовиків у Тячеві сотнику Миколину не 
чинити спротиву гонведам і розійтися, що фактично призвело до провалу цілого плану командування Карпатської Січі з відступу 
в гори та організації оборони проти наступаючих угорських військ на лінії Тересва – Терново – Дубове – Брустур із командним 
пунктом у Великому Бичкові  [2]. Наведені вище свідчення Василя Піпаша підтверджують факт здачі українських позицій у 
самому Великому Бичкові. 

Тим часом настрій, який панував 16 березня 1939 р. на вулицях покинутої урядом столиці, передала Анастасія Халан: «Рано 
проснулися, а у Хусті вже стрілянина, вже гуркіт, і це у дворі в нас. Ми, як діти, цікавилися, всі споглядаємо, роти порозкривали, 
дивимося, людей багато. Дві вантажівки роздають зброю – гвинтівки… Роздавали кожному семінаристу, чи хто то там були, хто 
згодився йти боронити Карпатську Україну. Там роздавали, і сухий пайок комусь давали, і та колона рушила…» [5]. «На тому 
подвір’ї, де ми, діти, були, там вистроїлося десь до двадцяти так хлопців-січовиків, – розповідає інша сирота Варвара Василиха. – 
Вони там проспівали «Ще не вмерла Україна», то ті хлопці віддали там рапорт який, і я пам’ятаю [іще то] ті січовики співали 
«Нам поможе святий Юрій і свята Варвара», і вони з тою піснею з двора і пішли» [11]. 

«На подвір’ї була об’явлена часткова мобілізація. У чому були одягнуті, у тому і приходили, це був березень місяць. Приходили, 
і грав духовий оркестр, – розповідає Панько Попович про ситуацію у Великому Бичкові. – Василь Андрусяк був командиром, він 
мав військове звання з Чехословакії, і він построїв усіх, і під духовий оркестр вони поїхали на вокзал [до Хуста]» [20]. 

Січовик Микола Паращанець, який разом із відділами Карпатської Січі прибув на заклик до Хуста із сусіднього села, 
розповідав, як з 50 – 80 новобранців кожному четвертому роздавали гвинтівку Манліхера ще з Першої світової війни. З огляду 
на погане озброєння й малі шанси на успіх у боротьбі з угорськими регулярними військами, група січовиків вирішила розійтися 
по домівках, так і не вступивши в бій з агресором. «Било доста нерозумне діло, – зізнається Микола Паращанець, – тому шо 
мадярська [армія] була одіта, до зубов озброєна, а ми, хлопці, босі й голодні ішли переставати армію… Та то люди подказали, то 
вже було по полудню, понад вечір, кажуть, ідіть, складіть туту зброю там, де вам давали, та й тікайте домув. Та так ми розійшлися, 
зброю лишили, бо немож було…» [15]. 

Серед опитаних респондентів збереглися поодинокі свідчення про бойові дії в Карпатській Україні 14 – 18 березня 1939 р. 
Проф. Юрій Сливка ще дитиною став свідком сутички між карпатськими січовиками та угорськими військами на березі р. Латориця 
поблизу с. Нове Давидково Мукачівської округи: «Уся дітвора була на березі річки, і ми бачили бій, по суті, між січовиками, які 
були на тім, на іншому боці берега річки, і мадярськими військами. Причому стрілянина почалася вже під вечір, уже видно було, 
як кулі летіли» [23]. «Говорили, шо сутички були в Горонді і Страбичові, де січовики – сільські січовики протиставилися воювати 
проти, захищали й не пускали оці мадярські війська на свою територію. Ну, і були такі сутички і в Горонді, і в Страбичові», – 
пригадує Михайло Шваб [19].

Про стихійний опір населення під час приходу угорських військ розповідав Микола Паращанець: «Коли виходили мадяри 
через наше село [Буштино], то люди робили барикади на дорозі, щоб не могли свободно їхати… Та ту є у конци села, перед мостом, 
так уд моста на 200 метрів синагога, значиться єврейська церква. Та ушли в ту церкву та з тої церкви кулеметом стріляли по 
машинах тих, шо везла солдат. Но а солдати визначили місце, з якого по них стріляли, і одкрили вогонь, і розбили сей будинок, 
та люди втікли. Смерті не було ні з тих, шо нападали, ні з тих, шо проходили» [15].

Угорське ж населення радо вітало прихід «визволителів» Святостефанської корони. «Мадяри дуже охоче приймали угорські 
війська», зразу була побудована арка, був там мадярський прапор і російський прапор» [22; 16]. 
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Свідки залишили в пам’яті досить яскраві й детальні описи угорського терору й репресій проти активних діячів українського 
визвольного руху, доповнюючи тим самим наявні мемуарні матеріали й нечисленні архівні документи про виміри свавілля 
угорських військових в окупованому краї [34; 45]. 

«Ви знаєте, шо мадяри тут, шо чинили на Закарпатті? – запитував Михайло Петричко. – То середньовічні звірства, за слово 
січовика розстрілювали на місці без ніяких питань. «Укра», «укра», «укра» – це українець, стріляли на місці…». Батько пана 
Михайла був змушений емігрувати за кордон через активну громадянську позицію в часи існування Карпатської України. «Всі 
інші українського напрямку мусили або ховатися, або доти пішли геть, або тихенько сидіти, тому шо з мадярами бесіда була 
досить коротка – у табір, розстріл, знущання, шо хочете» [18]. 

«І от у нашому селі появилися мадярські жандарми, – пригадує Юрій Сливка. – Вони були цікаво одягнуті, шапка в них 
була, а на шапці було пір’я – куфта. Вони справляли якесь дивне враження на нас, дітей, бо ми це перший раз бачили. І ось ті 
жандарми арештували багатьох січовиків і активних учасників визвольного руху і всіх їх завели в сільську хату. Ця сільська 
хата  була недалеко від нашого двору, і ми мали можливість чути, як мадярські жандарми допитували. Потім уже ми дізналися, 
що голками під нігті забивали і дальше так дальше, ну просто знущалися над січовиками» [23].

«І бачив, як після окупації Закарпаття мадярські жандарми із села Страбічова вели обв’язаних дротом людей і вели на 
жандармерію і там їх, звичайно, катували, – оповідає Михайло Шваб. – Кровавих, побитих уже. То я на свої очі бачив, бо наша 
хата якраз при дорозі, яка веде із Страбічова, яка йде із Страбічова до Лучок» [19].

Серед місць примусового утримання й катування полонених січовиків та української інтелігенції була й гімнастична зала 
горожанської школи у Великому Бичкові, де утримувалося близько 300 – 400 осіб. «Мадяри дуже багато лиха зробили тоді, коли 
зібрали всіх січовиків, кого могли зловили, арештували, багато по дорозі наловили і потім у спортивному залі горожанської 
школи зробили концтабір… Було немісцевих січовиків багато, а, видно, самих приїжджих, тобто галичан, і інших десь два чи 
три тижні там катували їх, а потім порозвозили по урочищах і порозстрілювали», – розповідає Василь Піпаш [10].

«Там їх, січовиків тих, мучили, катували, били… Люди зносили їм їсти, а вони кидали геть усього в один горнець і змішували 
всьо, то так давали людям їсти, а селяни приносили, аби ті чоловіки мали їсти… Видно, шо мучили їх, бо пальці клали у двері, бо 
кров швикала по стінах, ми після того, як вернулися до школи вчитися, то бачили оті знаки, шо мучили тих людей», – пригадує 
Марія Корж [14]. «Я бачив, коли вели зі школи, із спортивного залу, по цій дорозі… і, значить, прикладами б’ють по спині і по-
мадярськи кричать: «Собаки!», «Свині!», «Бандосіч» і т.д… Мадяри виводили, вистрілювали по дворах» [20].

Окремою сторінкою злочину в Карпатській Україні стали масові розстріли полонених січовиків-галичан на карпатських 
перевалах, які здійснювалися в ході передачі їх польським військовим. Жителька с. Верб’яж Ганна Коробинець юною дівчинкою 
бачила, як угорські жандарми вели колону полонених січовиків на Верецький перевал. Пам’ятає, що були одягнуті як у військовий 
однострій, так і в цивільне, без ременів і обмоток. Від її хати до місця розстрілу було дуже близько, тому вона добре чула постріли з 
гірських перевалів. Каже, що розстрілювали січовиків-галичан «мазури», тобто поляки [7]. У жителя цього ж села Михайла Матоли 
глибокий слід у пам’яті залишили крики січовиків, що чулися серед пострілів стрілецької зброї, очевидно, кулемета. Польські 
підрозділи, які здійснювали розстріли, вкинули тіла січовиків до колишнього австрійського військового бункера з часів Першої 
світової війни, так званого капоніру. Сільські мешканці, серед яких і Михайло, пізніше на місці поховання насипали могилу й 
поставили хреста. За часів незалежності України розповіді місцевих жителів села допомогли віднайти поховання січовиків [17]. 

Репресії окупаційної влади викликали спротив з боку населення. Респонденти розповідають про діяльність партизанських 
загонів у гірській місцевості та поширення антиугорських листівок. «Населення дуже боляче сприйняло прихід мадярів на 
Гуцульщину, особливо молодь дуже переживала, що пропала наша Карпатська Україна, виступала проти них, виступала, писала 
листівки, шо за і в тих листівках писалося: «За мадярську солонину не віддамо Карпатську Україну». І ці листівки приклеювали 
на видних місцях…» [10].

Іван Мирон засвідчує, що в гірських районах переховувалися окремі партизани: «Прийшли мадяри, ми уже були застрашені 
от, бо мадяри ходили та шукали ще повстанців, у нас ховалися повстанці, ховалися, бо в Росішці та й у Косовській Поляні, та 
мадяри всюди ходили» [12].
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Прихід нової влади позначився на долі наших героїв у різний спосіб. Хтось продовжив збройну боротьбу з окупантами 
підпільними методами вже в нових умовах, зазнавши репресій з боку мадяр, а потім повторно радянської влади; хтось був 
змушений переховуватися і пересиджувати всю окупацію; когось мобілізували до угорської королівської армії і відправили 
на Східний фронт воювати проти Радянського Союзу; хтось після приходу Червоної армії на Закарпаття восени 1944 р. був 
мобілізований до радянського війська чи став добровольцем 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням 
Людвіка Свободи; а дехто розпочав підпільну боротьбу в краї проти радянської влади у другій половині 1940-х – початку  
1950-х рр. Утім, куди б не заносила їх доля, усі вони мали спільну історію  – участь у подіях 1938 – 1939 рр. на Закарпатті, які, без 
сумніву, стали для більшості переломним етапом у їхній життєвій біографії.  
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Андрій РУККАС *
УКРАЇНЦІ У ВІЙСЬКУ ПОЛЬСЬКОМУ У ВЕРЕСНІ 1939 р.

У сучасних умовах, коли маніпуляція історичними фактами стала одним з інструментів ворожої російської пропаганди, 
зростає актуальність осмислення минулого нашої країни, того важкого й неоднозначного шляху, яким пройшла Україна впродовж 
своєї історії. Важливою його частиною є Друга світова війна – один із найскладніших, найбільш трагічних і водночас найбільш 
героїчних періодів історії України.

Для наших співвітчизників, мешканців Галичини і Волині, значна частина яких служила у Війську Польському, Друга 
світова війна почалася 1 вересня 1939 р. з нападом Німеччини на Річ Посполиту. Щорічно в польській армії обов’язкову службу 
проходили від 15 до 30 тис. молодих українських хлопців, які становили приблизно 10 – 12 % від загальної чисельності її особового 
складу [1]. Згідно з чинними на той час нормами та правилами українців відправляли переважно подалі від рідних домівок – до 
тих частин, що розміщувалися в західних регіонах країни (Силезія, Велика Польща, Помор’я). Крім того, впродовж останніх 
шести передвоєнних місяців на військову службу було призвано велику кількість резервістів, у тому числі й українців. 

У зв’язку із загостренням зовнішньополітичної ситуації, різким погіршенням польсько-німецьких двосторонніх відносин 
23 березня була проведена часткова мобілізація, яка охопила військові частини, що розміщувалися на території Брестського 9-го та 
частково Лодзинського 4-го корпусних округів. Укомплектовані відповідно до штатів військового часу чотири піхотні дивізії та одна 
кавалерійська бригада були передислоковані в західні регіони країни. У 30-й піхотній дивізії резервісти, що походили з Полісся 
та Поділля, становили 85 – 90 % [2]. Значна частина українців також потрапила до 9-ї піхотної дивізії. У середині серпня 1939 р. 
була проведена мобілізація двох піхотних дивізій та однієї кавалерійської бригади, що розміщувалися на території Люблінського 
2-го корпусного округу. 13-та піхотна дивізія була поповнена резервістами, що походили з району Рівного, Олики, Дубно та 
Костополя. До 27-ї піхотної дивізії були призвані резервісти, що мешкали в районі Ковеля, Луцька й Володимира-Волинського. 
У своїх спогадах відомий діяч українського національно-визвольного руху Т. Бульба-Боровець, який випадково опинився у 
військовому ешелоні серед резервістів, мобілізованих до 13-ї дивізії, досить образно змальовував ситуацію: «Потяг набитий 
вояками та їхніми скриньками й торбами. Усі вони були українці. На всіх станціях досідають нові вояки… На кожній станції 
вздовж потяга біжать заплакані жінки та дівчата. Махають хустинками. Простягають за потягом заломані руки. Через вікна їм 
відповідають червонощокі хлопці з розкуйовдженими чупринами та розхристаними вишиванками» [3]. 27 серпня розпочали 
мобілізацію Кресова й Подільська кавалерійські бригади та Тернопільська 12-та піхотна дивізія. 31 серпня після проголошення 
загальної мобілізації розпочалося укомплектування штатів військового часу особового складу 11-ї Карпатської та Львівської 
5-ї піхотної дивізій. До всіх вказаних з’єднань було направлено значну кількість резервістів-українців.

Слід зауважити, що особливих проблем національного характеру під час проведення всіх стадій мобілізації в документах 
не зафіксовано. Здебільшого призовники охоче йшли до війська. Разом із тим мобілізаційні комісії зіткнулися з проблемами 
іншого характеру. Місцеві селяни віддавали на потреби армії найгірших коней, упряж, вози тощо. Проте, на нашу думку, подібні 
випадки були продиктовані лише бажанням господарів зберегти найкраще своє майно. 

Усього, за підрахунками польського історика В.  Резмера, у лавах польського війська у вересні 1939 р. перебувало 
близько 110 тис. українців, які служили практично в усіх родах військ, хоча найбільший відсоток – у піхотних та кавалерійських 
частинах [4].

У дивізіях армії «Познань» налічувалося близько 20 % українців. До 14-ї дивізії вони прибули з Кам’янки Струмилівської, Рави-
Руської, Львова, Коломиї, Калуша та Станіславова, до 17-ї – з Бережан, Чорткова, Калуша; до 25-ї – із Золочева та Тернополя [5].

Мешканці Волині (переважно українці) складали приблизно 40 % особового складу Волинської кавалерійської бригади, а в 
деяких частинах, як, наприклад, у 2-му полку кінних стрільців, їхня частка сягала навіть 50 % [6]. За героїзм та мужність польським 

* Руккас Андрій Олегович – заступник декана з наукової роботи історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
історичних наук, доцент.
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бойовим орденом Віртуті Мілітарі 5-го класу були нагороджені українці – капрал К. Касянчук (посмертно) та канонір К. Бенюк, 
які служили в 2-му дивізіоні кінної артилерії цієї ж бригади [7]. 

У Великопольській кавалерійській бригаді частка солдатів-українців, родом із Коломиї, Бережан, Бучача, Станіславова, 
становила приблизно 21 % [8]. За мужність та героїзм деякі з них були нагороджені Хрестами Хоробрих. Це, зокрема, денщик 
командира 7-го полку кінних стрільців старший стрілець В. Маланюк, поранений 19 вересня поблизу Варшави, стрілець В. Мотлюк 
зі взводу протитанкових гармат цього ж полку, який 14 вересня загинув у бою біля р. Бзура [9]. 

Українці складали 12 % особового складу Подільської кавалерійської бригади. Походили вони з Калуша, Бучача, Коломиї, 
Стрия, Чорткова та Городка-Ягелонського.

Крім піхоти та кавалерії, українці служили також і в інших родах військ: у артилерії (10-й легкоартилерійський полк), 
бронетанкових військах (5-й бронетанковий батальйон), авіації (1-й авіаційний полк, 65-та лінійна ескадрилья), проте там їхній 
відсоток був значно менший [10].

Окремі вояки-українці потрапили навіть до Корпусу Охорони Прикордоння (КОП). Наприклад, заступником командира 
застави «Мокрани» батальйону КОП «Клецьк» був українець Я. Бохонський із Волині [11]. Треба зазначити, що подібні випадки 
були одиничними, оскільки з огляду на специфічність завдання особовий склад Корпусу за національністю був виключно 
польським.

Є відомості, що польське головне командування мало певні плани щодо створення українських військових з’єднань, особовий 
склад яких набирався з колишніх вояків армії УНР, що постійно проживали на території Речі Посполитої. Так, український 
генерал П. Шандрук (а водночас підполковник Війська Польського) згадував, що 8 вересня начальник польського головного штабу 
генерал В. Стахевич доручив йому сформувати й очолити дві українські бригади, призначені для оборони галицьких земель від 
можливого радянського нападу [12]. Проте, судячи з усього, ніяких заходів з цього приводу вжито не було.

Українці становили незначну частку серед офіцерського корпусу польських збройних сил. Одним із небагатьох професійних 
українських офіцерів польської армії був капітан Є. Побігущий, який служив у Познанському 57-му піхотному полку. У вересні 
1939 р. він брав участь у битві на Бзурі, де командував 7-ю ротою, а потім 2-м батальйоном цього полку [13]. Разом із тим у 
польських збройних силах на контрактній основі служило кілька десятків українських офіцерів, що походили з армії УНР. 
На 1 серпня 1938 р. їх нараховувалося 38 осіб [14]. Коли почалася війна з Німеччиною, усі вони продовжили свої контракти й 
залишилися в лавах польського війська.

Найбільш відомим серед офіцерів є бойовий шлях підполковника П. Шандрука, якого в другій половині вересня 1939 р. 
призначили начальником штабу 29-ї піхотної бригади, а після тяжкої хвороби її командира він очолив це з’єднання. 23 вересня 
в районі Замостя Шандрук особисто керував відходом батальйонів бригади. Відступ відбувався під сильним обстрілом 
німецької артилерії, а на фланги виходили німецькі броньовики. І  хоча ситуація бригади була майже безнадійною, поляки 
зуміли прорватися з оточення й уникнути розгрому завдяки особистому керівництву підполковника Шандрука, його енергії 
та відвазі. Для порятунку військ він зробив значно більше, ніж можна було б сподіватися від звичайного командира в подібній 
ситуації [15]. За цей бойовий епізод вже по закінченні Другої світової війни польський еміграційний уряд нагородив його 
орденом Віртуті Мілітарі 5-го класу [16].

Майор Я. Войнаровський (справжнє прізвище Гальчевський) служив у 67-му піхотному полку в м. Бродниця. Наприкінці 
серпня 1939 р. він очолив позаштатний  4-й батальйон, котрий був сформований під час мобілізації з надлишкового контингенту 
резервістів. Його підрозділ входив до складу окремого Виділеного загону «Яблоново», що безпосередньо підпорядковувався 
генералу М.  Болтуцю, командувачу оперативної групи «Схід» Армії «Поможе» [17]. 8 вересня підрозділ майора Якова 
Войнаровського був розформований, а він був призначений командиром батальйону Оборони Народової «Бордниця» [18]. За 
героїзм та мужність, виявлені під час боїв у районі м. Кутно, генерал Болтуць представив українського офіцера до нагороди, 
а командувач Армії «Поможе» генерал В.  Бортновський кілька разів відзначав його у своїх рапортах вищому керівництву 
держави [19].
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Майор М. Пікульський, який перед війною служив у 8-му телеграфному батальйоні, брав участь в обороні Варшави, за що був 
нагороджений Хрестом Хоробрих [20]. Два українських офіцери брали участь в обороні Львова 12 – 22 вересня 1939 р. Майори 
В. Чабанівський та М. Рибачук були командирами батальйонів у 2-му та 3-му полках групи «Гродно» [21]. Поручик В. Татарський, 
який служив у Познанському 57-му піхотному полку, під час вересневої кампанії був начальником штабу батальйону запасного 
осередку 14-ї піхотної дивізії, що входив до складу Окремої оперативної групи «Полісся» генерала Ф. Клееберга [22].

Командиром господарчого ескадрону 11-го уланського полку був майор К. Смовський. Майор О. Квітко керував підрозділом, 
що охороняв казарми 3-го уланського полку в Тарновських Гурах. Майор П. Дяченко під час польсько-німецької війни перебував 
у запасному осередку Підляської та Сувалкської кавалерійських бригад, де очолював рештки 3-го шеволежерського полку [23]. 
Його основним завданням було формування маршових поповнень для своєї частини. Ротмістр І. Зваричук наприкінці 1938 р. 
вступив до Вищої військової школи, проте завершити повний цикл навчання йому не вдалося. У зв’язку з нападом Німеччини всі 
заняття скасували, а слухачів направили у війська. Ротмістр І. Зваричук отримав розподіл до Підляської кавалерійської бригади, 
де зайняв посаду помічника квартермейстра [24]. Підпоручик О. Кузьминський перебував у складі запасного осередку Поморської 
кавалерійської бригади. Поручик І. Митрусь-Виговський командував взводом у 6-му ремонтному ескадроні 7-го уланського 
полку (замордований німцями в 1943 р.) [25].

Троє контрактових українських офіцерів служили у вересні 1939 р. у польських військово-повітряних силах. Так, капітан 
С.  Нагнибіда був відповідальним за матеріально-технічне забезпечення авіаційної бази №  3 у Познані [26]. Підпоручик 
Ю. Сальський, син військового міністра уряду УНР в екзилі, після дострокового завершення навчання в Школі підхорунжих 
авіації потрапив до 131-ї винищувальної ескадрильї, разом із якою брав участь у повітряних боях і навіть, за деякими відомостями, 
5  вересня збив ворожий бомбардувальник Не-111 [27]. Так само, достроково завершивши навчання в Школі підхорунжих 
авіації, син іншого українського політичного емігранта М.  Опаренко дістав розподіл до 216-ї бомбардувальної ескадрильї, 
яка виконала 48 бойових завдань (бомбардування та розвідка) і скинула близько 40 т бомб на танкові та моторизовані колони 
противника [28]. Усі три українські авіатори після поразки Польщі, на відміну від інших контрактних офіцерів, опинилися в 
Румунії, звідки перебралися спочатку до Франції, а потім до Великої Британії, де продовжили свою боротьбу з ворогом у складі 
польських збройних сил на Заході.

Крім того, у вересні 1939 р. у лавах Війська Польського служили близько двох десятків українських священиків, які були 
греко-католицькими й православними капеланами, зокрема С. Федоронько (загинув у Катині), М. Ільків (загинув у Катині), 
А. Калата, Т. Киричук, В. Кузьма, Г. Курилас, В. Лопухович, М. Нагорянський, М. Стеткевич, В. Мартиш та ін. Тут варто згадати, 
що всі троє синів С. Федоронька загинули в 1944 р. – льотчик польських військово-повітряних сил на Заході був збитий навесні 
в небі над Німеччиною, а двоє інших – бійці Армії Крайової – віддали свої життя в серпні під час Варшавського повстання.

У боях у вересні 1939 р. українські вояки здебільшого були вірними присязі й мужньо боролися з ворогом. Кількість українців, 
що з тих чи інших причин залишили підрозділи, була незначною й не дуже відрізнялася від подібного показника серед інших 
національностей (крім німців серед яких дезертирство було досить розповсюдженим). З певністю можна сказати, що кількість 
українців, які залишили військо, значно збільшилася після 17 вересня, коли радянські війська перейшли польський кордон. 
У багатьох військових формуваннях, розміщених у східних регіонах країни, командири провели демобілізацію вояків-українців 
та білорусів (наприклад, у Володимир-Волинському та Ковелі). Водночас переважна більшість тих, хто воював у західних регіонах, 
незважаючи ні на що, продовжували боротьбу з ворогом. Чимало українців брало участь у битві на Бзурі, у боях під Томашовим-
Любельським, обороняли Варшаву та Модлін. 

Навіть у складних, фактично безвихідних ситуаціях, багато вояків-українців зберігали вірність присязі й залишалися у складі 
своєї частини. Зокрема, підпоручик Я. Ярецький із 110-го уланського полку, підрозділ якого вів бій із радянськими військами на 
р. Бебжа, згадує, що після захоплення в полон ординарець-українець не видав свого командира, хоча за приховування офіцера 
йому загрожувала смертна кара [29]. Вояки-українці, що боролися в окремій оперативній групі «Полісся» генерала Ф. Клееберга, 
брали активну участь у останній битві вересневої кампанії під Коцьком. Так, у 84/184-му полку служив А. Агієнко (поранений 
5 жовтня), а В. Ветощук був санітаром у 60-й дивізії «Кобрин» [30; 31].



61

Нині в розпорядженні істориків немає достовірних документальних джерел, де б вказувалися конкретні втрати вояків-
українців, тому науковці висувають різні гіпотези з цього приводу. Так, В. Резмер вважає, що під час бойових дій було вбито 
приблизно 7 800 осіб і вдвічі більше поранено [32]. Натомість Ч. Гжеляк оцінює безповоротні втрати українців від 1 000 до 1 500 
громадян [33]. Значна кількість українців-вояків польської армії потрапила в полон. За розрахунками В. Резмера, у німецькій 
неволі опинилося близько 60 тис. осіб, у радянській – 20 тис. [34]. Ще у вересні 1939 р., згідно з наказом наркома оборони 
К. Ворошилова, більшість із них була звільнена в запас. Затримані особи загинули в застінках НКВС. Серед них був і головний 
православний капелан Війська Польського полковник С. Федоронько [35].

Отже, можемо стверджувати, що у вересні 1939 р. українці, що перебували в лавах польської армії, мужньо боролися з 
ворогом, беручи активну участь в усіх важливих битвах кампанії. Навіть у найкритичніші моменти вони сумлінно виконували 
накази своїх командирів і до кінця залишалися вірними присязі.
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ОСОБЛИВОСТІ НАЦИСТСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

Нацистський окупаційний режим на території України впродовж багатьох років залишається одним з об’єктів наукових 
студій вітчизняних істориків. Нині спостерігається значна кількість різних, іноді діаметрально протилежних, підходів щодо 
бачення певних моментів цієї події в історії України. Різнопланові дискусії з проблем окупаційного режиму тривають, і це ще 
раз засвідчує актуальність дослідження окремих його складників.

До праць із питань окупаційного режиму на території України в роки Другої світової війни, що висвітлюють основні проблемні 
положення, можна зарахувати роботи М.В. Коваля, О.В. Потильчака, В.І. Кучера, П.М. Чернеги, О.Є. Лисенка, В.О. Шайкан, 
В.В. Стецкевича, Т.В. Пастушенко, І.К. Патриляка, М.А. Боровика, К. Беркгофа [1; 2; 3; 4, 11 – 17; 5; 6; 7, 166 – 175; 8; 9].

Праці істориків-дослідників О.В. Потильчака, В.І. Кучера, П.М. Чернеги, О.Є. Лисенка, І.К. Патриляка, М.А. Боровика та 
К. Беркгофа відображають загальну картину нацистського окупаційного режиму в Україні [2; 3; 4; 8; 9]. Питанням вивезення 
населення України на примусові роботи присвячено монографію Т.В. Пастушенко [7]. М.В. Коваль у своїх дослідженнях детально 
висвітлив життя українців на окупованих територіях, питання, пов’язані з національною культурою, та становище представників 
інтелігенції [1]. В.В. Стецкевич у своїх статтях проводить історіографічний аналіз праць, присвячених гітлерівському режиму 
в Україні [6].

На особливу увагу заслуговує дослідження В.Ф. Шевченка [10, 13 – 25]. Науковець висвітлив важливі методологічні проблеми 
з питань нацистського окупаційного режиму в Україні. На думку дослідника, окупаційний режим був системою, що здійснювала 
комплекс військово-терористичних, соціально-економічних, політичних та ідеологічних заходів, спрямованих на знищення 
українського народу, його економічних і культурних надбань. Як наслідок – Україна була відкинута на десятиріччя назад у своєму 
розвитку, відгомін чого відчувається й тепер.

Отже, ми переконалися, що нині про нацистський окупаційний режим науковці написали досить багато, однак джерельна 
база з цієї тематики ще далеко не вичерпана. 

Зокрема, фондозбірня музею містить значний пласт джерел періоду окупації. Це насамперед група «Документи», у якій 
зберігаються матеріали органів як окупаційної влади, так і місцевого українського самоуправління: листи, щоденники та 
персональні документи українців періоду нацистського панування. Не менш важливі й інші групи фондосховища Меморіального 
комплексу, зокрема «Газети» та «Фотографії».

Тому автори мали на меті дослідити особливості окупаційного режиму в Україні в роки Другої світової війни за фондовими 
матеріалами музею.

Для початку зробимо екскурс в історію питання. Гітлер тривалий час не розкривав своїх справжніх планів щодо України. 
І лише після того як німецька армія вийшла на оперативний простір на схід від Смоленська, підійшла до Києва й прорвалася в 
напрямі до Чорного моря, стали втілюватися в життя реальні задуми фюрера щодо України. Першочергово нацисти провели 
новий адміністративний поділ на українських теренах. 

Плани стосовно політичної долі України були скореговані 16 липня 1941 р. на таємній нараді за участю А. Гітлера.
У липні 1941 р. Румунії дісталися землі між Бугом і Дністром, уся Одеська, південні райони Вінницької, західні райони 

Миколаївської областей, а також лівобережні райони Молдавської РСР (територія сучасного Придністров’я). Вони увійшли до 
створеного румунами губернаторства «Трансністрія». 

* Білоус Олександр Павлович – завідувач науково-експозиційного відділу Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 
років», кандидат історичних наук.

** Гедз Віталій Анатолійович – провідний науковий співробітник науково-експозиційного відділу Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної 
війни 1941 – 1945 років», кандидат історичних наук.
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У серпні 1941 р. на території Львівської, Дрогобицької, Станіславської та південних районів Тернопільської області був 
створений дистрикт «Галичина», що увійшов до складу польського Генерального губернаторства. 

1 вересня 1941 р. було оголошено про створення райхскомісаріату «Україна» з центром у м. Ровно. Він був поділений на 
6  генеральних округів: 1. «Волинь» – північні райони Тернопільської, Ровенська, Волинська й Кам’янець-Подільська області, 
а також південні райони Брестської і Пінської областей Білорусії. 2. «Житомир» – Житомирська, північні райони Вінницької 
областей. 3. «Київ», до складу якого входили Київська й Полтавська області. 4. «Миколаїв» – східні райони Миколаївської і 
Кіровоградської областей. 5. «Таврія» – південні райони Запорізької й Херсонської областей. 6. «Дніпропетровськ», який об’єднав 
Дніпропетровську й північні райони Запорізької області. 

Територія райхскомісаріату формувалася поступово: у серпні 1941 р. вона становила 71 тис. кв. км, 20 жовтня того ж року – 
176 тис. кв. км, а 15 листопада – 235 тис.  кв. км. На 1 січня 1943 р. райхскомісаріат охоплював регіон площею 339 тис. кв. км. 
Райхскомісаром України призначили Еріха Коха [8, 175 – 178].

Райони Донбасу, Чернігівської, Сумської й Харківської областей входили в окрему воєнну зону, яка перебувала під владою 
німецького військового командування. 

Розчленування української території стало результатом заздалегідь продуманої політичної диверсії німецького керівництва. 
Зважаючи на той факт, що в недалекому минулому українці були найрішучішою опозиційною силою стосовно урядів держав, до 
складу яких входили українські землі, нацисти свідомо розділили Україну, яка в переддень війни становила єдиний політичний 
адміністративний організм. Потрапивши в окупацію, Україна перестала існувати як цілісний етнічно-державний суб’єкт, вона 
стала частиною німецького життєвого простору, безправною територією, географічним поняттям, позбавленим будь-яких 
автономних ознак [1, 112].

Для виконання колонізаторських планів був створений потужний бюрократично-поліцейський адміністративний апарат. 
Життя в окупованій Україні регламентували численні накази, які досить часто передбачали застосування смертної кари. 
Розстрілювали за допомогу військовополоненим чи партизанам, приховування комуністів, невиконання наказів і режиму 
комендантської години тощо. Будь-який вияв непокори карався ув’язненням, руйнуваннями, пожежами [11 – 14].

Широко застосовувалася система заручників, колективної відповідальності. Як приклад – оголошення місцевої комендатури, 
вміщене в експозиції залу № 7 Меморіального комплексу: «4 листопада в селі Баранівка стався напад на 4-ох солдатів та хазяїна 
помешкання. Як кара за цей злочин – 10 чоловік було розстріляно, а село спалено дощенту» [15]. Такими діями переслідувалася 
ще одна мета – запобігти виникненню та поширенню патріотичної боротьби населення. 

Схожою була політика нацистів по всій окупованій території України. Не став винятком і Київ. У березні 1942 р. генеральний 
округ «Київ» очолив генерал-комісар Магунія, який уособлював окупаційну владу і здійснював адміністративне керівництво всіма 
цивільними організаціями на окупованій території. У підпорядкуванні генерал-комісара перебував штадткомісаріат м. Києва, 
на чолі якого спочатку перебував Марве, а згодом Рогау й Берндт.

Поряд з окупаційною адміністрацією діяла Київська міська управа (далі КМУ), якою послідовно керували О. Оглоблин, 
В. Багазій і Л. Форостівський. При управі були створені такі відділи: комунальний, фінансовий, житловий, торгівлі, соціального 
забезпечення, охорони здоров’я, освіти, мистецтв, агітації і пропаганди.

Дії КМУ в період із вересня 1941 р. до жовтня 1943 р. характеризувалися дослідниками неоднозначно, тому що у роботі управи 
були як позитивні, так і негативні сторони. Проте слід сказати, що незважаючи на всі труднощі, з якими зіткнулася управа, вона 
все ж намагалася налагодити роботу економічного, соціального та культурного життя столиці. Однак у всіх своїх починаннях 
адміністрація КМУ наштовхувалася на спротив гітлерівської влади.

Київ у системі діяльності нової влади посідав провідне місце. Окупанти планували створити «справжнє місто». Передбачалися 
надзвичайні каральні акції з обезлюднення, руйнації міста, щоб звести нанівець його значення як суспільно-політичного, 
економічного, культурного та духовного центру. Гітлерівці намагалися позбавити столицю тієї ролі, яку вона відігравала в 
минулому. Нацисти наче змагалися з більшовиками в справі знищення історичного обличчя стародавнього Києва.



64

До перших днів німецької окупації належить одна з драматичних сторінок історії Києва – руйнація Хрещатика, головної 
магістралі міста, та дотичних до нього вулиць, а також Успенського собору. Загальновідомо, що підриви й підпали почалися в 
місті невдовзі після вступу до нього німецьких військ. Зазначені дії стали результатом виконання вказівок вищого радянсько-
партійного керівництва. Вибухи на Хрещатику почалися 24 вересня 1941 р.[12, 33]. Першим злетів у повітря кінотеатр на розі 
вул. Прорізної, потім почали підривати інші будинки на цій вулиці. Через деякий час здригнувся і перетворився на купу цегли 
міський поштамт, а далі так званий Будинок Гінзбурга на вул. Інститутській (нині на цьому місці стоїть готель «Україна»), «Гранд-
готель» та інші споруди.  

Спроби німців загасити пожежі в центрі Києва не дали очікуваних результатів. Тоді гітлерівці, намагаючись локалізувати 
вогняну стихію, яка поширювалася на інші споруди й загрожувала охопити значні площі, стали також підривати будинки на 
сусідніх із Хрещатиком вулицях.

Унаслідок вибухів на Хрещатику від радянських мін та німецьких бомб фактично повністю були зруйновані парна його 
сторона – від думи до універмагу, непарна – від Інститутської до Бессарабки.

У жовтні 1941 р. у Києві було введено комендантську годину (з 18 год до 5 год ранку), про що свідчать документи в експозиції 
залу № 7, зокрема оголошення окупаційної влади та щоденник киянки І.О. Хорошунової [13].

І в Києві, і в інших регіонах населення поставили на межу виживання. Щоб якось існувати, люди реєструвалися на німецьких 
біржах праці, ставали до роботи в окупаційних установах. Війна призвела до істотного зменшення кількості населення Києва. 
Якщо до її початку в Києві мешкало 847 тис. осіб, то на 1 квітня 1942 р., згідно з переписом, проведеним міською управою, – ледь 
більше 352 тис. мешканців [14, 15, 151 – 182, 16]. На момент вступу Червоної армії в місті нараховувалося близько 70 тис. городян, 
до кінця листопада 1943 р. їхня кількість зросла утричі й становила вже 200 тис. осіб [14, 156]. 

Життя за часів нацистської окупації вирізнялося неймовірними контрастами. Ця полярність значною мірою позначилася на 
мешканцях української столиці. З одного боку, після падіння комуністичного режиму населення в перші місяці отримало змогу 
розгорнути широке культурне й релігійне відродження, а з другого – почалися репресії й безпросвітні злидні. 

Як показали перші тижні та місяці війни, в економічних планах Україні відводилася роль сировинного та продовольчого 
придатка Німеччини, тому гітлерівці не намагалися відновлювати на цій території промисловість. За час окупації працювало лише 
250 підприємств, окремих цехів та виробництв, що займалися ремонтом та випуском похідних печей, коліс для возів тощо, зате 
активно вивозилися сировина й промислове обладнання [21, 20]. В експозиції залу № 7 міститься повідомлення про вивезення 
устаткування Дніпрогесу до Третього райху напередодні відступу в 1943 р. [22, 18].

Уже в жовтні 1941 р. починають з’являтися перші повідомлення про введення нової грошової системи: «…Валютою на 
українських землях надалі буде карбованець та остмарка, видана Німецьким державним банком. Хто не прийматиме цієї 
валюти, буде суворо покараний…» [23]. Проте в обіг нові карбованці були введені лише після грошової реформи 4 липня 1942 р. 
Відповідно до розпорядження основною грошовою одиницею райхскомісаріату «Україна» ставав карбованець [24, 116]. В обіг 
були випущені банкноти номіналом в 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 крб [18, 116]. Також у 1942 р. був надрукований тираж грошових 
знаків номіналом 2 карбованці. Однак вони були знищені при транспортуванні радянськими партизанами [25, 79]. Ці грошові 
одиниці перебували в обігу тільки на території райхскомісаріату «Україна», а в інших окупованих областях не приймалися [24, 116]. 
Платіжними засобами залишалися в обмеженій кількості радянські грошові знаки. У документах того часу читаємо: «Із грошових 
знаків СРСР залишити знаки вартістю 1 і 3 рублі, а також розмінну монету». В окупаційних постановах щодо грошової реформи 
вказувалося: «Всі інші грошові знаки є недійсними... вони підлягають обміну в Центральному емісійному банку України... по 
курсу 1 рубль = 1 карбованцю» [26].

Великого розмаху на той час набув грабунок села. Жорстокими насильницькими методами окупаційній владі вдалося 
впродовж першого року війни забезпечити, переважно за рахунок України, потреби Вермахту й Німеччини хлібом на 80 %, 
м’ясними продуктами – на 83 %, жирами – на 74 % [27, 9].

Так званих «успіхів економічної політики» окупантів було досягнуто внаслідок жорстокої експлуатації населення, подальшого 
його зубожіння та голодування. Крім того, селяни зобов’язувалися платити численні податки грошима, продуктами харчування 
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та сплачувати одноразові військові збори. За невиконання наказів людей чекало покарання, міра якого коливалася від грошового 
штрафу до ув’язнення.

Відверта грабіжницька політика окупантів призвела до розорення сільського господарства та до злиденного існування селян. 
Звичайним явищем в українських містах і селах стала смерть мешканців від голоду.

За приблизними підрахунками, з окупованої України до Німеччини було вивезено понад 23 млн тонн зерна і борошна, близько 
2 млн тонн картоплі, овочів і фруктів. Під час відступу окупанти вивели з ладу в колгоспах 1 млн 187 тис. сільськогосподарських 
машин, спалили 18 млн гектарів посівів сільськогосподарських культур, вирубали 144 тис. гектарів садів і виноградників [28, ХІХ]. 

Значних збитків зазнало сільське населення. У селах України окупанти зруйнували 1 млн 808 тис. житлових будинків, забили 
або вивезли до Німеччини 7 млн 594 тис. голів великої рогатої худоби, 9 млн 333 тис. свиней, 7 млн 317 тис. овець і кіз, 59 млн 
297 тис. голів домашньої птиці, 3 млн 311 тис. коней; завдали неймовірної шкоди всьому сільському господарству [28, ХІХ]. 

Під час відступу з окупованої території гітлерівці прагнули знищити або переправити до Німеччини промислове устаткування, 
ліс, сировину. Так, тільки для вивезення награбованого в Києві обладнання й майна знадобилося 495 ешелонів по 50 вагонів 
кожний [17, 45]. 

Розорена була не лише економіка, грабувалися і нищилися культурні надбання України. Нацисти із зневагою ставилися до 
української культури, однак виявляли особливу зацікавленість до її шедеврів. До музеїв, архівів і бібліотек окупанти засвідчили 
підвищений інтерес, зафіксований у спеціальних інструкціях, глибоко продуманий, спланований і прорахований буквально в 
деталях. За особливим наказом Гітлера був створений «Оперативний штаб райхсляйтера Розенберга» – спеціальний апарат для 
виявлення, вивчення та загарбання цінностей. В Україні діяв його відділ – «Головна робоча група «України». В експозиції залу 
№ 7 представлена директива А. Розенберга гауляйтеру Е. Коху про конфіскацію культурних цінностей України [28, 40 – 41]. 

Загарбники зруйнували в Україні 62 театральних приміщення, 150 кінотеатрів, знищили й розкрали 50 млн книг та 330 тис. 
експонатів українських музеїв [28, ХХ].

Більшість творів для нас, на жаль, втрачені назавжди, хоча по війні за репараціями та реституціями деякий час поверталися 
в Україну твори мистецтва, книги та документи, вивезені нацистами з наших бібліотек, музеїв та архівів. Проблема справедливої 
реституції культурних надбань України надзвичайно актуальна й нині. Науковий колектив Меморіального комплексу також 
залучався до реституційних процесів. Зокрема, спільно з Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей 
через державний кордон України проводилися на початку 2000-х рр. виставки культурних надбань, які повернулися в Україну.

За роки окупації Україна втратила приблизно 4 млн цивільного населення, з яких 1,5 млн євреїв, близько 100 тис. циган, 
1,7 млн українців, решта жертв припадає на росіян, поляків, білорусів, болгар, татар, чехів та інші національні групи [8, 176]. 

Одним із злочинів нацистів стало спалення сіл під час каральних акцій. Серед найбільших населених пунктів, знищених 
окупантами, стало селище Корюківка на Чернігівщині. Тут на початку березня 1943 р. було вбито 6  700 осіб та спалено 
1 290 будинків [29, 265 – 266]. На сьогодні Український інститут національної пам’яті встановив понад 670 населених пунктів 
України, знищених окупантами [29, 48].

Серед величезної кількості кривавих злочинів нацистів на українській землі була кампанія геноциду «нижчої раси». 
Насамперед вона спрямовувалася на знищення слов’ян, євреїв та циган. Життя представників цих народів суворо регламентувалося 
окупаційною владою. Дуже часто можна було бачити оголошення, накази, розпорядження щодо місцеперебування та життя 
циган, а єврейське населення на території гетто змушене було носити різні особливі знаки. Надмірною жорстокістю, широким 
розмахом і непоправними наслідками відзначалося винищення єврейського населення в Україні1. Масовий геноцид українських 
євреїв став частиною загальної катастрофи українського народу. Утім, якщо слов’ян знищували за політичними ознаками, то 
євреїв – за національними [1, 95]. Перед знищенням євреїв у Східній Галичині, на Волині, Поділлі, частково на Правобережній 
Україні збирали в гетто, на іншій території України гетто не створювали. На другу половину 1941 р. припало близько третини всіх 
вбивств – 518 тис. У 1942 р. було знищено 778 тис. осіб, 1943 – 194,5 тис., у першій половині 1944 р. загинуло 110 тис. громадян. 
Загалом понад півтора мільйона осіб стали жертвами Голокосту в Україні [30, 6]. Тотальне знищення для порівняно нечисленного 
єврейського етносу в Україні стало спільною трагедією для всіх національних груп, які в ній мешкали.

1 Напередодні війни за кількістю євреїв, які проживали на її території (2,7 млн чоловік), Україна (у сучасних кордонах) займала перше місце в Європі та друге у світі [32, 7].
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Одним із найстрашніших свідчень геноциду євреїв в Україні є Бабин Яр у Києві, де впродовж двох років, з 29 вересня 1941 р. 
до 29 вересня 1943 р., було знищено понад 100 тис. осіб [31].

Бабин Яр у 1941 р. був величезним урвищем глибиною близько 50 м і довжиною понад два з половиною кілометри. Його 
оточували кладовища – Лук’янівське, військове та єврейське, у пониззі, ближче до Куренівки, тулилося кілька десятків хат. 
У  перші п’ять днів масово вбивали євреїв – дітей, старих людей, жінок, а далі щотижня по вівторках і п’ятницях розстрілювали й 
отруювали  смертельним газом у машинах-«душогубках» не лише євреїв, а й українців, росіян, циган, серед яких були комуністи, 
військовополонені, підпільники, партизани, заручники та члени ОУН. 

А починалося все 28 вересня 1941 р. У Києві було розклеєно 2 тис. оголошень, у яких значилося: «Всі жиди міста Києва 
та околиць повинні з’явитися в понеділок 29 вересня 1941 року о 8 годині ранку на кут вулиць Мельниківська і Дохтурівська. 
Взяти з собою цінні речі, одяг та інше» [33, 438]. Уже згодом усі вилучені речі сортувалися радянськими військовополоненими 
і переправлялися до Німеччини. 

Знищення євреїв супроводжувалося потужною ідеологічною обробкою населення. Німецькі пропагандистські центри, 
засоби масової інформації намагалися нав’язати людям думку про те, що євреї є головними носіями більшовизму. В усіх бідах і 
негараздах, що випали на долю українського та інших народів СРСР, німецькі пропагандисти звинувачували «іудео-більшовизм», 
звільнення від якого було запорукою щасливого майбутнього під німецьким захистом. Цим самим нацистські ідеологи прагнули 
використати антибільшовицькі настрої та расові забобони, щоб створити враження, нібито все суспільство вимагає від німців 
ліквідації євреїв» [1, 165].

Нині відбуваються гострі дискусії щодо ролі українців у знищенні єврейського населення. Проте, на нашу думку, після появи 
аргументованої статті В. Нахмановича в часописі «Український історичний журнал» всі крапки над «і» вдалося розставити. 
Зокрема, історик на основі великої джерельної бази довів непричетність представників Буковинського куреня до розстрілів у 
Бабиному Яру [34].

Безумовно, участь незначної частини українців у Голокості є ганебною плямою в історії українського народу, який упродовж 
віків боровся за власну незалежну державу. Однак стверджувати, що серед українців був масовий антисемітизм, так само 
несправедливо, як звинувачувати всіх євреїв у злочинах радянської влади. За свідченням деяких джерел, до участі в Голокості були 
причетні ті українці, які під впливом німецької пропаганди або за матеріальну винагороду брали участь у знищенні єврейського 
населення. Основна маса українського народу засуджувала криваві розправи над євреями або нейтрально ставилася до них. Як нині 
стало відомо, багато українців, ризикуючи власним життям, рятували євреїв, переховували їх, надавали різноманітну допомогу.

Тема геноциду проти єврейського населення в нашій країні майже півстоліття була під забороною, тому неможливо в 
повному обсязі відновити події далекої війни, встановити всі факти допомоги українського населення євреям. Багато документів 
та свідчень, на жаль, втрачено назавжди. У державі Ізраїль гідно відзначили тих, хто рятував євреїв у роки війни. Понад 
600 громадян України були удостоєні звання «Праведника Бабиного Яру» [29]. Науковий колектив Меморіального комплексу  
нині продовжує вивчення проблем Голокосту. Спільно з фондом «Пам’яті Бабиного Яру» в залах музею було проведено кілька 
виставок про трагічну сторінку історії єврейського народу. 

Також науковці Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років одними з перших почали вивчати тему 
долі військовополонених на окупованих територіях України. Адже жахливе лиходійство над радянськими військовополоненими 
вирізняється з-поміж злочинів, скоєних нацистськими варварами. Нехтуючи міжнародними угодами та конвенціями щодо 
поводження з військовополоненими, керівники Райху виробили й запровадили власні «правила» стосовно військових бранців. 
Із 6,2 млн радянських військовополонених гітлерівці знищили 4,3 млн, з яких на теренах України від ран, холоду, голоду, знущань 
і розстрілів померло 1,8 млн осіб [8, 176].

Для утримання військовополонених та цивільного населення на території України гітлерівці створили понад 
200 таборів [36, 348]. За нацистською класифікацією, було 3 типи таборів для військовослужбовців: дулаг (Durchgangslager) – 
пересильний табір для радянських військовополонених, шталаг (Stalag) – скорочена назва постійного (стаціонарного) табору 
для радянських військовополонених, офлаг (Offizierslager) – табір для полонених офіцерів. Щоденно від голоду, холоду, хвороб, 
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тортур і страт у них гинули сотні, тисячі людей. Це була спільна трагедія для всіх народів Радянського Союзу, що взяли участь 
у борні з нацизмом.

Безперечно, це горе – серед найсумніших, найдраматичніших людських бід Другої світової війни. Осмислення уроків цієї 
трагедії триває й донині. Трагедія скалічених доль радянських військовополонених полягає в тому, що вони перебували поза 
законом не лише з німецького, а й з радянського боку. Жертвами ідеологічного протистояння тоталітарних режимів стали і «носії 
більшовизму», і «зрадники Батьківщини».

Напередодні війни з Радянським Союзом і в перші її місяці головне командування Вермахту видало низку розпоряджень, 
інструкцій, директив щодо методів поводження з радянськими бранцями. Згідно з ними фактично будь-яка відповідальність 
за життя радянських військовополонених повністю відкидалася, насамперед у стосунках до т.зв. «неблагонадійних» категорій. 

29 червня 1956 р. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР ухвалили таємну постанову «Про усунення наслідків грубих порушень 
законності щодо колишніх військовополонених та членів їх сімей» [37, 14 – 18]. З цього часу всі справи колишніх військовополонених 
переглянули, й більшість так званих «зрадників Батьківщини» реабілітували. Утім, у цілому процес реабілітації колишніх 
радянських бранців «розтягнувся» ще на десятки повоєнних років.

Немає сумнівів у тому, що важкі спогади про полон залишалися в свідомості людей до кінця життя. Знадобилося не одне 
десятиліття, щоб колишній в’язень привселюдно згадав про свої поневіряння в гітлерівських таборах.

Мало хто знав, що класик сучасної української літератури Олесь Гончар свого часу перебував у Холодногірській в’язниці в 
Харкові. Війна для нього розпочалася влітку 1941 р. у складі студентського батальйону Харківського державного університету. 
Він був учасником оборонних боїв на території України. Під час невдалої Барвінківсько-Лозівської операції в червні 1942 р. 
зазнав поранення, потрапив у полон. Працював у робочих таборах Кобеляцького району на Полтавщині. Після звільнення, з 
вересня 1943 р., – на фронті, гвардії старший сержант, командир відділення. Учасник визволення Угорщини, Чехословаччини. 
Нагороджений орденами Слави ІІІ ст., Червоної Зірки, трьома медалями «За відвагу». Уникнути держперевірки допомогла 
характеристика, написана керівником місцевого сільського господарства, у якій ішлося про причетність О.Т.  Гончара до 
партизанського руху [38]. А його щоденникові записи за 1943 – 1944 рр., у яких відтворені враження від німецького полону, 
побачили світ у 2001 р. – уже після його смерті [39].

Уманська Яма, Хорольська Яма... Були ще й інші «ями»– табори для радянських військовополонених. Колишні будівельні 
кар’єри, яри, поля, обгороджені дротом, де просто неба перебувало по 60 – 70 тис. бранців. А далі діяв «безвідмовний метод 
винищення – терор голодом». Така величезна кількість радянських військовополонених у нацистських таборах загинула 
насамперед від штучно організованого голоду. Про це свідчать усі акти судово-медичних експертиз Надзвичайної державної 
комісії зі встановлення злочинів німецько-фашистських окупантів в Україні, зокрема в колишніх таборах у с-щі Дарниця Київської 
області [40, 42 – 50]. 

Навіть нині, коли здійснена величезна пошукова робота у зв’язку з підготовкою багатотомної «Книги Пам’яті України 1941 – 
1945 рр.», не підраховано точну кількість українців, які загинули в полоні.

У вирі війни дивом збереглися три рукописні книги, у яких містяться прізвища в’язнів концтабору «Грослазарет», 
розташованого в м. Славута Кам’янець-Подільської (нині Хмельницької) області. Табір, який призначався для «лікування» 
хворих радянських військовополонених, був створений восени 1941 р. на території колишнього воєнного містечка й займав 
десять триповерхових будинків, оперезаних колючим дротом. Насправді так званий лікувальний заклад використовувався для 
їхнього фізичного винищення. Величезна скупченість людей (тут одночасно перебувало 15 – 18 тис. поранених та хворих бранців), 
нехтування елементарними санітарними нормами, спеціальне розповсюдження інфекційних захворювань – усе це призводило 
до величезної смертності серед в’язнів. За два роки окупації м. Славута в «Грослазареті» було знищено 150 тис. осіб [41, 51]. Ця 
цифра є офіційною, вона міститься в даних Надзвичайної державної комісії зі встановлення та розслідування злодіянь німецько-
фашистських загарбників та їхніх спільників про винищення гітлерівцями радянських військовополонених у «Грослазареті». 
Нині деякі дослідники вважають її завищеною. Так, В. Берковський у своєму дослідженні зазначає, що, базуючись на отриманій 
інформації з первинного звіту НДК, а також актах обстеження теренів табору для військовополонених у м. Славуті, можна 
говорити про загибель у шталагах міста 24 – 26 тис. радянських бійців та офіцерів [42, 46].
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Перший запис у книгах від 5 грудня 1941 р., останній – 22 вересня 1943 р. Записи вели підпільники блоку № 2: в’язень 
Віталій (прізвище невідоме), санітари Всеволод Яковлєв (колишній інженер із Краснодарського краю) та Григорій Остапенко 
(колишній викладач Кіровоградського педінституту). Вони діяли під керівництвом Романа Лопухіна – головного лікаря блоку 
№ 2 і керівника підпілля.

У книгах – 20 тис. померлих, 1 131 запис – тільки табірні номери, прізвища померлих невідомі [43]. Це їхнє останнє послання 
до своїх рідних і близьких. Повідомлення про те, що вони не зникли безслідно в полум’ї війни.

Викривальні матеріали жахливого режиму та свавілля нацистів на окупованій землі почали з’являтися вже в перші місяці 
війни. Це були численні розповіді свідків – військових, які вирвалися з полону, жителів, що врятувалися від знищення, та інших 
учасників подій. У газетах та журналах, окрім того, публікувалися накази нацистського командування, захоплені радянськими 
військами, які викривали страхітливу сутність гітлерівської «східної територіальної політики», наводилися цитати з листів, 
щоденників військовослужбовців «армії завойовників». З  1942  р. військове видавництво Народного комісаріату оборони 
СРСР заснувало й почало випуск спеціальної серії збірок документів, куди увійшли протоколи, акти, заяви, донесення, 
свідчення німецьких військовополонених [44; 45; 46; 47; 48]. Злочини гітлерівців знаходили своє відображення й у зведеннях 
Радінформбюро, заявах радянського уряду та нотах народного комісара іноземних справ СРСР [49; 50; 51]. Проте основним 
джерелом інформації про методи розправи з населенням та винищення культури стали повідомлення Надзвичайної державної 
комісії з виявлення й розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників і завданих ними збитків 
громадянам, колгоспам, громадським організаціям і установам Радянського Союзу, створеної за наказом Президії ВР СРСР від 
2  листопада 1942 р. [50, 322 –326]. За період своєї діяльності НДК опублікувала 27 таких повідомлень – звітів про злочини німецько-
фашистських окупантів на території СРСР та Польщі [51, 99]. Вони виходили окремими брошурами, а також друкувалися в газетах.

НДК, як єдиний орган збирання документальних свідчень такого роду, згідно з наказом здійснювала повний облік нацистських 
злочинів на окупованих територіях.

До складу НДК увійшло 10 осіб: секретар ВЦРПС М.М.  Шверник (голова), академіки М.Н.  Бурденко, Б.Є.  Веденєєв, 
Т.Д. Лисенко, Є. В. Тарле, І.П. Трайнін, льотчиця Герой Радянського Союзу В.С. Гризодубова, секретар ЦК ВКП (б) А.О. Жданов, 
митрополит Київський і Галицький М. Крутицький, письменник О.М. Толстой [53, 787].

До роботи НДК були залучені широкі маси радянської громадськості, представники різноманітних суспільних, наукових, 
культурних організацій і релігійних конфесій. 7 млн громадян подали до неї свої власні рахунки. 32 тис. лікарів, інженерів, 
педагогів, громадських діячів взяли активну участь у встановленні злодіянь, руйнувань, здійснених німецько-фашистськими 
загарбниками [54, 28]. Тільки по Україні, згідно зі звітом Республіканської Комісії сприяння роботі НДК у розслідуванні 
злочинів та визначенні обсягу заподіяної шкоди, взяли участь понад 3 тис. робітників, колгоспників, науковців та представників 
громадських організацій [55, 256 – 267].

НДК зібрала та перевірила 55 784 акти та понад 250 000 протоколів опитів, актів експертиз судово-медичної ексгумації, 
фотознімків, кінодокументів; близько 4 млн актів про матеріальні збитки [53, 787, 55, 256 – 267].

Суттєву роль у викритті фактів важких злочинів, скоєних нацистами, відіграли документи НДК на численних судових 
процесах, що відбулися на території СРСР упродовж 1943 – 1947 рр. Складені Комісією при розслідуванні списки слугували 
викривальними доказами при засудженні керівників і безпосередніх виконавців злодіянь, вчинених на українських землях, які 
відбувалися в Україні під час цілої низки судових процесів.

Одним із перших показових відкритих судових засідань на території СРСР став Харківський процес, що тривав з 15 до 
19 грудня 1943 р. На ньому чітко та авторитетно було вирішено правові питання відповідальності за виконання злочинів та 
відповідальності військовослужбовців за злочини, здійснені над полоненими. На процесі було засуджено до страти через 
повішення чотирьох нацистів, які «особисто брали активну участь в усіх злодіяннях, а на допитах застосовували різноманітні 
тортури та катування» [56, 5].

Київський процес відбувався з 17 до 28 січня 1946 р. в будинку Червоної армії у відкритому судовому засіданні Військового 
трибуналу Київського військового округу. Вирок трибуналу про страту 12 засуджених виконали в присутності тисяч киян на 
Хрещатику, у районі сучасного майдану Незалежності [57].
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За результатами роботи НДК було встановлено, що загальна сума тільки прямих збитків, заподіяних господарству України, 
становила майже 42 %, а шкода, завдана війною та окупацією всьому СРСР, складала:

 – зруйновано і спалено 714 міст і смт, понад 28 000 сіл (по СРСР 1 710 міст і понад 70 000 сіл і населених пунктів [58, 309]);
 – виведено з ладу 16 150 промислових підприємств (31 850 [55, 309]), будинків – 2 000 000 (6 000 000 [58, 309]);
 – без житла залишилося понад 10 млн осіб (25 млн чол. [58, 309]);
 – на території України було створено 230 таборів смерті та гетто [10, 148].

Безумовно, цифри, наведені Комісією, не можна вважати остаточними й абсолютними, і це визнавали співробітники 
локальних комісій, подаючи на розгляд звіти, доповідні записки тощо. Зокрема, нині викликає подив кількість знищених 
населених пунктів. А тому на документах іноді позначалося: «Потребує доопрацювання». Проте зібраний членами Комісії в ході 
кропіткої праці величезний масив даних про часи лихоліття мав виняткове значення, бо саме на цих матеріалах побудовано 
джерельну базу історії подій 1941 – 1945 рр., а також були виявлені унікальні свідчення про всенародне нещастя, яке спіткало 
нашу країну.

Зрозуміло, що працювати Комісії в умовах війни було досить непросто. Іноді зв’язок між ланками переривався, що призводило 
до порушення графіка роботи, не вистачало людей, інструкторів і навіть паперу. Проте головної мети було досягнуто. Викриті НДК 
нечувані злочини окупантів, що, по суті, не мали аналогів у світовій історії, лягли в основу звинувачення нацистів Міжнародним 
Військовим Трибуналом на Нюрнберзькому процесі (20 листопада 1945 р. – 1 жовтня 1946 р.).

Підсумовуючи вищесказане, можемо зазначити, що наявні у фондах Меморіального комплексу матеріали дають змогу глибше 
відобразити особливості нацистського окупаційного режиму в Україні.

Дослідивши значний пласт матеріалів, що зберігаються у фондозбірні Меморіалу, можемо констатувати: ці історичні свідчення 
періоду Другої світової війни несуть у собі болючі факти історії нашого народу під час нацистської окупації і якнайширше 
відображають особливості розвитку історії України.

Джерела та література:

1. Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 – 1945 рр.). – К., 1999. –336 с.
2. Потильчак О. «Новий порядок» в окупованій Україні (1941 – 1944) // Пам’ять століть. – 1999. – №1. – С. 97 – 104.
3. Кучер В.І., Чернега П.М. Україна у Другій світовій війні (1935 – 1945). – К., 2004. – 272 с.
4. Лисенко О.Є. Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського й гітлерівського режимів у період Другої світової 

війни  // Безсмертя подвигу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 22 квітня 2005 р. / Київський національний університет 
внутрішніх справ. – К: ВПЦ МВС України, 2006. – С 11 – 17.

5. Шайкан В.О. Колабораціонізм на території рейхскомісаріату «Україна» і військової зони в роки Другої світової війни. Монографія. – Кривий Ріг: 
Мінерал, 2005. – 451 с.

6. Стецкевич В.В. Україна: нариси історії державотворення: навч. посіб. – Кривий Ріг: Вид. центр КТУ, 2011. – 367 с.
7. Пастушенко Т.В. Будні нацистської окупації України у спогадах колишніх остарбайтерів // Сторінки воєнної історії України. – 2008. – Випуск  11.  – 

С. 166 – 175.
8. Патриляк І.К., Боровик М.А. Україна в роки Другої світової війни: спроба концептуального підходу. – Ніжин, 2010. – 590 с.
9. Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою. – К.: Критика, 2011. – 456 с.
10. Шевченко В.Ф. Фашистський окупаційний режим в Україні і Велика Вітчизняна війна українського народу проти агресорів 1939 – 1945 рр. (деякі 

методологічні аспекти) // Безсмертя подвигу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 22 квітня 2005 р. / Київський 
національний університет внутрішніх справ. – К: ВПЦ МВС України, 2006. – С. 13 – 25.

11. Оголошення райхскомісара України Е.  Коха // Фонди Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 
1945 років» (далі МКНМІВВВ). – КН-12727. – Л-1392.

12. Оголошення військового коменданта про покарання за зв’язок з партизанами // Фонди МКНМІВВВ. – НД-14692.
13. Оголошення Ебергарда, коменданта Києва, про розстріл 400 мешканців міста // Фонди МКНМІВВВ. – КН-40118. – Л-3182.
14. Оголошення Берндта, міського комісара, про обмеження руху мешканців міста та встановлення режиму перепусток // Фонди МКНМІВВВ. –   

КН-12529. – Л-689.
15. Оголошення про покарання мешканців с. Баранівка // Фонди МКНМІВВВ. – КН-16355. – Л-1085.
16. Українське Слово. – 1941. – 26 жовтня



70

17. Київ у дні нацистської навали. За документами радянських спецслужб. – К.-Львів, 2003.  – 528 с.
18. Щоденник І.О. Хорошунової // Фонди МКНМІВВВ. – КН-77379. – Д-14973.
19. Київ: війна, влада, суспільство. 1939 – 1945 рр. (За документами радянських спецслужб та нацистської окупаційної адміністраці). – К.: Темпора, 

2014. – 864 с.
20. Малюженко Л. Київ за 1942 р. // Наше минуле. – 1993. – Ч. 1. – С. 151 – 182.
21. Кучер В.І., Потильчак О.В. Україна 1941-1944: Трагедія народу за фасадом Священної війни. – Біла Церква, 2011. – 361 с.
22. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Ф. 3206. – Оп. 6. – Спр. 248.
23. Українське Слово. – 1941. – 14 жовтня.
24. Левченко Ю.І. Грошові системи на території України під час окупації (1941 – 1944 рр.)  // Наукові праці історичного факультету Запорізького 

національного університету. – 2012. – Вип. ХХХІІІ. – С. 114 – 119.
25. Пасюк І. М. Грошовий обіг на Волині з найдавніших часів до нашого часу. – Луцьк: Твердиня, 2008. – 140 с.
26. Законні засоби грошової оплати в зайнятих областях Радянського Союзу // Фонди МКНМІВВВ – КН-12723 – Л-1389.
27. Мюллер Н. Вермахт и оккупация: о роли вермахта и его руководящих органов в осуществлении оккупационного режима на советской территории  / 

Пер. с нем. – М., 1974. – 387 с.
28. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. Збірник документів і матеріалів. – К., 1963. – 488 с.
29. Україна під нацистською окупацією: спалені села (1941 – 1944 рр.): анотований покажчик. – К., 2012. – 362 с.
30. Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины в 1941 – 1944 годах / Сост. А. Круглов. – К., 2002. – 486 с.
31. Голос України. – 1994. – 1 жовтня.
32. Подольський А.Ю. Уроки минулого. Історія Голокосту в Україні. Навчальний посібник для учнів 10 – 11 класів середніх загальноосвітніх закладів 

України. – К., 2007. – 100 с.
33. Київ очима ворога: дослідження, документи, свідчення. – К., 2012. – 502 с.
34. Нахманович В.Р. Буковинський курінь і масові розстріли євреїв Києва восени 1941 р. // Український історичний журнал. – 2007. – № 3 (474). – С. 76 – 97.
35. Левітас І. Праведники Бабиного Яру. – К., 2008. – 366 с.
36. Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси. Книга друга. – К.: Наукова думка, 2011. – 942 с.
37. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 2456.
38. Характеристика О.Т. Гончара // Фонди МКНМІВВВ. – КН-226349. – Д-39855.
39. Гончар О. Т. Катарсис. – К., 2000. – 135 с.
40. Державний архів Російської Федерації. – Ф. 65. – Оп. 235.
41. Шевченко М.Ю. Мартиролог «Грослазарету»: музейний та соціоісторичний аспекти дослідження // Історія великих страждань. Нацистські табори 

для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення. – К., 2011. – С. 51.
42. Берковський В. Нацистські табори для військовополонених у м. Славуті (1941 – 1944 роки) // Історія великих страждань. Нацистські табори для 

радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення. – К., 2011. – С. 29 – 50.
43. Книги реєстрації померлих в’язнів «Грослазарету» // Фонди МКНМІВВВ. – КН-60537-60539. – Д-12918 – 12920.
44. Воинов М.С. Зверства фашистских варваров. Указатель фактов, опубликованных в печати. – М., 1943. – 217 с.
45. Галаджев С. Что происходит в оккупированных областях Украины – /Б.М./, 1942. – 21 с.
46. Фашистские зверства над пленными: По данным иностранной печати. – М., 1941. – 11 с.
47. Пономарев В. Фашистская система заложников. – М., 1943. – 24 с.
48. Зверства немецко-фашистских захватчиков: Документы. – М., 1942 – 1945. – Вып. 1 – 15.
49. Сообщения Советского Информбюро: у 8 т. – М., 1944 – 1945.
50. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Документы и материалы. У 6 т. Т.1. – М.: ОГИЗ, 1946.– 804 с.
51. Радянська Україна. – 1946. – 18 січня // Фонди МКНМІВВВ. – КН-198579/8. –  Г-71772/8.
52. Сборник сообщений Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. – М., 1946. – 459 с.
53. Великая Отечественная война 1941 – 1945. Энциклопедия. – М., 1985. – 832 с.
54. Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. У 8 т. Т. 1. – М., 1952. – 387 с.
55. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945. У 3 т. Т. 3. – К., 1980  – 552 с.
56. Рагинский М.Ю. Нюрнберг: перед судом истории. – М., 1986. – 207 с.
57. Київський процес. Документи та матеріали. – К., 1995. – 208 с.
58. Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. У 8т. Т. 1. – M., 1987. – 688 с.
59. Українська радянська енциклопедія. У 12 т. Т. 12. – К., 1985. – 624 с.



71

Тетяна ПАСТУШЕНКО *

УКРАЇНСЬКІ ПРИМУСОВІ РОБІТНИКИ НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ ТА 
РАДЯНСЬКІ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ: ПАМ’ЯТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТАТИСТИКИ

Створення пантеону власних «жертв» та «героїв» відіграє важливу легітимаційну роль у державотворчих процесах і 
комеморативних практиках народів світу. Наслідки глобального військового конфлікту ХХ ст. – Другої світової війни, в епіцентрі 
якого опинилася й територія сучасної України, обраховуються мільйонами людських смертей і постраждалих. Облік цих «жертв» з 
українського боку має важливе значення не лише з точки зору історичного чи наукового інтересу. Ці абстрактні цифри впливають 
на формування пам’яті про війну, національної ідентичності, іміджу держави на міжнародній арені. З’ясування кількості українців 
у збройних формуваннях різних учасників війни, матеріальних та людських втрат України, масштабів працевикористання її 
населення і нині – через 70 років після її закінчення – залишаються невирішеною проблемою.

У радянські часи «пам’яті жертв» у меморіалізації «Великої Вітчизняної війни» відводилася другорядна роль, порівняно з 
«пам’яттю героїв», а такі категорії постраждалих, як військовополонені червоноармійці та примусові робітники, взагалі не мали 
місця в державних комеморативних практиках. Лише після розпаду СРСР почався поступовий процес включення цих категорій 
учасників війни до політичного наративу та офіційних пам’ятних заходів. Відповідно з’явилася необхідність переглянути/з’ясувати 
абсолютні показники цих жертв нацизму.

Упродовж Другої світової війни на території нацистської Німеччини та на окупованих Райхом землях працювало приблизно 
13,5 млн чоловіків, жінок та дітей із 26 країн Європи [1]. З них понад 4,5 млн були військовополоненими та майже 8,5 млн 
цивільними робітниками та в’язнями концентраційних таборів [2]. За визнанням автора фундаментального дослідження історії 
примусової праці в Третьому райху Ульріха Герберта, націонал-соціалістичне «використання іноземців» у 1939 – 1945 рр. стало 
найбільшим в історії з часів рабства масовим застосуванням іноземців в економіці окремої держави [3]. Жителі окупованих 
територій Радянського Союзу становили в Райху найбільшу групу іноземців. Так, наприкінці вересня 1944  р. в німецькій 
економіці працювало понад 7,9 млн іноземних цивільних та військовополонених, із яких майже 2,8 млн були доставлені з СРСР 
(631 559 військовополонених та 2 174 644 цивільні робітники) [4]. Якщо врахувати, що 50 % цих радянських робітників1 були 
вивезені з території, яку обіймає сучасна Україна, то українці становили одну з найчисельніших груп іноземців, що працювали 
в Райху.

Питання про кількість жителів із території сучасної України, які залучалися в роки війни до примусової праці в Райху, належить 
до одного з проблемних. Складність його полягає не лише у труднощах суто статистичних: яким чином виділити українців (або 
жителів України в її сучасних кордонах) з інших національних груп іноземців? На перешкоді також стає відсутність спеціальних 
знань навіть серед науковців про існування різних категорій примусових робітників, куди потрапляли українці, та, відповідно, 
їхній відмінний правовий статус і різні «колонки» у статистичних звітах німецьких посадовців.

Почнемо з хроніки подій. Переважна більшість українських громадян була доправлена до Райху з окупованої території України 
впродовж 1942 – 1944 рр. унаслідок жорстокого примусу. Проте перші українці опинилися на примусовій праці в Німеччині ще 
влітку 1939 р. Це були жителі Закарпаття, яких вивозили на примусову роботу до Австрії [5]. Наступними на початку вересня 
1939 р. потрапили до Райху галичани – військовослужбовці польської армії, які опинилися в німецькому полоні, а з часом були 
переведені у стан цивільних робітників. Архівні документи також свідчать, що з вересня 1940 р. українці прибували працювати 
до Райху в числі військовополонених та цивільних робітників із Франції, яка була центром міжвоєнної трудової імміграції, і  

1  За обчисленнями (станом на 1.03.1946) «Цивільної комісії обліку жертв злодіянь німців на території СРСР» з України було вивезено 2 023 112 осіб, загалом із республік 
СРСР – 3 998 796 робітників. Див.: Полян П. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижения и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. – С. 735 – 738.

* Пастушенко Тетяна Вікторівна – старший науковий співробітник відділу історії Другої світової війни Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
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сюди в пошуках роботи стікалися переселенці з Польщі і Західної України [6; 7]. Згідно з даними, наведеними в дослідженні 
С. Качараби, із Західної України в період із 1926 р. до 1938 р. до Франції емігрувало понад 54 тис. українців [8]. Перші цивільні 
робітники із сучасної території України почали прибувати до Німеччини влітку 1941 р. – це жителі областей, що увійшли до 
дистрикту «Галичина» [9]. У цей же час до так званих таборів для росіян почали надходити полонені червоноармійці, серед яких 
були й українці за національністю чи особи, народжені в Україні. Колишні радянські військовополонені перебували в Райху також 
і в статусі цивільних робітників. Коли навесні 1942 р. з окупованих радянських територій почалося масове вивезення цивільних 
робітників до Німеччини, першими до партій «завербованих» потрапили відпущені як «українці» полонені червоноармійці. 
Доставлені з різних територій і в різний спосіб українці і в Райху перебували в неоднаковому правовому статусі,  працювали й 
жили вони теж в різних умовах. Наприклад, українські емігранти, котрі прибули до Райху з Франції, мали права та інші вигоди 
французьких цивільних робітників. 

Усі мешканці українських територій, які до 1939 р. входили до складу СРСР, перебували в Райху в статусі остарбайтерів 
(нім: die Оstarbeiteren, «східні робітники»). Таку назву (поряд із «цивільні росіяни», «радянські росіяни») нацистські чиновники 
вживали щодо багатонаціональної групи цивільних робітників (не-німців), вивезених з окупованих територій Радянського Союзу, 
чітко позначаючи таким чином їхнє відмінне від інших іноземних робітників у Третьому райху соціально-правове становище. 
Робітники із Західної України (дистрикту «Галичина»), Західної Білорусії, країн Прибалтики перебували в Райху в іншому 
політичному статусі. Тому найбільшою помилкою українських істориків, і не лише їх, є спроба порахувати кількість українських 
примусових робітників шляхом, коли від загального числа остарбайтерів за весь період війни 2,8 млн (німецькі дані на 1945 р. 
див. таблиця 1) віднімають число вивезеного на примусову працю населення УРСР – 2,2 млн (дані НДК на травень 1945 р.) або 
2,4 млн (обчислення 1960-х рр. див. таблиця 2) [10].

Таблиця 1
Іноземні цивільні робітники на примусовій праці в Райху

Кількість
на 30.09.1945 р. З них жінок Загальна кількість

1939 – 1945 рр.
Залишилися живими на

червень 1945 р.
Прибалтійські республіки 44 799 36,5% 75 000 75 000
Бельгія 199 437 14,7% 375 000 365 000
Болгарія 16 257 12,6% 30 000 30 000
Данія 15 970 23,7% 80 000 80 000
Франція 646 421 6,6% 1 050 000 1 015 000
Греція 15 658 20,0% 35 000 35 000
Італія 287 347 7,8% 960 000 940 000
Хорватія 60 153 28,4% 100 000 100 000
Нідерланди 254 544 8,2% 475 000 465 000
Польща 1 375 817 34,4% 1 600 000 1 470 000
Швейцарія 17 014 30,4% 30 000 30 000
Сербія 37 607 22,4% 100 000 100 000
Словаччина 37 550 44,5% 100 000 100 000
Радянський Союз 2 461 163 49,3% 2 775 000 2 525 000
Чехія 276 340 16,1% 355 000 330 000
Угорщина 24 263 29,1% 45 000 45 000
Інші 206 633 31,5% 250 000 240 000
Разом 5 976 973 16,5% 8 435 000 7 945 000

Таблиця зроблена за: Spoerer M. Zwangsarbeit unter dem Hakenkreutz… – S. 222.
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Таблиця 2
Кількість робітників, вивезених на роботу з України до Райху

№ п/п Область Кількість населення 
на 1.01.1941 р.

Кількість депортованого 
населення %

1 Київська 3 694 000
2 716 360* 169 979** 4,6

6,25

2 Чернігівська 1 784 000  41 578 2,3

3 Житомирська 1 725 000  59 975 3,47

4 Вінницька 2 390 000  64 167 2,6

5 Кам’янець-Подільська 1 770 000 117 020 6,6

6 Сумська 1 717 000  78 083 4,54

7 Полтавська 2 226 000 175 117 7,8

8 Харківська 2 618 000 164 045 6,26

9 Ворошиловградська 2 018 000  71 956 3,5

10 Сталінська 3 324 000 252 239 7,58

11 Дніпропетровська 2 312 000 176 303 7,6

12 Запорізька 1 443 000 174 416 12,08

13 Кіровоградська 1 190 000  52 000  4,36

14 Миколаївська   793 000  25 884 3,2

15 Одеська 1 804 000  56 101
+ Ізмаїльська 2,25

16 Ізмаїльська 684 000

17 Херсонська   762 000   40 407 5,3

18 Львівська 1 435 000   170 370
+ Дрогобицька 6, 69

19 Дрогобицька 1 111 000

20 Станіславська 1 462 000   68 361 4,67

21 Тернопільська 1 576 000 164 046 10,4

22 Ровенська 1 223 000  22 272 1,8

23 Волинська 1 031 000  30 000 2,9

24 Чернівецька   875 000   69 726 7,96

25 Кримська   85 447 12,9

* Без чисельності населення м. Києва.
** Без чисельності депортованого населення з м. Києва.

Вільно оперувати цими числами недопустимо, адже вони мають різне походження. До обчислених Надзвичайною державною 
комісією вивезених з Української РСР робітників увійшли як остарбайтери, так і робітники з Галичини, які мали інший статус. 
Щоб не припускатися подібних помилок, потрібно чітко знати походження тих чи інших узагальнених даних. 
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Ми маємо і групи джерел, у яких є інформація стосовно вивезеного населення до Німеччини – це німецькі джерела (відомості 
імперських міністерств та інших установ, котрі займалися працевикористанням іноземців у Райху, окупаційних установ в Україні, 
органів місцевого управління, які безпосередньо проводили вербування цивільного населення) та джерела радянських органів 
влади, які займалися підрахунками збитків, заподіяних Україні нацистською окупацією.

Німецькі документи, які доступні нині дослідникові, не дають можливості обчислити загалом кількість депортованих 
робітників з України за весь період окупації. По-перше, територія України була поділена між різними окупаційними 
адміністраціями, кожна з яких звітувала окремо. По-друге, впродовж війни територія цих адміністрацій постійно змінювалася й 
охоплювала не тільки суто українські області. Звіти й донесення німецьких окупаційних органів містять здебільшого проміжну 
інформацію: про відправку окремих транспортів із робітниками, підсумкові дані про вивезення робітників за певні періоди. 
Підрахунки кількості іноземних робітників, які провадили центральні установи Райху, також не можуть дати відповіді на 
наше запитання, бо такої суверенної держави  – України – на той час не існувало, й українці належали до різних категорій 
іноземних робітників. Так, у відомостях про чисельність іноземних робітників на території Райху на кінець вересня 1944 р., 
які подавало відомство Генерального уповноваженого з використання робочої сили, немає робітників такої національності, як 
українці [11]. Депортовані жителі з України значилися в цьому документі серед числа робітників із території Польщі (1 375 817) 
та цивільних робітників і військовополонених із Радянського Союзу (2 461 163) (див. таблиця 1). Німецькомовна історіографія 
традиційно також не виділяла українців з-поміж примусових робітників із території Радянського Союзу. Тільки в нещодавньому 
дослідженні М. Шперера (2001 р.) подаються відомості, що до Німеччини було депортовано впродовж 1941 – 1944 рр. понад 
1,7 млн українців [12]. 

Радянські підрахунки вивезеного населення з України здійснювалися на основі розслідувань Надзвичайної державної комісії 
зі встановлення та розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників, проведених у 1943 – 1945 рр. 
При кожному виконкомі обласних та районних рад депутатів трудящих діяли спеціальні комісії «по виявленню та обліку фактів 
злочинів, збитків, нанесених німецько-фашистськими загарбниками, державним, кооперативним організаціям, установам та 
громадянам СРСР». Крім того, у багатьох областях України впродовж 1944 – 1947 рр. на вимогу відділу Держархіву УНКВС кожна 
сільська та міська рада повинна була надати «Хронологічну довідку про тимчасову фашистську окупацію даного населеного 
пункту та його звільнення Червоною армією (1941 – 1944 рр.)», у якій повідомити точні дати окупації та визволення населеного 
пункту; інформацію про кількість розстріляних, повішених та арештованих окупантами громадян; факти діяльності підпільних 
груп, партизанських загонів і з’єднань та участь у них місцевих жителів; кількість вивезених громадян «на каторжні роботи до 
Німеччини», перебіг бойових дій на території населеного пункту, допомогу місцевих жителів Червоній армії тощо. Наприклад, 
у Полтавській, Вінницькій та Київській областях є такі довідки по кожному населеному пункту, а Хронологічні довідки по 
Дніпропетровській, Чернігівській та Ізмаїльській областях опубліковані окремими виданнями [13]. На основі зібраного таким 
чином матеріалу на 20 травня 1945 р. встановили, що з України до Німеччини було вивезено 2 143 581 особу [14]. Упродовж 
наступних кількох років ці дані перевірялися й уточнювалися, і на початку 1947 р. кількість депортованого населення з України 
становила 2 033 639 осіб [15].

У 1963 – 1965 рр. на запит Інституту історії партії при ЦК КП України – філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС 
усі обласні партійні архіви при обкомах КП  України надавали довідки про діяльність радянського підпілля, партизанських 
загонів, про знищене та вивезене до Німеччини місцеве населення, які були підготовлені на основі зібраного ще в 1944 – 1947 рр. 
матеріалу. Опубліковані дані про кількість вивезеного до Німеччини населення з кожної області України у третьому томі 
видання «Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941 – 1945 рр.», яке готував Інститут історії партії 
ЦК КП України, вірогідно, і є результатом опрацювання довідок обласних партархівів 1963 – 1965 рр. (див. таблиця 2).

Простий підрахунок цих даних дає результат у 2 400 342 особи, які були депортовані з території України в сучасних кордонах 
до нацистської Німеччини (див. таблиця 1) [16]. До цього часу ця цифра сприймається більшістю істориків як незаперечна 
істина й не піддавалася серйозній перевірці. Перегляд надісланих у 1963 – 1965 рр. довідок обласних архівів до Інституту історії 
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партії ЦК КП України викликає чимало запитань стосовно того, на основі яких підрахунків були взяті ці відомості, та певні 
застереження до даних по деяких областях. Так, приміром, до числа депортованого населення з Київської області не увійшли 
відомості про вивезене населення з міста Києва, а це, за різними оцінками, від 50 до 100 тис. мешканців [17]. Перерахунок даних 
«Хронологічних довідок про тимчасову фашистську окупацію населених пунктів Київської області та їх звільнення Червоною 
армією (1941 – 1944 рр.)» дав результат у 174 153 депортованих, що майже на 5 тис. більше офіційного [18]. З іншого боку, 
викликає певну недовіру інформація про депортоване населення з великих міст та районних центрів Київської області, яка в 
«Хронологічних довідках» не підтверджена списком осіб. Так само повідомлення по Харківській області критикує А. Скоробагатов 
у монографії «Харків у часи німецької окупації 1941 – 1943», як такі, що не були здобуті в результаті серйозних обрахунків [19]. 
Певні зауваження висловлює стосовно відомостей про вивезене до Німеччини населення з Вінницької області С.  Гальчак у 
своєму дослідженні «„Східні робітники” з Поділля…», який доводить, що загалом із Вінниччини було вивезено 78 650 осіб [20].

Для більш достовірного визначення загальної кількості примусових робітників з України вкрай важливо провести нові 
регіональні дослідження, особливо в архівах меморіалів на місцях примусової праці чи ув’язнення наших співвітчизників 
у концтаборах і таборах для військовополонених. Як приклад такої роботи можна назвати дослідження Артема Папакіна 
в архіві Меморіалу концтабору Флоссенбюрґ, який з’ясував, що з майже 100  тис. осіб, які пройшли через цей концтабір, 
9 775 були уродженцями України [21]. Під час іншого проекту – вивчення історії порохового заводу в німецькому містечку 
Лібенау, яке проводить Мартін Гузе, за поіменними списками працівників військового підприємства вдалося встановити, що 
з 11 тис. німецьких робітників та робітників з інших європейських країн – понад 2 тис. осіб було доправлено з Хмельницької, 
Київської та Сумської областей України. Зокрема, майже 700 осіб – із міста Шостка та навколишніх сіл [22]. Аналіз даних про 
походження іноземних робітників, які були в навколишніх господарствах бауерів, показує, що там переважно працювали польські 
цивільні та французькі військовополонені. Українських остарбайтерів направляли на легші сільськогосподарські роботи лише 
у випадку виробничої травми або загального фізичного виснаження на пороховому заводі.

Зрозуміло, що така копітка робота з персональними даними вимагає від історика певного методологічного вишколу й 
малопридатна для швидкого «випікання» кваліфікаційних робіт – кандидатських чи докторських дисертацій. Однак у міру 
нагромадження дослідженнями історичного періоду Другої світової війни дійде черга й до таких «невдячних» тем, як перегляд 
статистики.
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Іван ПАТРИЛЯК *
РУХИ ОПОРУ В УКРАЇНІ: 

РЕТРОСПЕКТИВА СУСПІЛЬНОГО ДИСКУРСУ

Досвід, набутий Україною в роки Другої світової війни, у багатьох аспектах є унікальним. Його особливість полягає не лише в 
тому, що через усю територію країни двічі прокотився найбільший в історії війн «Східний фронт», не тільки в пережитій «специфіці 
правління» тоталітарних режимів російських більшовиків та німецьких нацистів, не лише у «зникненні» великих етнічних груп 
(які впродовж століть відігравали важливу роль у житті краю), не просто у фантастично масштабних демографічних, економічних, 
культурних втратах, а у запеклій партизанській війні «всіх проти всіх», яку вели партизанські армії та групи найрізноманітнішого 
ідейного і політичного спрямування.

Цілком очевидно, що «малі партизанські війни», які точилися в тилу Вермахту на території України, не могли не закарбуватися 
в колективній пам’яті українських громадян, котрі пережили роки гітлерівської окупації. Проте в період існування повоєнного 
радянського режиму колективна пам’ять громадян, як правило, витіснялася ерзац-пам’яттю, старанно змодельованою державною 
історичною політикою та пропагандою. Отже, усі аспекти колективної пам’яті громадян, які виходили за рамки дозволеної 
державою офіційної моделі пам’яті, приглушувалися або з допомогою відповідних репресивних заходів, або завдяки гарно 
розвиненим у мешканців СРСР рефлексам самоцензури. 

Офіційна радянська історична наука і пропаганда (практично аж до самого розпаду СРСР) накидала українському 
суспільству бачення абсолютно прямолінійної схеми діяльності антигітлерівського руху Опору. По-перше, він позиціонувався 
як єдиний (радянський), а не множинний (радянський, український, польський); по-друге, як надзвичайно масовий (понад 
півмільйона  учасників), поширений (на всі області України), повсюдно підтримуваний населенням і керований Комуністичною 
партією; по-третє, він залучав до своїх лав «прогресивних» представників іноземних держав і національних меншин; по-четверте, 
він був мегаефективний; по-п’яте, його поряд з окупантами поборювали «пособники-колаборанти» з місцевого населення та 
політичних емігрантів, до лав яких записували також представників інших (нерадянських) рухів Опору. 

Для кращого розуміння того, у якому контексті радянська історіографія та пропаганда «виховувала громадян країни рад», 
наведемо кілька типових цитат із «класичної» книги «Війна в тилу ворога», яка побачила світ у період розквіту брежнєвського 
«застою» і була багатотиражним виданням, розрахованим на широкі читацькі маси [1].

* Патриляк Іван Казимирович – декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор.
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Перший розділ книги мав закріпити в свідомості людей два основні стереотипи: про партійне керівництво та всенародність 
боротьби. Він так і називався: «Партія на чолі всенародної партизанської війни». Автори книги стверджували: «Найважливіша 
відмінна риса боротьби радянського народу в тилу ворога в роки Великої Вітчизняної війни полягала в тому, що нею безпосередньо 
керувала Комуністична партія. Вона підняла народні маси на боротьбу з фашистськими окупантами, організувала й очолила 
її, надала цій боротьбі політичну цілеспрямованість та організованість, скерувала її на надання всебічної допомоги Червоній 
Армії. Комуністична партія охопила своїм керівництвом всі сторони всенародної боротьби з ворогом на окупованій фашистами 
території» [2]. 

Наступні три розділи («Організація та бойова діяльність партизанських сил», «Битва на ворожих комунікаціях», «Боротьба 
з окупантами в населених пунктах») були покликані продемонструвати надзвичайну ефективність радянського партизанського 
руху, його необхідність для перемоги над противником і участь у ньому «прогресивних» представників інших держав. Так, 
стверджувалося, нібито диверсії радянських партизанів на залізницях до 1944 р. скоротили вантажоперевезення на 25 – 35 %, 
що різко суперечило німецькій статистиці воєнного періоду1 [3]. 

Звісно, що автори вказаної книги також не забули утвердити стереотип про «колаборантів», присвятивши їм останній 
розділ «Буржуазні націоналісти на службі фашистських окупантів». Читаючи цей розділ, радянський громадянин повинен був 
затямити, що «в жахливих злодіяннях фашистських окупантів на радянській землі активну участь брали буржуазні націоналісти  –  
українські, білоруські, латиські, литовські, естонські та інші. У Криму на службу до окупантів пішли татарські націоналісти. 
В Адигею в обозі окупантів повернулися (…) вожаки адигейської контрреволюції. Почали співробітничати з фашистами, 
замасковані до потрібного часу, чеченські, інгуські, карачаївські і калмицькі націоналісти. Сподіваючись на швидке падіння 
Радянської влади в закавказьких і середньоазіатських республіках, розгорнули антирадянську роботу серед військовополонених 
«своїх» національностей (…) грузинські, вірменські та азербайджанські націоналісти, різноманітні «захисники» інтересів народів 
Туркестану» [4]. У наведеній вище цитаті список «буржуазних націоналістів-колабораціоністів» є надзвичайно показовим, адже 
в ньому бракує росіян, котрі (як зараз добре відомо) «не пасли задніх» у справі співпраці з нацистським окупаційним режимом. 
Ретушування участі росіян у колаборації з ворогом не було випадковим – радянським громадянам навіювали переконання, що 
російського націоналізму не існувало в природі, а всі росіяни були винятково «інтернаціоналістами», тому кожен, хто недооцінює 
російського «інтернаціоналізму», впадає в смертний гріх «буржуазного націоналізму». Будь-яке засудження радянської влади 
(і навіть «феодально-буржуазної» Російської імперії!) оголошувалося злочином проти «власного народу», т. зв. антинародною 
діяльністю. Такий висновок випливає уже з перших рядків параграфа, присвяченого «українським буржуазним націоналістам» 
(«“Борці” за “самостійну” Україну без маски»): «Найбільшим «стажем» та «досвідом» антинародної (тут і далі підкреслення 
наше – І.П.) і антирадянської діяльності володіли різноманітні угруповання українських націоналістів. Ще в роки Першої світової 
війни вони вели підривну роботу, спрямовану на відрив України від Росії та включення її до складу Австро-Угорщини» [5]. 
Після такого «оптимістичного» вступу автори у традиційній радянській манері препарування документів і «змішування» цілком 
різних (а інколи навіть ворожих організацій) під одним терміном «українські буржуазні націоналісти» на двох десятках сторінок 
викривали їхні «злочини», міцно «прив’язуючи» в масовій свідомості громадян українське самостійництво до нацистського 
режиму та його звірств [6]. 

Подібна пропагандистська практика не була винаходом 1970-х рр., вона стала знаковою рисою радянської пропаганди (а разом 
з нею й історіографії) ще з періоду війни, коли в Україні активно діяли відділи УПА і підпілля ОУН. Першими «ластівками» 
такого підходу, очевидно, слід вважати статтю П. Тичини «Геть брудні руки від України», що побачила світ у травні 1943 р., та 
опублікований виступ Д. Мануїльського на нараді вчителів західноукраїнських областей від січня 1945 р., які задали загальний 
тон радянській пропаганді й історіографії історії ОУН та УПА і визначили суспільне сприйняття визвольного руху в повоєнній 
УРСР [7; 8]. «Факти» про «злочини» українських «буржуазних націоналістів», про їхній «колабораціонізм», про «запроданство» 
всім світовим розвідкам тощо видавалися в Радянській Україні з регулярністю і шаленими накладами [9]. 

1 Детальніше див.: Pottigieser H. Die Deutsche Reichsbahn im Ostfeldzug, 1939 – 1944. – Stuttgart, 1960.
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Оцінки діяльності ОУН та УПА не змінювалися і не коригувалися впродовж усієї радянської доби. Вони стали своєрідним 
ідеологічним штампом, однією з багатьох «непомильних» аксіом радянської історичної науки. Особливо велику пропагандистсько-
дезінформуючу роль відіграли твори з історії ОУН та УПА, написані радянськими публіцистами. Гострі памфлети, історичні 
оповідання й розповіді, створені в майже бездоганній літературній формі, ставили за мету сформувати апріорно-негативне 
уявлення про діяльність ОУН та УПА у масового радянського читача [10]. 

Цікаво, що навіть початок відносної лібералізації радянського суспільного життя в період горбачовської «перебудови» не 
змусив офіційну історіографію та пропаганду змінити своєї риторики щодо українського визвольного руху і бодай визнати його 
участь  в антигітлерівському спротиві. Більше того, налякані поступовою активізацією українського громадянського життя у 
другій половині 1980-х рр., партійні ідеологи посилили роботу з утвердження існуючих у суспільстві негативних стереотипів 
щодо ОУН та УПА. 

Улітку 1990 р. у ЦК КПРС і в КДБ були серйозно стурбовані тим, що в Україні (особливо в її західних областях) робляться 
спроби «реабілітації контрреволюційних банд ОУН-УПА, лунають вимоги ув’язнення колишніх співробітників НКВС, бійців 
винищувальних батальйонів тощо» [11]. У зв’язку з цим ЦК КПРС віддав розпорядження Міністерству внутрішніх справ 
УРСР забезпечити громадський порядок у Західній Україні та організувати в партійній пресі та інших ЗМІ «широку публікацію 
документів із партійних архівів, архівів КДБ-МВС, у яких міститься інформація про роботу бандерівців під керівництвом 
спеціальних служб фашистської Німеччини та інших держав (…) про антикомуністичний сепаратизм в Україні…» [12]. 17 січня 
1991 р. ЦК КПРС підготував і спрямував до обласних комітетів документ під назвою «Про спроби політичної реабілітації ОУН-УПА 
в західних областях Української РСР», у котрому будь-які намагання об’єктивного погляду на історію ОУН та УПА оголошувалися 
ворожими та антидержавними. Партійні органи в Україні отримували завдання розробити проект закону «Про охорону прав 
жертв бандерівського терору», Радіокомітет СРСР повинен був зайнятися оприлюдненням архівних матеріалів і фотографій, що 
мали б свідчити про «злочини націоналістів», організувати в ЗМІ виступи «спеціалістів» з історії «націоналістичного екстремізму», 
використати 50-річчя початку війни з гітлерівською Німеччиною задля висвітлення «зрадницької діяльності ОУН-УПА». КДБ 
мав забезпечити пресу документами з власних архівів, а також організувати свідчення «жертв бандерівського терору» тощо. Уже 
в лютому 1991 р. в ЗМІ почалася кампанія публікації листів «жертв» ОУН і УПА, які, згідно з інструкціями ЦК КПРС, писалися 
співробітниками КДБ [13]. Ця кампанія чергового фальшування історії українського націоналістичного руху, оприлюднення 
фальсифікованих «свідчень і документів» не зуміла набрати повних обертів лише через спробу державного перевороту і фактичний 
розвал СРСР у серпні 1991 р., однак її матеріали й досі часто використовуються дослідниками (особливо ідейними послідовниками 
радянської історіографії) й подаються в якості справжніх свідчень «злочинів» оунівського підпілля [14]. 

Перераховані вище історичні стереотипи були тим «багажем», з яким «пересічний» український громадянин зустрів у серпні 
1991 р. народження нової держави. Відсутність у новопосталій державі чітко виробленої власної історичної політики та відповідної 
стратегії моделювання колективної пам’яті суспільства призвели до формування в Україні надзвичайно дивного «гібридного» 
образу минулого, який утворився шляхом «накладання» на дещо модернізовані та «українізовані» радянські історичні кліше нової 
історичної інформації, котра із «замкнутого» кола наукових монографій поступово почала «просочуватися» у публічний простір. 

Українське суспільство (слідом за українськими вченими) доволі швидко й безболісно відкинуло один з основоположних 
міфів минулої епохи про партійне керівництво радянським партизанським рухом. Праці В. Коваля, А. Чайковського, А. Кентія, 
В. Лозицького, В. Кучера, О. Лисенка та В. Гриневича, публікації архівних документів і спогадів поступово, впродовж перших 
десяти – п’ятнадцяти років незалежності сформували в українському суспільстві розуміння того, що партійне керівництво 
не було основним організатором та координатором партизанської боротьби в німецькому тилу [15]. Більше того, спроби саме 
партійних керівників у 1941 р. грати «першу скрипку» в русі Опору обернулися для останнього трагедією, що продовжувалася 
до часу, коли партизансько-диверсійну діяльність очолили співробітники НКВС і армійська розвідка. 

Разом із руйнуванням міфу про керівну та спрямовуючу роль КПРС у партизанському русі до середини 10-х рр. ХХІ ст. серед 
українського наукового співтовариства усталився консенсус щодо оцінки чисельності червоних партизанів і підпільників в Україні, 
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який суттєво підважив стереотип про масштабність і всеохопність партизанської боротьби під червоними знаменами. Вчені 
вказували на радянські підрахунки кількості партизанів, здійснені в перші повоєнні роки, які подавали цифру, що наближалася до 
200 тис. учасників руху Опору, одночасно акцентуючи увагу на українському етнічному походженні 59 % радянських партизанів 
України. 

Таким чином, упродовж перших п’ятнадцяти років незалежності в Україні сформувався новий суспільний погляд на 
радянських партизанів, як на доволі впливову (але не всюдисущу) силу у війні з нацистами, котра мала загалом «українське» 
обличчя, а свою основну діяльність розгорнула після створення наприкінці весни 1942 р. Українського штабу партизанського 
руху (період діяльності партизанів у 1941 р. закріпився в суспільній свідомості як «провальний» та «розгромний», а ці провали, 
у свою чергу, тісно пов’язувалися з прорахунками політичного, компартійного керівництва). 

Проте більшість українських дослідників радянського руху Опору в 1990-х і на початку 2000-х рр., як правило, не ставили під 
сумнів очевидно завищених статистичних даних про втрати гітлерівців у протистоянні з партизанами2, що зберегло в українському 
суспільному дискурсі уявлення про масштабний внесок радянських партизанів у перемогу над нацизмом. 

Лише впродовж останнього десятиліття через копітку працю дослідників до суспільної свідомості поступово починає 
проникати розуміння реальних масштабів і впливів, які мав радянський партизанський рух в окупованій нацистами Україні 
на перебіг подій у світовій війні. Публікації документів, інтерв’ю, спогадів і нових монографій сформували цілком нову мозаїку 
пам’яті про загальну історію радянського партизанського руху [16]. У ній відтепер знайшлося місце для спогадів про маргінальні 
явища в партизанському русі, про вигадані «бойові операції», про маніпуляції з чисельністю партизанів у повоєнні роки тощо. 

Так само поступово (з допомогою документальних публікацій, наукових і науково-популярних досліджень) українське 
суспільство почало долати усталені стереотипи радянської «ерзац-пам’яті» щодо діяльності в Україні нерадянських рухів Опору, 
їхніх взаємин і боротьби один з одним, протистояння з нацистським окупаційним режимом тощо. При цьому варто підкреслити, 
що поява на початку 1990-х рр. низки відверто глорифікаційних праць з історії ОУН та УПА, які ще не спиралися на солідну 
джерельну базу, була прихильно сприйнята тільки тією частиною пострадянського українського суспільства, в пам’яті якої і без 
того (попри заборони) жеврів «позитивний образ» українського національного руху 1940-х – 1950-х рр. [17]. 

У період 1993 – 1995 рр. в Україні почали з’являтися справді потужні наукові дослідження, котрі стали формувати нові 
суспільні уявлення про діяльність українського національного руху Опору в роки Другої світової війни. 

Як слушно зазначили І.  Іванцев та О.  Марущенко, новий етап дослідницької роботи «характеризується збільшенням 
археографічної та історіографічної джерельної бази, формуванням демократичної і плюралістичної історіографії», створює 
реальні можливості для виокремлення об’єктивного погляду на історію національно-визвольного руху українців у роки останньої 
світової війни [18]. У згаданий період з’являються цікаві праці В. Сергійчука, М. Коваля, І. Біласа, П. Брицького, І. Муковського, 
О. Лисенка, В. Трофимовича та інших учених, які спираються на нові архівні джерела [19]. 

Перші концептуальні узагальнення ролі ОУН і УПА в роки Другої світової війни, виходячи з нових досліджень та 
документальних публікацій, намагалися зробити такі вчені, як О. Реєнт, О. Лисенко, І. Муковський, В. Кучер, П. Чернега, І. Дробот, 
К. Бондаренко в 1996 – 1997 рр., які своїми працями підбили певний підсумок досягнень історіографії історії ОУН та УПА перших 
п’яти – шести років незалежності [20]. 

На зламі 1990 – 2000-х рр. у сучасній українській історіографії історії ОУН та УПА позначилися нові чіткі тенденції. 
По-перше, почали з’являтися перші спроби комплексного підходу до історії націоналістичного руху в Другій світовій війні, 
намагання  показати його не лише окремою течією антинацистського руху Опору, а відокремленим, самодостатнім явищем. 
По-друге, відбулося розширення джерельної бази, що сприяло появі численних спеціальних досліджень, присвячених окремим 
аспектам діяльності українського націоналістичного підпілля і повстанської армії в роки війни, розгляду їхньої боротьби в 
регіональних вимірах та реконструкції окремих фрагментів повсякденної історії національно-визвольного руху тощо. По-третє, 
починають кристалізуватися окремі напрями в українській історіографії проблеми, які ґрунтуються на різних методологічних і 

2 Так, В.Кучер оперує даними про 468 тис. убитих і поранених партизанами німців та їхніх союзників, знищених і пошкоджених 1 566 одиниць бронетехніки, 211 літаків, 
820 гармат тощо. Див.: Кучер В.І. Рух Опору в окупованій Україні. – С. 409.
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світоглядних підходах до досліджуваної тематики. По-четверте, історія ОУН і УПА в роки війни отримує стабільну «прописку» 
в узагальнюючих працях з історії України ХХ ст., історії Другої світової війни, історіях соціальних груп або окремих регіонів. 

Значній активізації історичних досліджень, присвячених діяльності ОУН та УПА (а відтак і зростанню суспільного інтересу 
до цієї проблематики), сприяла поява доручення Президента України Л. Кучми Кабінету Міністрів України від 28 травня 1997 р. 
про створення Урядової комісії, яка могла всебічно опрацювати історію ОУН і УПА та виробити офіційну позицію держави щодо 
діяльності цих структур. На виконання доручення Президента України Кабінет Міністрів України 12 вересня 1997 р. створив 
Урядову комісію, яка організувала відповідну робочу групу при Інституті історії України НАН України для підготовки історичного 
висновку про діяльність ОУН і УПА, котру очолив професор С. Кульчицький. До робочої групи було залучено багато українських 
дослідників цієї теми: В. Дзьобак, В. Дервінський, Г. Касьянов, І. Ільюшин, А. Кентій, В. Нікольський, О. Лисенко, В. Сергійчук, 
автор цієї статті та інші. У рамках роботи комісії, яка працювала до 2005 р., було опубліковано 30 монографій, підготовлено звіт, 
фаховий висновок та узагальнюючий колективний нарис з історії діяльності ОУН і УПА [21; 22; 23]. Потрібно підкреслити, що 
в середовищі членів робочої групи існував плюралізм думок, що сприяло кристалізації в її надрах різних напрямів сучасної 
вітчизняної історіографії проблеми.

Ведучи мову про узагальнюючі праці з історії національного руху Опору в роки Другої світової війни, що з’явилися на 
зламі тисячоліть і справили великий вплив на формування громадської думки, слід насамперед згадати дослідження А. Кентія, 
Ю. Киричука, А. Русначенка [24; 25; 26].

Суспільне зацікавлення проблемою нерадянського руху Опору в період німецької окупації України стимулювало поглиблення 
наукових пошуків, які щоразу більше стосувалися окремих аспектів чи епізодів боротьби. Об’єктами уваги вчених ставали 
питання активності ОУН у вересні 1939 р., діяльності Т. Боровця, становлення УПА, військової діяльності ОУН, СБ ОУН, запілля 
УПА, націоналістичної і повстанської преси та пропаганди, етнонаціональні концепції українського визвольного руху, складні 
українсько-польські взаємини, регіональні аспекти активності націоналістичного підпілля й повстанської армії тощо. Упродовж 
1997 – 2004 рр. світ побачили праці таких учених, як О. Лисенко, С. Кульчицький, В. Кучер, В. Литвин, В. Трофимович, Ю. Шаповал, 
В. Гриневич, Г. Стародубець, Г. Касьянов, Я. Дашкевич, І. Ільюшин, Д. Вєдєнєєв, В. Дзьобак, О. Вовк, А. Руккас, В. Дервінський, 
В. В’ятрович, М. Мандрик, В. Мороз, О. Стасюк, Н. Мизак, О. Дмитерко, Т. Гривул, І. Марчук та десятків інших дослідників [27]. 

На початку 2000-х рр. у Львові група молодих істориків створила при Інституті українознавства імені І. Крип’якевича Центр 
досліджень визвольного руху, який із 2003 р. розпочав регулярне видання збірника наукових праць «Український визвольний 
рух», сформував власний потужний архів, перетворився на активного учасника боротьби за формування в Україні нового типу 
історичної пам’яті про події Другої світової війни загалом і рухів Опору зокрема. 

Прискіпливий суспільний і політичний інтерес до історії ОУН і УПА, який панував в Україні впродовж 2005 – 2015 рр., 
спричинив суттєву активізацію наукового вивчення цієї проблематики та її популяризацію з допомогою науково-популярних 
видань, виставок і документальних фільмів. У цей час побачили світ ґрунтовні монографії, брошури та статті таких дослідників, 
як Д. Вєдєнєєв, Г. Биструхін, В. Ковальчук, В. Дзьобак, О. Денищук, І. Ільюшин, М. Посівнич, О. Пагіря, О. Іщук, В. Огороднік, 
А. Руккас, Ю. Сорока, В. Ухач, О. Стасюк, Я. Антонюк, І. Марчук, І. Патриляк, В. Манзуренко, О. Ісаюк та десятки інших, у яких 
висвітлювалися найрізноманітніші аспекти діяльності націоналістичного підпілля та повстанської армії напередодні, під час 
і після Другої світової війни [28]. Багаторівневість вивчення діяльності ОУН і УПА дала змогу цілій групі вчених упродовж 
останнього десятиріччя захистити кандидатські та докторські дисертації з окремих аспектів названої проблематики, що свідчить 
про вихід української історичної науки на якісно новий теоретичний рівень осмислення національного руху Опору періоду 
Другої світової війни. 

Якісний і кількісний «прорив» у наукових дослідженнях українського національного руху Опору періоду Другої світової 
війни, безперечно, не міг не вплинути на суспільні уявлення про цю історичну проблему. Ми можемо впевнено констатувати, 
що образ «колаборанта-бандерівця» поступово зникає з історичної пам’яті українського суспільства (консервуючись лише в 
російських інформаційних гетто на кшталт окупованого Криму або терористичних «ДНР» та «ЛНР»). Попри відсутність чіткої, 
продуманої, зваженої й адекватної державної історичної політики, суспільна пам’ять про рухи Опору через складні та гарячі 



81

наукові й політичні дебати поступово відмовляється від радянської ерзац-пам’яті, виробляючи нове бачення минулого, яке 
кристалізується в цілком інших ціннісних координатах – історичної об’єктивності, гуманізму та національної державності. 

Джерела та література:

1. Война в тылу врага. О некоторых проблемах истории советского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны / Андрианов В.Н., 
Быстров В.Е. (руководитель), Гутин М.Л. и др. – М.: Политиздат, 1974. – 447 с.

2. Там само. – С. 9.
3. Там само. – С. 220. 
4. Война в тылу врага. О некоторых проблемах истории советского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. – С. 395.
5. Там само. – С. 398.
6. Там само. – С. 398 – 419. 
7. Тичина П. Геть брудні руки від України // Радянська Україна, 16 травня 1943. – С. 2 – 3.
8. Мануїльський Д.З. Українсько-німецькі націоналісти на службі фашистської Німеччини: Доповідь на нараді учителів західних областей України 6 

січня 1945.  – К.: Укрдержвидав, 1945. – 24 с.
9. Бєляєв В., Вершигора П., Корнійчук О., Крип’якевич І., Стефаник С. В рідній сім’ї радянських народів. – К.: Держполітвидав УРСР, 1951. – 116 с.;  

Дудикевич Б., Вітошинський Я. Українські буржуазні націоналісти – найманці міжнародних імперіалістів. – Л., 1952. – 60 с.; Ржезач Т., Цуркан В. 
Прокляті народом. – Л.: Книжково-журнальне видавництво, 1954. – 37 с.; Руднєв В. Українські буржуазні націоналісти – агентура міжнародної реакції.  – 
К.: Держполітвидав УРСР, 1955.  – 126 с.; Бєляєв В., Рудницький М. Під чужими прапорами. Памфлети. – К.: Радянський письменник, 1956. – 254 с.; 
Даниленко С.Т. Дорогою ганьби і зради. – К.: Наукова думка, 1970. – 157 с.; Заречный В. Альянс: ОУН–СС // Военно-исторический журнал. – 1991.  – 
№ 4. – С. 63 – 70.; Іваненко В. На задвірках історії. – К.: Політвидав України, 1969. – 70 с.; Масловський В. Жовто-блакитна мафія. (Про злодіяння 
українських буржуазних націоналістів). – Л.: Каменяр, 1975. – 207 с.; Коваль М.В. Історія пам’ятає! (Кривавий шлях фашистів на Україні). – К.: 
Політвидав України, 1965. – 98 с.; Коваль М.В. Все – для перемоги. Подвиг трудящих України у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945. – К.: Наукова 
думка, 1970. – 173 с.; Кравченко В.О. Прокляті народом: українські буржуазні націоналісти  – прислужники світової реакції. – Х.: Прапор, 1979. –  
284 с.; Замлинський В. Шлях чорної зради. Про людиноненависницьку ідеологію та злочинну діяльність українських націоналістів. – Л., 1969. – 197 с.; 
Стецишин Б. Тільки факти. Ті, що канули в пітьму. – Л., 1964. – 116 с.; Тимошенко О. Під чужими порогами. – К.: Товариство Україна, 1973. – 78  с.; 
Омельчук Ю. Недолюдки (злочини українських буржуазних націоналістів на Рівненщині у війну). – Л.: Книжково-журнальне видавництво, 1963. – 
152  с.; Топольчук Л. За фальшивим мандатом. – К.: Політвидав України, 1962. – 75 с.; Давиденко В.А. «Українська повстанська армія»: шлях ганьби 
і злочинів. – К.: Знання, 1989. – 48 с.; Чумак В. Метаморфозы ОУН–УПА // Под знаменем ленинизма. – 1990. – № 22. – С. 71 – 79.; № 23. – С. 68 – 78.

10. Бєляєв В.П. Я звинувачую! Нариси й памфлети. – К.: Політвидав України, 1980. – 154 с.; Дмитрук К. Безбатченки. Правда про участь буржуазних 
націоналістів і церковних ієрархів у підготовці нападу фашистської Німеччини на СРСР. – Л.: Каменяр, 1972. – 223 с.; Дмитрук К. Жовто-блакитні 
банкрути: док. нариси, памфлети, публіцистичні статті. – К.: Дніпро, 1982. – 399 с.; Іванченко І.Г. Ідеологічна диверсія в націоналістичній упаковці.  – 
К., 1984. – 163 с.; Маланчук Ф.І. Їх ремесло – зрада: публіцистичні нариси, памфлети й фейлетони. – Л.: Каменяр, 1974.; Мельничук Ю.С. Коли кров 
холоне в жилах. Нариси, памфлети.  – К.: Радянський письменник, 1960. – 167 с.; Мельничук Ю.С. Продай-душі. – Л.: Каменяр, 1967. – 281 с.; Мельничук 
Ю.С. Плем’я упирів. Нариси. Памфлети. Фельєтони. – К.: Радянський письменник, 1963. – 354 с.; Римаренко Ю.І. З ким і проти кого: документально-
публіцистичні нариси й статті. – К.: Дніпро, 1983.  – 145 с.; Бєляєв В. Вбивці львівських учених на утриманні Вашингтона. (Українські буржуазні 
націоналісти) // Сучасне і майбутнє. – 1952. – № 7. – С. 18 – 23.

11. Motyka G. Zamiast wstępu: od operacji «C-1» do akcji «Bumerang» // Służby bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji wobec Ukraińców / Pod. red. G.Motyki. – 
Warszawa: IPN, 2005. – S. 8 – 9. 

12. Motyka G. Zamiast wstępu: od operacji «C-1» do akcji «Bumerang». – S. 9 – 10.
13. Ibidem. – S. 10 – 11.
14. Ibidem. – S. 11.
15. Коваль В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 – 1945 рр.). – К.: Альтернативи, 1999.; Чайковський А. Невідома війна 

(партизанський рух в Україні 1941 – 1944 рр. мовою документів – очима історика). – К., 1994.; Кучер В.І. Рух Опору в окупованій Україні // Політична 
історія України ХХ століття. У шести томах / Т. 4. Україна у Другій світовій війні (1939 – 1945). – К.: Генеза, 2003. – С. 369 – 438.; Кентій А.В., 
Лозицький В.С. Війна без пощади і милосердя. Партизанський фронт в тилу Вермахту в Україні 1941 – 1944 рр. – К., 2005. 

16. «Создать невыносимые условия для врага и его пособников…» Красные партизаны Украины. 1941 – 1944: малоизученные страницы истории. Документы 
и материалы / Авт.-сост.: Гогун А., Кентий А. – К.: Украинский издательский союз, 2006; Партизанская война на Украине. Дневники партизанских 
командиров партизанских отрядов и соединений (1941 – 1944). / Сост.: О.В. Бажан, С.И. Власенко и др. – М.: Центрполиграф, 2010; Кентій А., 
Лозицький В. Радянські партизани 1941 – 1944: світло і тіні. – К., 2010.; Родня. Полиция и партизаны, 1941 – 1944. На примере Украины  / Авт.-сост.:  
Гогун А., И. Дерейко, А. Кентий. – К.: Украинский издательский союз, 2011; Кентій А., Лозицький В. Боротьба в тилу нацистських окупантів в Україні: 
радянські партизани у 1941 – 1944 рр. // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси у двох книгах. Книга перша. – К.: 



82

Наукова думка, 2010. – С. 521 – 541.; Гогун А. Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования, 1941 – 1944. – М.: РОССПЭН, 2012; 
Неконвенциональная война. ГРУ и ГКВД в тылу Вермахта / Сост. А. Гогун. – К.: К.І.С., 20014; Патриляк І. Радянські партизани в Україні: міфи 
навколо реальності // Партизанські колекції Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941  – 1945 років». 
Особові фонди. – К., 2014. – С. 33 – 39 та ін. Радянський рух Опору на окупованій території України // Україна і Росія в історичній ретроспективі. 
Нариси в 3-х томах: Т. 2. Радянський проект для України. – К.: Наукова думка, 2004. – С. 216 – 225.; Україна партизанська. 1941  – 1944. Партизанські 
формування та органи керівництва ними. Науково-довідкове видання. – К., 2001.; Від Полісся до Карпат. Карпатський рейд Сумського партизанського 
з’єднання під командуванням С.А. Ковпака (червень – вересень 1943 р.): очима учасників, мовою документів. – К., 2005. 

17. Киричук Ю. Історія УПА. – Тернопіль, 1991.; Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух. Історія та ідеї. – Дрогобич, 1994; Іванишин В. Нація. 
Державність. Націоналізм. – Дрогобич: Відродження, 1992.; Дуда А., Старик В. Буковинський курінь в боях за українську державність. – Чернівці, 1995.; 
Дем’ян Г. Проти нацистських окупантів // Військо України. – 1993. – № 10. – С. 102 – 107.; Дужий П. Степан Бандера – символ нації. Ескізний нарис 
про життя і діяльність провідника ОУН. У 2-х частинах. – Ч. І. – Л.: Галицька видавнича спілка, 1996; Ч. ІІ. – Л.: Галицька видавнича спілка, 1997.; 
Бутко С., Демченко Т. За Україну, за її волю. Короткий нарис боротьби ОУН-УПА за незалежність України (другий етап національно-визвольного 
руху на Україні 30-х – початку 50-х рр.) – Чернігів, 1992; Українська повстанська армія і національно-визвольна боротьба в Україні 1940 – 1950-х рр.  / 
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції / Упорядн. С.Кульчицький та ін. – К., 1992. – 240 с.; Матеріали наукової конференції Всеукраїнського 
братства вояків УПА «Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія (історія, уроки, сучасність)». 16 – 17 січня 1993 р., 
м. Івано-Франківськ / Упорядн. О. Дичковський та ін. – Стрий: ТОВ «УВІС», 1993. 

18. Іванців І., Марущенко О. Українська повстанська армія в сучасній вітчизняній історіографії // Українська повстанська армія – феномен історії: 
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 21.

19. Сергійчук В. В УПА – вся Україна // Військо України. – 1993. – Ч. 6. – С. 74 – 84.; Сергійчук В. Радянські партизани про ОУН-УПА // Самостійна 
Україна. – 1994. – липень – вересень – С. 15 – 20.; Сергійчук В. Діяльність оунівського підпілля на Сході України // Україна у Другій світовій війні.: 
Зб. наук. праць. – К., 1995. – С. 193 – 196.; Сергійчук В.І. Микита Хрущов проти ОУН-УПА // М.С. Хрущов і Україна. – К. – 1995. – С. 47 – 51.;  
Коваль М.В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 – 1945 рр.): Спроба сучасного концептуального бачення. – К., 1994. – 58 с.; 
Коваль М.В. Україна 1941 – 1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К.: Вища школа, 1995. – 194 с.; Коваль М.В. ОУН-УПА між «третім 
рейхом» і сталінським тоталітаризмом // Укр. іст. журнал. – 1994. – № 2 – 3. – С. 94 – 102.; Іванченко М. Почуте і побачене. Звенигородський терен 
ОУН на Черкащині // Національно-визвольна боротьба 20 – 30-х років ХХ століття в Україні. – Київ – Львів, 1993. – С. 296 – 271.; Білас І. Репресивно-
каральна система в Україні 1917 – 1953 // Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У двох книгах. – Кн. 1. – К.: Либідь, 1994. – 425 с.; 
Брицький П.П. Україна у Другій світовій війні (1939 – 1945). – Чернівці: Чернівецький ун-т 1995. – 144 с.; Озимчук О.Б. Антифашистська боротьба 
ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941 – 1944 рр.) на матеріалах Волині: Автореферат дис. канд. іст. наук. / Рівненський пед. інститут – 
Рівне, 1995. – 21 с.; Трофимович В.В. Історія військових формувань ОУН (1939 – 1942 рр.). – Львів, 1994. – 51 с.

20. Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Звитяга і жертовність: українці на фронтах Другої світової війни. – К.: Видавниче агентство «Книга пам’яті України», 
1996. – 567 с.; Реєнт О., Муковський І., Лисенко О. УПА та збройні формування ОУН як чинник Другої світової війни // Віче. – 1997. – №  10. – С.  114  – 
129.; Кучер В.І. ОУН-УПА в боротьбі за незалежну Україну. – К.: Бібліотека українця, 1997. – 104 с.; Кучер В.І., Чернега П.М. 50-річчя перемоги над 
фашизмом: Україна і Друга світова війна. – К.: Віпол. – 1995. – 68 с.; Дробот І.І., Кучер В.І., Чернега П.М. ОУН-УПА і українське питання: погляд із 
сьогодення. – К.: Генеза, 1997. – 70 с.; Бондаренко К.П. Діяльність організації українських націоналістів напередодні і під час Другої світової війни 
(1939 – 1945): політичні та військові аспекти / Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.02.01 / Держ. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 1997. – 24 с.

21. Проблема ОУН-УПА. Звіт робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Основні тези з проблеми ОУН-УПА 
(історичний висновок). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2004. – 95 с. 

22. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення 
діяльності ОУН і УПА / НАН України. Ін-т історії України. – 3 вид. – К.: Наукова думка, 2005. – 72 с. 

23. Організація українських націоналістів та Українська повстанська армія. Історичні нариси. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. – К.: Наукова думка, 
2005. – 495 с.

24. Кентій А.В. Нариси історії Організації українських націоналістів (1929 – 1941 рр.) – К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. – 201 с.; Кентій А.В. 
Нариси історії Організації українських націоналістів в 1941 – 1942 рр. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. – 202 с.; Кентій А.В. Українська 
повстанська армія в 1944 – 1945 рр. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. – 218 с. 

25. Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40 – 50-х років ХХ століття. – Л., 2000. – 304 с.; Киричук Ю. Український 
національний рух 40 – 50-х років ХХ століття: ідеологія і практика. – Л.: Добрі справи, 2003. – 464 с.

26. Русначенко А. Народ збурений. Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х 
роках.  – К.: Пульсари, 2002. – 519 с. 

27. Вєдєнєєв Д.В., Єгоров В.П. До питання про історіографію Служби безпеки Організації українських націоналістів // Держава і право: Щорічник наукових 
праць молодих вчених. Вип. 2 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: ін. Юре, 1999. – С. 69 – 78.; Вєдєнєєв Д., Єгоров В. Меч і 
тризуб. Нотатки з історії Служби безпеки Організації українських націоналістів // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1998. – № 1/2 – С. 365 – 389; 
№  2/4. – С. 485 – 503.; Вєдєнєв Д. Проект ОУН щодо державно-адміністративного врядування України (1940 рік) / Галичина. – 2001. – № 7. – С. 88 – 90; 



83

Вовк О. До питання постання УПА під проводом ОУН СД // Український історик. – 1995. – Т. 32. – Число 1 – 4. – С. 137 – 143.; Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. 
Пастка для «Лицаря». Обставини загибелі Олекси Гасина // Військово-історичний альманах. – Ч. 1 (4). – К., 2002. – С. 62 – 67.; Вовк О.Д. До питання 
творення Української повстанської армії під проводом ОУНСД // Архіви України. – 1995. – № 1-3. – С. 59 – 63.; Вовк О. До питання про першого 
командира Української повстанської армії // Український визвольний рух. – Зб. 1. Львів: Мс, 2003. – С. 151 – 158.; Вовк О. До питання про найбільшу 
битву під Гурбами // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск до 60-річчя УПА. – Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2004. – С. 125 – 137.; Дзьобак В.В. 
Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941 – 1944 рр.) – К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. – 260  с.; 
Дробот І., Кучер В. Пошуки шляхів до визволення України. – К.: Школяр, 1999. – 283 с.; Кучер В. Національно-визвольна боротьба в Україні в роки 
Другої світової війни // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. Відп. ред. В.А. Смолій. – К., 2002. 
– Вип. 6. – С. 231 – 236.; Кучер В.І. Українські національно-патріотичні сили напередодні та на першому етапі війни // Політична історія України. 
ХХ століття. У 6 т. – Т. 4. Україна у Другій світовій війні (1935 – 1945). – К.: Генеза, 2003. – С. 305 – 334.; Кучер В.І. Рух опору в окупованій Україні // 
Політична історія України. ХХ століття. У 6 т. – Т. 4. Україна у Другій світовій війні (1935 – 1945). – К.: Генеза, 2003. – С. 369 – 438.; Ільюшин І.І. 
ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни (в світлі польських документів). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2000. – 198 с.; 
Ільюшин І.І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. – К.: 
Ін-т історії України НАН України, 2001. – 289 с.; Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму. – К.: Либідь. 1999. – 352 с.; Лисенко О.Є., Вронська Т.В. 
Терористична тактика в діяльності ОУН та УПА // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ століття. Історичні нариси. – К.: Наукова 
думка, 2002.  – С. 656 – 677. Литвин В. Тисяча років сусідства і взаємодії. – К., 2002.; Кучерепа М. Національна політика Другої Речі Посполитої 
щодо українців (1919 – 1939 рр.) // Україна-Польща: важкі питання. Т. 1 – 2. – Варшава, 1998. – С. 11 – 28.; Ісаєвич Я. Холмсько-Волинська трагедія, 
її передумови, перебіг, наслідки // Волинь і Холмщина 1938 – 1947 рр. Польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, 
спогади. – Л.: Ін-т українознавства імені І.Крип’якевича НАН України, 2003. – С. 3 – 58.; Сливка Ю.Ю. Українсько-польське протистояння періоду 
Другої світової війни: витоки та наслідки. – Л.: Ін-т українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 2003; Макар Ю. Українсько-польське 
протистояння на Холмщині: причини, характер, наслідки // Волинь і Холмщина 1938 – 1947 рр. Польсько-українське протистояння та його відлуння. 
Дослідження, документи, спогади. – Л.: Ін-т українознавства імені І.Крип’якевича НАН України, 2003. – С. 71 – 98.

28. Антонюк А. Діяльність СБ ОУН на Волині. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – 176 с.; Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка 
руху українських націоналістів та УПА (1920 – 1945). Монографія. – К.: Генеза, 2006. – 405 с.; Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. «Повстанська розвідка 
діє точно й відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української 
повстанської армії. 1940 – 1950-ті роки. Монографія. – К.: К.І.С., 2006. – 586 с.; Веденеев Д. Одиссея Василия Кука. Военно-политический портрет 
последнего командующего УПА. – К.: К.И.С., 2007. – 208 с.; В’ятрович В. Ставлення ОУН до євреїв. Формування позиції на тлі катастрофи. – Л., 
2006. – 139 с.; В’ятрович В. Друга українсько-польська війна. 1942 – з 1947. – К.: Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2011. – 287 с.; Дзьобак В. 
Конфлікти в ОУН(Б) і їх вплив на український Рух Опору (1941 – 1944). – К.: Інфоцентр, 2005. – 266 с.; Ільюшин І. Українська повстанська армія і 
Армія Крайова: протистояння в Західній Україні (1939 – 1945 рр.). – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 399 с.; Ковальчук В. 
Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941 – 1944 рр.). – К. – Л.: Літопис УПА, 2006. – 497 с.; Іщук О. Діяльність Проводу 
ОУН(б) на Північно-західних українських землях у 1948 – 1952 рр. – К., 2009. – 46 с.; Іщук О., Ніколаєва Н. Діяльність молодіжних структур ОУН 
у повоєнні роки (1945 – 1948 рр.): деякі аспекти проблеми // Український визвольний рух. – Зб. 7. – С. 232 – 243.; Мороз В. До початків діяльності 
Української головної визвольної ради // Український визвольний рух. – Зб. 10. – С. 213 – 232.; Пагіря О. Карпатська Січ: військове формування Карпатської 
України. – К.: Темпора, 2010. – 151 с.; Пагіря О. Переговори між УПА й Угорською армією в 1943 – 1945 рр. // Визвольний шлях. – Кн. 6. – 2006. – С.  86  – 
115.; Пагіря О., Посівнич М. Воєнно-політична діяльність ОУН у Закарпатті (1929 – 1939) // Український визвольний рух. – Зб. 13.  – Л., 2009. – С.  45 
– 88.; Сорока Ю. Населення Західноукраїнських земель: депортації, переселення, мобілізації, міграції (1939 – 1950-ті роки). – К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2007. – 275 с.; Стародубець Г. Генеза українського повстанського запілля. Монографія. – Тернопіль: Підручники й посібники, 2008. – 464  с.; 
Стародубець  Г. Суспільно-політичні чинники формування морально-психологічного клімату у повстанському запіллі (1944 – 1945) // Український 
визвольний рух.  – Зб. 11. – С. 119 – 137.; Стасюк О. Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941 – 1953 рр.) – Л., 2006. – 383 с.; Ухач В. ОУН: 
культурно-освітня діяльність (1929 – 1944 рр.); На фронті культурної боротьби. – Тернопіль: Джура, 2005. – 152 с.; Частий Р.В. Степан Бандера: 
мифы, легенды, действительность. – Х.: Фолио, 2007. – 382 с. 



84

Надія СМОЛЯРЧУК * 
Андрій СОЛОНЕЦЬ **

ПЛАЦДАРМИ ПАМ’ЯТІ: ЧОРНО-БІЛА ПАЛІТРА

Пам’ять про Другу світову війну, яка стала жорстоким іспитом для України та її народу, про тернистий шлях до Перемоги, 
про питання і проблеми, пов’язані з війною, що й дотепер не вирішені, продовжує жити в українському суспільстві. Вона у всіх 
соціальних прошарках передається від покоління до покоління на генетичному рівні.

Україна має власний рахунок у війні і зберігає власну пам’ять про неї та про свій внесок у Перемогу. У роки Другої світової 
війни український народ витримав виняткові випробування на міцність і життєстійкість. Бойові дії на території України 
тривали майже впродовж усієї війни – 86 % загального часу участі СРСР у війні з нацистською Німеччиною. З 22 червня 1941 р. 
до 28 жовтня 1944 р.  (до повного вигнання нацистів з української землі) на території України воюючі сторони провели 29 із 
76 стратегічних наступальних операцій  [16, 554].

Точна кількість усіх бойових операцій, проведених на теренах України, й донині невідома. У різних джерелах подаються 
неоднакові цифри, незрідка фронтові операції вказувалися як стратегічні або навпаки. Тому існує необхідність узагальнити 
інформацію та проаналізувати статистику.

Від перших днів війни до 22 липня 1942 р., коли радянські війська залишили останній населений пункт України, було проведено 
4 стратегічні оборонні операції: Львівсько-Чернівецьку, Київську, Донбасько-Ростовську, Воронезько-Ворошиловградську. У складі 
цих операцій та поза їхніми рамками – близько 20 фронтових, десантних і самостійних операцій. Серед них – Львівсько-Луцька, 
Станіславсько-Проскурівська, Тираспольсько-Мелітопольська, Сумсько-Харківська та Кримська оборонні операції, оборона 
Одеси, оборона Севастополя, а також Керченсько-Феодосійська десантна та Харківська наступальна операції.

Від січня 1943 р. до жовтня 1944 р. війська Червоної армії провели 12 стратегічних наступальних і одну стратегічну оборонну 
операції: Воронезько-Харківську, Бєлгородсько-Харківську, Донбаську, Чернігівсько-Полтавську, Нижньодніпровську, Київську, 
Дніпровсько-Карпатську, Кримську, Білоруську, Львівсько-Сандомирську, Яссько-Кишинівську, Східно-Карпатську стратегічні 
наступальні операції, а також Харківську стратегічну оборонну. У їхньому складі значаться 30 фронтових наступальних і Київська 
оборонна (самостійна) операції. Що стосується підрахунку операцій періоду вигнання нацистів з України, то у цій царині теж 
багато розбіжностей. Дехто з науковців вважає, що відбулося 13 стратегічних наступальних операцій із визволення України 
(додають ще й Сталінградську наступальну. Хоча за хронологічними рамками – це січень – лютий 1943 р., проте «Малий Сатурн» 
або Середньодонська фронтова наступальна операція, у ході якої розпочалося визволення України, завершилася 30 грудня 
1942 р. Ми ж окреслюємо період із січня 1943 р. до жовтня 1944 р.). Отже, беручи за основу цифру 13 стратегічних наступальних 
операцій, слід обумовити їхні хронологічні рамки – грудень 1942 р. – жовтень 1944 р. Дехто з науковців вважає, що було проведено 
2 стратегічні оборонні операції, хоча насправді лише одна – Харківська. Київська оборонна була самостійною фронтовою в рамках 
Київської стратегічної операції. Слід пам’ятати, що багато операцій, розроблених у штабах, отримали свої офіційні назви вже 
після війни. Наперед домислити, які зміни можуть статися в передбачуваних планах, було неможливо. Хто міг знати, що війська 
Вермахту будуть робити спроби знову оволодіти Києвом після його визволення. Тому й з’явилася самостійна Київська оборонна 
операція. Так само сталося і з Букринською та Лютізькою самостійними операціями, коли довелося спішно перекидати війська 
з Букрина до Лютежа для забезпечення «своєчасного» визволення столиці України. Існувала ще низка самостійних фронтових 
операцій, таких як Міллерівсько-Ворошиловградська, Ізюмсько-Барвінківська, на р. Міус, на рильському й сумському напрямах, 
Дніпровська повітрянодесантна та Керченсько-Ельтигенська десантна операції.

* Смолярчук Надія Олександрівна – завідувач науково-експозиційного відділу Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 
1945 років», заслужений працівник культури України.

** Солонець Андрій Васильович – старший науковий співробітник науково-експозиційного відділу Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941 – 1945 років».
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Кожна з цих битв мала характерні особливості, про кожну з них написано чимало наукових праць. Усі вони відображені в 
експозиції Меморіалу  в документах, фото, воєнних картах, кінохроніці і в персональних комплексах. На стінах увідного залу 
Меморіального комплексу викарбувані сотні назв військових з’єднань, які брали участь у вищезгаданих операціях і отримали 
почесні найменування визволених міст і сіл. Та це лише вершина «айсберга» музейної фондозбірні.

У роки Другої світової війни була розв’язана надпотужна інформаційна кампанія, у якій з обох боків були застосовані всі 
наявні на той час засоби. 

У дні найкривавішої з війн мільйони наших громадян вслухалися в радіоповідомлення з фронту, вчитувалися в шпальти 
газет, намагаючись дізнатися більше про те, що відбувається на фронті. Нині мільйони українців, переважно молоді, за допомогою 
популярних соціальних мереж стежать за ситуацією на Сході нашої країни. Найбільш значимі для користувачів події чи явища 
в багатьох мережах позначаються «хештегом», символом якого є знак «решітка» (#). «Хештеги» дають можливість групувати 
подібні повідомлення. Таким чином можна знайти «хештег» і отримати набір повідомлень, які його містять.

Проектуючи події 70-річної давнини на реалії сьогодення, ми можемо уявити, які повідомлення отримали б «хештеги». 
Вони стали б символічними «плацдармами пам’яті» і користувалися популярністю в читачів у 1941 – 1944 рр., якби тогочасне 
суспільство використовувало технічні здобутки сьогодення.

Рік і місяць після початку німецько-радянської війни тривали оборонні бої на території України. 13 місяців звитяги та 
жертовності, смертей і руйнувань, а скільки всього ще було попереду.

#Перемишль. Прикордонне місто, розділене на початок війни майже навпіл р. Сян на підконтрольні СРСР та Німеччині 
частини. Гітлерівці розпочали штурм цього міста вже 22 червня, намагаючись розвинути наступ на Львів.

Ділянку державного кордону протяжністю 215 км по р. Сян охороняв 92-й Перемишльський прикордонний загін. У районі 
Перемишля дислокувалися гарнізони 99-ї стрілецької дивізії. Мости через Сян охороняли підрозділи 66-го полку 10-ї дивізії 
військ НКВС.

22 червня 1941 р. о 4-й годині німецькі війська відкрили сильний артилерійський вогонь одночасно по ділянках 2, 3 та 
4-ї комендатур, штабу загону та по дорогах, які вели в тил.

Перші постріли противника зруйнували радіо- і телефонну станції загону. Зв’язок зі штабом військ і комендатурами 
перервався. Через Сян рушили солдати Вермахту. Правобережну частину Перемишля накрив шквал вогню й металу. Снаряди 
підпалили і зруйнували продовольчі склади, госпіталь, будівлю залізничної станції. Через годину гітлерівці розпочали форсувати 
р.  Сян. Безупинно завдавалися удари з повітря. Особливо запеклий бій відбувався поблизу мосту, де оборонялася група 
прикордонників на чолі з помічником начальника 4-ї застави лейтенантом П.С. Нечаєвим, які на момент нападу ворога опинилися 
на цій ділянці кордону. Зазнавши невдачі в лобових атаках, гітлерівці здійснили обхідний маневр. Лави захисників мосту ріділи. 
Залишившись наодинці з ворогом, лейтенант Нечаєв зв’язкою гранат підірвав себе та нацистів, які наблизилися до нього [7, 186].

Незважаючи на тотальну перевагу ворога в живій силі, техніці та вогневих засобах, прикордонники та загін народного 
ополчення, організований першим секретарем міськкому партії В.П. Орленком, трималися до 3-ї години дня, вигравши час для 
підходу частин 99-ї стрілецької дивізії.

У той же вечір був розроблений план контрнаступу, котрий мали здійснити підрозділи 99-ї стрілецької дивізії полковника 
М.І. Дементьєва та 92-го прикордонного загону. Для наступу на місто з півдня призначався щойно сформований зведений загін 
прикордонників. Командував ним старший лейтенант Г.С.  Поливода. На інших напрямах удари мали завдавати підрозділи 
4-ї  прикордонної комендатури, а також кулеметна і протитанкова роти одного з полків 99-ї стрілецької дивізії. Артилерійську 
підтримку здійснював 21-й гаубично-артилерійський полк цієї ж дивізії.

У визначений час «заговорила» артилерія, відкрили вогонь мінометники. Підрозділи дивізії й прикордонників увірвалися 
до міста. Розпочалися запеклі вуличні бої.

Гітлерівці відчайдушно чинили опір. Особливо міцно закріпилися вони на площі П’яти кутів – на тому напрямі, де наступав 
загін старшого лейтенанта Поливоди. З вікон чотириповерхового будинку, як з амбразур, били кулемети. Вогнем стрілецької 
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зброї та гранатами, змітаючи на шляху ворожі групи, прикордонники наближалися до будівлі, а згодом захопили її. Група 
прикордонників оточила німців у ресторані, де вони вже святкували «перемогу», й знищила їх.

Усе далі й далі просувалися прикордонники вулицями міста. На одній із них з’явилися два німецькі танки. Стріляючи на ходу, 
вони  увірвалися в бойові порядки прикордонників. На допомогу прийшли артилеристи протитанкової роти 99-ї стрілецької 
дивізії, які знищили ворожі машини.

До 17-ї години 23 червня правобережна частина Перемишля була очищена від ворога. Через день про це дізналася вся країна. 
З   хвилюванням радянські люди слухали повідомлення Радінформбюро, у якому говорилося: «Стрімким контрударом наші 
війська знову оволоділи Перемишлем» [20, 4 – 5].

Командування високо оцінило подвиг воїнів. Наказом по 99-й стрілецькій дивізії оголошувалася подяка всьому особовому 
складу зведеного прикордонного загону. Його командир – старший лейтенант Г.С. Поливода був призначений військовим 
комендантом міста. Та через місяць життєвий шлях хороброго командира обірвався. В експозиції залу № 2 Меморіалу відвідувачі 
можуть ознайомитися зі сповіщенням, яке отримали рідні героя. У ньому зазначено: «Ваш чоловік Поливода Григорій Степанович, 
перебуваючи на фронті під Комарно, 30.07.1941 р. зник безвісти» [24].

У місті розпочалося будівництво оборонних споруд. Сотні містян вийшли копати окопи, прокладати через вулиці ходи 
сполучень. Одночасно проходила евакуація родин офіцерів, перш за все – жінок і дітей. Були вивезені цінності Держбанку та 
інше майно.

П’ять днів радянські підрозділи утримували Перемишль. За цей час противник кілька разів атакував їх, проте зустрічав 
рішучий опір. 27 червня підрозділи отримали наказ командувача фронту про відхід.

У газеті «Красная Звезда» від 3 серпня 1941 р., розміщеній в експозиції музею, є стаття «Чому нас учить досвід боїв» командира 
99-ї стрілецької дивізії полковника П.П.  Опякіна, який замінив на цьому посту пораненого на початку липня полковника 
М.І. Дементьєва. У цій статті він, аналізуючи проведені бої, детально описує тактику ворога і в цьому контексті згадує про бої під 
Перемишлем: «На другий день ми повернули місто. Полк зайняв оборону по березі р. Сян. Незважаючи на відчайдушні зусилля, 
німцям не вдавалося просунутися ні на п’ядь. Ми залишили місто лише за наказом вищого командування, бо цього вимагали 
обставини, які склалися на фронті...» [23].

#Плацдарми на південь від Києва. У другій половині липня 1941 р. у смузі дій Південно-Західного фронту ситуація для 
радянських військ була надзвичайно складною. Ворог докладав великих зусиль, щоб якомога швидше захопити Київ, вийти до 
Дніпра в районі переправ на південь від міста і форсувати ріку, що слугувало б черговим етапом виконання плану «Барбаросса». 
У другій декаді липня гітлерівському командуванню стало зрозуміло, що захопити Київ фронтальним ударом з ходу не вдасться. 
Контрудари військ Південно-Західного фронту на коростенському (5-та армія), житомирському (27-й стрілецький корпус) та 
білоцерківському (26-та армія) напрямах призупинили на деякий час темп наступу німецьких військ, скували їхні сили, однак 
розбити вороже угруповання в районі Білої Церкви, Козятина й Житомира радянським військам не вдалося. Тому гітлерівське 
командування повернуло свої основні ударні сили, а саме – 1-шу танкову групу генерала Клейста від Києва на південний схід з 
метою виконання двох завдань – відрізати війська 6-ї та 12-ї армій Південно-Західного фронту від Дніпра, оточити та знищити 
їх, а також захопити плацдарми на Дніпрі на південь від Києва, глибоко обійти місто й захопити його.

Звести нанівець плани гітлерівського командування покликані були 26-та й сформована на початку серпня 1941 р. 38-ма армії. 
Оборону Трипільської, Ржищівської, Канівської та Черкаської переправ військами 26-ї та 38-ї армій Південно-Західного 

фронту слід розглядати в контексті перебігу всієї Київської оборонної операції 1941 р. Перші бої на плацдармах хронологічно 
збіглися із завершенням Уманської оборонної операції (15.07. – 08.08.1941 р.) та з другим наступом гітлерівців на Київ (30.07. – 
10.08.1941 р.). Вдале закінчення Уманської операції та усвідомлення того, що другий наступ безпосередньо на Київ провалився, 
зробили для гітлерівського командування захоплення переправ через Дніпро пріоритетним завданням.

Найзапекліші бої на Трипільському плацдармі тривали в першій декаді серпня 1941 р., під час другого наступу німецьких 
військ на Київ. Переправа поблизу Трипілля прикривалася із заходу частинами 7-ї мотострілецької дивізії 64-го стрілецького 
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корпусу 26-ї  армії Південно-Західного фронту й групою кораблів Дніпровського загону Пінської військової флотилії: монітором 
«Флягін» та двома канонерськими човнами «Кременчуг» та «Кремль».

31 липня 1941  р. частини 6-ї німецької армії, зайнявши рубіж Жуківці – Щербанівка – Дерев’яна, розпочали наступ 
проти частин 7-ї  мотострілецької дивізії, якою командував полковник О.В.  Герасимов, уздовж дороги Жуківці – Трипілля. 
Німецька  піхота,  що розгорнулася лавами, наступала за танками і бронемашинами, за підтримки артилерії вклинилася в 
бойові порядки 97-го мотострілецького полку 7-ї мотострілецької дивізії. Гітлерівці розраховували швидко прорвати оборону 
радянських частин, вийти до Трипілля і з ходу оволодіти переправою через Дніпро. Противник весь час нарощував силу удару, 
підтягуючи резерви, й обстановка ставала дедалі напруженішою. У цей момент на допомогу радянським сухопутним військам 
прийшла артилерія групи кораблів, що діяли поблизу Трипілля. Вогнем гармат вони відсікли піхоту від танків, притисли її до 
землі, змусили замовкнути ворожу артилерію й не давали противнику підтягнути резерви.

Перегрупувавшись, частини 7-ї мотострілецької дивізії перейшли в контрнаступ, і до кінця дня 31 липня ворог був відкинутий 
на висхідні позиції з великими втратами.

Гітлерівцям потрібно було майже дві доби, щоб прийти до тями, підтягнути резерви й відновити наступ. Підсиливши 
піхоту танками й артилерією, вояки Вермахту після потужної артпідготовки й бомбового удару розпочали новий наступ на 
Трипілля.  Окремим передовим загонам противника вдалося прорватися на східну околицю Трипілля, проте розвинути успіх 
ворогу не вдалося.

Частини 7-ї мотострілецької дивізії за підтримки польової артилерії з лівого берега Дніпра та гармат кораблів Дніпровського 
загону перейшли в контратаку. До кінця дня 2 серпня гітлерівці знову були відкинуті на рубіж Жуківці – Щербанівка – Дерев’яна. 
Таким чином, триденні атаки нацистськими військами Трипілля захлинулися, противник змушений був перейти на цій ділянці 
фронту до оборони.

День 7 серпня 1941 р. був надзвичайно складним для всіх оборонців Києва – ворог був на підступах до Деміївки, ситуація 
здавалася безнадійною, і, мабуть, тому війська 7-ї мотострілецької дивізії залишили Трипілля й переправилися на лівий берег 
Дніпра. Проте цього ж дня розпочався наступ військ 26-ї армії в напрямі Звенигородки, і командування 7-ї мотострілецької 
дивізії, отримавши, швидше за все, серію жорстких вказівок від вищого керівництва за втрачену передмостову позицію, наказало 
своїм частинам форсувати Дніпро й відбити Трипільський плацдарм, що з успіхом було виконано.

Після провалу другого наступу гітлерівців на Київ пріоритетом для них стало глибоке охоплення міста, тому частинам 
7-ї мотострілецької дивізії, за підтримки військ 165-ї стрілецької дивізії під командуванням полковника І.В. Захаревича вдавалося 
утримувати Трипільський плацдарм до 19 серпня 1941 р., ведучи, як писали в пресі того часу, «бої місцевого значення».

Одночасно з боями поблизу Трипілля від 3 серпня 1941 р. почалися запеклі бої на підступах до Ржищева й Канева перед 
фронтом 26-ї армії, основні сили якої відходили на лівий берег Дніпра.

Не досягнувши вирішального успіху в триденних боях поблизу Трипілля, гітлерівці почали наступ безпосередньо на 
Ржищів. Одночасно частина їхніх мотопіхотних з’єднань почала завдавати удари в стик 64-го й 6-го стрілецьких корпусів 
26-ї армії, намагаючись вийти до Дніпра на північ від  Ржищева. На рубежах Ржищівського укріпленого району оборонялися 
частини 146-ї стрілецької дивізії під командуванням генерал-майора І.М. Герасимова та 159-ї стрілецької дивізії під керівництвом 
полковника І.А. Мащенка, які входили до складу 26-ї армії, за підтримки кораблів Дніпровського загону Пінської військової 
флотилії.

Розвиваючи наступ на стику 64-го і 6-го корпусів, ворожі війська відтіснили до Ржищева частини 159-ї стрілецької дивізії 
й увечері 2 серпня вийшли до Дніпра в районі с. Гребенів. Усю ніч гітлерівці перекидали резерви до Гребенів. Виникла загроза 
форсування противником Дніпра на північ від Ржищева і Канева. Ситуацію потрібно було виправляти. Кораблям Дніпровського 
загону було поставлене завдання: артилерійським вогнем вибити ворога з Гребенів і за будь-яку ціну відновити становище на 
північ від Ржищева. Командир Дніпровського загону капітан І рангу І.Л. Кравець вирішив організувати нічний набіг групи 
кораблів (монітор «Левачов», плавуча база «Белоруссия» й два бронекатери) на Гребені. Операція розпочалася 3 серпня о 2 год 
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35 хв. Обстріл тривав дві години, а коли частини 159-ї стрілецької дивізії увійшли до Гребенів, кораблі спустилися вниз по течії 
й зайняли вогневі позиції для підтримки сухопутних військ безпосередньо біля Ржищева.

5 серпня 1941 р. частини 159-ї стрілецької дивізії, передавши свої рубежі оборони підрозділам 146-ї стрілецької дивізії, були 
перекинуті на південь для підсилення угруповання, котре захищало Канівський плацдарм.

Частини 146-ї стрілецької дивізії обороняли Ржищівський плацдарм до середини третьої декади серпня 1941 р. Генерал-
полковник Ф. Гальдер писав: «...24.08.1941 р. Бої тривають поблизу Ржищева...» [4, 301].

Проте під тиском противника радянські війська змушені були відійти на лівий берег Дніпра.
«... Мої дорогі... Перебуваю в одному з мальовничих районів Київської області. Сюди приїздять подивитися на могилу 

великого Кобзаря...», – писав у листі до рідних, зважаючи на військову цензуру, молодший лейтенант Б.Х. Кравець – командир 
взводу 1056-го стрілецького полку 264-ї стрілецької дивізії 26-ї армії Південно-Західного фронту. Відважний офіцер брав участь 
у боях на Канівському плацдармі, загинув 13 серпня 1941 р., захищаючи могилу українського Пророка [22].

На початку серпня 1941  р. Канівський плацдарм став місцем концентрації основних сил 26-ї армії Південно-Західного 
фронту. За задумом радянського командування він мав стати висхідним районом для ударів армії в напрямі Звенигородки, щоб 
з’єднатися з частинами 6-ї та 12-ї армій. Тим часом 26-та армія готувалася до удару і вела оборонні бої з піхотними частинами 
6-ї німецької армії генерала Райхенау, що підтягувалися до  плацдарму.

Швидкий розвиток подій під Уманню змусив командування Південно-Західного фронту пришвидшити перехід у наступ 
26-ї армії. До 5 серпня на плацдарм із лівого берега Дніпра був перекинутий 5-й кавалерійський корпус та один стрілецький полк 
289-ї стрілецької дивізії. За задумом командування 26-ї армії головним напрямом удару були Звенигородка і Шпола.

Наступ розпочався вранці 7 серпня і проходив доволі успішно. Війська 26-ї армії просунулися на 20 км і вийшли за р. Рось у 
районі Стеблева. Проте зранку 8 серпня генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко дістав наказ зупинити просування рухомої групи, яка 
складалася з 12-ї танкової дивізії й 5-го кавалерійського корпусу за підтримки 199-ї стрілецької дивізії під керівництвом комбрига 
Д.В. Аверіна і 221-ї стрілецької дивізії під командуванням полковника Є.Ф. Макарчука. За новим наказом змінювався напрям 
удару – у бік Ржищева, з метою знищення канівської групи противника, яка вийшла до Дніпра. Швидше за все, командування 
Південно-Західного фронту зрозуміло, що під Уманню допомагати вже нікому. Зміна напряму удару 26-ї армії радикально на 
ситуацію не вплинула. Наступ на Ржищів успіху на мав, тому основним завданням армії став захист плацдармів на південь від 
Києва.

Про хід боїв на завершальному етапі, які мали для радянських військ характер оборонних (натомість війська Вермахту 
володіли ініціативою), згадував у своїх записах генерал-полковник Ф. Гальдер:

«14.08.1941 р. Наші частини, котрі ведуть бої поблизу Канева і Ржищева, досягли деяких успіхів... [4, 272].
15.08.1941 р. Ліквідація противника в західній частині вигину Дніпра біля Канева йде надзвичайно мляво, крім того, ця 

операція мала характер фронтального витіснення противника замість того, щоб відрізати йому шляхи відходу за Дніпро... [4, 274].
17.08.1941 р. Танкова група [Клейста] розпочала наступ із метою знищення військ противника у вигині Дніпра. Наші частини 

відкинули противника біля Канева і Ржищева з позицій, котрі він утримував на правому березі Дніпра...» [4, 282].
До 18 серпня 1941  р. Канівський плацдарм перестав існувати. «...Західний берег Дніпра біля Канева очищений від 

противника...» [4, 283].
Південніше Канівського плацдарму на кінець липня – початок серпня 1941 р. оборонялися частини  116-ї, 196-ї стрілецьких 

дивізій та 212-ї мотострілецької дивізії, котрі підпорядковувалися безпосередньо командуванню Південно-Західного фронту. 
Зі створенням у перших числах серпня 1941 р. 38-ї армії ці з’єднання були передані до її складу.

На той час 116-та стрілецька дивізія під командуванням полковника Я.Ф. Єременка була повністю укомплектована, оскільки 
в боях участі ще не брала [17, 67].

У 196-й стрілецькій дивізії з 17 тис. особового складу залишилося менше 1,5 тис. бійців (усього 5 стрілецьких і кулеметних рот, 
3 мінометні й 5 артилерійських батарей), які мали 38 станкових кулеметів, по 4 протитанкові гармати, 76-мм та 122-мм  гармат. 
Командував дивізією генерал-майор К.Ю. Куликов [53, 58].
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212-та мотострілецька дивізія в прикордонних боях втратила понад половину особового складу й усю артилерію, за винятком 
чотирьох гармат. На чолі дивізії під час боїв на Черкаському плацдармі стояв полковник В.В. Бардарін [17, 67].

Черкаси готувалися до оборони. До 3 серпня 1941 р. силами місцевого населення було викопано двадцятикілометровий 
протитанковий рів, траншеї для піхоти, позиції для артилерії і мінометів. Згодом були створені ще два оборонні рубежі, а 
інженерними частинами армії – трикілометровий понтонний міст через Дніпро [17, 68].

За вказівкою командування 38-ї армії був організований пункт збору бійців, котрі вийшли з оточення й втратили зв’язок 
зі своїми частинами. Упродовж двох днів був сформований семитисячний зведений мотострілецький полк, який став резервом 
командування армії.

З’єднання 38-ї армії розташовувалися на плацдармі у такий спосіб: правий фланг займали частини 196-ї стрілецької дивізії, 
центр прикривала 116-та стрілецька дивізія, на лівому фланзі – бійці 212-ї моторизованої дивізії.

На першому етапі бої мали локальний характер, оскільки основні сили групи армій «Південь» виконували завдання зі 
знищення військ 6-ї та 12-ї армій поблизу Умані та намагалися відтіснити радянські війська за Дніпро поблизу Трипілля, Ржищева 
і Канева, а частини Червоної армії не мали достатніх сил для ведення активних дій.

На думку гітлерівського командування, питання з Канівським і Ржищівським плацдармами було вирішено. Частини 26-ї армії 
почали відхід на лівий берег Дніпра, тому 16 серпня 1941 р. ворог активізував свої дії проти радянських військ на Черкаському 
плацдармі. Перші спроби прорвати оборону військ 38-ї армії з ходу успіху не мали. Після невеликої паузи, підтягнувши артилерію 
і танки, гітлерівські війська атакували правий фланг армії, проте без особливого успіху.

Наступного дня противник завдав удару поблизу Руської Поляни (на ділянці оборони 116-ї стрілецької дивізії), на деяких 
ділянках йому вдалося потіснити частини дивізії.

18 серпня з’єднання 38-ї армії оборонялися на рубежах: 196-та стрілецька дивізія – Сокирне-Створ, 116-та стрілецька 
дивізія  –  східний берег болота Ірдинь – Вергуни, 212-та стрілецька дивізія – від Вергунів до Червоної Слободи. На лівому 
березі Дніпра 37-ма кавалерійська дивізія займала острови Литвин, Сетилянський і Сибір, берегову смугу до Максимівки, 
297-ма стрілецька дивізія – від Максимівки до Кременчука, 300-та стрілецька дивізія – ділянку між ріками Псел і Ворскла біля 
Переволочної.

19 серпня 1941 р. у своєму «Воєнному щоденнику» генерал-полковник Ф. Гальдер зробив запис: «Біля Черкас ще йдуть 
бої...» [4, 288].

У ніч проти 20 серпня на правий берег Дніпра прибули передані до складу армії поріділа 97-ма стрілецька дивізія під 
командуванням полковника М.М. Захарова та 4-та повітрянодесантна бригада, яка налічувала 2 592 бійці [18, 73].

Отримавши підкріплення, частини 38-ї армії перейшли в контрнаступ і потіснили противника на деяких ділянках майже на 4 км.
У наступні дні ворог значно активізував свої дії, спрямувавши основні зусилля на рубежі 212-ї стрілецької дивізії. Радянські 

війська змушені були під прикриттям гармат кораблів Дніпровського загону Пінської військової флотилії перейти на третю 
лінію оборони.

Розвиваючи наступ, 21 серпня німецькі війська увірвалися до Черкас і зав’язали вуличні бої. Для відбиття прориву танків 
був використаний 6-й окремий зенітний артилерійський дивізіон, який прикривав мости через Дніпро й був поставлений на 
пряме наведення. Атака ворога була відбита.

22 серпня 1941 р. у зв’язку з погіршенням загальної ситуації в смузі Південно-Західного фронту до штабу 38-ї армії надійшов 
наказ командування фронту залишити Черкаський плацдарм, відвести війська армії на лівий берег Дніпра й зайняти жорстку 
оборону.

Війська 38-ї армії організовано, без втрат, відступили на лівий берег Дніпра, три мости через ріку були підірвані.
22 серпня 1941 р. гітлерівські війська зайняли Черкаси [15, 254].
Незважаючи на те, що воїни Червоної армії залишили ці важливі плацдарми, їхнє тривале утримання дало змогу радянському 

командуванню постійно тримати в напрузі, під загрозою флангового удару з’єднання противника, які спрямовувалися на Київ 
та розвивали наступ у степах на півдні України. 
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#Київський «котел». «... Кільце оточення на схід від Києва замкнуте. На зовнішньому фронті оточення лише незначна 
активність противника. Противник явно послабив артилерійський вогонь в районі Києва...», – писав у середині вересня у своєму 
щоденнику начальник Генерального штабу сухопутних військ Німеччини Ф. Гальдер [3, 416].

15 вересня 1941 р. рухомим з’єднанням німецької армії, які наступали з півночі й півдня, вдалося з’єднатися в районі Лохвиці 
(40 км на північ від Лубен) та  оточити значні сили Південно-Західного фронту. В оточення потрапили 5-та, 26-та й 37-ма армії, 
частина військ 21-ї та 38-ї армій.

Прорахунки радянського вищого командування та неусвідомлення цілісної картини подій, що відбувалися, відсутність 
чіткого координування, політичний складник, небажання брати на себе відповідальність та велика кількість інших причин 
призвели до того, що штаб Південно-Західного фронту отримав дозвіл залишити Київ і відводити війська на схід лише о 23 год 
40 хв 17 вересня, проте було вже занадто пізно. Час був утрачений [9, 48].

Тим часом на лівому березі Дніпра тривав останній акт драми – німецькі війська проводили операцію зі знищення взятого 
в кільце угруповання військ Південно-Західного фронту.

Незважаючи на прояви безладу та дезорганізації управління, війська Південно-Західного фронту ще зберігали невеликі сили 
для того, щоб чинити опір противнику.

З 16 до 20 вересня відбулося розчленування військ фронту на різні групи (осередки опору) через вклинення на різних 
напрямах потужних угруповань противника.

Основних осередків, де стихійно накопичилися радянські війська до 20 вересня, утворилося шість.
Осередок №  1 – із залишків 26-ї армії в районі 20–30 км на північний схід від Золотоноші; цей осередок, поступово 

зменшуючись, чинив спротив до 23 вересня.
Осередок № 2 – із залишків 37-ї та 26-ї армій у районі 40–50 км на південний схід від Києва; цей осередок також тримався 

до 23 вересня.
Два осередки № 3 і № 4 – із залишків 5-ї та 21-ї армій, так звана «Пирятинська група», яка вела боротьбу до 23 вересня 1941 р. 

у районі 20–30 км на південний схід від Пирятина, у безпосередній близькості від кільця оточення.
Осередок № 5 – із залишків 37-ї армії на 10–15 км на північ від Києва; чинив опір до 21 вересня.
Осередок №  6 – залишки 37-ї армії в районі Яготина; змогли організовано протриматися у кільці оточення до 

24 – 26 вересня [6, 187].
Наразі вимальовується загальна картина завершального етапу битви за Київ та дій військ 5-ї, 21-ї, 26-ї та 37-ї армій Південно-

Західного фронту, котрі опинилися в оточенні.
«… 19 вересня 1941 р., 90 день війни. Становище на фронті: операції на південному крилі фронту розвиваються вельми 

успішно. На схід від Києва створено три котли, які блоковані нашими значними силами…», – занотовано у  щоденнику генерала 
Ф. Гальдера [3, 416].

У «котел» потрапили частини 5-ї та 21-ї армій, їхні штаби, а також штаб Південно-Західного фронту поблизу Пирятина. 
Громіздкий апарат штабу фронту, штаби двох армій, які сконцентрувалися в цьому районі, різноманітні тилові структури, 
численні автоколони, котрі заблокували дороги, – вся ця маса людей і техніки, не прикрита від противника, металася в районі 
Пирятина, шукаючи переправ через р. Удай.

З боями форсувавши річку, штаб Південно-Західного фронту разом зі штабами армій намагався пробитися на схід. Було 
втрачено зв’язок із групою генерала І.Х. Баграмяна, якій вдалося прорватися з оточення із с. Вороньків. Військова рада Південно-
Західного фронту, маючи в своєму розпорядженні 5 бронемашин, 3 37-мм протитанкові гармати та 3 зчетверені зенітно-
кулеметні установки, з 4-м полком охорони НКВС, що складався з Київської школи НКВС й однієї роти охорони НКВС, рушили 
лощиною, яка простяглася від с. Вороньків на північний захід, і до ранку 20 вересня 1941 р. досягли хутора Дрюківщина. Тут, у 
глибокій лощині з лісом й густими кущами, яка називається «урочище Шумейкове», і прийняло свій останній бій командування 
Південно-Західного фронту на чолі з Героєм Радянського Союзу генерал-полковником М.П. Кирпоносом. Штаб 21-ї армії на чолі 
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з командармом генерал-лейтенантом В.І. Кузнецовим та іншими командирами вийшов з оточення за маршрутом Прилуки – 
Озеряни – Андріївка – Гадяч.

26-та армія (командарм – генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко) свій відхід у складі залишків п’яти стрілецьких дивізій розпочала 
19 вересня. До 23 вересня штаб армії підтримував радіозв’язок із головкомом Південно-Західного напряму та Ставкою ВГК й 
тому орієнтувався в обстановці, що склалася.

Командування противника обрало тактику молота і ковадла. Піхотні дивізії 17-ї армії (125-та, 239-та, 257-ма та 24-та) 
поступово відтискали 26-ту армію на 16-ту танкову та 25-ту моторизовану дивізії, які зайняли оборону.

Армія генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенка, відбиваючись від насідаючого ворога, уперто рухалася в район Оржиці, до місця 
злиття рік Оржиця і Сула. 20 вересня командувач 26-ї армії отримав через Генштаб вказівку Головкома Південно-Західного 
напряму маршала  С.К. Тимошенка здійснити удар в напрямі Ромнів для виходу з оточення і залишити міцний заслін на напрямі 
Лубни – Миргород [6, 191].

Упродовж трьох днів війська 26-ї армії вели запеклі бої в оточенні, раз по раз роблячи спроби вирватися з кільця. Частині 
військ армії вдалося прорватися на південь від Денисівки, форсувавши р. Оржиця і зайнявши Золотухи,  пробитися в північно-
східному напрямі.

Загін під командуванням командира 1-го повітрянодесантного корпусу генерал-майора М.О.  Усенка, який намагався 
прорватися в районі Мацківців Лубенського району, майже повністю загинув в оточенні.

У подальшому бійці й командири 26-ї армії виходили з оточення невеликими розрізненими групами, на більшість із них 
уже чекали полон чи загибель.

Із Оржицького «котла» вдалося вирватися й командувачу 26-ї армії генерал-лейтенанту Ф.Я. Костенку.
Третім і чи не найбільшим «котлом» на схід від Києва, про який згадував генерал Ф. Гальдер, стало оточення більшості сил 

37-ї армії під командуванням генерал-лейтенанта А.А. Власова між Борисполем і Яготином.
З’єднання армії генерала А.А. Власова перебувало у найвіддаленішому куті оточення. Його становище ускладнювалося ще 

й тим, що на шляхи відступу, через фронт 5-ї та 21-ї армій, який обвалився, вийшли піхотні дивізії 2-ї армії Вермахту. Та все ж 
стиснені з усіх боків переважаючими силами противника війська 37-ї армії та частини, які до них приєдналися, пробивалися в 
східному напрямі на Яготин.

До 24 вересня кільце оточення зменшилося до діаметра приблизно 15 км, у межиріччі рік Трубіж і Недра, між Баришівкою 
та Березанню. З вогняного кільця вирватися вдалося одиницям.

Така ж доля спіткала оточенців у інших, менших за розмірами, «котлах», у які на Лівобережжі потрапляли бійці й командири 
підрозділів Південно-Західного фронту восени 1941 р.

Про Київську оборонну операцію 1941 р. написано дуже багато. Дослідники дискутують про причини трагедії, кількість 
втрат, наслідки, які мала оборона Києва для воюючих сторін. Це дійсно важливо, але хотілося б звернути увагу на інше – на те, що 
довелося пережити учасникам тих подій. Завдяки свідченням невеликого відсотка «щасливчиків» – тих, кому вдалося уникнути 
загибелі чи полону й вийти з оточення, ми дізнаємося більше про вересневу трагедію військ Південно-Західного фронту.

«… Цей лист іде не поштою, тому я можу написати тобі більше, ніж  раніше», – повідомляв дружині полковник Г.А. Ковальов,  – 
командир 3-ї повітрянодесантної бригади 2-го повітрянодесантного корпусу 40-ї армії Південно-Західного фронту, в грудні 
1941 р. після виходу з оточення. «…Пам’ятаєш, Нелінько, я майже півтора місяця не писав тобі? Ці півтора місяця залишаться в 
пам’яті  дуже надовго. Я був у тилу в німців. Останні дні, тобто з 17 до 30 вересня, я проривався з групою із 15 чоловік до своїх. 
Йшов німецькими тилами. Доводилося по 5 діб нічого не їсти, а взагалі харчувався тим, від чого й кролик здох би. Але ти знаєш 
мене, рідна Нелінько. Я ніколи не сумую й не падаю духом. Уся моя десантна бригада вийшла з німецького тилу маленькими 
групами – великими було неможливо. Довелося багато пережити. У ці дні я весь час думав, рідна, лише про тебе. Довелося один 
раз 36 годин стояти в болоті майже по пояс у воді. А ти знаєш, що кінець вересня був дуже холодним. Навіть заморозки були. 
Багато хто не витримував – хворів. Мене врятував мій спокій і здоров’я…» [36].
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#Початок вигнання нацистів з України. Війська Південно-Західного фронту в 20-х числах грудня 1942 р. прорвали оборону 
ворожих військ  під час операції «Малий Сатурн» (складова Сталінградської стратегічної наступальної операції). Початок 
визволенню України поклала 195-та стрілецька дивізія1, яка першою ввірвалася в Міловський район.

У результаті операції «Малий Сатурн» радянські війська розбили 2 німецькі, 5 італійських, 4 румунських дивізій [1]. 
Перші села Міловського району Ворошиловградської області (нині Луганщини) були визволені. Проте ворог відчайдушно 

чіплявся за кожен метр української землі і вважав, що він тут назавжди. 30 грудня, коли вже основні частини 8-ї італійської армії 
були розгромлені, на вулицях Старобільська з’явився наказ за підписом полковника Р. Мантовані  про негайну здачу населенням 
міста до найближчої італійської чи німецької військової частини усіх більшовицьких листівок, всього пропагандистського 
матеріалу, а також усієї німецької, італійської, російської зброї, воєнних предметів тощо. Тому, хто до 10 січня 1943 р. не виконає 
наказ, погрожували розстрілом [28]. Проте в січні Старобільський район було визволено.

У грудні 1942 р. ще не було широкомасштабного наступального прориву ворожої оборони, та й ніхто тоді не рахував кілометри 
української території, бо існувало одне «неделимое советское отечество». У 60-х рр. ХХ ст. з’явилася інформація про перше 
визволене українське село з колоритною назвою Півнівка. До цього його ніхто не згадував окремо ні в донесеннях, ні в мемуарах. 
Раніше зазначалося про низку інших географічних об’єктів, таких як Микільське, Морозівка тощо. Отже, чи була Півнівка (на 
деяких російських сайтах нині значиться Петуховка)  визволена першою 18 грудня 1942 р.? Зі зведень Радінформбюро: «20 грудня 
17-й танковий корпус прорвався в північно-східні райони Ворошиловградської області. Цим було покладено початок  визволення 
України… 22 грудня наші війська зайняли кілька десятків населених пунктів – Микільське, Морозівка…», «…стрімко розвиваючи 
наступ, 573-й стрілецький полк 195-ї стрілецької дивізії 20 грудня 1942  р. визволив перші населені пункти… Микільське і 
Морозівку. Через дві доби він вийшов на важливі тилові комунікації ворога – шосейні шляхи Старобільськ – Біловодськ – 
Чортково і Біловодськ – Марківка» [2, 43].

«…Воїни 1-ї гвардійської армії Південно-Західного фронту були першими вісниками свободи для українського 
народу.  20  грудня 573-й полк вигнав нацистських загарбників з перших українських сіл Морозівка, Микільське» [18,  140]. 
«…573-й стрілецький полк з боями оволодів Півнівкою і наступає у напрямі Зориківки», – повідомлялося в бойовому донесенні 
штабу  4-го гвардійського стрілецького корпусу 1-ї гвардійської армії від 21 грудня 1942 р. [19, 72].

Серед перших визволених сіл Ворошиловградщини була й Марківка, рідне село лейтенанта Андрія Кушніра, який у цей час 
воював під Сталінградом. 26 грудня він отримав п’яте важке поранення, проте вижив, бо ворожа куля застрягла в обкладинці 
партквитка [37].

Колишній сержант П.І. Адрущенко, командир відділення зв’язку 215-го кавалерійського полку 83-ї кавалерійської дивізії 
7-го   кавалерійського корпусу Воронезького фронту, згадував: «…У сувору холодну засніжену зиму 1942  –  1943  рр. наш 
кавалерійський полк наближався до рідної України, з тих пір і почався мій бойовий шлях з вигнання окупантів з рідної України…». 
Ветеран, кавалер двох бойових орденів Червоної Зірки та двох медалей «За відвагу» після війни поселився на Луганщині в 
Новопсковську, де й розпочинав свій бойовий шлях у грудні 1942 р. [12]. Слід зазначити, що уславлена в роки війни дивізія і 
нині воює в зоні АТО, як 30-та окрема механізована дивізія, що брала участь у боях за Іловайськ. 

В іменному списку безповоротних втрат 573-го стрілецького полку з 21 до 26 грудня 1942 р. значаться близько 170 загиблих у 
районі хуторів Бик і Ворошилов, помилково вказано: Міловський район Ворошиловградської області. Насправді, це – Воронезька 
область, населені пункти якої розташовані на межі з Ворошиловградщиною [14].

Це ще одне підтвердження того, що датою початку визволення України слід вважати не 18 грудня, а 20 грудня 1942 р.
Прикладів про початок визволення України від нацистів знаходимо багато, проте можна стверджувати, що Півнівка була 

серед інших визволених сіл, сумніви є щодо дати – 18 грудня. З більшою впевненістю можна сказати, що це сталося 20 грудня.
1  Ця ж дивізія мала свою історію й у оборонних боях. Документи відділу політпропаганди 195-ї стрілецької дивізії 31-го стрілецького корпусу 5-ї армії Південно-Західного 

фронту 1940–1941 рр. були знайдені в 2009 р.  пошуковцями громадської організації «Патріот» на місцях боїв за Чернігів. 68 років металевий сейф пролежав у воді, унаслідок 
чого документи перетворилися на суцільну масу. Відділу наукової реставрації Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 
років» удалося більшість документів від’єднати й реставрувати.



93

Щодо частин, які визволяли Півнівку, теж немає точної інформації. Більшість джерел стверджують, що село визволили бійці 
573-го стрілецького полку 195-ї стрілецької дивізії 1-ї гвардійської армії [16, 143]. За даними ЦДАВО України, село визволила 
106-та  окрема стрілецька бригада, яку спішно перекинули на допомогу 195-й стрілецькій дивізії в грудні 1942 р. [52]. Бригада 
зазнала  найважчих втрат у січні – лютому 1943 р. у боях на Донбасі (на сайті «ОБД-Мемориал» про загиблих воїнів немає 
інформації) лише значиться на поодиноких прізвищах: «бригада в январе феврале 1943 г. была в тяжелых боях, документы и 
списки личного состава уничтожены».

Села Луганщини, як і інших регіонів України, по кілька разів переходили з рук у руки. 22 грудня 1942 р. визволено 
с. Стрільцівка. 29 грудня гітлерівці знову захопили село й утримували його до 18 лютого 1943 р. Така ж ситуація складалася із 
селами Новострільцівка, Зориківка, Калмиківка та ін. [52].

#Багаторазове визволення населених пунктів. У 1942 – 1944 рр. деякі населені пункти України визволялися від нацистських 
окупантів багаторазово: двічі, тричі та навіть чотири рази. Серед них – Харків, Суми, Житомир, Керч, Феодосія, Брусилів, Горохів, 
Коростень, Лисичанськ, Лозова, Лебедин, Охтирка, Богодухів та інші. Лише на Житомирщині таких міст і сіл – 269 [21].

Зупинимося на Харківщині, де населених пунктів, які неодноразово відбивалися ворогом, виявилося найбільше. Бойові дії на 
її території розпочалися наприкінці вересня 1941 р. У травні 1942 р. Харківщина була захоплена нацистами. Ще в січні 1942 р. під 
час проведення Барвінківсько-Лозівської наступальної операції частини Червоної армії вели наступальні бої, визволяючи населені 
пункти Ізюмського, Савинського, Шевченківського, Вовчанського, Печенізького, Олексіївського, Петрівського, Барвінківського 
й частково Старосалтівського, Близнюківського, Лозівського, Сахновщинського районів. Проте війська Південно-Західного 
фронту не досягли значних успіхів. У травні 1942 р. ворог знову окупував визволену частину області. Запланована на травень 
1942 р. Харківська наступальна операція, яку здійснювали війська Південного і Південно-Західного фронту, зазнала поразки. 
Узимку 1943 р. з’єднання Південно-Західного фронту у взаємодії з частинами Воронезького та Південного фронтів провели 
Ворошиловградську фронтову наступальну операцію (29 січня – 18  лютого 1943 р.), у ході якої оволоділи низкою населених 
пунктів Балаклійського, Ізюмського, Куп’янського районів. Майже одночасно проводилася і Харківська фронтова наступальна 
операція (2 лютого – 3 березня 1943 р.) військами Воронезького фронту, в ході якої був визволений Харків та кілька населених 
пунктів. Проте 16 березня Харків знову був зданий. Повне визволення області завершилося в ході Бєлгородсько-Харківської 
(3 – 23 серпня 1943 р.) та Донбаської (13 серпня – 22 вересня 1943 р.) стратегічних наступальних операцій. 20 вересня 1943 р. 
Харківська область була повністю очищена від гітлерівських загарбників.

Ось так в одному абзаці вміщено хронікальну перипетію подій на Харківщині. Наприклад, усі 90 населених пунктів Лозівського 
району визволяли по три–чотири рази: січень 1942 р., лютий 1943 р., вересень 1943 р. Та ж ситуація і з селами Чугуївського 
району: листопад–грудень 1941 р., лютий 1943 р., серпень 1943 р.; Первомайського: січень 1942 р., лютий 1942 р., вересень 1943 р.; 
Кегичівського: травень 1942 р., лютий 1943 р., вересень 1943 р.; Валківського: лютий–березень 1943 р., вересень 1943 р. [21, 236–239].

В епістолярній колекції Меморіального комплексу – сотні листів про різні періоди визволення. І хіба могли уявити 
харків’яни, житомиряни, жителі інших міст, що ворог повторно окупує їх і визволення доведеться чекати ще не один місяць. 
Лейтенант Л.А.  Лебединський, командир танка, 18 лютого 1943 р. надіслав вітання матері з днем визволення рідного міста 
Харкова: «…Сподіваюся уже скоро почути, що і ти, моя рідна, і наша рідна Україна будете визволені…» [33]. Старший сержант 
Є.Є. Рудницький,  командир гармати, 27 лютого 1943 р. теж вітав рідних із визволенням Харкова і Лебедина: «Уже визволений 
Харків і Лебедин наш! Напишу туди листи» [30].

Під Бузулуком 16 лютого 1942 р. загинув лейтенант Я.П. Петренко з Полтавщини. Командир взводу 1049-го стрілецького 
полку 300-ї стрілецької дивізії 38-ї армії Південно-Західного фронту зі своїми бійцями відбив дві ворожі атаки. Коли надійшла 
допомога, на тілі офіцера виявили 34 рани від куль. Посвідчення воїна, залите кров’ю, лист свідків загибелі Якова Петренка 
зберігаються в експозиції музею [25].

Про перше та друге визволення Харкова  є чимало  епістолярних підтверджень. 23 серпня місто було остаточно визволено 
від нацистів. «…Радісна звістка, визволений Харків! Перемога дуже велика… Дивовижно, як зросла наша Червона Армія, як 
зміцнилася її сила. Відступаючи в 1941 році, ми говорили, якщо будемо живі, то станемо свідками великих подій. І ось настав 
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час цих подій…», – писав  капітан М.З. Римар  24 серпня 1943 р. [29]. Епістолярний монолог продовжив лейтенант Є.Г. Попов: 
«…Уже в багатьох районах знову радянська влада, а над Харковом – Червоний Прапор, і його вже більше ніхто і ніколи не зніме, 
а наша червоноармійська слава не вмре у віках, про героїв будуть співати в піснях…» [32].

Сержанту Л.П. Ходченку, радіотелеграфісту, батько емоційно передавав свої почуття: «… Насамперед сердечно поздоровляю 
тебе і всю нашу славну Червону армію з великою перемогою над проклятим ворогом. Такий радий, що Харків знову наш… такий 
радий, що й сказати не можу. Слава, слава, рідні ви наші. Бажаю й надалі таких славних успіхів. Бийте, трощіть коричневу чуму, 
виганяйте остаточно мерзенних падлюк із рідної України, топіть у Дніпрі, не давайте пощади мерзотникам…» [31] 2.

#Боротьба з курганами. Особливості визволення Правобережної України, зокрема Західної, мали дещо іншу колористику. 
Тут проживало населення, нещодавно приєднане до Радянського Союзу, яке з настороженістю ставилося до насильницької 
радянізації. У пам’яті не стерлися репресії, примусове колгоспне будівництво, виселення інакомислячих тощо. Західники лояльно 
ставилися до представників національно-визвольного руху, підтримували, допомагали, активно вливалися до повстанських 
лав. Це не могло не позначитися на мобілізації до радянського війська і спричинило велику кількість випадків дезертирства 
із мобілізаційних пунктів, добровольців іти до лав Червоної армії було небагато. Постало завдання знищити вільнолюбство 
українців, стерти їхню символіку, звичаї і традиції учасників національно-визвольного руху. Саме тоді й з’явилася спеціальна 
директива № 027 політуправління 1-го  Українського фронту за особистим підписом М.С. Хрущова від 12 червня 1944 р. про 
знищення курганів-пам’ятників.

Микита Хрущов запропонував  перетворити кургани, які насипали на честь загиблих воїнів УПА українські патріоти, на 
пам’ятники радянським солдатам. Для цього збивали з могил хрести та тризуби й монтували пірамідки з червоними зірками.

«…Згідно з Вашими особистими вказівками у всіх селах у смузі нашої армії ми зняли націоналістичні хрести з «тризубом» 
і встановили пам’ятники загиблим воїнам Червоної армії. Пам’ятники встановлені в 41-му селі. Виготовлені вони в майстернях 
Управління тилу. У тих селах, де мешканці не виселені за фронтову смугу, проведені мітинги…», – читаємо в донесенні начальника 
політвідділу 38-ї армії генерал-майора Д.І. Ортенберга генерал-лейтенанту С.С. Шатілову 16 червня 1944 р. [39].

Кургани-пам’ятники почали виростати в Галичині і на Волині вже в 1941 р., одразу після падіння радянської влади та приходу 
нацистів. Навіть після того, як оунівці пішли в підпілля, спорудження курганів не припинялося, їх з’являлося все більше і більше. 
Новостворені пам’ятники та церемонії, що проводилися коло них, серйозно занепокоїли радянських політпрацівників. Радянське 
керівництво вирішило перетворити могили-кургани із символів боротьби проти радянської влади на символи її утвердження. 
«Антикурганна кампанія» завершилася 20 червня 1944  р. Це був лише один з багатьох епізодів боротьби з національними 
символами і традиціями в Західній Україні, який також негативно вплинув на перебіг радянських мобілізацій [5, 47–49].

#«Чорна піхота». Тема «чорної піхоти» широко заявлена останнім часом, однак вона практично невичерпна. Для України вона 
залишається однією з найболючіших, особливо в період визволення наших земель від нацистів, коли на всю потужність почали 
діяти «польові військкомати». Нині ця ніша в експозиції поступово заповнюється. Досліджуючи тему, науковці відпрацювали 
сотні справ з обласних військкоматів України зі сповіщеннями про загибель наших земляків і зіткнулися з проблемою: на осіб, 
призваних польовими військкоматами, немає похоронок на момент загибелі. Вони з’явилися вже після війни на основі актів, 
складених місцевими органами за свідченнями односельців. Втрати «чорносвитків» або «чорнопіхотинців», як їх називали, були 
великими. Вони загинули, не маючи статусу солдата, бо не були поставлені на облік. Гортаючи справи, можна натрапити на цілі 
пачки сповіщень, виписаних одним почерком, загиблих в один день, в одному місці і поруч із рідною домівкою. Ось кілька таких 
повідомлень, складених на основі актів уже після війни:

– «…Бійці 465-го стрілецького полку 167-ї стрілецької дивізії 38-ї армії Д.А. Банков, С.Є. Бачкір, Д.Я. Винниченко, Й.Є. Єрема, 
М.Т.  Мельниченко, І.Я.  Мельниченко, П.М.  Мельниченко, В.Г.  Москаленко, Д.Є.  Москаленко, С.В.  Москаленко, П.С.  Новик, 
М.Д. Савенок, І.А. Селега, уродженці сіл Лютіж, Старі Петрівці Київської області, вірні воїнській присязі, виявили героїзм і 
мужність, загинули у с. Пуща-Водиця Києво-Святошинського району Київської області 5 листопада 1943 р. у період визволення 
Києва» [43].

2 Загалом в Україні по кілька разів було визволено близько 3 тис. населених пунктів, з них – найбільше в Харківській області – 750 (підраховано за матеріалами видання 
«Україна. Хроніка визволення: дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років»; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К.: Аеростат, 2014. – 324 с.».).
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 – «Ми, жителі с.  Жукин Вище-Дубечанського району Київської області, стверджуємо, що наші чоловіки і сини були 
мобілізовані польовими військкоматами у вересні 1943 р. і загинули у жовтні 1943 р. у боях за Київ: П.О. Коваль, К.Х. Войтенко, 
С.П.  Гриценко, І.К.  Кириєнко, Д.С.  Кот, К.Д.  Кот, П.Я.  Кот, І.В.  Мельник, В.В.  Мельник, С.Г.  Михайленко, Г.І.  Михайленко, 
П.І. Ренський, Г.Д. Сидоренко, Я.А. Титаренко...». Із цього набору найстаршому новобранцю було 43 роки, наймолодшому – 33. 
Акт складено 5 квітня 1945 р. [41].

Під час визволення України активно проводили мобілізацію місцевого населення «польові» військкомати. Більшість 
новобранців, призваних передовими частинами Червоної армії, гинули в перших боях тому, що не були навчені військовій справі, 
не були обмундировані, погано озброєні.

Так, із 448 загиблих мешканців с. Деріївка на Кіровоградщині – 286 призвані «польовим» військкоматом восени 1943 р.,  
64 з них – загинули в боях за своє село [49].

Беззаперечним доказом масового призову «чорнопіхотинців» є сповіщення про загибель 34 мешканців с. Велика Бугаївка 
Васильківського району Київської області, які загинули  упродовж півтора місяця в тому ж таки Васильківському районі. Вони 
виписані в один день, однаковим чорнилом, однаковим почерком…, проте на різних людей. Уявіть, що в один день до одного 
села прийшла ціла купа смертних документів. І це не тільки в одному селі. В іменних списках безповоротних втрат особового 
складу 180-ї стрілецької дивізії від 15 вересня до 15 грудня 1943 р. значиться 215 осіб, а з 28 грудня 1943 р. до 8 січня 1944 р. –  
189 осіб. 90% загиблих бійців мобілізовані «польовим» військкоматом 180-ї дивізії у Васильківському районі, трохи менше –  
у Києві. І загинули вони в боях на території Васильківського району [14].

Діяльність «польових» військкоматів у визволених селах розпочиналася або у день визволення, або через кілька днів по тому. 
Так, 27 жовтня 1943 р. визволено с. Василівку (нині м. Василівка Василівського району) Запорізької області. 28 жовтня 1943 р. 
«польовим» військкоматом мобілізовано 48 осіб, 1 листопада – 60 осіб, 4 листопада – 40, а загалом із 28 жовтня до 7 листопада 
1943 р. понад 600 осіб 1888 – 1927 рр. н. [42].

Інша палітра призову була в Західній Україні. З приходом радянських військ у цей регіон також проводилася мобілізація 
як «польовими» військкоматами, так і РВК і не лише на територіях, що були приєднані в 1939–1940 рр., а й на території Польщі, 
Чехословаччини та Закарпаття, де масово проживало етнічне українське населення.

«…День визволення мого села Білцареви припав на 19 січня 1945 р. Польські чиновники з перших днів вигнання окупантів 
розгорнули агітацію за вступ українців до польської армії. Але населення Лемківщини… відмовилось. А причиною цього послужив 
той факт, що націоналістично настроєні польські урядовці, як і рядові з-поміж поляків, постійно ображали нас, українців… 
бидлом, тобто худобою, навіть чинили напади… Отже, після визволення села нас мобілізували… ми поповнили 1130-й стрілецький 
полк 336-ї стрілецької дивізії 60-ї армії. Той самий полк, якому у квітні 1944 р. було присвоєно найменування «Тернопільський». 
В  Рабці пролунала команда «По машинах», і нас, зелених, відправили на фронт. Війну закінчив у Празі… Без Перемоги 9 Травня 
1945 р. над гітлерівським фашизмом не було б нині України, ми не мали б своєї держави» [13].

Підтвердженням того, що радянське командування проводило мобілізації і на території Польщі, є чимало повідомлень 
про загибель, які неможливо вручити, оскільки батьки полеглих перебували на стадії переселення з Польщі в Україну згідно з 
Люблінською угодою 1944 р.

«Солдат Ткачук Микола Йосипович, до призову мешканець с. Дарогуск Холмського повіту Люблінського воєводства (Польща), 
помер від ран 30 квітня 1945 р. Сповіщення за адресою не надійшло, бо в момент його відправлення сім’я Ткачуків перебувала 
на переселенні з Польщі в Україну» [45].

У донесенні політуправління 1-го Українського фронту від 30 вересня 1944  р. зазначалося про перехід на бік ворога 
військовослужбовців з нового поповнення: «…З 4 до 25 вересня 1944 р. на бік ворога перейшло 172 особи з числа призваних у 
західних областях України, у тому числі 73 військовослужбовці перейшли на бік противника під час бою, 99 – здійснили перехід 
до німців з переднього краю оборони…». Чимало призовників із західних регіонів були засуджені військовим трибуналом. Так, 
у повідомленні військового комісара Маневицького району Волинської області завідувачу районного відділу держзабезпечення 
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йшлося: «Прошу позбавити всіляких пільг та переваг, встановлених законодавством Союзу РСР для військовослужбовців та 
їхніх сімей, колишні сім’ї військовослужбовців:

1) Зелинко Олександр Гордійович;
2) Кислий Адам Антонович;
3) Антонюк Макар Гнатович;
4) Бідун Йосип Мойсейович, як такі, що були засуджені військовим трибуналом…» [47].
Навіть після призову «західнякам» не довіряли. Інакомислячих, не згодних із політикою правлячої партії і радянського уряду, 

відправляли в краї далекі. «Конвоюємо західників до Сибіру…», – писав у своєму листі до матері рядовий Олег Самойлович, 
стрілець роти 69-го запасного стрілецького полку 21-ї запасної стрілецької бригади Київського військового округу [34].

Значна частина населення не вірила радянській владі, а тому призовники цілими групами тікали з пунктів масового збору 
новобранців. Ось лише один із документів того часу:

«… 10.1944 р…. Під час слідування призовників із сільрад Карасин і Замостя пішли в банду бульбашів 8 чоловік призовників:
Киричик Семен Григорович;
Киричик Степан Семенович;
Примачик Микола Панфілович;
Доля Мирон Іванович;
Романюк Григорій Мойсейович;
Киричик Павло Антонович;
Карплюк Дем’ян Михайлович;
Сопрошок Кузьма Гордійович.
Окрім того, ухиляються від призову:
Приходько Павло Давидович;
Чижук Іван Макарович;
Колядинський Іван Лук’янович…» [46]. 
Чимало таких свідчень стосовно мобілізованих із Волинської та Рівненської областей зберігається в  Меморіальному комплексі.
У повідомленні військового комісара Маневицького району Волинської області до начальника евакошпиталю № 3027 читаємо: 

«Нами отримане Ваше повідомлення № 2 від 31 травня 1944 р. на червоноармійця Мельчука Юхима Андрійовича про його смерть 
під час лікування у Вашому госпіталі. Прошу повідомити, чи пов’язана смерть червоноармійця Мельчука з перебуванням його 
на фронті в результаті поранення, контузії, чи смерть настала в результаті хвороб, які він мав раніше. Ці дані нам необхідні 
для призначення пенсії, тому що до нас надійшов матеріал, який свідчить про перебування Ю.А. Мельчука у націоналістичних 
загонах, що ведуть боротьбу проти Радянської влади, де він міг отримати захворювання…» [48].

На панелі плацдармів пам’яті закріпимо значок: #Штрафники. Про діяльність цих особливих військових формувань під 
час вигнання гітлерівських окупантів з України в 90-х рр. ХХ ст. з’явилася велика кількість наукових досліджень. Штрафні роти 
та штрафні батальйони були створені для відбування покарання за кримінальні та військові злочини, вчинені у воєнний час. 
Формування штрафних підрозділів почалося після появи наказу НКО СРСР № 227 від 28 липня 1942 р. з метою підвищення 
стійкості військ у найскладніший воєнний період. Певний час тема штрафних підрозділів у Червоній армії вважалася закритою для 
науковців. Обмеженість доступу до архівів РФ й дотепер не дає змоги відтворити об’єктивну картину цього явища, особливо в смузі 
дій Українських фронтів. Дослідження з теми в ЦАМО РФ вдалося провести лише одного разу – у грудні 2008 р. Було опрацьовано 
24 архівні справи 9-го окремого штрафного батальйону 1-го Українського фронту. Згідно з описом навпроти 19 справ стоїть штамп 
«Уничтожено». Це накази НКО Воронезькому (1-му Українському) фронту за 1942–1944 рр., протоколи партійних зборів, книги 
обліку нагород, журнали вихідної та вхідної документації. Серед засекречених, тобто не виданих для роботи, – судові рішення 
військового трибуналу, справи щодо надзвичайних ситуацій, журнали бойових дій та оперативних зведень [51].
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Найцікавіші документи були знищені або засекречені, а із фрагментів цих справ неможливо скласти суцільне історичне 
полотно. Однак проаналізований матеріал дає змогу сформувати загальну картину про дисциплінарний підрозділ: формування, 
організаційну структуру, участь у визволенні України, зокрема, причини потрапляння в частину, відвагу і мужність бійців-
штрафників, систему нагородження штрафників, реабілітаційні процеси, участь жінок-військовослужбовців у штрафних 
підрозділах (що й до сьогодні не визнає офіційна документація), діловодство в частині тощо. 

З виданих справ стає зрозуміло, що 9-й окремий штрафний батальйон дислокувався в невеличких населених пунктах по 
селах. Якщо у наказах і зустрічалися місця базування штрафних підрозділів у великих населених пунктах, то там перебував 
основний склад, а змінний – за територією села чи міста [40].

Наприклад, у розпал боїв за визволення Київщини з 11 до 18 лютого 1944 р. батальйон зосереджувався біля смт Володарка, а 
в наступному наказі начальника штабу Воронезького фронту містилася вказівка: «Передислокувати 9-й ОШБ на 18 лютого 1944 р. 
на південь від Білої Церкви на 25 км» [51]. Отже, батальйон самостійно населений пункт не визволяв, виконуючи лише допоміжні 
завдання, хоч і найбільш небезпечні. Під час жорстоких боїв багато військовиків було реабілітовано достроково – за мужність і 
відвагу. Нижче наводиться інформація про бійця штрафного батальйону Воронезького фронту у складі 67-ї гвардійської стрілецької 
дивізії 22-го гвардійського стрілецького корпусу 6-ї гвардійської армії, який за мужність у боях з німецькими окупантами і 
спокутування провини перед Батьківщиною був з 4 жовтня 1943 р. відновлений у всіх колишніх правах офіцерського складу:

– Злобін Михайло Іванович – штрафник, помічник командира взводу, зарахований у штрафний батальйон з посади командира 
стрілецького батальйону 210-го гвардійського стрілецького полку 71-ї гвардійської стрілецької дивізії, військове звання «гвардії 
старший лейтенант», у батальйон направлений за наказом командувача 6-ї гвардійської армії. Перебуваючи у штрафному 
батальйоні, виявив себе дисциплінованим, сміливим і рішучим бійцем, беручи участь у розвідці боєм, діяв енергійно та сміливо.

Згідно з цим наказом у розпал боїв за Дніпро було реабілітовано 152 офіцери, з них 63 – достроково, 66 – у зв’язку з 
пораненнями і 23 – тих, хто загинув у цей день, змивши кров’ю провину перед Батьківщиною.

У штрафні формування направлялися не тільки військовослужбовці – чоловіки, а й жінки. Багаторічний практичний досвід 
роботи з ветеранами-жінками, аналіз сучасних наукових досліджень, вивчення архівних документів, співпраця з пошуковими 
організаціями України, аналіз усних історичних свідчень дають підстави стверджувати, що жінок-військовослужбовців також 
направляли в штрафні частини. Потрапляли вони здебільшого «за нетактовне поводження з офіцерами». Лейтенант Євгенія 
Майстренко була засуджена саме за це.

У книзі наказів 9-го ОШБ міститься клопотання про відновлення у званні та на посаді за виявлену мужність рядових окремого 
штрафного батальйону Ольги Конюченко та Євгенії Майстренко. Комплекс Є.  Майстренко був зібраний співробітниками 
Меморіалу ще у 2002 р., проте в автобіографії ця сторінка виявилася невідображеною. Жінка-танкіст, нагороджена бойовими 
орденами і медалями, двічі горіла в танку, поранена в обидві ноги, пройшла від Сталінграда до Берліна… і раптом штрафбат. За 
що? «За нетактовне поводження зі старшим офіцером». Коментарі зайві. Після першого поранення її було поновлено в званні й 
направлено до звичайної частини. Війну закінчила в Берліні. Нагороджена двома орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни 
ІІ ст., двома медалями «За відвагу» та медаллю «За бойові заслуги» [11].

В експозиції представлені залишки спорядження та речей з місць боїв 1943  р., знайдені пошуковцями біля с.  Чапаєвка 
Токмацького району Запорізької області у 2006 р. Ці речі належали жінкам-військовослужбовцям, які брали участь у штурмі 
ворожої лінії оборони «Вотан». За свідченнями пошуковців Запорізької області та місцевих жителів, на штурм лінії «Вотан» 
кидали не тільки бійців штрафних частин, а й жінок-штрафників. Під час перепоховання в кишенях загиблих були знайдені 
гранати, патрони, особисті речі – такі як ложки, гребінці, зубні щітки з видряпаними жіночими іменами.

19 вересня 1943 р. у директиві Генерального штабу № 1484 значилося: «Жінок-військовослужбовців, засуджених за здійснені 
злочини, в штрафні частини не направляти».

Історичну і життєву правду про штрафників актуалізовано мовою музейних джерел. Нині у колекції музею зберігається 
близько 200 одиниць документів, фото, речей, приватної епістолярної колекції, які розповідають про долі воїнів-штрафників, 
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що воювали в Україні. Через долі музейних персоналій лише фрагментарно окреслимо тему. Більшість із них гинуло, декому 
судилося вижити й навіть отримати високі бойові нагороди. Так, Героями Радянського Союзу стали артилерист П.  Ковтун, 
льотчики О. Решетов, Г. Костильов, П. Герасимов. Неоднаковими шляхами вони потрапили в дисциплінарну частину, кожен 
відбував покарання за свою провину. Курсант В. Бакалов – за «самоволку», піхотинець Б. Волков – за перебування на окупованій 
території, полковники І. Артеменко, Ф. Ячменьов – за невиконання бойового завдання, рядовий М. Лисечко – за перебування 
в нацистському полоні.

Непроста доля випала лейтенанту Павлу Ковтуну. Йому, командирові взводу окремого розвідувального батальйону, судилося 
вижити в радянсько-фінляндській війні. У 1940 р. продовжив військову службу в Ленінградському військовому окрузі. Захищаючи 
свою честь, був змушений вдатися до зброї. Його позбавили звання лейтенанта і віддали під суд. Покарання відбував у таборі 
НКВС у Чувашії. У жовтні 1942 р. його за неодноразовим проханням відправили рядовим у окремий штрафний батальйон 
Брянського фронту. Термін перебування в штрафних частинах визначався від 1-го до 3-х місяців або до поранення в бою, вчинення 
подвигу, представлення до урядової нагороди. Згідно з цими правилами, в кінці грудня 1942 р. П. Ковтун був переведений 
начальником розвідки дивізіону у складі Брянського, згодом 1-го Українського фронту, бо, безумовно, у ті важкі часи, в умовах 
нестачі командних кадрів, було б нерозумним посилати досвідченого артилериста-розвідника у бій рядовим солдатом. У вересні 
1943 р. у складі штурмової групи П. Ковтун брав участь у відбитті восьми контратак противника під час форсування Дніпра. Коли 
була пошкоджена радіостанція і зв’язок зі штабом перервався, Ковтун, не чекаючи човна, вплав дістався лівого берега і передав 
командуванню дані про вогневі точки гітлерівців. У скрутну хвилину підняв бійців в атаку і стрімким кидком вивів батарею на 
домінуючі позиції. 12 жовтня 1943 р. рядовому П. Ковтуну присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Навесні 1944 р. після 
важкого поранення на польській землі Ковтун був поновлений у званні лейтенанта. Війну закінчив на Далекому Сході.

17-річного киянина Вілена Бакалова, курсанта спеціальної артилерійської школи, що дислокувалася в смт Багдад, в Узбекистані, 
затримав військовий патруль під час поїздки до рідних без дозволу. Його засудили і відправили до табору НКВС у Сталінабад. На 
вітальній новорічній листівці від матері і сестри адреса спецтабору: поштова скринька 166 і ледве примітна приписка «адресат 
вибув». Ешелон із колишніми засудженими відправився на фронт. Вілен був двічі поранений під час визволення України, рядовим 
пройшов до кінця війни, нагороджений двома медалями «За бойові заслуги».

У сучасних публікаціях увага здебільшого акцентується на тому, що кадрове поповнення штрафних підрозділів відбувалося 
за рахунок військовослужбовців. При цьому залишається поза нею значна кількість цивільних осіб, які за тих чи інших обставин 
у різний час війни потрапляли до змінного складу цих формувань. Цей вакуум не прокоментовано у жодному з дотепер відомих 
документів. Ця регламентація відбувалася в дуже таємному режимі.

У Бориса Волкова своя історія. Студент Київського театрального інституту, він у 1941 р. добровольцем пішов на фронт. Проте 
колону мобілізованих було розгромлено ворожою авіацією. Діставшись рідного Дніпропетровська, залишився на окупованій 
території. Восени 1943 р., щоб не потрапити до Німеччини, утік і разом із товаришем, пробирався до лінії фронту. Та свої, тобто 
передові частини Червоної армії, вороже зустріли втікачів. Борис був направлений у 9-ту штрафну роту рядовим, кулеметником. 
Воював у ній до літа 1944 р., до поранення. Отже, виникає сумнів щодо кількох місяців перебування у штрафниках. Долю 
вирішували обставини, а не військові накази. У листах Б. Волкова, нашвидкуруч написаних перед відправленням у штрафну 
частину, тільки через призму літ можна зрозуміти ці слова: «…Глибоко заздрю вам, Ви уже у своїх… Не ображайтеся на мене. 
Значить, така моя доля. А жити я буду!!! Зустрінемося обов’язково…». В іншому – радість, що вижив і повернувся в звичайну 
частину, з якою дійшов до Берліна. Дивує й запис у червоноармійській книжці, згідно з яким військову службу Б. Волков розпочав 
у червні 1944 р. У штрафників були спеціальні червоноармійські книжки з грифом «таємно», їх забирали, коли людину переводили 
в звичайну частину. Тому й запис аж у 1944 р. На жаль, у фондах музею зразків спецкнижок  немає.

У наказі про реабілітацію штрафників у військах 1-го Українського фронту від 2 лютого 1944 р. штрафник рядовий М.М. Шейко 
у складі 64-го стрілецького полку 232-ї стрілецької дивізії 40-ї армії «показав себе дисциплінованим, виявивши при цьому 
хоробрість, мужність, спокутувавши у боях свою провину перед Батьківщиною, поновлений у всіх попередніх правах офіцерського 
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складу». Нижче в цьому документі вказано: «Зарахований у штрафний батальйон з посади ад’ютанта дивізіону 725-го легко-
артилерійського полку 195-ї стрілецької дивізії, військове звання «лейтенант», бо до батальйону прибув зі збірно-пересильного 
пункту 38-ї армії на основі рішення військової ради 38-ї армії як той, хто раніше перебував у  оточенні і на окупованій території» 
[27]. Після поновлення в званні лейтенанта М.М. Шейко – командир взводу 1010-го артилерійського полку 241-ї стрілецької 
дивізії 38-ї армії 1-го Українського фронту, пройшов славний бойовий шлях. Брав участь у визволенні Правобережної України, 
зокрема у Львівсько-Сандомирській наступальній операції, Польщі та Чехословаччині. Відзначений багатьма подяками ВГК за 
1944 – 1945 рр., нагороджений двома орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни І ст. Складною й трагічною, проте типовою 
була доля Миколи Микитовича – як оточенця 1941-го. Адже ще й сьогодні за даними Книги Пам’яті він значиться як зниклий 
безвісти в серпні 1941 р. [8, 267].

Мовою документів, без зайвої героїзації можна сказати, що штрафники в одному строю зі звичайними солдатами воювали 
проти гітлерівців, йшли на найважчі завдання, отримували рани або гинули, змиваючи кров’ю провину. Кожен із них гідний 
шани і поваги.

#Останні дні визволення України. У другій половині вересня 1944 р. війська 4-го Українського фронту розпочали бої за 
Карпатські перевали. З метою оволодіння Закарпаттям війська фронту провели Карпатсько-Ужгородську  наступальну операцію. 
28 жовтня 1944 р. вважається днем повного визволення України від нацистських загарбників. У цей день ворог залишив Ужгород, 
проте бої за Закарпаття тривали до кінця листопада 1944 р.

Багато хто з бійців уперше  ступали на карпатську землю і дивувалися її красі. Милуватися краєвидами Карпат пощастило 
сумчанину Леоніду Лиховозу. Його село бійці Червоної армії визволили 25 серпня 1943 р. У цей день Леоніду виповнилося 19 і 
польовий військкомат відразу ж забрав його на фронт. Бойове хрещення він дістав при форсуванні Дніпра в районі с. Сваром’я 
на Київщині. 121-ша стрілецька дивізія отримала почесне найменування «Київська», а рядовий Лиховоз – медаль «За відвагу» 
і військову форму. Потім були бої за Житомир, Бердичів, Проскурів, Чернівці, Львів. 573-й стрілецький полк, у якому воював 
розвідник, отримав почесне найменування «Львівський», а рядовий Л. Лиховоз – орден Слави ІІІ ст. Матері Марії Іванівні син 
відправив картку з чудовим видом Карпат. Він закохався в гори, знайшов собі горянку і після війни проживав у Закарпатті [10].

Через Львів, Івано-Франківськ і Карпати пройшли з боями Герой Радянського Союзу С.Г.  Трушковський та двічі Герой 
Радянського Союзу Й.І. Гусаковський. З перемогами на території України привітав Йосипа Іраклійовича його син Юрій: «…Ми 
про тебе читали в газетах. Я хворію, 7 днів не ходжу в школу, став подібний на суслика…» [38].

З карпатських вершин надіслали листа однополчани Олександру Мордвинцеву – танкісту з 1-ї гвардійської танкової армії, 
який був поранений і, як інвалід, відправлений на навчання до Львівського університету: «…Твої рани, отримані на полях битв, 
свідчать про те, що ти чесно воював за нашу Батьківщину. Ти тепер студент одного з найдревніших університетів Львова. Це 
робить нам честь, що наш друг у копіткій праці над книгами буде ще одним ученим. Доведи всім маловірам, що тим і сильна 
наша Батьківщина, що колишній фронтовик-гвардієць є відмінником у навчанні, не здавай позиції без бою, бо наука – теж бій. 
Прийми від нас скромний дарунок на книжки і зошити 5 тис. руб…» [26].

Подяку ВГК за подолання Карпат та визволення Ужгорода отримав підполковник І.І.  Метельов заступник командира                   
151-ї стрілецької дивізії 18-ї армії 4-го Українського фронту, який під Ужгородом був поранений [35].

Бої тривали до кінця листопада на теренах південно-західної частини Ужгородського району. Такі населені пункти, як Чоп, 
Тисянка, Добронь, Сторожниця, Ратівці, Струмківка, Тарнівці були визволені вперше в жовтні, а вдруге – у період від 14 до 
28  листопада [21, 159].

Підтвердженням того, що 28 жовтня ще не настало повного визволення України, є сповіщення про загибель, датовані кінцем 
листопада. Так, рядовий В.М. Хоменко з Київщини загинув у боях під Ужгородом 27 листопада 1944 р. [44]. Там же і в той же 
день загинув рядовий С.М. Білик із Хмельниччини [50].

Через рік у приміщенні Ужгородського міського театру відбулися урочисті збори, присвячені визволенню гірського краю. 
22 листопада 1945 р. був ратифікований договір про возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною і приєднанням 
її  до складу УРСР. Це був завершальний етап соборизації українських земель.
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Отже, у результаті успішного проведення Львівсько-Сандомирської, Яссько-Кишинівської та Карпатсько-Ужгородської 
операцій військами Червоної армії були визволені Львівська й Ізмаїльська області, a також Закарпатська Україна. 28 жовтня 
1944  р. останні острівці України стали вільними від гітлерівських зайд.

Битва за Україну, що тривала 680 діб і складалася з низки великих операцій, у яких брали участь близько половини живої 
сили і бойової техніки всіх радянських Збройних сил, стала найважливішим етапом на шляху до перемоги над нацистською 
Німеччиною та її союзниками.

Визволивши від гітлерівських загарбників територію України, 1, 2, 3 та 4-й Українські фронти взяли участь у бойових діях 
у Європі. Сотні тисяч солдатів та офіцерів загинули під час вигнання нацистів із території Польщі, Чехословаччини, Угорщини, 
Румунії, Болгарії, Югославії, Австрії. Воїни-українці пройшли в Європі героїчним бойовим шляхом, зробивши величезний внесок 
в остаточний розгром нацистської Німеччини, крок до великої Перемоги над ворогом.
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Віталій ГОРОБЕЦЬ *

ЄВРОПА. МЕНТАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ ВОЇНА-УКРАЇНЦЯ

Люди подорожували завжди, відкриваючи світи, хоча не завжди вирушали в дорогу заради відкриттів. Упродовж століть 
полишити місце народження, вийти за міські стіни, за горизонт людину змушувала не жага пізнання, а меркантильні чи 
благочестиві інтереси. Образи середньовічного мандрівника поділяються на два типи: купця, який зайнятий так званою 
«далекою торгівлею», та пілігрима. У Новий час додається ще образ молодого європейського аристократа, який вирушає у «the 
Grand Tour» здобути освіту та набути досвіду. Кінцевою метою цього «Великого туру» стає Італія з її руїнами Риму, з Колізеєм 
і Форумом [1]. Рубіж ХVІІ – ХVІІІ ст. додає до числа мандрівників ще одну фігуру – натураліста, людину, яка прагне пізнати 
природу речей [2, 24–28]. Мандрівники ХVІІІ та ХІХ ст. роблять географічні відкриття, наносячи на карту архіпелаги й моря, 
до того невідомі науці, вони заново виявляють величезні простори в Старому Світі, що лежать переважно на схід та південь 
від «Європи» і в «ментальній географії» постають як «віднайдені». Реальні мандрівники, а також «мандрівники в кріслах», які 
ніколи не залишали зручних кабінетів, а просто фіксують наявність інших культур, традицій, вірувань, мов і т. п. за межами 

* Горобець Віталій Леонідович – старший науковий співробітник науково-експозиційного відділу Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної 
війни 1941 – 1945 років».
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Заходу. Така географія наповнює нововідкриті території відповідним сенсом, пояснює відкрите й написане для західної думки 
чи, висловлюючись сучасніше, «присвоює» їх для Європи. Саме мандрівники, як стверджує Ларі Вулф, багато в чому посприяли 
процесу формування в європейській думці простору, який назвуть «Східною Європою» [3].

Континентальні війни ХІХ і першої половини ХХ ст., що докорінно змінили світ, покликали до життя інший тип «присвоєння» 
простору. Пілігримів, купців, учених-натуралістів змінили військові. Характерно, що саме під час Наполеонівських війн (1796 – 
1815 рр.) з’являється слово «турист».

Грандіозні переміщення людей під час Першої і Другої світових війн спричинили грандіозні зміни в ментальній географії 
світу: збільшилася кількість учасників, поліпшилися засоби фіксації та комунікативні можливості – пошта, фото, відео. Однак 
зовсім не зазнав трансформації класичний «тревелог» із поденним або регулярним записом під час військового походу. З’явилася 
можливість зробити «ментальну експансію» у відповідь.

Ментальна географія – це уявлення людей про навколишній світ, яке часто не збігається з реальним станом речей, оскільки 
домінуючим є суб’єктивний чинник. Творцями ментальних карт стають «агенти» – автори і носії ментальних образів – від 
звичайного мандрівника, туриста, журналіста, історика, соціолога до офіційного представника держави, що відвідав ту чи 
іншу країну. У ході війни такими «агентами» виступають насамперед військовослужбовці, що воюють на чужій території й 
рухаються разом з арміями. До другої категорії належать насильно переміщені особи – військовополонені, суб’єкти депортацій, 
остарбайтери. До третьої – біженці. Ментальна географія – це інструмент для творення моделі світу через сприйняття певної 
країни або частини світу.

Відомий вислів польсько-американського математика та філософа Альфреда Коржибського про те, що «карта не є територією», 
зводиться до того, що опис реальності не є самою реальністю, а відтак карта – це не територія, а лише її репрезентація. Отже, 
«агент» сприймає не територію, а сукупність уявлень про неї.

Уперше поняття «ментальна карта» («cognitive landkarte», «mental map») введено американським психологом Едвардом 
Толменом у 1948 р. Нині ментальні карти розглядаються як структури соціального знання, що функціонують у міжпредметному 
просторі соціології, географії, культурології, психології та історії. Дослідники вважають, що картографується не лише простір, 
а й ідеї, концепції, особистість.

Ґрунтовніші напрацювання з цієї тематики зробили географ Роджер Доунз та психолог Девід Стеа, після чого поняття 
«когнітивних карт» стало швидко долати міждисциплінарні перегородки.

Зв’язок між мандрівками й образом минулого – це не лише наслідок метафоричності мислення. Він існував у дійсності, й 
ми спробуємо це показати.

У ніч проти 27 березня 1944 р. з’єднання 27-ї армії генерал-лейтенанта С.Г. Трофименка – розвиваючи наступ 2-го Українського 
фронту в рамках Умансько-Ботошанської наступальної операції, з ходу форсували Південний Буг і Дністер і вперше з початку 
німецько-радянської війни перетнули кордон СРСР. До середини квітня 1944 р. було відновлено контроль уздовж 400-кілометрового 
державного кордону з Румунією. 17 липня Червона армія вийшла на кордон із Польщею, 17 серпня  – з Німеччиною (Східна 
Пруссія), 20 вересня – з Чехословаччиною, а через два дні – до Угорщини через румунську територію.

Більшість солдатів та офіцерів уперше в житті побували за кордоном. Фронтові дороги вели радянських солдатів по країнах 
Європи. Воїни вдивлялися в нові краєвиди, дивувалися іншому способу життя іноземних громадян. Нові враження від побаченого 
за кордоном пронизують безліч листів, оскільки більшість воїнів ніколи раніше ніде, крім свого села чи міста, не були. 

Надзвичайно цікавими є записи фронтовиків про перші зустрічі з місцевими мешканцями країн Європи, які по-різному 
ставилися до воїнів Червоної армії: інколи раділи їхньому приходу, а подеколи лякалися, ставилися до червоноармійців із 
засторогою та недовірою.

«…23.10.1944. О 2-й годині просунулися на село Турулук. 6:00 там [взяли] 120 в полон. Це красиве село, майже цілком угорське. 
Населення боїться. Все побудовано на прусський лад. Не знаємо мови, добитися від населення нічого не можна. Дехто починає 
мародерствувати, це губить нас. Вживаємо заходів. Вина скільки завгодно в кожному домі…», – зазначав у своєму щоденнику 
майор Олександр Поліщук [24].
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Схожу картину побачив на території Румунії і Герой Радянського Союзу капітан П.О. Мітрошин – командир саперної роти                            
106-го інженерно-саперного батальйону 5-ї інженерно-саперної бригади 6-ї танкової армії 2-го Українського фронту: «… 08.1944. 
У селах населення зустрічає нас. Не можна зрозуміти мимохідь їх настрою, але, здається, дивляться як на завойовників. Вивішують 
на воротях білі ганчірки, діти та жінки піднімають руки вгору в знак того, що вони здаються, покірні… 27.08.1944. Привів на 
завод директора, механіка, інженера – румунів. Заставив господарювати. Дивуються, що ми так вчиняємо. Вони очікували, що їх 
будуть вбивати, грабувати і т. д. – і раптом все навпаки… 28.08.1944. Уранці зустріли групу військовополонених, які перебували 
в Румунській армії. У них був жахливий вигляд: черв’яки в ранах, брудні, неголені, у різних лахміттях, у крові, худі, із запалими 
та помутнілими від виснаження очима, босі. Більшість із них у зимовому обмундируванні. Хто, де і як потрапив в оточення 
чи при відході був важко поранений, кого не змогли винести… 05.09.1944. В 22:00 перейшов я зі своїми офіцерами навпроти. 
Великий культурний будинок, у ньому живуть професор історії і географії, молоді мадам, директор відділу соцзабезпечення. 
Увечері приходив дурачитися капітан Халевін, грали в карти, поговорили, як вони живуть, скільки отримують, і ми сказали. Вони 
погодилися працювати в СРСР, але кажуть: «…у вас пропаганда… працювали в Румунії, були за кордоном і т. д. Ця обставина, 
мовляв, заважає у вас працювати»… 22.09.1944. Угорці вперто обороняють місто Турда. Погано те, що ми не знаємо румунської 
мови. Люди ховаються від нас, особливо жінки, хоча ми не звертаємо на них особливої уваги. Серед жителів поширювалися злі 
наклепи на Червону армію. Говорили, що вони ґвалтують жінок і дівчат. І не дивлячись на те, що ми тут стоїмо кілька днів, всеодно 
не видно жодної дівчини чи жінки в селі… 02.10.1944. Окадь-Маре – останнє прикордонне місто в Румунії за 12 км – Угорщина. 
Населення, особливо жінки, ховаються. У квартирах, як правило, можна бачити старих і дітей. Хоча їх нічим не зачіпаємо, але 
ховаються… 14.10.1944. Жителі бояться. Ті, які не пішли, зі здивуванням дивляться на нас, чому ми їх не б’ємо і чому ми не такі, 
як їм говорили. Я запросив господаря і пригостив його вином» [26].

У записах старшого сержанта Г.С.  Довнара – командира мінометного розрахунку 49-ї гвардійської стрілецької дивізії                         
46-ї армії 2-го  Українського фронту, містяться зовсім інші зауваження: «… 02.10.1944. Пройшли в югославський населений 
пункт Біла Церква. Як же зустрічають нас югославські люди, просто душа радіє. Виносять на вулицю хліб, вино, все, що тільки 
можна. Зайшов в одну оселю. Там хазяїн і донька. Не знали вони, де мене і посадити, нагодували, напоїли вином. Зовсім інше, 
ніж у Румунії. Я був почав давати гроші, а вони говорять: «Е, ні, слов’яни і слов’яни, гроші ні!». Мешканці виходять на вулицю, 
махають нам, підбігають до нас, руки цілують, вино виносять, а з нас уже й так достатньо. Не можна передати радість мешканців, 
та й ми радіємо. Дивлячись на це, розуміємо, яку велику справу робимо» [7].

Історик Н.М.  Яковенко влучно зазначила, що люди, проводячи реальну чи уявну межу «нашої землі», створюють дві 
географічно-культурні сутності – «землю Інших» та «свій» простір [289]. 21-річний лейтенант В’ячеслав Логвин– командир 
батареї 816-го артилерійського полку 281-ї стрілецької дивізії 2-ї ударної армії Резерву Верховного Головнокомандування, в листі 
від 20 жовтня 1944 р. захоплено писав батькам у Конотоп: «Я за тиждень побував у трьох Прибалтійських країнах, у Західній 
Білорусії. Бачив життя цих народів та їхню природу. Є красиві, багаті, веселі, прекрасні місця, та все це не краще України.  
Я думаю, що кращої природи, ніж на Україні, не знайти ніде» [18]. У лютому 1945 р. В.І. Логвину було присвоєно чергове звання 
старшого лейтенанта. Брав участь у Млавсько-Ельбiнзькiй та Схiдно-Померанськiй операціях, у листах писав про визволення 
Польщі і бої у Схiднiй Пруссiї, зустрiчі з остарбайтерами із Сумщини та про перемогу й повернення додому [19; 6; 20; 21].  
23 березня 1945 р. Логвин загинув у Польщi.

Через польську землю з Чернігова до Праги пройшов молодший сержант Олексій Корнієнко – старший писар 59-го окремого 
автомобільного полку 16-ї автомобільної бригади 60-ї армії 1-го Українського фронту. Осягнення простору «землі Інших» усе 
більше викликає здивування: «У Польщі люди живуть так, ніби війни немає, принаймні таке зовнішнє враження. Одягаються так, 
ніби свято  – чисто і добротно». І далі в листі до рідних додає: «Природа мало чим відрізняється від нашої. Країна густозаселена, 
густіше, ніж наша. Куди не глянь – село або хуторець притулилися до лісу чи посеред поля в ярку. Міста, які ми проїжджали, 
дуже красиві й чисті, з гарними будинками та чистими прямими вулицями» [23].

У свідомості солдата-червоноармійця культурно-географічний образ Європи як певного цілого окреслювався доволі 
чітко. Почасти цьому сприяла пропаганда. Після поразки нацистських військ у Курській битві в 1943 р. радянські органи 
політпропаганди розповсюджували в частинах, у тилу та в партизанських загонах листівки «Народи Європи – проти німців!», 
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у яких звучала риторика єдності зусиль країни Рад з європейським рухом Опору в боротьбі проти спільного ворога [12]. Схожі 
агітматеріали з європейським акцентом вийшли багатьма мовами: азербайджанською, вірменською, татарською, туркменською 
та іншими [8; 10; 9; 11]. Утім, те, що бачив солдат насправді, й те, що подавала радянська пропаганда, йшло в цілковитий розріз. 
Подорожі під час військових походів дають змогу пережити простір як цілість, відчути його протяжність. Контакти з місцевим 
населенням складають уявлення про народ, що його населяє, і одночасно створюють стереотипи його сприйняття. Відвідування 
пам’яток старовини пробуджує історичну свідомість, спонукає до створення картини минулого, відображення її в кількох 
проекціях.

Майор Олександр Поліщук у роки війни обіймав посаду інструктора пропаганди 931-го стрілецького полку 240-ї  стрілецької 
дивізії 40-ї армії  2-го Українського фронту. У своєму щоденнику, який він детально вів упродовж 1944 – 1945 рр., зафіксував 
безліч дрібниць побутового, культурного, соціально-економічного життя в країнах, де проліг його бойовий шлях. «Ментальний 
простір» Європи у нього виразно окреслений: «6.03.1945 р. Село Детвянська Гута1. Це село за 50 км від передової. Медсанбат 
розмістився у школі. Хороша будівля. У порівнянні з передовою – це справжній «Кисловодськ». Сидимо на другому поверсі в 
хорошій кімнаті й цілий день заводимо патефон. Пластинки з усієї Європи – Румунії, Угорщини, Чехословаччини і т. д. Найбільш 
приємні наші – «Помни обо мне» та ін. Штраус – мій улюблений» [25]. Європа для О. Поліщука починається з Румунії, Угорщини 
та Чехословаччини. «Присвоєний» простір оцінюється вищим балом, а тому Європу він зміщує на схід, ігноруючи географію 
та карту.

В останні дні німецько-радянської війни О.Т. Поліщук робить ще один запис у щоденнику, де остаточно фіксує власні уявлення 
та образи. 2 травня 1945 р. штурмовий батальйон 931-го стрілецького полку з ходу взяв моравське містечко Злін: «Я потрапив 
у місто вранці, тобто годин через 12 після його взяття. Що видатного в місті? Знаменита фабрика «Батя». Так, це дійсно гігант 
із великою кількістю корпусів [на] 10 – 12 поверхів. Батя, власник фабрики, давно розбився на літаку, син поїхав в Америку. 
Фабрикою управляла компанія. Із приходом німців фабрика перейшла в руки німця-капіталіста з компанії Герінга. Вона давала 
взуття для всієї Європи. Її вивіски можна було бачити в Румунії, Угорщині, не говорячи вже про Чехословаччину»,  – писав 
Олександр Трохимович [25].

Під час подорожей, зокрема й під час військових походів, реалізується складна гра між уявним і дійсним, між раніше відомим 
і набутим досвідом, між стереотипами й реальностями, між літературним зображенням та власним спостереженням. У результаті 
створюється синтетичний (узагальнений) образ про країну, відмінний від інших географічних просторів.

Найбільш рельєфними й поширеними темами у фронтових щоденниках, крізь які проступає збірний образ Європи, є 
спілкування з міським та сільським населенням.

Село. Особливо запали в пам’яті бійців Червоної армії європейські села. Чимало воїнів були вихідцями із сіл, тому цікавими 
є їхні порівняння з населеними пунктами на території країн Європи.

«Ми за кордоном, у Польщі. До чого тут народ фанатичний у релігії. Для нас це дико», – записав у щоденнику майор 
М.З.  Римар.  Йому, як політпрацівнику, людині, що була вихована в умовах атеїстичного суспільства, важко було зрозуміти 
глибоковіруючий польський народ [13]. Про польські села він писав так: «Дороги добре вимощені й упорядковані. Поблизу костелу 
школа… Жінки та чоловіки їздять на велосипедах… пішки мало. На базарі є все, від цвяха до винограду. Ціни дуже високі, два 
кілограми чорного хліба коштують 20 злотих чи карбованців… Огрядні корови, вівці, багато гусей. Зібраний і обмолочений хліб 
у скиртах. Жінки копають картоплю. Біля будинків квітники… Над управою орел і польський прапор. По дорозі гасла російською 
та польською мовами: «Браття-поляки, уперед на розгром фашизму!». Портрети Сталіна, Жукова, Рокоссовського… Життя тут 
незалежне від нас, незалежне від війни. Війна проходить осторонь» [13].

Разючий контраст між селами Чехословаччини і населеними пунктами Угорщини та Румунії описував майор О.Т. Поліщук. 
Його щоденникові записи можуть слугувати безцінним етнографічним матеріалом: «…12.01.1945. Село Радновці. Хороше село, 
ми стоїмо в школі. Цікаво. Школа на 35 осіб. В одній класній кімнаті навчаються всі вісім класів. Щоправда, програма слабенька. 
Займається один учитель, є ще один викладач музики, співів і танців. Ось і все. Для вчителя – хороша квартира. Це школа 
реформаторська – лютеран, є ще й інші. У реформаторів півень на церкві. Шкільна сесія не єдина, а принцип общини… 02.02.1945. 

1 Нині у складі округу Детва Банськобистрицького краю Словаччини.
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Село Детвянська Гута, строго на північ від міста Лученець2. Втягнулися в самі гори. Те, що було до цього, – квіточки. Висоти 1000 м 
і більше. Доріг мало, та й ті снігом завалені. У сторону не повернеш – прірва. Населення Словаччини добре говорить українською 
мовою... 20.02.1945. Скилярово. Я багато читав доповідей про Чехословаччину, але я ніколи не думав, що в цій країні існує така 
бідність, якої я не бачив ні в Румунії, ні в Угорщині. Села розташовані в горах. Займаються лісорозробкою, хліба майже не бачать. 
Одягаються в домоткані [речі], чоботи – це рідкість. Сім’ї великі – 5 – 8 осіб. В Угорщині цього не побачиш, там 1 – 2 дитини. 
Будинки погані – дерев’яні. Населення виключно скупе. За гроші нічого не дістанете. Та й брати крони не хочуть. Населення до 
подій ставиться байдуже. Для них «вшистко едно»3, аби лише їм жилося добре. Приватна власність – ось усе зло і в ідеології. Зате 
у них містечка розкішні. Вчора був у Какао. Чудне містечко. Справився зі справами і повернувся. Довго в пам’яті буде це Какао 
з прошитою снарядами церквою, розбитими будинками, з чудовим костелом...» [25].  

Досить відвертими є рядки в щоденнику рядового І.Ф. Дзюбана – стрільця взводу кулеметників 4-го ескадрону тачанок 
45-го гвардійського кавалерiйського полку 12-ї гвардійської кавалерійської дивiзiї 5-го  гвардiйського Донського козачого 
кавалерiйського  корпусу 2-го Українського фронту. Так, він писав і про вищий рівень електрифікації, і про кращу оснащеність 
радіоприймачами порівняно з населеними пунктами СРСР, і навіть про небажані інтимні стосунки з місцевим населенням: 
«…06.08.1944. Як підеш у село, то бачиш тут багато красивих дівчат, між якими ми б жили […], але нас не пускають, забороняють. 
Правда і те, що серед цього населення багато хворих на сифіліс і на трипер. Наші хлопці багато вже дістали триперу. Але я 
абсолютно жодних стосунків не маю… 19.08.1944. Село Коменешті. Я вчора вдень блукав по будинках, по зарослих вулицях і 
дворах… 20.11.1944. Правий берег р. Тиса. Село, де стоїмо, [називається] Такта Гаркани [Угорщина]. Крім іншого, є економія 
одного міського поміщика, у власності якого знаходиться 1 048 га. Ось зразок капіталістичної системи, класовий характер села, 
а візьми ти ще церкву і т.д. Релігія дуже сильна, більше греко-католицька і лютеранська, є і православна церква... 22.11.1944. 
Село за 80 км на захід від м. Мішкольц. Їхали цілу ніч до 6 години ранку по хорошій асфальтованій дорозі до Будапешта 120 км... 
28.11.1944. Виноградники й розкидані будинки за 12 км від міста Кочкорош. Ще позавчора вночі ми приїхали сюди. Тут суцільні 
виноградники. Ґрунт виключно піщаний… 18.12.1944. Село Шар-Егреш, що за 8 км від м. Шимонторнія [Шимонтонія]. Все ж 
тут в Угорщині більше, ніж у Румунії, кидається в очі культурність життя мадяр. Всі живуть в просторих, добре облаштованих 
чистих будинках, дуже багата і розкішна кімнатна обстановка. У більшості електричне освітлення не лише в житлових квартирах, 
але й в усіх хлівах, конюшнях і навіть убиральнях. Дуже багато забезпечено власними радіоприймачами. І невільно відчуваєш у 
всьому відсталу нашу, забуту в цьому відношенні Росію. Чого тут не побачиш – так це величезних металургійних заводів-гігантів. 
У цьому відношенні в них слабке місце... 18.04.1945. Село Стряни. Другий день знаходимося в першому моравському селі. Вчора 
о 8:45 перейшли кордон і вступили на територію протекторату Німеччини. Чехи, точніше морави, відрізняються від словаків. 
Ростом маленькі, дивно одягаються. Чоловіки одягаються подібно як у Буковині. Села побудовані на німецький тип. За 7 років 
німці нічого свого не дали. Народ залишився непідкореним. Це скоріше була колонія, [яку] грабували, експлуатували і все. Ось 
і вся цивілізація... 25.04.1945. Вночі переїхали кордон Австрії. Тауманендорф. Стоїмо в селі. Тут живуть виключно австрійці, 
розмовляють на німецькій мові. Місцевість тут дуже красива. Навколо ліси та гори. Австрійці живуть тут дуже культурно, і 
прекрасні тут дороги... вціліли залізничні мости. А на головному широкому й повноводному руслі наші побудували міст. На 
човнах ми швидко переправилися і поїхали на північ уздовж річки по жахливій грязюці. Коні зупинилися, не тягнуть. Степ дуже 
рівний, наче наші таврійські степи... 10.05.1945. Яка шокуюча зустріч у нас відбувалася в селах Моравії. [В] це просто важко 
повірити. Переможців вітали, плакали, цілували, закидали квітами. Народ днями не йшов із вулиць. Кожного солдата зустрічали 
вигуками «Ура!». В Україні так не зустрічали. Це й зрозуміло: то був розпал війни, а це перемога. Робили арки, писали лозунги 
«Здравствуйте, красноармейцы!». Були навіть граматичні помилки. Але видно було, [що] це народ радів…» [17].

Місто. Автори переважної більшості фронтових записок, які брали участь у бойових операціях на території європейських 
країн, залишили свої описи міст та враження від побаченого. Розбиті будинки, понівечені вирвами бомб вулиці та мостові, безлюдні 
квартали – все це не може приховати від спостережливих авторів красу архітектури, розвинену міську торгівлю, заможність 

2  Нині місто в центральній Словаччині.
3 Все одно, байдуже.
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городян, убранство осель, добре вимощену бруківку тощо. Урбаністична парадигма текстів щоденників 1944 – 1945  рр. займає 
значний обсяг наративу.

18 березня 1945 р. майор Поліщук відзначив, що вже майже рік як він за кордоном. Десятки міст залишилися позаду. Тому, 
ввійшовши у словацький Зволен, він без особливого ентузіазму констатував: «Удень дивився місто – нічого особливого немає  – 
типове європейське містечко: торгівля, промисловості немає» [25].

Старший сержант Г.С.  Довнар – командир мінометного розрахунку 49-ї гвардійської стрілецької дивізії 46-ї армії 
2-го Українського фронту, відрефлексував схожим чином. «У ніч із 23 на 24 [жовтня] ночували в Сегеді, – писав Довнар. – Хороше 
європейське містечко. Типу купецького. Багато заможних і бідних, маса магазинів. [Місто] красиве, з трамваями, високими 
багатоповерховими будинками, асфальтом» [7]. Цей молодий 19-річний хлопець із білоруського села, зачарований містами 
Румунії, Болгарії, Югославії, Угорщини та Австрії. Він шкодує, що через нічні переходи не може як слід розгледіти велике місто4, 
через яке проїжджає його частина, а тому приписує йому те, чого немає насправді. 

23 вересня 1944 р. Геннадій Довнар зазначив: «Учора о 5-й годині вечора (після бані) ми поклали початок новому маршруту.  
О 12-й годині ночі ми проходили місто, друге після Бухареста за величиною та красою, друга столиця Румунії. Шкода, що [через] 
ніч ми його не побачили як слід. Але при світлі фар багатьох автомашин ми бачили, що місто дійсно красиве, зовсім не зруйноване, 
навіть є тролейбусні лінії. А от чи ходять тролейбуси – не знаємо» [7]. Його іронія про те, що «якби не війна, не подорожувати 
б мені так, не бачити б мені стільки краєвидів», цілком справедлива. Усе повоєнне життя прожив у Луганську, з 1964 р.  – член 
Спілки письменників України, помер у 2009 р.

Рядовий І.Ф. Дзюбан із захопленням писав у своєму щоденнику про зустріч із румунським населенням та стан тамтешніх доріг: 
«...12.08.1944. Місто Редеуць [південна Буковина]. Вчора о 14:00 покинули новий табір і приїхали сюди для збирання врожаю. На 
шляху в селах пусто. Населення евакуювалося ще весною, на подвір’ях трава висотою дорослої людини. Стоїть спілий хліб, але 
його ніхто не збирає. А недалеко спереду синіють Карпатські гори. Місто невелике, але красиве... 24.08.1944. Тільки що пройшли 
тріумфальним маршем через місто Роман. Смішно, що в румунських селах, де ми вступали, населення на воротах і будинках 
вивісило білі прапори... 23.11.1944. Місто Надькорош. Сьогодні, як тільки приїхали в одне містечко, не встигнувши нагодувати 
добре коней, поїхали далі, увесь час по прекрасній асфальтованій дорозі... 25.11.1944. Сьогодні під вечір виїхали з Надькорош. 
Їхали через м. Кечкемет по хорошій асфальтованій дорозі» [17].

Опинившись на території Німеччини, бійці часто з презирством описували «вороже лігво». Цьому сприяв і вплив радянської 
пропаганди. Герой Радянського Союзу лейтенант І.М. Дорофєєв – командир кулеметного взводу 100-го гвардійського стрілецького 
полку 35-ї гвардійської стрілецької дивiзiї 4-го гвардійського стрілецького корпусу 8-ї гвардійської армії 1-го Білоруського 
фронту, 25 квітня 1945 р. писав: «Дорога найулюбленіша донечко! Ріднесенька моя, золотенька, спішу повідомити, що я живий і 
здоровий… На днях їду на Берлін. Яка гидка ця земля. Ночі холодні, ідуть дощі. Цвітуть сади. Але все це немило, тому що дуже 
хочу до тебе» [16].

Багате європейське місто. Заможне життя городян європейських міст впадало в очі радянським бійцям. Інтер’єр квартир 
та будинків, хороші дороги, електрифікація, зручні меблі та добротне домашнє начиння, тобто все, що формувало звичний 
комфорт жителів великих міст, подається авторами щоденників у гіперболізованій формі, доволі емоційно – «багатий», «дуже 
багатий», «блиск», «розкіш» і таке інше. 

Капітан П.О. Мітрошин – командир саперної роти 106-го інженерно-саперного батальйону 5-ї інженерно-саперної бригади 
6-ї  танкової армії 2-го Українського фронту, коли увійшов в одне трансільванське містечко, на початку жовтня 1944 р. зазначив 
у своєму кишеньковому записнику: «Увійшли в містечко Тест5. Рухаємося далі, жителі майже всі розбіглися. Квартири багаті 
меблями й обстановкою. Багато птиці та свиней у дворах» [26].

Побут угорців у румунських містах рядовий І.Ф. Дзюбан описав як «багатий і культурний», «всюди впадає у вічі розкішне 
життя мадяр». «Але там, де наші солдати пройдуть, то все перериють, все перевернуть уверх дном», – нарікає він. Більш 

4  За змістом встановлено, що йдеться про м. Крайова в Південній Румунії.
5 Вірогідно, назва помилкова.
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чутливіший до естетичних форм Іван Дзюбан, здається, помічав більше деталей: «Їхали через м.  Бейуш. Міська культурна 
публіка має вигляд буржуазний, багатий, вбраний» [17]. До початку війни в 1937 р. Іван Федосійович вступив до художнього 
училища в м. Ворошиловград (нині м. Луганськ), працював на Маріупольському металургійному заводі. Після окупації нацистами 
Донбасу до літа 1943 р. перебував на примусових роботах у таборі для цивільного населення «Нитайлово» поблизу м. Сталіно 
(нині м. Донецьк). 10 серпня 1943 р. мобілізований до лав Червоної армії. З жовтня 1943 р. – на фронті – стрiлець-автоматник 
1-го  батальйону 3-ї роти 312-го гвардійського стрілецького полку 109-ї гвардійської стрiлецької дивiзiї 44-ї армії Південного 
(4-го Українського) фронту. Виконував обов’язки художника при роті, випускав стінгазету, впродовж війни робив щоденні 
нотатки та замальовки з натури.

У листі молодшого сержанта О.І. Федоренка – старшого обчислювача топографічної служби, до матері, родичів і сусідів 
читаємо: «22.09.1944… Проїхали дві сотні кілометрів у Польщі. Красиві міста польські. От був у Жешуві: там і музика, там і 
радіо, магазини, чисті будинки, люди чисто одягнені, снують піші, на велосипедах, на нас дивляться запилених… А сьогодні 
вже інші картини бачили. Населення добре приймає нас, тут і українці привітні люди. Говорять по-українськи не чисто, але нас 
розуміють, не те, що поляки… Скоро закінчиться ця проклята війна. Можливо, через день-два будемо в Чехословаччині» [22].

Про красу, велич міст Австрії та Чехії дізнаємося зі щоденника майора О. Поліщука: «… 04.04.1945. О 21-й годині прийшли 
в Кремницю, пристойне містечко. Центр золотої промисловості Чехословаччини. Заходив, дивився штольні. Обладнання шахт 
хороше. Усі електростанції підірвані… 18.06.1945. О 22-й годині прибули в м. Відень. Проїхали Чехію через м. Брно. Яке чудове 
місто. Промисловий центр. Ліс заводських труб. Потім пішла рівнина, схожа на Кубань. Відень. Чудовий Дунай із дивними 
мостами. Їдемо через центр. 50% будинків розбиті. Це радує!.. 20.06.1945. Козинський, Очеретянський і я сьогодні оглядали місто 
та його пам’ятки. Дивилися кіно австрійське – молодіжне. Схоже на нашу стрічку «Музична історія». Оглядали палац Франца 
Йосипа. Чудова будівля. Тяжка, обрюзгла, [але] в той же час красива в стилі бароко» [25]. Політпрацівник  майор О.Т. Поліщук 
не сумнівався в істинній природі заможності європейських міст. Порівнюючи міста інших європейських країн – Угорщини та 
Румунії, він зазначав: «Їдемо в частину. Місто Нюретхаза6 – солідне угорське містечко. Воно, правда, двічі переходило з рук у 
руки німців і нас. Солідно постраждало від боїв. Населення в більшості втекло, залишилася лише прислуга та біднота. Місто 
порожнє. Великий прекрасний вокзал німці підірвали й запалили. Пройшли Румунію і стали біля порога Будапешта. Європу 
Саша [про себе в третій особі] побачив, як вона є. Шкіл у Румунії та Угорщині багато, і [вони] хороші, а населення неграмотне: 
в Румунії 60 – 65% і більше. Чому так [?], та тому, що в місяць потрібно платити 12 тис. лей, у середніх і вищих – 24 тис. лей. 
Середній заробіток в місяць – 1200 лей, а пуд хліба коштує 600 лей. Худоби багато в Румунії. Це тому, що там багато української 
та поміщицької [худоби]. Поміщики втекли, а худобу передали на зберігання селянам. Землі належать поміщикам. 75% селян 
володіють ¼ [частини] землі, а поміщики займають решту. Безробіття – ось [справжнє] лихо трудящих Румунії та Угорщини. 
Дехто добився отримати й освіту, і що ж їх спіткало, коли вони отримали дипломи інженера, агронома? Їм немає роботи, і 
вони працюють продавцями, офіціантами у м.  Редеуць». Дотримуючись класового підходу, майор О.Т.  Поліщук риторично 
підсумував: «Капіталізм створив багато, але хто ним користується і в чиїх руках він знаходиться… В центрах блиск, а на окраїнах – 
зубожіння» [25]. Марксистські інвективи Поліщука в його щоденнику розкриваються непереконливо на фоні частих згадок про 
розвинену міську торгівлю в Європі.

Міська торгівля. Централізоване карткове постачання, товарний голод, низька купівельна спроможність городян радянських 
міст різко контрастували з тим, що побачили солдати та офіцери, переступивши західний кордон СРСР [5, 42]. Містечко Сату-
Маре, що в румунському Закарпатті, видалося Поліщуку «приємним, багатим торгівлею, схожим до м. Сегед у Трансільванії». 
«Це купецьке містечко, яким був колись Ростов», – резюмував він далі [25].

Після нічного маршу в Малій Валахії війська 49-ї гвардійської стрілецької дивізії вранці 24 вересня 1944  р. увійшли в 
містечко Строгайя, де, за свідченням старшого сержанта Г.С. Довнара, купували собі «білизну, як сніг», та «неймовірного смаку 
пампушки» [7].

6 Ньїредьхаза.
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У румунському Плоєшті П.О. Мітрошин, походивши вузькими вуличками, вимощеними каменем, побачив «багато магазинів 
та дрібних лавок» [26]. У Пітешті також було «в магазинах всього багато», проте «дорого, якщо перевести на наші гроші». Крім того, 
на вулицях «донезмоги спекулянтів, які наші гроші приймають [за курсом] 1 рубль – 200 лей». Капітан Павло Мітрошин вловлював 
у міській атмосфері резонні побоювання і страх місцевих жителів: «Багато хто нас боїться, евакуйовуються, збирають свої речі, 
раптом Червона армія зачепить їх та їхнє багатство. Торговці трясуться за свої магазини, а солдати та офіцери навіть [пальцем 
їх] не торкаються» [26]. Навряд, що заяву капітана можна поширити на всі радянські війська. Піднесений тон О.П. Мітрошина 
пояснюється тим, що тижнем раніше, 25 серпня 1944 р., при форсуванні р. Серет він на чолі роти штурмом оволодів залізничним 
та шосейним мостами через річку, не давши противнику його підірвати. Цим забезпечив стрімкий наступ сил 6-ї танкової армії 
на м. Фокшани в ході Яссько-Кишинівської стратегічної наступальної операції. За цей подвиг Павло Олександрович Мітрошин 
24 березня 1945 р. був удостоєний звання Героя Радянського Союзу [4].

Місто і руїни. Друга світова війна стала переломним моментом в історії європейської урбанізації. Новий спосіб ведення 
бойових дій, масове застосування артилерії, танків, літаків перенесли вирішальні битви в зону великих міст. А це означало 
їхнє руйнування і винищення населення в колосальних масштабах. Левова частка інформації щоденникових записів, листів, 
фотографій, малюнків, інших писемних та зображувальних джерел із міської тематики належить повідомленням про руїни, 
спричинені бойовими діями.

Харків’янин Григорій Гребенюк, який був свідком масштабних руйнувань рідного міста після його визволення в 1943 р., схожі 
сюжети бачив упродовж усього бойового шляху. Перебуваючи з військами 67-ї гвардійської стрілецької дивізії 6-ї гвардійської 
армії 1-го Прибалтійського фронту в Балтії, військовий інженер 3-го рангу майор Г.Є. Гребенюк записав: «Прибув у містечко 
Салогай7. Точніше, колишнє містечко, так як від нього залишилися лише купи цеглин, щебеню, шматки заліза та труб, обгорілі 
дерева… На околицях всього шість-сім хатин. На землі ще свіжі рани війни – воронки…» [15]. Від румунського Сату-Маре, за 
словами О.Т. Поліщука, залишилася лише десята частина, «наша авіація все розбомбила вщент… дали так, [що] жодного будинку 
не пропустили» [25]. Коли П.О. Мітрошин був на під’їзді до Плоєшті, він зазначив, що «американці розбомбили всю околицю, 
бомби зрили землю, у кожну воронку стане автомашина [так, що] і не видно, і не вилізе з неї» [26].

Киянин Герой Радянського Союзу капітан В.Ф.  Цимбаленко – командир стрілецької роти 234-го стрілецького полку  
179-ї стрілецької дивізії 43-ї армії 1-го  Прибалтійського фронту, зауважив, що під час прориву ворожої оборони в Польщі 
«артилерія усіх видів працювала без зупинки 2 год, і, здавалося, нічого живого не залишилося, не могло залишитися» [14]. Саме 
ці «рани війни» – ось що було спільним в образі європейського міста з рідними Харковом, Києвом та іншими містами України.

У щоденниковому записі Івана Дзюбана за 6 листопада 1944  р. читаємо: «Містечко Надудвар [нині місто в Угорщині]. 
Вчора виїхали з Міке-Перч вночі, їхали через околиці м. Дебрецен. Місто дуже сильно зруйноване. Великі будівлі погоріли та 
зруйнувалися. Прекрасні мостові зриті вирвами бомб, снарядів і мін. По всьому упізнаються сліди жорстоких і жарких боїв… 
Їхали околицею Дебрецена. Дуже зруйноване місто. Великі будинки знищені. Чудова бруківка пошкоджена воронками від бомб, 
снарядів і мін. По всьому видно сліди від жорстоких боїв» [17].

Результати бомбардувань одного зі словацьких міст описував у своєму щоденнику майор О.Т.  Поліщук: «23.01.1945… 
Сьогодні полки просувалися вперед. Останній раз був у Рімавській Соботі [нині місто в південній Словаччині]. Відвідав музей. 
Чудове творіння. Хороший екскурсовод-професор. Місто хороше, але сильно постраждало. Два рази бомбардували наші та 
один раз німецькі літаки. Приводять у порядок. Відходячи, німці в чехів та словаків усе грабують: корів, свиней, мотлох. Народ 
нас зустрічає добре. Хоч іноді й наші чудять. Мобілізовують населення на території Чехословаччини, а посилають на роботу в 
Угорщину. Словаки категорично протестують» [25].

По-своєму побачив зруйновану Польщу молодший лейтенант О.І.  Героєв – льотчик 180-го гвардійського авіаполку 
15-ї гвардійської винищувальної авіадивізії РГК: «11.02.1945… З-під Сонка на попутних через міста, переночував, а далі 
через  зруйнований Старий Тарнув у містечко Ядовніке Мокре, звідти на автобусі в Краків. Ніч переночував у ньому. Враження 
від міста погане. Місто велике, сіре, постійно в диму…» [27].

7 Йдеться про поселення Салочяй на латвійсько-литовському кордоні. Нині входить до Пасвальського районного самоуправління Паневезького повіту Литви.
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Дійшовши до ворожої столиці, майор М.З. Римар – заступник командира з політчастини 819-го артилерійського полку                                            
295-ї стрілецької дивізії 5-ї ударної армії 1-го Білоруського фронту, 23 квітня 1945 р. у своєму щоденнику зазначив: «Ми в самому 
Берліні. Ось він – винуватець усіх бід і війн. Зараз його немає. 70 % будівель перетворені в уламки. Цілі вулиці – купи цегли і 
каміння. Дорого заплатили німці за свої навіжені плани» [13].

Таким чином, з огляду на викладене вище можна констатувати, що воїни Червоної армії, очистивши від нацистських 
загарбників пів-Європи й дійшовши з боями до самого серця країни-агресора, на власні очі побачили життя, побут, звичаї інших 
народів, відчули відмінності в менталітеті тієї чи іншої нації. Враховуючи закритість Радянського Союзу від інших держав світу, 
для більшості бійців це було б неможливим у мирний час. І як би це цинічно не звучало, саме війна надала їм таку можливість.
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14. Там само. – КН-193487. – Д-28444.
15. Там само. – КН-205773. – Д-32842.
16. Там само. – КН-214818. – Д-35229.
17. Там само. – КН-215926. – Д-35524.
18. Там само. – КН-221897. – Д-38012.
19. Там само. – КН-221904. – Д-38019.
20. Там само. – КН-221906. – Д-38021.
21. Там само. – КН-221908. – Д-38023.
22. Там само. – КН-233040. – Д-44593.
23. Там само. – КН-234355. – Д-45590.
24. Там само. – КН-2443. – Д-291.
25. Там само. – КН-2444. – Д-292.
26. Там само. – КН-34143. – Д-7675.
27. Там само. – КН-5580. – Л-1365.
28. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ – початку ХVІІІ століття. – К.: Laurus, 2012. 469 с. 
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Людмила РИБЧЕНКО *

ДЕМОГРАФІЯ І ДЕМАГОГІЯ: ДО ПИТАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ВТРАТ УКРАЇНИ

Питання військових втрат України в роки Другої світової війни є насамперед складником проблеми людських втрат 
Радянського Союзу, оскільки на німецько-радянському фронті воювали 95,2 % українців та уродженців УРСР, які зі зброєю в 
руках боролися з нацизмом у 1939 – 1945 рр.1 У Радянському Союзі з ідеологічних міркувань кількість полеглих замовчувалася та 
фальсифікувалася. Спочатку мільйони жертв перетворилися на поняття, а згодом на цифру, якою можна маніпулювати залежно 
від політичної кон’юнктури.  

Так, уперше про 7 млн жертв у війні Й. Сталін повідомив в інтерв’ю кореспонденту «Правди» з нагоди промови У. Черчилля 
у Фултоні; а про 20 млн загиблих радянські люди довідалися не зі звернення керівництва до свого народу, а з відкритого листа 
М.С. Хрущова прем’єр-міністрові Швеції Т. Ерландеру в 1961 р. До кожної чергової річниці Перемоги з’являлися все нові цифри 
загиблих – як з офіційних, так і неофіційних джерел. Сучасний російський історик Б. Соколов, використавши кілька методик 
непрямих підрахунків, озвучив кількість сумарних санітарних втрат Червоної армії в 43,4 млн осіб [4, 233]. 

Урешті-решт, як засвідчила сучасна дійсність, на черговому витку політичного використання пам’яті про війну жонглювання 
десятками мільйонів смертей уже російським президентом призвело спочатку до втрати кількох мільйонів загиблих воїнів-
українців та уродженців України, а згодом до нівелювання цінності життя їхніх нащадків. 

Проте війна завжди означає смерть – цивільних, військових – усіх, хто опиняється в її вирі. Ця досить банальна істина добре 
відома й зрозуміла всім, незалежно від віку, часу, партійної або соціальної приналежності. Майя Плисецька у своїх спогадах 
про 22 червня 1941 р. згадувала: «Слухали радіо. Напружені обличчя. Навіть безтурботні розуміли, що справа війни – вбивати 
людей. І хто вціліє, хто загине – справа долі» [3, 73]. Мільйони радянських чоловіків і жінок зустріли свою трагічну долю на 
фронті, зі зброєю в руках захищаючи свою землю від ворога. Однак навіть після смерті вони не отримали від держави права на 
індивідуальну пам’ять про себе. Натомість – сотні тисяч могил невідомих солдатів і красиві гасла про те, що «ніхто не забутий». 
Книжки, вірші й персональна пам’ять – лише для «офіційних» героїв. 

Через 70 років після завершення Другої світової війни стало зрозуміло, що встановити точну цифру загиблих у війні видається 
неможливим з огляду на об’єктивні та суб’єктивні чинники, зумовлені насамперед особливостями обліку, запровадженого в 
державі. Гуманізація українського суспільства потребує осмислення людського виміру втрат України в минулій війні, визнання 
цінності кожного життя, покладеного на вівтар Перемоги, обліку всіх жертв. Пам’ять про загиблих полягає насамперед у збереженні 
реальних імен і доль полеглих, їхніх родинних історій, названих іменах «невідомих» солдатів та у віднайдених батьківських 
могилах сивочолим дітям війни. 

Саме таким шляхом пішли майже всі учасники колишнього світового зіткнення. Переможена Німеччина офіційно не 
оголошувала цифр своїх втрат, однак практично всі місця поховань воїнів Вермахту, зокрема на теренах колишнього СРСР, 
давно встановлені, рештки перепоховані, солдатські жетони ідентифіковані. Польща порахувала кількість жертв Варшавського 
повстання, склавши в однойменному музеї поіменну книгу полеглих. 

Гідно вшанувати пам’ять про всіх загиблих воїнів і на їхніх прикладах переконливо розповісти нащадкам про злочини нацизму 
та сталінізму дає можливість лише персональний мартиролог. Цей гуманітарний проект є не тільки важливим джерелом для 
пошуку відомостей про конкретного загиблого воїна, а й слугує вагомим, документально підкріпленим науковим підґрунтям у 
дослідженні проблеми загальної кількості втрат воїнів-українців й уродженців України в 1941 – 1945 рр. та вивченні й аналізу 
демографічних показників контингенту полеглих за різними категоріями та критеріями. 

1 Підрахунки зроблені автором за такими джерелами: мобілізовано до лав ЧА та ВМФ – 7 млн осіб; воювали в лавах УПА 100 тис. осіб; воювали в лавах армій союзників 
251 тис. [2, 401; 5,7].

* Рибченко Людмила Вікторівна – завідувач науково-дослідного відділу Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», 
кандидат історичних наук.
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Першим утіленням персонального мартирологу в Україні став історико-меморіальний серіал «Книга Пам’яті України», 
підготовка якого розпочалася ще за радянських часів (наприкінці 1980-х рр.). Книга мала називатися Всесоюзною Книгою 
Пам’яті, однак під такою назвою вона так і не побачила світ. Кожна область незалежної України створювала свою «Книгу 
Пам’яті», до якої заносилися дані про загиблих, зниклих безвісти, померлих від ран та хвороб військовослужбовців Червоної 
армії, Військово-Морського флоту, Військово-Повітряних сил, прикордонних військ, органів НКВС, партизанів, підпільників, 
народних ополченців, бійців винищувальних загонів, розвідників, осіб вільнонайманого складу, протиповітряної оборони, а 
також цивільних, котрі брали участь у бойових діях. 

У пошуковій роботі Головній редакційній колегії, а також обласним, міським, районним редакціям, робочим групам та 
авторським колективам допомагали ветерани війни та родичі загиблих, пошукові групи, ентузіасти. 

Джерельною базою стали обласні державні архіви, регіональні архіви військкоматів, органів МВС і СБУ, відділи соціального 
забезпечення, органи РАЦС, музеї, подвірні книги сільських рад. Також активно залучалися матеріали низки архівів Російської 
Федерації, у яких зберігалися документи з обліку загиблих воїнів Червоної армії воєнного та повоєнного часу. 

Після збору та узагальнення інформації на кожного загиблого складалися й подавалися у книгах короткі біографічні відомості 
полеглих воїнів: прізвище, ім’я та по батькові; рік та місце народження; національність; партійність; соціальний стан; професія; 
час призову (мобілізації); військове звання; обставини і дата загибелі; місце поховання. У разі відсутності тих чи інших даних 
записи в тексті опускалися. 

Завершити публікацію персонального мартирологу планувалося до 50-ї річниці Перемоги, проте фінішував проект у перших 
роках ХХІ ст. Повне видання «Книг Пам’яті України» складається з 257 томів (у 260 книгах) і містить короткі біографічні дані на 
3 103 304 загиблих воїнів-українців та уродженців України (див. таблиця 1).

Науковці Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941 –1945 років за поданими в книгах персоналіями 
склали таблицю кількості втрат за всіма регіонами України. Більш детально дослідити інші демографічні показники загиблого 
контингенту за «Книгами Пам’яті України» проблематично, оскільки для цього необхідно перевести їх в електронний формат, 
що найближчим часом не планується.

 Таблиця 1
Кількість військовослужбовців, партизанів і підпільників-українців та уродженців України, 

представлених у «Книгах Пам’яті України»

№ п/п Назва регіону України
(Автономна Республіка, область, місто) Кількість томів Кількість персоналій

1. АР Крим 8 59 879

2. Вінницька область 9 148 588

3. Волинська область 3 31 489

4. Дніпропетровська область 12 (у 14 книгах) 216 096

5. Донецька область 24 245 316

6. Житомирська область 12 145 626

7. Закарпатська область 2 7136

8. Запорізька область 21 (у 23 книгах) 124 199

9. Івано-Франківська область 3 29 371

10. Київська область 8 168 833

11. Кіровоградська область 7 129 387
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№ п/п Назва регіону України
(Автономна Республіка, область, місто) Кількість томів Кількість персоналій

12. Луганська область 18 225 075

13. Львівська область 4 43 200

14. Миколаївська область 13 78 815

15. Одеська область 10 136 287

16. Полтавська область 12 186 228

17. Рівненська область 4 35 597

18. Сумська область 14 155 833

19. Тернопільська область 3 40 232

20. Харківська область 20 217 588

21. Херсонська область 11 75 813

22. Хмельницька область 10 120 900

23. Черкаська область 8 141 337

24. Чернівецька область 3 26 485

25. Чернігівська область 9 200 172

26. м. Київ 3 65 000

27. м. Севастополь 6 13 092

Загалом по 24 областях, АР Крим та м. Київ і м. Севастополь видано 257 томів 
«Книги Пам’яті України» (261 книга) 3 103 304

Поява «Книг Пам’яті України» засвідчила величезний попит у суспільстві на отримання інформації про загиблих учасників 
війни. Це потребувало розсекречення, дослідження та широкого оприлюднення оригінальних документів з обліку загиблих 
воїнів. Масив цих джерел поділяється на два види: первинні – донесення про втрати фронтів, армій, дивізій, полків та інших 
частин і з’єднань радянських Збройних сил та військових установ, а також вторинні – іменні повідомлення, що надходили від 
військових частин до місцевих військкоматів для інформування родин полеглих солдатів та офіцерів. 

Останній із двох документальних масивів зібраний у Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 
років і становить Документальний фонд з обліку людських військових втрат України у Другій світовій війні. Наразі він налічує 
9  117  архівних справ, що містять дані про загибель майже 3 млн воїнів Червоної армії. Документи не лише вивчаються, 
експонуються та досліджуються науковцями, а й оцифровуються та вводяться до Всеукраїнської електронної бази даних на загиблих 
та зниклих безвісти воїнів у роки Другої світової війни (далі ВБЗ). До неї вносяться відомості про полеглих у 1939 – 1945 рр. та 
померлих у госпіталях упродовж 1946 р. солдатів та офіцерів Червоної армії, призваних або народжених на території УРСР та в 
Криму, а також уродженців інших територій, які у графі національність зазначалися як «українці».  

Так, після завершення опрацювання матеріалів м. Києва було видано книгу «Київські адреси сповіщень про загибель», де 
вперше було оприлюднено останні листи 40 загиблих мешканців столиці, подано біографії адресантів. Також у додатку до видання 
вміщена база даних на загиблих та зниклих безвісти воїнів Києва, яка нараховувала 89 802 персоналії, що на 24 тис. осіб більше, 
ніж у тритомному виданні «Книга Пам’яті України – місто-герой Київ» [1, 348]. 

Робота з вторинним, регіональним масивом документів з обліку загиблих показала, що він дає змогу доповнити інформацію 
з фронтових донесень, однак фундаментом мають бути матеріали первинного обліку. Це іменні списки безповоротних втрат 
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військових частин і з’єднань, які складалися командуванням за кожні 5 – 10 днів і надсилалися до відповідних військових Управлінь 
з обліку загиблого й зниклого безвісти рядового та офіцерського складу. У них на кожного загиблого вказувалися прізвище, ім’я, 
по батькові, рік народження, звання, посада, місце служби, військкомат призову, дата та місце загибелі, місце поховання, адреса 
та імена рідних полеглого. Основна частина документів первинного обліку загиблих воїнів Червоної армії, Військово-Повітряних 
сил, Військово-Морського флоту, внутрішніх та прикордонних військ НКВС СРСР, радянських військовополонених зберігається 
в галузевих та державних архівах Російської Федерації та Німеччини. 

У перше десятиліття ХХІ ст. в цих країнах було завершено оцифрування цього обсягу архівних джерел. У Російській Федерації 
створено Узагальнений банк даних про захисників Вітчизни, загиблих і зниклих безвісти в період Великої Вітчизняної війни 
«Меморіал» (http://www.obd-memorial.ru), а в Німеччині – Загальна електронна база загиблих у німецькому полоні радянських 
військовополонених громадського об’єднання «Саксонські меморіали в пам’ять жертвам політичного терору» (http://www.dokst.
ru). Зусиллями наукового колективу Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років та за сприяння 
Всеукраїнського громадського об’єднанням «Союз Народна Пам’ять» у 2015 р. вибірки інформації з цих баз даних на полеглих 
воїнів-українців та уродженців України були передані в Україну та увійшли до складу Всеукраїнської електронної бази даних на 
загиблих та зниклих безвісти воїнів у роки Другої світової війни.

Таким чином, завдяки об’єднанню інформації з різних джерел нині ВБЗ нараховує 2 919 549 персоналій. Ця цифра не є 
остаточною кількістю втрат. Попередній досвід зіставлення відомостей із різних джерел засвідчив, що вторинний обсяг документів 
з обліку доповнює фронтові донесення на 27 %. Також можливі повтори персоналій та допущені помилки в електронних ресурсах 
сягають 15 %. Враховуючи ці показники, можна визначити, що після опрацювання всього масиву вторинних документів, вивірення 
та зіставлення даних ВБЗ може нараховувати 3 269 895 документально підтверджених персоналій воїнів-українців та уродженців 
України, загиблих, зниклих безвісти та померлих від поранень у 1941 – 1946 рр.

Разом із тим наявність майже тримільйонного електронного ресурсу з персональними відомостями про загиблих уперше дає 
можливість не лише назвати обґрунтовану цифру загальної кількості безповоротних військових втрат, а й детальніше дослідити 
демографічні показники цього контингенту. 

Вік загиблих коливається в діапазоні від 1928 р.н. до 1875 р.н. (від 13 до 66 років на 1941 р.). Інформація про дату народження 
84 921 особи (2,9 %) – відсутня. Незважаючи на те, що офіційно наймолодшим призовним контингентом у воєнний час були 
призовники 1927 р.н., серед жертв 552 особи (0,01 %) 1928 р.н. З них 70 осіб загинули на фронті під час бойових дій: 30 були вбиті, 
а 40 у бойових донесеннях значаться «зниклими» безвісти за різних обставин. На 136 воїнів не надійшли «похоронки», й вони 
були взяті на облік зниклими безвісти в післявоєнний час за зверненнями рідних. 79 осіб загинули у ворожому полоні. Близько 
200 осіб були звільнені з нацистських концтаборів.

До кінця 1943 р. граничний вік військовозобов’язаних збільшився з 50 до 55 років. Після реєстрації в місцевих військкоматах 
їх могли призивати на фронт. Таким чином, найстаршим контингентом були воїни 1888 – 1893 р.н., проте у документах з обліку 
втрат значаться 746 осіб (0,02 %) 1875 – 1887 р.н. Найстарішими стали воїни 1875 р.н.: уродженець Полтавської області Кузьма 
Никифорович Стрижак, старший сержант надстрокової служби, старшина батареї 162-го артилерійського полку, який зник безвісти 
у квітні 1942 р., та уродженець Дніпропетровської області Антон Дмитрович Краснощок, червоноармієць 684-го стрілецького 
полку, призваний у листопаді 1943 р. й зарахований зниклим безвісти у квітні 1944 р. за зверненням родини. Першому на час 
загибелі виповнилося 67 років, а другому – 69. Решта їхніх одноліток зустріли смерть у ворожому полоні.

Переважна кількість загиблих у 1941 – 1945 рр. (68 %) припала на військовозобов’язаний контингент першої хвилі мобілізації 
1905 – 1918 р.н. – 1 511 354 особи (52 %) та строковиків 1919 – 1922 р.н., які на час вторгнення військ Вермахту на територію 
СРСР перебували на військовій службі – 472 268 осіб (16 %). Найбільше загинуло воїнів 1912 р.н. – 137 057 осіб (4,6 %), 1921 р.н. – 
135 891 особа (4,6 %), 1910 р.н. – 129 730 осіб (4,4 %) та 1914 р.н. – 122 853 особи (4,2 %). 

Кількість загиблих воїнів 1875 – 1927 р.н. другої хвилі мобілізації 1943 – 1945 рр. становила 846 422 особи (29 %), з яких 
308 755 осіб (10,5 %) – призовники 1923 – 1927 р.н. (див. таблиця 2).
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Таблиця 2
Аналіз ВБЗ за роками народження загиблих, зниклих безвісти та померлих 

від ран воїнів-українців та уродженців України в 1941– 1946 рр.

Рік 
народження

Кількість 
осіб Відсоток Рік 

народження
Кількість 

осіб Відсоток Рік 
народження

Кількість 
осіб Відсоток

1875 5 - 1894 12344 0,42% 1913 115860 3,96%

1876 6 - 1895 17875 0,61% 1914 122853 4,2 %

1877 10 - 1896 23379 0,80% 1915 91955 3,14%

1878 5 - 1897 31217 1,06% 1916 73802 2,52%

1879 11 - 1898 36958 1,26% 1917 68073 2,33%

1880 23 - 1899 38013 1,3% 1918 117197 4,01%

1881 32 - 1900 65948 2,25% 1919 113016 3,87%

1882 35 - 1901 58497 2% 1920 110520 3,78%

1883 52 - 1902 72634 2,48% 1921 135891 4,6 %

1884 70 - 1903 79242 2,71% 1922 112841 3,86%

1885 104 - 1904 81040 2,77% 1923 91094 3,12%

1886 144 - 1905 94412 3,23% 1924 76679 2,62%

1887 249 - 1906 103536 3,54% 1925 77700 2,66%

1888 403 - 1907 112275 3,84% 1926 59908 2,05%

1889 781 - 1908 110982 3,8% 1927 3374 0,11%

1890 1433 0,04 % 1909 114814 3,93% 1928 552 -

1891 3139 0,1 % 1910 129730 4,4 % невідомий 88922 3,04%

1892 5337 0,18 % 1911 118808 4,06%

1893 8712 0,29 % 1912 137057 4,6 %

Загальна кількість – 2 919 549 осіб

У фронтових донесеннях про втрати значилася графа про час призову загиблого та військкомат призову. На жаль, її не 
завжди або не повністю заповнювали – відсоток відсутніх даних про рік призову сягає 42,7 %, проте аналіз решти персоналій 
дає можливість установити кількість загиблих воїнів, призваних або мобілізованих у різні роки. 

Так, 201 131 (7 %) загиблих були призвані в 1939 – 1940 рр. – до нападу Вермахту на територію СРСР. Найбільший відсоток 
призваних припадає на 1941 р. – 786 274 особи (27 %). Це пояснюється не лише трагічними обставинами на фронті, у яких 
перебували воїни першої хвилі мобілізації, а й приховуванням фактів повторного призову зі щойно визволеної від ворожої 
окупації території України значного контингенту військовозобов’язаних. Та сама причина й незначної кількості загиблих, у 
документах яких у графі «військкомат призову» значиться «польовий військкомат», – 8 454 особи (0,3 %). Утім, навіть ця цифра 
слугує вагомим аргументом для тих, хто й дотепер заперечує ганебні факти функціонування цих армійських структур і трагічні 
наслідки їхньої діяльності (див. таблиця 3).
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Таблиця 3
Аналіз ВБЗ за роками призову загиблих, зниклих безвісти та померлих 

від ран воїнів-українців та уродженців України в 1941 – 1946 рр.

Рік Кількість осіб Відсоток

1939 85481 3%

1940 115650 4%

1941 786274 27%

1942 34485 1%

1943 255243 9%

1944 384401 13%

1945 7674 0,26%

невідомий 1250341 42,7%

Загальна кількість – 2 919 549 осіб

Аналізуючи документи про загибель, можна дійти висновку, що точних даних про час призову, дату й місце загибелі більшості 
солдатів та офіцерів отримати неможливо. Причинами цього є і складна ситуація на фронті, і незадовільний стан військового 
обліку. 

На початку ворожого нападу складання персональних звітів про загиблих було практично зірване, з лютого 1942 р. і до 
середини 1943 р. звітування становило лише половину поточних втрат і тільки в останній рік війни досягло належного рівня. 
Як результат – до завершення війни на офіційному обліку перебувало лише 55  % загиблих. Серед причин такого низького 
рівня зарахування втрат було нерозуміння керівництвом СРСР завдань персонального обліку та постійний пошук його місця у 
військово-адміністративній системі. Обрахування загиблих використовувалося і для з’ясування потреби в новому поповненні 
воюючих військ, і для вирішення пенсійних питань родинам, які втратили на війні своїх годувальників. Спеціальна структура з 
виявлення й накопичення персональних відомостей про загиблих – Центральне бюро з персонального обліку втрат особового 
складу діючої армії – була сформована лише через шість місяців після початку війни й проіснувала трохи більше року. Відділи з 
обліку загиблих в управліннях армій і фронтів, а також окреме управління в Наркоматі оборони з’явилися лише наприкінці війни. 

Під час найбільших наступальних боїв Червоної армії первинним фронтовим обліком опікувався начальник Тилу, який не 
мав важелів впливу у військах. Тричі спільне зарахування загиблих ділилося згідно з належністю полеглого до офіцерського або 
рядового та сержантського складу. Причому центральна установа з обліку останніх із 1941 до 1946 рр. шість разів змінювала 
своє підпорядкування й назву. Своєчасність, ретельність та акуратність під час складання іменних списків залежали лише від 
сумлінності фронтових командирів. 

До того ж, поза військовим обліком залишилися значні контингенти полеглих у найближчих боях щойно мобілізованих із 
визволених територій місцевих жителів. Під час наступу Червона армія самостійно призивала до своїх лав військовозобов’язаних, 
до яких належали призовники, які за роки окупації досягли призовного віку, а також відпущені додому військовополонені та 
призвані раніше воїни, котрі через певні обставини опинилися на окупованій ворогом території. Затавроване перебуванням 
на окупованій території нове поповнення відразу направляли змивати свою «провину» кров’ю, до «очищення» їх, як правило, 
не брали на облік особового складу. У цивільному одязі, погано озброєні та навчені, вони майже не мали шансів повернутися 
живими, а до контингенту загиблих їх зараховували не військові частини, а місцеві військкомати, відповідно до заяв родин та 
уточнювальних документів. 
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Попередній аналіз персоналій загиблих, зниклих безвісти та померлих від ран воїнів-українців та уродженців України в 
1941 – 1946 рр. свідчить, що з 2 919 549 осіб – 1 507 937 осіб (52 %) значаться зниклими безвісти з умовною датою зникнення 
(переважно вказувався 1944 р., коли вся територія України була визволена від окупантів) (див. таблиця 4).

Таблиця 4
Аналіз ВБЗ за роками смерті загиблих, зниклих безвісти та померлих 

від ран воїнів-українців та уродженців України в 1941 – 1946 рр.

Рік Кількість осіб Відсоток

1941 410881 14,07 %

1942 328786 11,26 %

1943 653627 22,38 %

1944 1071139 36,68 %

1945 355880 12,18 %

1946 1769 0,06 %

невідомий 97467 3,33 %

Загальна кількість – 2 919 549 осіб

Найбільш показовим прикладом незадовільного стану військового обліку може слугувати діяльність Переяслав-
Хмельницького РВК Київської області. Розташований уздовж лівого берега Дніпра в межах східного кордону Київської області, 
Переяслав-Хмельницький район під час оборонних та визвольних боїв перебував у епіцентрі фронтових подій. У вересні 1941 р. 
тут в оточенні загинули захисники столиці України, а восени 1943 р. утворився Букринський плацдарм, який відіграв трагічну 
роль у визволенні Києва. Ці обставини суттєво вплинули на фронтову долю місцевих воїнів. Однак якою вона була насправді, 
ми вже не дізнаємося, оскільки в Переяслав-Хмельницькому РВК один із найвищих по Україні відсоток загиблих, узятих на 
облік у післявоєнний час: він становить 65 % (з 8 033 полеглих воїнів – 5 200 осіб). Серед документів цього РВК є унікальний 
персональний список зниклих безвісти від 27 серпня 1946 р., складений за заявами родин про пошук військовослужбовців, із 
якими було втрачено зв’язок під час війни. На 131 аркуші в ньому значаться 3 688 імен. Майже всі зазначені у списку Управлінням 
з обліку загиблих та зниклих безвісти воїнів рядового та сержантського складу (Москва) були зараховані зниклими безвісти в 
червні 1944 р., а родинам сповіщення про загибель виписані однією датою – 12 грудня 1946 р.

Отже, можна стверджувати, що гідно зберігати пам’ять про всіх полеглих, а також документально й обґрунтовано проводити 
дослідження кількісних та якісних демографічних показників стосовно цього контингенту можна лише за персональними 
мартирологами – «Книгою Пам’яті України» та Всеукраїнською електронною базою даних на загиблих та зниклих безвісти воїнів 
у роки Другої світової війни. 
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Валентина СМІРНОВА *

НА ТЕРЕЗАХ ВІЙНИ І МИРУ: ОГЛЯД РАДЯНСЬКИХ І
ПОВСТАНСЬКИХ АВТЕНТИЧНИХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ (1944  – 1951 рр.)

В умовах незалежної Української держави проблема вивчення історії національно-визвольного руху 40 – 50-х рр. ХХ ст. 
залишається однією з найбільш актуальних у вітчизняній історіографії. Зокрема, останнім часом побільшало праць, що дають 
можливість наблизитися до розуміння гостроти безкомпромісного протистояння радянських владних структур і українського 
повстанського руху на завершальному етапі Другої світової війни та в роки першого повоєнного п’ятиріччя [58; 59; 65; 66; 75; 96].

Нині відомо, що із січня 1944 р. 17 тис. «червоних» партизанів допомагали радянським військовим частинам у визволенні 
Правобережної України, з яких близько 10 тис. одночасно боролися з учасниками самостійницького руху [58, 17; 66, 454].

За неповними офіційними даними, із січня 1944 р. і до червня 1945 р. радянські органи держбезпеки захопили 93 610 «бандитів», 
із «повинною» з’явилося 40 395 осіб [96, 66]. Лише в березні 1944 р. у Ровенській і Волинській областях проти повстанців було 
сконцентровано близько 28  тис. осіб (регулярні війська і підрозділи НКВС) [65,  14]. Незважаючи на жорстокий характер 
протистояння, повстанський рух продовжував діяти і набирати нових обертів. Наприклад, у серпні 1945 р. повстанці здійснили 
77 саботажно-терористичних акцій, а наступного місяця – удвічі більше [67, 491]. З липня 1945 р. і до кінця 1953 р. Політбюро 
ЦК  КП(б)У сім разів ухвалювало постанови, у яких ішлося про заходи з «ліквідації залишків банд українсько-німецьких 
націоналістів у західних областях УРСР» [66, 490 – 495; 96, 71 – 79]. Перед секретарями місцевих обкомів, райкомів КП(б)У, 
керівниками обласних і районних структур НКВС систематично ставилися завдання про термінову розробку конкретних планів 
«повної ліквідації кожної окремої бандитської групи». До їхнього виконання активно залучалися армійські частини військових 
округів та прикордонні війська, проводилися різноманітні заходи щодо дезорганізації підпілля. Серед цих акцій протиповстанської 
боротьби наймасштабнішою стала «Велика блокада», організована в січні – квітні 1946 р. Тоді було задіяно щонайменше 229 тис. 
осіб, зокрема: гарнізони військ Прикарпатського і Львівського військових округів, внутрішні, залізничні, прикордонні війська 
НКВС Українського округу, війська державних органів безпеки того самого округу, міліція, бійці винищувальних батальйонів 
(«яструбки»), групи сприяння [66, 500 – 501]. За даними повстанських джерел, під час цієї «блокади» загинуло щонайменше 
5 тис. вояків УПА, потрапили в полон 17 тис. учасників націоналістичного підпілля (загальні втрати становили близько 40% 
учасників національно-визвольного руху) [66, 507]. За таких умов із кінця 1947 р. повстанці були змушені перейти в глибоке 
підпілля. Вагомими чинниками боротьби повстанців проти радянізації західноукраїнського регіону стали Головний осередок 
пропаганди й інформації (ГОПІС) та  підрозділи служби безпеки ОУН.

До початку 1950-х рр. кількість учасників повстанського руху значно зменшилася. Про це свідчать такі дані МДБ: на 3 березня 
1948 р. у західноукраїнському регіоні налічувалося 647 організацій (3 176 осіб), 188 «бандгруп» (1 229 осіб) і 2 019 «бандитів-
одинаків»; на 17 квітня 1952 р. – 71 провід (160 осіб), 84 бойові групи ОУН (252 особи), окремі бойовики (647 осіб); на 21 листопада 
1953 р. – 15 проводів ОУН (40 осіб), 32 підпільні організації і групи (164 особи), 106 окремих бойовиків [98, 73]. Утім, навіть у 
цей період проти «залишків бандитів ОУН і УПА» органи держбезпеки продовжували залучати великі контингенти виконавців. 
Наприклад, восени 1953 р. в операції проти «українських бойовиків» на Станіславщині взяли участь кілька тисяч бійців внутрішніх 
військ [66, 540].

Слід узяти до уваги й такі суттєві факти: у грудні 1949 р. понад 77 тис. учасників українського руху Опору скористалися 
пропозицією радянського уряду скласти зброю в обмін на «повне прощення»; від 1946 р. до 1952 р. у віддалені регіони Радянського 
Союзу були примусово виселені 201 тис. членів родин учасників національно-визвольного руху [60, 486; 75, 325]. Загальні втрати 

*  Смірнова Валентина Ігорівна – старший науковий співробітник науково-експозиційного відділу Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», заслужений працівник культури України.
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радянської сторони в боротьбі проти ОУН та УПА становили близько 30 тис. осіб [96, 84]. Натомість, за оцінками сучасних 
вітчизняних істориків, сумарні безповоротні втрати учасників українського націоналістичного підпілля й повстанського руху 
в перше повоєнне десятиріччя сягали майже 500 тис. осіб [66, 550]. Утім, далеко не всі складні й драматичні сторінки цього 
протистояння досліджені через недостатність і обмеженість джерельної бази.

З огляду на зазначене вище доцільною видається потреба виявити всі наявні автентичні документальні джерела з означеної 
проблематики, що зберігаються у фондозбірні Меморіального комплексу, систематизувати їх по кожній зі сторін протистояння 
(радянські та повстанські) для того, щоб проаналізувати особливості інформаційного потенціалу найбільш цікавих і змістовних 
матеріалів по кожній із цих груп.

Радянські джерела. На нашу думку, розмаїття цієї групи джерел (загалом близько двох десятків одиниць) варто презентувати 
за походженням, характером та видовими ознаками, зокрема:

 – документальні матеріали із середовища радянського партизанського руху, що містять відомості про дії націоналістів у 
1944 р. (загального характеру – з поточної та звітної документації радянських партизанських з’єднань, які брали участь у боях 
із українськими самостійниками; особистого походження – щоденники радянських партизанських командирів);

 – пропагандистські листівки за темою ОУН та УПА 1944 – 1945 рр. (пропагандистського відділу ЦК КП(б)У, самостійного 
друку партизанських з’єднань).

Зауважимо, що всі наведені вище матеріали загального характеру містять маркування «МПУ» (республіканська виставка 
«Партизани України в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників» (1946 –1950 рр.). Як свідчить документація виставки, 
ці матеріали були вилучені з експозиції до початку 1950 р. [81, 64 – 71]. З цього приводу можемо припустити: це було зроблено 
заради уникнення «зайвих» питань з боку відвідувачів, зокрема щодо неточностей або перебільшень у виставлених матеріалах, 
що не могло бути непоміченим.

Тепер складно стверджувати, коли саме і з якою метою було зроблено перезапис допиту повстанців, який відбувся 7 січня 
1944  р. у штабі Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання [8]. Фактично інформацію надав лише один із трьох 
«спійманих» – «Продул», яку стисло зафіксовано на двох аркушах учнівського зошита. «Продул» розповів дуже багато: про 
дислокацію підрозділів УПА на теренах Ківерцівського, Ковельського, Любешівського, Маневицького, Турійського, Шацького 
районів Волині; кількість їхнього особового складу; псевдо деяких командирів загонів (куренів) і сотень; місця розташування 
пунктів зв’язку. Однак важко сказати, який ступінь достовірності цієї інформації. Так, у районі Кримне біля с.  Дубечне на 
Рівненщині на той час діяв «Дубовий»1, про якого засвідчено: «…Зі своїм куренем пішов до Купичева2… Він стояв біля міста 
Луцьк, у нього біля 400 чол…». Начебто відповідає дійсності й така інформація: ««Рудий»3 (курінний) приїхав у Кримне. У нього 
100 – 150 чол. На Вилимок (між Кримне та Пнівне)4… «Лисий»5 і «Рудий» – начальники над куренями. Озброєння сотень: на чоту 
(взвод) – 3 – 4 ДП6 та гвинтівки, автоматів мало. Є артилерія, навіть важкої декілька…». Утім, названо й псевдо командирів, які 
не могли діяти на той час у цьому регіоні, зокрема «Шугая»7 і «Яструба»… 8.

Із документації загального характеру насамперед відзначимо звіт Кам’янець-Подільського з’єднання до УШПР (про 
націоналістів тут найбільш докладно і конкретно) [19]. Уже на початку зазначеного тексту наголошено, що партизани постійно 

1 Дубовий Іван Самійлович (1920 – 1951 рр.). Навчався в духовній семінарії (м. Кременець Тернопільської області). Член ОУН. Політв’язень польських тюрем (1937 – 
1939 рр.). Член організаційної референтури ОУН у Кракові (Польща, 1940 – 1941 рр.). Провідник Сарненської округи ОУН, організатор військових вишколів та відділів УПА 
(Рівненщина). Командир групи «Заграва» (1943 – 1944 рр.), воєнної округи «Завихост» (1945 – 1946 рр.) УПА-Північ. Майор УПА (1945 р.). Крайовий командир УПА-Північ 
(1946 – 1949 рр.). Заступник провідника ОУН на ПЗУЗ (з 1949 р.). Загинув у бою з підрозділом держбезпеки.

2 с. Купичеве Турійського району Волинської області.
3  Стельмащук Юрій Олександрович (1920 – 1945 рр.). Командир воєнної округи «Турів» (1943 – 1944 рр.), воєнної округи «Завихост» (1944 – 1945 рр.).
4 с. Пнівне Камінь-Каширського району Волинської області. 
5 Климчак Іван (1915 – 1944 рр.). Хорунжий УПА, командир куреня «Буг» (поч. 1944 р.), командир бригади «Пилявці».
6  Ручний кулемет В.О. Дегтярьова. Прийнятий на озброєння в РСЧА в 1927 р.
7 Котельницький Григорій Володимирович (1907 – 1946 рр.). Командир оперативної групи УПА-Захід (поч. 1944 р.), командир тактичного відтинку «Пліснесько» воєнної 

округи «Буг-2» (1944 р.).
8 Карпенко Дмитро (1917 – 1922 рр.). Хорунжий УПА. Сотенний сотні «Сіроманці» УПА-Захід.



119

відчували «великий націоналістичний контрреволюційний вплив»у районах їхньої постійної дії, тобто у Славутському, 
Проскурівському, Ізяславському, Старокостянтинівському, Ляховецькому районах Хмельниччини [22,  1]. У розділах про 
агентурну та контррозвідувальну роботу звертаємо увагу, зокрема, на ті рядки, де йдеться про особливості боротьби з 
націоналістами на початку 1944 р.: «…Налагоджувати агентурні зв’язки було досить важко, тим паче, націоналісти корінним 
чином змінили свою тактику. Згідно з інструкцією керівництва ОУН та УПА до всіх низових організацій, усілякі відкриті дії в 
міру наближення Червоної армії припинялися. Чоловіче населення йшло в ліси або відсиджувалося в погребах, ямах та інших 
укриттях. Інструкція зобов’язувала пропускати Червону армію, а потім починати діяти методами індивідуального терору проти 
радянських і партійних робітників, працівників НКВС і НКДБ. Вона відкрито вимагала, щоб кожний місцевий мешканець 
відмовлявся працювати в органах радянської влади, інакше він буде підлягати знищенню. У селах перелякані селяни зустрічали 
партизанів мовчанкою, однак, побачивши, що це не звірі, про яких розписували націоналісти, починали розв’язувати язики, 
розповідати про склади націоналістів, де зберігаються сотні пудів хліба і м’яса… Через агентуру вдавалося систематично 
доставати літературу, газети, журнали, листівки і завдяки цьому бути в курсі справ націоналістів» [22, 50 – 51].

До збірки «Схем бойових операцій Кам’янець-Подільського з’єднання», призначеної для експонування на республіканській 
партизанській виставці (загалом містить 10 спеціально виготовлених схем із додатками до них у вигляді копій бойових наказів, 
а також оригінальних довідок за підписами командування), входять три «бої з буржуазно-українськими націоналістами», що 
сталися біля с. Теремне Острозького району Рівненщини 25 – 26 червня 1943 р.; с. Велика Мощаниця Здолбунівського району 
Рівненщини 21 березня 1944 р.; с. Стригани Славутського району Хмельниччини 12 травня 1944 р. [73, 6 – 43]. Крім того,  зазначені 
тут відомості про загальну кількість противника та його втрати явно не відповідають дійсності. Так, у ході бою під Теремним 
було «вбито і поранено близько 800 націоналістів, трофеї – 4 гвинтівки, один наган»; після семигодинного бою під с. Велика 
Мощаниця – з 600 націоналістів загинули 224 особи, 2 особи потрапили в полон, при цьому на всіх припадали 31 гвинтівка, 
1  автомат, 3 ручних кулемети і 2 нагани; в шестигодинному бою під Стриганами «взяли участь 400 націоналістів», із них загинули 
102 особи, 21 особа потрапила в полон, трофеї – 31 гвинтівка, 8 ручних кулеметів, 4 автомати». Ймовірно, що до упівців зарахували 
й відділи сільської самооборони.

У підсумковому документі про бойову діяльність Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання відзначено лише ті 
бої з повстанцями, які відбувалися  на підступах до м. Ковель в лютому 1944 р. [68]. Наведені цифри втрат «ворожих сил» доволі 
значні: «винищено 1 103 німецьких солдати та офіцери і 118 націоналістів». Ще цікавішим видається зіставлення цих даних зі 
щоденниковими записами Ф.П. Ткаченка9 [90]. У цих боях під Ковелем рота під командуванням Ф.П. Ткаченка вела бої в районі 
Несухоїжі10 (на той час саме біля цього містечка зосередилися найбільші контингенти відступаючих німецьких військових частин, 
а також місцеві підрозділи УПА – Північ).

У записах Ф.П. Ткаченка від 15 лютого 1944 р. читаємо: «Позавчора були збори комбатів. Наказано готуватися до маршу на 
велику бойову операцію, допомогти Червоній армії просувати фронт…» [98, 155]. Про початок конкретних дій у цій операції, 
зокрема з «бульбівцями» (відповідно до радянської пропаганди, автор не виокремлював «бульбівців» від «усіх інших «гітлерівських 
посіпак»), зафіксовано через тиждень: «Група розвідників у кількості 25 чол. відправилась уточнити дані про противника в 
м. Несухоїжі, щоб узяти провідників увечері (вірніше, вночі) і піти в наступ. Але на велике наше горе, розвідку застигло нещастя. 
У районі Несухоїзьких хуторів бульбівці влаштували засідку і, підпустивши їх на близьку відстань, вбили 8 розвідників. Загинули 
чудові бойові товариші… Ця велика поразка на околицях Секунських лісів загальмувала й відтермінувала наше завдання на 

9 Ткаченко Федір Павлович (1914 – 1994 рр.). Закінчив Глухівський технікум механізації сільського господарства (1934 р.). Технік-технолог. У 1936 – 1939 рр. – на 
строковій службі (Забайкальський військовий округ). Завідувач відділу пропаганди й агітації Холминського райкому ЛКСМУ Чернігівської області (1939 р.). Інструктор 
військово-фізкультурного відділу Тернопільського обкому ЛКСМУ. Секретар Заліщицького райкому ЛКСМУ Тернопільської області. Із червня 1941 р. – лейтенант, командир 
автопаркового взводу 16-го залізничного батальйону 25-ї залізничної бригади Південно-Західного фронту. Учасник Київської оборонної операції. Оточенець. З 10.11.1941 р. до 
29.04.1944 р. – у складі Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання. Командир відділення, взводу, роти партизанського загону ім. М.О.Щорса №1, помічник комісара 
з комсомольської роботи з’єднання. Член Волинського підпільного обкому ЛКСМУ. Із травня 1944 р. – на комсомольській і партійній роботі у Львівській області. З 1962 р. – 
начальник Львівського обласного управління МВС. Генерал-майор у відставці (1974 р.).

10   Нині м. Тойкут Ковельського району Волинської області.
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добу…» [98, 156]. 22 лютого бій під Несухоїжами тривав сім годин, у результаті чого, як свідчить автор щоденника, було розгромлено 
«штаб 17-го полку СС» і взято численні трофеї (дані про націоналістів у автора тут відсутні) [98, 158]. Вірогідно, вище згадані 
«118 націоналістів» – це та сама «Золота рота УПА», яка, за спогадами командира з’єднання, була знищена під Несухоїжами 
23 лютого «одним із підрозділів партизанів» [88, 248 – 252].

Викликають дослідницький інтерес і щоденники учасників Західного рейду з’єднання Українських кавалерійських 
партизанських загонів – К.С. Степанова11 і П.Я. Химича [99; 100]12. Зауважимо, що і Київський загін, і загін ім. М.С. Хрущова, у 
складі яких воювали ці партизанські командири, вважалися не лише авангардними в з’єднанні, а й найбільш результативними. 
У записах К.С. Степанова від 24 січня 1944 р. йдеться про те, що завдяки викриттю «крупної бульбівської організації марш 
відкладено на добу. Цілий день ознайомлюємося з документами і листуванням, які захоплені в бандерівців…» [102, 29].

У надрукованому щоденнику М.І. Наумова ця «бульбівська організація» фігурує під назвою «надрайон «Берег» [62, 150]. 
За твердженням командира з’єднання, тоді було захоплено понад 1 700 документів «першочергової важливості» й передано до 
УШПР [62, 151].

26  січня партизани-наумівці нарешті перейшли «фронт», а кілька діб потому К.С.  Степанов знову подає інформацію 
про націоналістів: «28.01. Степань13. Під час зупинки нашого з’єднання спіймали двох бандерівців. Допитали одного, 
другого розстріляли. Одного залишили, щоб вказав склади із продовольством… Увечері в результаті недбалості бандерівець 
утік…» [102, 33]. І далі, під час перебування з’єднання на Рівненщині та Волині, автор щоденника постійно фіксував перебіг 
боротьби з повстанцями. Ось кілька цікавих уривків: «2.02. Поспішаємо зайняти  Торговиці14… 3.02. о 2 год. підійшли впритул… 
Противник (націоналісти) надають спротив. Йдемо в наступ. Після короткого бою противник біжить, залишивши до 6 осіб 
убитими, узяті полонені. Вночі продовжуємо вести розвідку переправи, але даремно. Усі мости пошкоджені… О 14.00. зайняли 
Перекладовичі 15. До нас прийшло три чоловіки колишніх радянських працівників. 25 місяців вони ховалися в землянках… Багато 
розповідають про націоналістичний терор… 5.02. о 12.00. прибули до с. Шклінь16, де розташувалися на відпочинок. По дорозі 
наша розвідка затримала групу озброєних бандерівців, які заготовляли продукти. Групу повністю розстріляли, а документи 
відправили до штабу» [102, 36 – 38].

П.Я. Химич розпочинає свої спогади про націоналістів з того часу, коли наумівці, форсувавши р. Буг, «знову зустріли своїх 
старих знайомих – бандерівців» [99, 31]. Ось кілька уривків із його записів за березень і квітень 1944 р.: «5.03. м. Топорів 17. 
Майже усі чоловіки втекли до лісу. Упродовж дня деякі з них повертаються. Жінки радіють, що ми їх не ріжемо (!) [91, 32]. 
6.03. Вночі просунулися до с. Тур’я [99, 32]18. Це велике розкидане село із трьома церквами та трьома попами… Бандерівці 
напружено працюють по селах на шляху нашого просування, завдяки чому багато хто втікає до лісу… 9.03. Уся минула 
ніч пройшла в перестрілці з націоналістами. Учора пішли до церкви, де на горищі ховалися священики, які належали до 
націоналістичної організації... У церкві було виявлено 60 кг цукру, пальта, шуби, упряж та ін. [99, 32 – 33]. 16.03. Ночували у 
м. Станіславчику [99, 39]19. 17.03. Уранці знову виїхали до лісу… Місцевість, у якій ми перебуваємо, наводнена шпигунами на 
користь німців, бандерівцями, бульбівцями та іншою шворою… Ось і сьогодні спіймали одного такого в лісі з чотирма дисками 
до кулемета. На допиті він не сказав жодного слова – розстріляний. Тут майже кожний мешканець – бандерівець… [99, 39]. 

11 К.С.Степанов (1915 р.н.). Економіст Держбанку. У лавах Червоної армії з червня 1941 р. Старший політрук (Західний фронт). Закінчив ШОП УШПР (1942 р.). Начальник 
служби зв’язку Чернігівського обласного партизанського з’єднання. З лютого 1943 р. – комісар партизанського загону ім. М.С Хрущова, з вересня 1943 р. до березня 1944 р. – 
командир Київського партизанського загону з’єднання Українських кавалерійських партизанських загонів.

12 П.Я. Химич (1913 р.н.). Підпільник (м. Київ, 1941 – 1943 рр.). З вересня 1943 р. до квітня 1944 р. – у з’єднанні Українських кавалерійських партизанських загонів. Політрук 
роти Київського партизанського загону, командир комендантського взводу партизанського загону ім. М.С. Хрущова.

13 с. Степань Сарненського району Ровенської області.
14 с. Торговиця Млинівського району Ровенської області.
15 с. Перекладовичі Острожецького району Ровенської області.
16 с.  Шклінь Горохівського району Волинської області.
17 м. Топорів Буського району Львівської області.
18 с. Тур’я Буського району Львівської області.
19 м. Станіславчик Бродівського району  Львівської області.
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10.04. Сьогодні червоноармійці розповіли нам цікавий випадок: бандерівці в кількості 600 чоловік вирішили узяти три міста: 
Луцьк, Ровно та Дубно. Їх, звичайно ж, одразу розбили й цілком незначними силами, 30 автоматників розбили на голову 
цих ворожих вояків. Але в тилу армії вони все ж таки є, гасають по лісах, відслідковують окремих бійців і нападають. Дуже 
часто і Червона армія, і ми знаходимо їхні склади, в основному, продовольчі, хоча зустрічаються і штаби. Знаходимо і склади 
з амуніцією. Звичайно, амуніція ця має жалюгідний вигляд, наприклад ремені. Вони десь дістали наші (мабуть, з 1941 р.), а 
пряжки відливають алюмінієві, на зразок німецьких, із тризубами, у центрі напис – «Слава Україні». Заснований навіть орден 
Слави. Незрозуміло тільки те, за кого, кого і за що нагороджують… На земляних п’єдесталах – напис «Завоюй Українську 
державу або вмреш в боротьбі за неї» (вони поки що мають останнє), які поставлені в кожному селі по декілька штук20. У селах 
уже триває мобілізація (тут уже, наволоч, не втече додому)21. 11.04.  Приїхали лейтенанти з військ НКВС і стали відбирати 
людей в органи. Розмов багато. Хто каже, що всіх відправлять до Червоної армії, а хто каже, що організують каральний загін 
по боротьбі з бульбівцями…» [99, 46 – 47].

Окрім з’єднання Українських кавалерійських партизанських загонів, органи НКВС і НКДБ задля посилення ефективної 
боротьби з відділами УПА «заохочували» й інші дієві партизанські з’єднання, які навесні 1944 р. опинилися в районі прифронтових 
дій радянських військ і мали бути розформованими. Підтвердженням цього можуть бути й такі рядки з вищезгаданого щоденника 
Ф.П. Ткаченка: «11.04. Приїхали лейтенанти з військ НКВС і стали відбирати людей в органи. Розмов багато. Хто каже, що всіх 
відправлять до Червоної армії, а хто каже, що організують каральний загін по боротьбі з бульбівцями…» (як бачимо, майже 
«слово в слово» з відповідним записом П.Я. Химича) [99, 154 – 155].

Найбільш результативною в боротьбі з ОУН та УПА виявилася 1-ша Українська партизанська дивізія імені  двічі Героя 
Радянського Союзу С.А. Ковпака. Недарма з осені 1944 р. її в повному складі було офіційно передано в розпорядження органів 
НКВС [83, 53]. У зв’язку з цим варто звернути увагу на такі рядки зі звіту командування цієї дивізії до УШПР про бойову й 
диверсійну діяльність упродовж 21 червня – 18 серпня 1944 р.: «На шляху просування проведена операція з розчищення районів 
Луцької області від банд УПА, проти них проведено 10 боїв, розгромлено бази УПА, відкрито бази з продовольством і зброєю, 
розгромлений центр УПА…» (на жаль, повний текст цієї частини документа «розшифрувати» не вдалося) [23].

Стосовно означеної групи пропагандистських листівок зазначимо таке: вони видавалися (і перевидавалися) десятками 
тисяч примірників і широко розповсюджувалися на західноукраїнських землях у 1944 – 1945  рр. Усі вони викривають 
«українсько-німецьких націоналістів» як «гітлерівських посібників». Великими накладами були видані листівки з текстом 
звернення секретаря ЦК КП(б)У, Голови Президії Верховної Ради УРСР та РНК УРСР «До учасників так званих «УПА» та 
«УНРА»[19]. Відділ пропаганди ЦК КП(б) також активно практикував видання листівок-звернень від імені тих, хто нібито 
«прийшов із повинною» [16; 17; 18]. Листівки, видані в Житомирському з’єднанні та Ровенському з’єднанні №2 «За Батьківщину», 
відрізняються лише прагненням їхніх авторів «розпропагувати» маси населення західноукраїнського регіону [63, 95]. Як 
правило, тексти таких пропагандистських видань закінчуються гаслами на кшталт «Слава Вільній Українській Радянській 
Державі!», «Слава вірному другові українського народу, визволителю з німецької неволі великому Сталіну!».

Повстанські джерела. Зазначимо, що активне формування цієї групи автентичних документальних джерел розпочалося 
відтоді, коли Українська держава стала докладати зусиль, щоб виробити об’єктивну оцінку діяльності національно-визвольного 
руху з метою злагоди в суспільстві й досягнення взаєморозуміння та примирення між учасниками Другої світової війни 22. Наразі 
цей унікальний масив налічує близько 300 одиниць документальних реліквій 1944 – 1950 рр. За ініціативою Меморіального 
комплексу його головними фондоутворювачами стали:

20 Згідно з розпорядженням начальника політуправління 38-ї армії 1-го Українського фронту, в червні 1944 р. по селах демонтували 41 «пам’ятник із націоналістичними 
«тризубами», а замість них встановили пам’ятники загиблим  воїнам Червоної армії.

21 У березні 1944 р. військкоматами Ровенської та Волинської областей було розпочато  мобілізацію до лав Радянської армії. Станом на 10 березня загалом було мобілізовано 
18 919 осіб і підготовлено ще 19 500 осіб (у цілому передбачалося мобілізувати 71 500 новобранців) / В.П.Мазурок. Самостійницький рух на Волині у 1944 –1945 рр. //Сторінки 
воєнної історії України. – К., 2006. – Вип. 10. – Ч. 2. –  с. 67 – 68.

22  Указ Президента України № 879 «Про всебічне вивчення та об’єктивне висвітлення діяльності українського визвольного руху та сприяння процесу національного 
примирення» на державному рівні». 14.10.2006 р.
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 – Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ) – примірники документальних матеріалів керівництва 
повстанського руху; альбом із листівками і брошурами, що були вилучені 5 червня 1950 р. під час спецоперації органів держбезпеки 
в підпільній друкарні ім. Т. Шевченка в районі лісового масиву Гальчина Гора Тернопільської області;

 – Рівненське обласне відділення Всеукраїнського братства вояків ОУН-УПА – архів А.С. Михалевича23; підпільні листівки;
– Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» – підпільні листівки.
Ці джерела умовно можна поділити на документальні матеріали і підпільну літературу.
Найбільш різноманітною є група документальних матеріалів. Усі вони нормативно-звітного характеру, які, у свою чергу, 

доцільно систематизувати за такими підгрупами:
 – з директивно-розпорядчої документації Головного військового штабу командування УПА (ГВШ УПА) та Української 

Головної Військової Ради (УГВР); Головного проводу ОУН на північно-західних українських землях (ОУН на ПЗУЗ), Головного 
осередку пропаганди й інформаційної служби ОУН (ГОПІС) (накази, інструкції, повідомлення, розпорядження, вказівки, 
звернення, плани);

 – з інформаційно-виконавчої документації «Дениса», «13» (організаційні, інформаційні, пропагандистські, слідчо-оперативні, 
господарчі звіти, суспільно-політичні огляди та інформації, вістки, інформації з теренів, записи фольклору, спогадів); провідника 
Бучацького району Тернопільської округи ОУН на ПЗУЗ (інформаційні звіти);

 – з обліково-статистичної документації «Дениса», «13» (зведення, реєстри, списки);
 – зі слідчо-вирокової документації «Дениса», «13» (характеристики, справи, протоколи);
 – з персонально-діловодної документації «Дениса», «13» (конспекти, плани, супровідні листи).
Слід відзначити, що до групи підпільної літератури належать:
 – пропагандистські листівки (видання підпільних друкарень – ім. Т. Шевченка, ім. Клима Савура, ім. Ярослава Старуха, 

«Поділля»);
 – вишкільні та популярні ідеологічні видання (брошури).
Закцентуємо увагу на найбільш цікавих матеріалах у кожній із груп.
Зазначимо, що третина з усіх директивно-розпорядчих матеріалів «зверхників» присвячена темі гідного збереження історії 

національно-визвольного руху та увічнення пам’яті його героїв (майже всі вони приурочені до річниць створення ОУН-УПА). 
Наприклад, в інструкції ГОПІСу до 15-річного ювілею ОУН читаємо: «Тепер, коли кілька років боротьби величезних масштабів 
уже за нами, коли багато фактів цієї боротьби разом із багатьма героями, учасниками, вже загинуло, невідкладним обов’язком 
у нас живих є заповнити ці прогалини в нашій боротьбі й зафіксувати її на папері…» [28].

У наказі до «усіх теренових провідників і керівників окремих оргклітин» у зв’язку з 20-річним ювілеєм ОУН йдеться про 
проведення «святочних сходин» і про те, щоб до кінця 1949 р. «кожний учасник підпілля добре вивчив історію УПА на підставі 
вишколу статті «Двадцять років боротьби ОУН за національне і соціальне визволення українського народу, за Українську 
Самостійну Соборну Державу», а також таких матеріалів, як «Історія Української Національної Революції» й «ОУН на СУЗ 
від 1941 року» [28]. До цього наказу додавалася й низка гасел для розповсюдження серед низових клітин (на кшталт «Смерть 
московсько-большевицьким загарбникам та їхнім агентам!») [28; 67].

Цікаво, що до річниці «геройської смерті провідника Михайла24, Референта Служби безпеки при Проводі ОУН», бойовики 
СБ при районних референтурах мали «виконати разом зі своїми зверхниками одну збройну акцію», а також «вивчити напам’ять 
одну протиколгоспну листівку й одну листівку, звернену до українців на СУЗ» [4].

23 Михалевич Андрій Сергійович (1918 – 1951 рр.). Член ОУН. Псевдо: «Кос», Денис», «13». На нелегальному становищі з 1942 р. З 1945 р. – керівник районної боївки, 
провідник Старовижівського району, надрайону терену «Балка» (за неповними даними, охоплював терени Головенського, Заболотянського, Любомльського, Ратнівського, 
Старовижівського районів Волині), референт служби безпеки Ковельської округи ОУН. Загинув разом зі своїм охоронцем унаслідок спецоперації органів радянської держбезпеки.

24 Арсенич-Березовський Михайло Васильович (1910 – 1947 рр.). Член ОУН (1929 р.). Редактор газети «Нове село». Політв’язень польської тюрми. Член Центрального 
Проводу ОУН, Головний референт служби безпеки ОУН на ПЗУЗ, керівник військової розвідки УПА (березень 1941 р. – січень 1947 р). Відзначений Золотим Хрестом Заслуги. 
Генерал контррозвідки (посмертно).
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До цієї групи матеріалів також належить наказ ГВШ УПА у зв’язку з поданням кількох десятків учасників повстанського руху 
до найвищих військових нагород ГВШ УПА та Української Головної Військової Ради (вірогідно, посмертно) з нагоди 5-ї річниці 
Української повстанської армії [60]. Цікаво, що наказ про нагородження вояків Групи «Лисоня» УПА-Захід підписав особисто 
її командир «Гулей» [61].

Кілька документів свідчать про те, що ГОПІС також опікувався розробкою заходів у зв’язку з відзначенням «300-річчя 
української революції 1648 р. і народження Української Козацької Держави» [2; 28].

Інші матеріали ГОПІС торкаються головних напрямів його діяльності, а саме: організації роботи підпорядкованих 
структур; допомоги у складанні звітної документації та інших інформаційно-пропагандистських матеріалів; забезпечення 
пропагандистськими матеріалами низових клітин, організації роботи підпільних друкарень; підвищення рівня виховання кадрів, 
шкільної та виховної роботи. Різні за змістом, ці документи схожі за стильовою манерою викладу (загальні зауваження, а далі 
за пунктами йдуть детальні настанови) [4; 10; 28; 74].

Одним із найхарактерніших зразків таких матеріалів є вказівки карикатуристам (цілком імовірно, що їхнім автором був 
Н.А. Хасевич)25 [28]. У цьому документі зазначено формат листівок-плакатів («на всю або півсторінки друкованого паперу»), а 
далі подано перелік їхніх назв і поради щодо обрання відповідного художнього образу, а також гостро-сатиричної стилістики 
його ідеологічного навантаження. Пропонувалися, зокрема, такі плакати: «Большевицький колгосп», «Опіка старшого брата», 
«Совєтська демократія», «Сталін-миролюбець», «Трудящі СССР добровільно здають державі позику», «Хліб державі, а народові…», 
«Соціальна рівність».

Переважна більшість інформаційно-виконавчих матеріалів віддзеркалює діяльність А.С. Михалевича в 1947 – 1950 рр., а 
також підпорядкованих йому низових структур.

Серед звітної документації Старовижівського районного проводу за I квартал 1947  р. насамперед відзначимо докладну 
інформацію «Дениса» про ситуацію навколо проведення виборів до Верховної Ради УРСР 9 лютого 1947 р. та акцій підпільників 
щодо їхнього зриву. Звернемо увагу на такі рядки: «Кандидатуру в депутати обирали в такий спосіб: в с. Велимчі зібрали збори 
дня 4.ІІ.1947 р., деяких дядьків виводили на двір і там їм наказували, а грамотному давали записку, з якою він був змушений 
вернутися до приміщення зборів і прочитати перед людьми всіх депутатів, а після цього всі согласні. Вибраних сільських 
депутатів із приміщення зборів не відпустили доти, поки не під’їхали фіри і не повезли їх у район, де відбулися збори сільських і 
районових депутатів, на яких обрано Комісарика… Всі відділи районової управи зобов’язалися виконати свої роботи, положену 
партією і НКВД, на 100 %, а то і більше… Ще 6.I.1947 р. до терену прислали близько 100 осіб війська, то військо було розміщено 
по селах – при виборчих дільницях, а після стягнули в села Замшани і Велимче, переводили неімовірні акції в терені, робили 
обшуки, облави, стягали поставки, збирали збори та ін. Від 1.II.1947 р. це військо було знову розміщено по селах (від 9-ти до 
15-ти осіб у кожному селі, до кожної групи в кожне село прикріпили одного НКВД-иста або участкового, які оперували в терені, 
до цього пакували по три метри довжини дроти, маючи на меті вишукати все). Окрім наших листівок, в урнах знаходилися й 
листівки, у яких було написано «Голосуй за С. Бандеру» (й інші написи, що селяни самі писали). Наша революційна література 
перед виборами і в часі виборів появилася скрізь майже по всіх кінцях району, усі знають, що є організація і що вона діє...» [34].

Для більшого розуміння ситуації наведемо й уривки з характеристики того самого «кандидата» Н.Ф. Комісарика, яку «Денис» 
додав до звіту: «Ничипір Филимонович Комісарик. Селянин с. Седлище Седлищанського району Волинської області. Народився 
в 1912 р. у сім’ї бідняка. Батько його також був на стороні большевиків… Освіта в нього 7 класів. Член ВКП(б)... Від 1945 р. він 
був на курсах партійних у м. Львові… Потім він стає головою райвиконкому. А тепер його обрали кандидатом у Верховну Раду, 
щоб лучше творив колгоспи, закладав такі, які були в 1933 – 1934 рр. в Росії» [91].

Відповідно до організаційного звіту за I  квартал у Старовижівському проводі загалом було проведено 17  вишколів та 
6 організаційних сходин [64]. Цікаво, що в «Загальних відповідях» до цього звіту ситуація з проведеними вишколами в «Дениса» 

25 Хасевич Ніл Антонович (1915 – 1952 рр.). Художник, графік, громадський і політичний діяч. З 1943 р. – член Крайового проводу ОУН на ПЗУЗ, член політико-
пропагандивної ланки УПА-Північ («Бей», «Зот»). Відзначений Срібним Хрестом Заслуги. Покінчив життя самогубством під час спецоперації органів держбезпеки.
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вимальовується по-іншому: «У зв’язку із суворою зимою і великими большевицькими акціями було неможливо проводити 
вишколи, лише переписувалася та висилалася література, яку самі вони перечитували… Матеріали засвоєні на 50 %: «Вірую» 
перероблено все. «Декалог» і «13 прикмет характеру Українського Націоналіста-революціонера» вивчено напам’ять, приступили 
до вивчення напам’ять «44 правил життя» [9].

Зазначимо, що звітна інформація про вишколи з терену «Балка» відрізняється від попередньої, і це зрозуміло: у підпорядкуванні 
провідника стало набагато більше відповідальних справ з організації підпільної роботи. Так, у «Пропагандистському звіті» «13» 
за I півріччя 1948 р. читаємо про таке: «У звітному часі проведено чотириденний вишкіл. Пророблено: брошуру «Політичний 
вишкіл» (12 годин), читання й пояснення «Прапора Українського Націоналіста» (12 годин) і проведено оргзавдань та інструкцій 
з 1945 – 1946 рр. Проведено 5 відправ, де передано оргінструкції і вияснення справ звітування… Проведено 18 розмов з юнаками 
про агентуру МВД-МГБ, про боротьбу УПА 1943 – 1947 рр. та роз’яснено політичну лінію Сходу (большевиків) і Заходу (Америки). 
Роздано: «Український народе» –  40 прим., «Українська молодь» – 40 прим., «Большевицький расизм» – 40 прим. Прочитано на 
5 скупченнях молоді (вечорницях): «УПА нікому не вступа», на 3-х скупченнях молоді прочитано «Перемога», у 3-х селах поширено 
українські революційні пісні «Останній привіт тобі, мила», «Із-за лісу сонце сходить», «Ой, що ж то за шум учинився» й інші.  
В одному з цих сіл зовсім затихли большевицькі пісні. Молодь співає тільки українські революційні та народні пісні. Між старшими 
проведено 4 гутірки26, прочитано летючки «Селяни Західних областей України», «Геть сталінські колгоспи», «Лист колгоспників з 
Дніпра», «Селяни України», прочитано статтю з інформатора «Самостійність» ч. 2, статтю з інформатора ч. З «Донбас», брошуру 
«Як Москва нищила народи»… При кожному читанні листівок виголошено лозунги, які вміщені при кінці кожної листівки… 
Видано допомогу повстанським родинам, які перебувають на нелегальному становищі – жита 350 кг, грошей – 675 крб...» [21].

У другій половині цього звіту дано оцінку проведеної пропагандистської роботи в масах: «Помимо важкого стану та нечуваного 
большевицького терору і шпіонажу свідомі селяни стараються дістати нашу літературу… В селі Самари Ратнівського району 
демонстрували фільм три дні, і всього було взято квитків на 6 крб. – і то сільським активом. Газет маси не читають майже зовсім, 
а тільки використовують їх до куріння, за винятком національно свідомих одиниць, які читають газети для кращого пізнання 
большевицької брехні й одиниць комуністичного погляду, які на підставі газет ведуть пропаганду на мітингах» [21].

Безперечно, серед виконавчої документації найбільш потужний інформаційний потенціал мають суспільно-політичні огляди 
«Дениса», «13», де за вимогами ГОПІС, інформацію деталізовано за такими розділами. Перший – це «Рух ворожих збройних сил»: 
«Червона армія», «полонені», «МГБ-МВД», «погранвійська», «МГБ», «істребки», «міліція і самооборона», «узброєна адміністрація», 
«агентура і сексоти», «агентурні групи». Другий – «Терор і репресії большевиків». Тут треба було вказати, де й коли проведено 
«акції», «облави», «засідки», «провокативні рейди», «вивіз на Сибір (Донбас)», «арешти» і т.п.; які діяли підрозділи: МГБ-МДБ 
чи формації ЧА, МГБ-МВД; ВВ (внутрішні війська), ВБ (винищувальні батальйони), ВВ МВД, ПВ МВВ, «яструбки», «узброєна 
адміністрація», міліція; «наслідки більшого терору»; «жертви в людях»; «матеріальні втрати», «арештоване», «побито», «змушено 
(заангажовано) до співпраці, при помочі терору», «переведено радянській владі», «партком-комсомол», «адміністрація», 
«пропаганда», «церковне життя», «освіта» [80].

Цікаво порівняти такі дані про кількість «ворожих збройних сил» у 1948 – 1949 рр.: МВД – 9 – 12 осіб; міліція – по 10 – 20 осіб, 
«яструбки» – від 55 до 123 осіб (залежно від району) [80].

Ось кілька цікавих уривків із характеристик «яструбків»: «Від 1918 – 1929 років народження. Командний склад – переважно 
участкові міліціонери, МГБ-істи. Узброєння не дуже добре, переважно зброя стара... Живуть із домашніх засобів та грабежу 
селян. Тільки користуються первенством в кооперативі. Активність залежить від коменданта... На 50 % є комсомольцями... 
Відношення до ОУН-УПА погане, ходять у стежу, шукають і ін. До большевиків також не дуже добре ставляться, вже самі 
побачили, що і їх чекає голод, починають нарікати на большевиків. Активність не дуже велика, коли підуть самі істребки, то не 
переводять обшуки…» [80].

26 Активна розмова групи членів підпільної мережі ОУН у присутності провідника, що передбачає обмін думками і враженнями стосовно визначеної теми. Має такі 
різновиди (залежно від мети, тематики та методики проведення): інформаційний, дискусійний, вишкільний, організаційний.
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Змістовно доповнює наведену вище документацію А.С. Михалевича інформаційний звіт провідника Бучацького району 
Тернопільської округи [31]. Важливо, що вміщені тут відомості про «облави», «перевірки», «ревізії», «засідки», «провокації», 
«арештування» засвідчують діяльність радянських каральних органів на початок 1950 р. Прикладом може слугувати уривок зі 
звіту провідника про тогочасний «стан справ» у Золотопотіцькому районі: «Протягом зимового часу найбільшу увагу звертали 
большевики на ліси. Вони дуже часто робили перевірку, а головне, понад яри, потічки і кринички. Щодо сіл, то особливо були 
переслідувані: Новосілка, Яблунівська, Берем’яни, Костільники і Возилів. У с. Берем’яни квартирувало двоє повстанців – Вир 
і Гук (останній із с. Берем’яни)… Перед вечором до села приїхали вантажною машиною 20 большевиків і обступили хату… 
Спершу большевики посилали до хати цивільних людей, щоб подивилися, хто є в хаті… Люди вернулися, казали, що немає нікого. 
Тоді большевики послали до хати міліціонера Андріянова, щоб перевірив. Андріянов, як тільки прийшов до хати, впав, убитий 
повстанцями. У цей час большевики відкрили по хаті кулеметний вогонь і кидали крізь вікна гранати. Від пострілів і гранат 
хата вигоріла. Друзі відбивалися по-геройськи, відкидали на двір гранати, а як уся хата була вже у вогні, повстанці вискочили 
на подвір’я та, відстрілюючись, почали відступати. Під час відступу обоє друзів упали. Після ліквідації цих друзів большевики 
пустили вістку, що їх всипала27 сама господиня».

Низка інформацій, складених «Борисом», «Василем», «Вороном», «Деревом», «Корою», «Марком», «Степаном», «Танею» 
та «Черняком», свідчить про роботу низового апарату Старовижівського районного проводу (1946 – 1947 рр.) [12; 13; 32 – 41]. 
Вірогідно, що саме ці молоді підпільники надіслали «Денису» також тексти власних національно-патріотичних віршів і найбільш 
популярних народних та революційних повстанських пісень [26; 11].

Інформаційні матеріали, що належать «Василю» із с.  Велимчі, найбільші за кількістю. По-перше, це одинадцять його 
«зведень», складених упродовж травня – грудня 1946 р. Кожне з них містить усього кілька речень: про факти облав, нічних засідок, 
патрулювання військ НКВС, кількість учасників цих антиповстанських акцій та їхнє озброєння [12]. Наприклад, у «зведенні від 
15 листопада 1946 р. читаємо: «У с. Велимчі, на хуторах Мочок, Токарова, Зашотелиця були організовані засади в числі 26 чоловік 
військ НКВД і 6 яструбків, а також 2 упов. НКВД із району. Озброєння: 10 кул. руч., 10 фінок і 6 п.п.д.» [12].

По-друге: докладна інформація «Василя» стосовно проведення кампанії з виконання планів поставок сільськогосподарської 
продукції радянській державі має переважно описовий характер із зазначенням буденних дрібниць: «4.ІІІ. проведено збори на 
хуторах, на котрих запевняли, що господарство треба продати й сталінський план виконати. Деякі хазяї висловлювалися, що й 
так все забрали, нема жита й гречки, а їм сказали, що й корову заберуть, а господаря відправлять туди, де надо (це значить, «на 
Сибір»). І люди більше ані слова... Від 5.III. по селі Велимча почалася закупка хліба, сіна, соломи. Почалася метушня. Почали людей 
просити й арештовувати або викликати в сільраду й стягувати зерно… 6.ІІІ. на хуторі Великий до господаря Кузьми Прокопа 
заїхали бочкодари й питають: «Скільки Вам було позначено закупки?». Господар мовчить, а хазяйка каже, що було назначено 
центнер. «А скільки Ви оддали?» Вона каже: «Півцентнера, то й собі немає». Тоді він каже: «Пойдем посмотрим, есть у Вас хлеб 
или нет». І пішов орудовати по коморі. А господар навіть із хати не виходить. Тоді він знайшов, що в нього 4 пуди жита, та 
приходить і каже: «Ты говоришь, что зерна нету, а я нашел. Иди быстрей, насыпай три пуда». Господар мовчить, а хазяйка каже: 
«Ви хочете, щоб ми голодною смертю повмирали? В нас ще четверо дітей». Тоді той: «Хлеб бережешь для националистов, для 
бандитов? А советскому государству не хочеш дать помощи? Теперь имеешь 4 пуда, а в нас люди сидят без килограмма хлеба...» 
І господаря арештовує. Тоді діти в крик. Ні на що не зважає. Жене на сани, а діти слідом біжать: «Та нехай той хліб весняний 
забирають, аби тільки батько мав жити». Тоді він бачить, що господар іде з ним, вертається й набирає сам. Потім на сани і поїхав 
до слідуючої хати» [32].

Слід зазначити, що такі матеріали, як касові звіти чи звіти про стан пропагандистської техніки, містять обліково-статистичні 
дані, тому їх треба відокремити від виконавчих документальних джерел. Представлені у вигляді таблиць або відомостей, подібні 
матеріали дають можливість зіставляти інформацію та аналізувати її.

27 Донесла в місцеві органи НКВС.
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Наприклад, так виглядає зведена таблиця даних, складена на основі касових звітів Старовижівського проводу й надрайону 
«Балка»  (у крб) [43]:

Оборот 1946 р. 1947 р. І кв. 1948 р. II кв. 1948 р.
Прибутки Невідомо 99906 2552 6271
Витрати Невідомо 99188 2416 5639
Сальдо 1470 1725 136 532

Як свідчать інші касові документи, прибутки зростали виключно за рахунок «БФ» (збирання грошей у населення в обмін на 
своєрідні підпільні облігації, «бофони»), а ще фігурують й такі позначки – «забрано у фінагента» або «забрано у райфінвідділі» [43].

Що стосується даних про витрати, то здебільшого йдеться про закупівлю паперу, канцелярських приладів і «нафти». 
Наприклад, у 1947 р. було закуплено дві друкарські машинки на загальну суму 5 632 крб. До витрат зараховано й пересилання 
грошей «догори» (під кодовими назвами – «63» або «42») [43]. У касовому звіті за II квартал 1948 р. додано: «На допомогу родинам, 
вивезеним на Сибір – 1 200 крб» [36]. Цікаво порівняти з іншими витратами за цей період: догори «63» – 1 950 крб, фотоматеріалів 
закуплено на 286 крб, паперу – 580 крб, вазеліну для зброї – 90 крб [43].

Усі дані про мережу підпільних друкарень та їхнє технічне оснащення потрібно було зберігати у глибокій таємниці. Ось чому 
звіти про стан пропагандистської техніки закодовані [78]. Інша справа – кількість надрукованих примірників підпільної літератури. 
Наприклад, лише у I кварталі 1947 р. підпільниками Старовижівського районного проводу було надруковано: 72 примірники 
книжок, 104 – брошур, 747 – листівок, 1 562 – кличів [12]. Серед найпопулярніших видань відзначалися: книжки – «Вірую», «Всім 
службовцям, урядовцям, воїнам ЧА, робітникам, селянам – всім громадянам СРСР»; брошури – «Відозва УГВР», «І на нашій 
вулиці буде свято»; листівки – «Селяни України», «Чи буде голод?», «Де ваші діти?», «Українська молодь», «Війна чи мир» [42].

До найзмістовніших обліково-статистичних джерел, безперечно, слід віднести й низку зведень А.С.  Михалевича, які 
стосуються підрахунків утрат серед мешканців Старовижівського й Ратнівського районів; узяття на облік представників місцевої 
радянської адміністрації, колгоспних активістів, комсомольців та «яструбків».

Наприклад, згідно зі «Звітом нищення», у Старовижівському районі впродовж 1942 – 1948 рр. «постріляно большевиками» – 
69 осіб (дані на 6 сіл), «згинуло на фронті» – 163 особи (дані на 5 сіл), «інвалідів» – 68 осіб (дані на 6 сіл), «зліквідовані господарства 
большевиками» – 60 господарств (дані на 6 сіл), «вивезено на Сибір» – 15 родин, 48 осіб (6 сіл), «у в’язницях» – 75 осіб (щодо 
загальної кількості сіл району, де проводилися підрахунки, даних немає – відсутній фрагмент) [24].

У «Листі впавших» Старовижівського району» подано дані на 92  особи, учасників місцевого повстанського руху й 
націоналістичного підпілля, які загинули в роки війни і по її закінченні. Важливо, що тут вказано не прізвище, ім’я і місце 
народження, а псевдо, і навіть посада («окр. шеф зв’язку», «сотенний», «бунчужний», «виховник», «рай. шеф СБ», «ком. боївки», 
«кущовий», «ройовий», «господарчий», «станичний», «рядовий», «УЧХ») [51].

У «Листі впавших» Ратнівського району подібні дані стосуються 29 загиблих українських патріотів [52].
На особливу увагу заслуговує рукопис А.С.  Михалевича, що має вигляд таблиці з даними на 157  родин, «вивезених на 

Сибір» у 1947 – 1948 рр. (мешканці підвідомчого йому надрайону «Балка»). Найстаршому з цього переліку – близько дев’яноста, 
наймолодшому – рік. Усі українці. Освіта – початкова. Фах – «хлібороб», «лісник», «кравець» [76].

Процесуально-вирокова документація свідчить про те, що об’єктами особливої уваги служби безпеки ОУН ставали передусім 
представники офіційних структур, правоохоронних органів та цивільні особи, що активно співпрацювали з радянською владою 
(або з якихось причин були змушені це робити). Прикладом може бути збірка обвинувальних матеріалів («Каталог»), що, зокрема, 
містить характеристики М.М. Коренчука – голови Борокської сільради; М.Я. Березнюка, уповноваженого сільради; Д.Ф. Плинди, 
священика церковного приходу с. Гірники (Ратнівський район); М. Осіюка, голови колгоспу, Х.С. Смолярчука, голови колгоспу, 
Я. Мажули, дільничного інспектора (Старовижівський район) [44; 91].
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Усі акти обвинувачень закінчуються однаково: «Вирок...». Лише дати відрізняються: травень або червень 1948 р. [1]. Особливу 
увагу привертає акт, у якому йдеться про обвинувачення М.П. Савенюка (червень 1948 р.): «Савенюк Микита Панасович, 1902 р.н., 
с. Замшани. Симпатик КПЗУ. Співпрацював із червоними партизанами (два братові сини були в червоних партизанах). За другу 
большовицьку окупацію разом із братовими синами став активістом села, за що йому було знищено жінку й сина, який у тім часі 
мав вступати до істребгрупи. Від 1944 р. поступає в районову міліцію, де бере активну участь у вивожуванні повстанських родин 
на Сибір. Разом із МВД-истами палив повстанські господарства, а саме: Михалевича Сергія28, Колачука Василя, Михалевича 
Стратила та Бірука Петра. В 1945 р. брав активну участь в організації Замшанської стрібгрупи. Облави, засідки. В бою кілька 
разів, де були жертви. Вирок 10.06.1948 р.».

Серед протоколів допитів відзначимо той, що свідчить про «зашантажування» (перевербування) колишнього «тайного 
агента НКВС» І.С.  Борзовця» («Турія») до служби безпеки Старовижівського районного проводу під оперативним ім’ям 
«Вухатий»29 [73].

Змістовні й «Справи № 1 – 3»: про акцію вилучення зброї, речей, документів у В.М. Нещадима, директора Хотешівської 
семирічної школи (Камінь-Каширський район); а також спецоперації, які здійснили енкаведисти – знищення повстанської 
криївки в районі Видранського хутора, а також криївки повстанця «Смілого»30 в районі с. Замшани» [77].

Персонально-діловодна документація представлена кількома конспектами А.С. Михалевича з текстами таких найважливіших 
документальних матеріалів, як «Декларація Проводу Організації Українських Націоналістів після закінчення другої світової 
війни в Європі», «44 правила життя», «12 прикмет характеру», «Декалог», «Питання до звіту», «Організаційні завдання», 
«Інструкції» та ін.; особистим «Планом праці» на 1946 р., де окреслено різні напрями роботи провідника Старовижівського 
району [45; 69].

Слід зазначити, що серед підпільної літератури найбільш різноманітно й змістовно представлені пропагандистські листівки 
[2; 5; 56; 57; 78; 79; 86; 87]. Тематика цих листівок віддзеркалює майже всі головні тогочасні акції пропагандистського апарату: 
вибори до Верховної Ради СРСР (19 лютого 1946 р.), Верховної Ради УРСР (9 лютого 1946 р.), Верховної Ради СРСР (18 червня 
1950 р.); боротьба за «душу української молоді»; боротьба проти колективізації в західноукраїнських землях.

Усі «противиборчі» листівки 1950 р. належать до вищеозначеного альбому з Гальчиної Гори [57]. Згідно зі звітом друкарні 
ім.  Т.  Шевченка, кількість примірників таких листівок наближалася до 12  тис. щомісячно (у кілька разів більше інших 
пропагандистських матеріалів, представлених у цьому документі) [20].

Молодь вважалася головним резервом повстанських сил. Читаємо в одній із листівок: «Твоїм обов’язком є помагати 
революціонерам, шанувати пам’ять тих, що впали на полі Слави, вбирати їхні могили й перед ними віддавати пошану, святкувати 
наші національні свята, співати революційні пісні, читати нашу літературу й викоренити розпусту, яку сіє ворог серед твого 
товариства. Пам’ятати мусиш, що ти весь час маєш поповнювати ряди ОУН і УПА...» [93].

Характерно, що угорі майже кожної з «антиколгоспних» листівок позначка «З хати до хати, з рук до рук!». Можна припустити, 
що так і відбувалося. Достатньо навести рядки однієї з таких листівок: «Українські селяни! Ви боїтеся, щоб не вмирати на Сибіру 
від голоду… Але не забувайте, як вступите до колгоспу, то будете вмирати від голоду й тут. Усіх не вивезуть!.. Однак, якщо ви 
настрашитеся Сибіру й вступите до колгоспу, то будете гинути від голоду всі. Стріне вас те ж саме, що наших братів зі Східної 
України в 1946 – 1947 рр.» [57].

Безперечно, особливо унікальну цінність мають ті листівки, що ілюстровані гостросатиричними малюнками «Зота» [93]. Те, 
що оригінальні проекти всіх цих ілюстрацій представлені у фондозбірні Меморіального комплексу, безперечно, надає додаткові 
можливості для дослідження цієї групи джерел [92].

28 Близький родич А.С. Михалевича.
29 Мешканець с. Велимча Старовижівського району Волинської області.
30 Невідомий.
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Досить різноманітною видається ідеологічна література: вишкільні видання; праці найвідоміших ідеологів та публіцистів 
українського руху [47; 71; 83; 85; 86; 89; 94; 98]. Особливо відзначимо популярні брошури П. Федуна «Техніка пропаганди» та 
«Хто такі бандерівці і за що вони борються» 31 [89; 94].

Отже, на підставі викладеного вище слід констатувати, що означені масиви документальних джерел учасників радянської 
партизанської війни й руху українських повстанців та націоналістичного підпілля мають потужний інформаційний 
потенціал. Чудово передають «радянський погляд» на діяльність УПА матеріали зі штабів партизанських з’єднань, щоденники 
партизанських командирів, антиупівські листівки радянської пропаганди  – завжди викривлений і неправдивий. Достатньо 
згадати, як у документації партизанських з’єднань подано дані про результати зіткнень з націоналістами в 1944 р. Цілком 
очевидно, що партизанські командири не ставили за мету фіксувати ці зіткнення, однак вони неодноразово робили це на 
сторінках своїх щоденників. Незважаючи на всі намагання авторів показати повстанський рух як антинародне явище, з 
контексту їхніх записів випливає, що саме цей рух, а не радянських партизанів користувався в західноукраїнському регіоні 
масовою підтримкою населення.

Документальні матеріали із середовища повстанського руху, що віддзеркалюють складний і драматичний період боротьби ОУН 
і УПА з радянською владою в перші повоєнні п’ять років, з одного боку, сприяють формуванню загального уявлення про організацію 
різноманітних структур націоналістичного підпілля, а з другого – винятковій можливості для його системного дослідження та 
започаткування нових перспективних творчих пошуків (особливо це стосується матеріалів з архіву А.С. Михалевича).

Безумовно, введення цих унікальних автентичних матеріалів у науковий обіг та їхнє поглиблене вивчення неможливі без 
залучення відповідних архівних першоджерел.
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МУЗЕЙ І ВІДВІДУВАЧ: ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Український народ, перебуваючи у складі СРСР майже 70 років, завзято й самовіддано «перебудовував світ». Пройшовши 
через репресії й Голодомор, жертви війни і страждання, через ГУТАГи і нацистські концтабори, сталінський терор і тотальну 
підпорядкованість особистості, державі, партії, вождеві, народ зробив свій історичний вибір, обрав свій шлях – суверенної 
незалежної держави [2]. 

Тема війни постійно перебуває в епіцентрі пристрасних суспільних дискусій і гострої політичної боротьби. Через відсутність 
незалежної Української держави українці опинилися по різні сторони фронту. Друга світова війна залишається тим вододілом 
в історичній пам’яті українців, який усе ще розколює їх політично, ідеологічно і світоглядно [1].

У радянську епоху був створений культ «Великої Вітчизняної війни», в основу якого лягла його міфологізована версія подій. 
Вона відзначалася глорифікацією радянського суспільного «найпередовішого і найпрогресивнішого соціалістичного ладу», 
обстоювала «керівну й спрямовуючу силу Комуністичної партії, переваги радянського військового мистецтва» тощо. Важливими 
складниками міфу стали міфологеми на кшталт «соціально-політичної та ідеологічної єдності всього суспільства», «всенародної 
боротьби в тилу ворога», «масового патріотизму трудящих СРСР». 

Разом із тим варто визнати, що за своєю суттю ця війна була народною, «мільйони українців захищали не сталінський режим, 
а передусім власне життя, свої родини, домівки, одне слово – Батьківщину» [5]. Утім, кінцеву мету боротьби українці, позбавлені 
власної держави, бачили по-різному. 

* Філатова Наталія Станіславівна – завідувач відділу науково-освітньої роботи Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941 – 1945 років», заслужений працівник культури України.

** Шевченко Наталія Олександрівна – музеєзнавець, дослідник військової історії, заслужений працівник культури України.
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Усе це знайшло відображення в головних експозиціях Музею, відкритого в 1974 р. у колишньому Кловському палаці в 
центрі Києва, а згодом, у 1981 р., – на схилах Дніпра в спеціальному приміщенні – головному об’єкті Меморіального комплексу 
«Український державний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років».

Це були експозиції, засновані на «глянцево-лакованій», офіційній версії історії війни, моноідеологічних канонах, що 
панували в усій музейній практиці Радянського Союзу. При цьому оминалися так звані «проблемні питання» – втрати, доля 
військовополонених, остарбайтерів, «штрафників», український самостійницький рух тощо. Крім того, у радянські часи вивчення 
та показ історії відбувалися переважно на макрорівні [9].

Після розвалу СРСР у процесі розбудови сучасної Української держави почалося формування нових суспільних ідеалів та 
ціннісних орієнтирів, які вимагали кардинальної переоцінки українським суспільством власного минулого. Поступова зміна 
світоглядних та ідеологічних парадигм, комплексне переосмислення історичного минулого диктували необхідність інтерпретації 
історичних подій із нових, сучасних позицій, що базуються на засадах деміфологізації і деполітизації Другої світової війни. Нове 
бачення війни розгалужується не від однієї центральної ідеї (що йде від влади, вождя, партії), а від багатьох національностей, 
стратегій, втілюваних спільнотами, соціальними групами, родинами, індивідуумами [11].

Пріоритетом сучасної історії України у Другій світовій війні є гуманітарний зріз війни, людський фактор, пересічна людина 
з усіма її думками, переживаннями, власною долею.

За нових історичних обставин, в умовах незалежної Української держави колектив Меморіального комплексу обрав 
нову концептуальну версію третьої головної експозиції, сформованої в 1994 – 1995 рр. Її стрижневий концепт становив 
україноцентричний підхід: центральним об’єктом експозиції стали Україна й український народ у Другій світовій війні, їхній 
внесок у Перемогу над нацизмом і фашизмом. 

Згідно з Указом Президента України в 1996 р. музей отримав статус «Національного».
Науковці музею працюють у широкому спектрі проблем: від виявлення й систематизації документів та реліквій, що 

поповнюють фонди, до публікацій розвідок і статей, синтетичних праць, а також удосконалення основної експозиції та організації 
виставкових проектів.

Одним із критеріїв оцінки результатів цих зусиль вважається сприйняття кінцевого продукту читачами й відвідувачами 
Меморіалу. Активна робота з людьми – важлива для встановлення зворотного зв’язку й з’ясування правильності обраного курсу, 
ефективності засобів донесення інформації про війну до різних категорій громадян України та зарубіжних гостей. Значною мірою 
сприяє цьому Книга відгуків гостей музею, у якій вони діляться своїми враженнями про побачене й почуте. Аналіз цих записів дає 
змогу працівникам Меморіалу не лише індиферентно поглянути на зроблене, а й адекватно вибудувати роботу на перспективу.

Переважна більшість відгуків, що розглядаються, належить широкій громадськості – представникам різних соціальних 
категорій, фаху, віку, національностей. Відгуки пересічних громадян – носіїв масової свідомості, є своєрідним віддзеркаленням 
еволюції суспільно-політичних настроїв у СРСР, а за часів Незалежності – в Україні.

Суспільні настрої, а отже, й ставлення до подій Другої світової війни, що відбилися у відгуках 1970 – 1980 рр., є відверто 
упередженими. У них чітко простежується тенденція не лише до запозичення окремих положень із радянської історії, а й 
наслідування тогочасної офіційної фразеології.

З 1974 р. до середини 2015 р. музей оглянуло понад 28 млн осіб, пік відвідування припав на середину 1980-х рр. Тоді ж було 
зроблено й найбільшу кількість записів у Книги відгуків.

Упродовж 20 років (з 1974 р. до 1994 р.) значна частина записів ветеранів війни, представників робітничих професій, 
колгоспників і селян, творчої та наукової інтелігенції, викладачів вузів та студентів, учителів та учнів, військовослужбовців, 
батьків і дітей, родин та окремих відвідувачів у Книги відгуків зроблена російською мовою. Українське населення, втрачаючи 
рідну мову, перетворювалося на «нову історичну спільність – радянський народ».
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Найменш піддавалися уподібненню, висловлюючи рідною мовою свої думки та цитуючи вірші Т. Шевченка, А. Малишка, 
представники українського села та національно свідома інтелігенція.

У пропонованій статті всі відгуки подаються українською мовою. 
У них вражає типовість почуттів, засвідчених у музейних відгуках. Це можна пояснити тим, що війна стала для більшості 

людей спільним випробуванням і горем, тому що не було в Україні родини, яка б не втратила рідних у роки війни. Для них 
музей став грандіозним пам’ятником живим і мертвим, фронтовим побратимам, здоланим воєнним дорогам, а також осередком 
військово-патріотичного виховання та культури, місцем справжньої та уявної зустрічі з друзями, бойовим прапором, молодістю 
тощо. Численні відгуки залишили учасники Параду Перемоги, зустрічей різних частин і з’єднань: 1, 2, 3 та 4-ї  гвардійських 
танкових армій, 4-го та 5-го гвардійських танкових корпусів, 25, 69, 77, 87, 95 та 117-ї гвардійських стрілецьких дивізій, 1-ї та  
2-ї гвардійських авіаційних дивізій далекої дії, 12-го та 15-го гвардійських авіаційних полків далекої дії, 492-го мінометного 
полку, 464-го артилерійського дивізіону тощо.

Записи в Книгах відгуків належать різним особам, мають неоднакову емоційну забарвленість, а людській пам’яті властиві 
вибірковість, дискретність, суб’єктивізм, міфологізація [10]. Тому фактичний матеріал більшості відгуків хибить на однобічність, 
точніше на позитивізм оцінки власних дій у минулому, конкретно – у минулій війні.

Мені довелося воювати у складі 23-ї Глухівсько-Речицької 
ордена Леніна Червонопрапорної ордена Суворова танкової 
бригади 9-го Бобруйсько-Берлінського танкового корпусу. 
Пишаюся тим, що наша бригада визволяла Україну і 
закінчила свій довгий бойовий і переможний шлях у Берліні, 
що вона занесена навічно до переліку частин і з’єднань, що 
виборювали звільнення України від фашистських загарбників.

13 липня 1975 р.     
   В. Ухань, киянин.

Ми, колишні воїни 3-ї гвардійської танкової армії  
1719-го Львівського зенітно-артилерійського полку орденів 
Суворова, Богдана  Хмельницького, Олександра  Невського, 
хочемо висловити безмежну вдячність за збереження 
Бойового, просяклого кров’ю наших друзів, прапора, який Ви 
дбайливо бережете.

4 травня 1980 р.

Сьогодні тут зустрілися моряки-артилеристи, 
випускники Севастопольського Червонопрапорного 
військово-морського училища берегової охорони ім. ЛКСМУ, 
лейтенанти грізного 41-го. Тоді в лавах нас нараховувалося 
більше 200 осіб, сьогодні ж зустрілися – лише 40.

Ми ніби повернулися в свою бойову молодість.
9 липня 1983 р.    Низка підписів.

Перебуваючи в Києві, завжди вважаю найпершим і 
священним обов’язком відвідати Меморіальний комплекс. 
Немає слів, щоб передати його красу й велич. Є лише одне 
визначення – Пам’ять, Пам’ять серця, Пам’ять розуму.

Радий, що в музеї знайшли відображення подвиги, які 
були здійснені моїми земляками, моїм народом, моїм батьком, 
який загинув на фронті.

22 травня 1981 р.   Тайфур Сагітов, 
башкирський письменник.

Особливими є відгуки, у яких міститься біографічна інформація, на основі якої поступово вимальовується біографія країни, 
народу-страждальця, народу-переможця.

Я прийшла до тебе, Батьківщино-Мати! 5 моїх синів 
залишили мене – пішли захищати Тебе й не повернулися з 
поля бою.

Проте не жалітися прийшла до Тебе, а дякувати. 
Незважаючи на біль втрати, я була щаслива. Щаслива в 
праці, щаслива на зустрічі з хорошими людьми, щаслива 

твоєю турботою, Батьківщино-Мати! Прошу тебе й 
низько кланяюся – бережи мир, міцно тримай щит і меч, щоб 
ніхто ніколи не переживав і не втрачав на війнах своїх синів.

16 травня 1982 р.  За дорученням бабусі 
Микитівни. Підпис.
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Доля випробовувала мене, як хотіла, … визначила місцем 
служби Україну. Це було ще в 1939 р. Служив під Житомиром, 
у 458-му артилерійському полку, підпорядкованому штабу 
КОВО.

…Перше бойове хрещення мого полку було під Дубно 
24 червня 1941 р. З боями відійшли ми від Дубно до Києва. 
Нас, новоросійців, було 167 чоловік, і всі 167 були прийняті 
в партію під ворожим обстрілом і без кандидатського 
стажу. Я і подавав снаряди, і заряджав, і сам бачив, як після 
нашої артпідготовки через нас дала один залп прославлена 
«Катюша». Я бачив, як від вогню, що летів від «Катюші», 
горіли ворожі танки і земля, і від цього полум’я було видно, 
як танки почали відступати... У день, коли Київ «здався», 
мене важко поранило й контузило, я був відправлений до 
госпіталю. До 1977 р. я для Києва був «неживим». Того ж року 
я відгукнувся, і мені надіслали урядову нагороду «За оборону 

Києва». Моя біографія, військовий шлях – переконливе 
свідчення того, що дійсно «Ніхто не забутий, ніщо не 
забуто»…

1983 р.   Коваль Йосип Тимофійович, 
учасник оборони Києва,

 ветеран війни та праці, 
інвалід Вітчизняної війни.

м. Новоросійськ.

Мій батько, Кондаков Іван Олексійович, загинув у 
серпні 1942 р.... В останньому листі до моєї мами він писав: 
«Бережи листи. Якщо щось станеться, дочка виросте – буде 
читати».

Так йому хотілося, щоб про нього пам’ятали! Якби він 
міг встати й побачити, як ми пам’ятаємо їх, наших дорогих 
батьків, як пам’ятаємо!

18 січня 1983 р.    А.І. Торопчина. 
м. Краматорськ.

Серед головних напрямів діяльності музею – науково-освітній сегмент, основні форми якого становлять оглядові й тематичні 
екскурсії по головній експозиції, виставках, а також науково-просвітницькі заходи, пов’язані насамперед із формуванням 
патріотичних почуттів та історичної свідомості молодого покоління.

Численні відгуки свідчать, що цю функцію Музей гідно виконує:

«А ось такий орден є в мого дідуся!» – з гордістю вигукує 
підліток. Уже заради цього варто показувати молоді 
дивовижної сили експозицію музею. Це їм ніколи не набридне, 
вони з кожним разом будуть усе глибше перейматися 
почуттям гордості за свій народ.

12 червня 1982 р.  П.І. Лисенко, 
директор  педагогічного 

меморіального музею А.С. Макаренка.

…Спасибі Вам, добрі люди, за Вашу любов до своєї 
нелегкої праці, за вміння донести до людей і біль, і радість 
пережитого, за те, що повертаєте нас до своїх джерел, до 
коренів духу нашого народу, до пам’яті.

1 липня 1984 р.  Студенти 
Тальянівського радгоспу-технікуму 

Черкаської обл.

Вчора мені виповнилося 16 років, і як гарно, що немає 
війни.

10 травня 1989 р.    Настя.

Колектив офіцерів, прапорщиків, службовців Радянської 
Армії, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, щиро вдячний адміністрації музею 
за роботу, яку вони проводять із воєнно-патріотичного 
виховання молодого покоління...

5 квітня 1987 р.   Підполковник 
В. Карпенко.

Ми сьогодні вступили в законний шлюб і прийшли 
вшанувати пам’ять героїв, що віддали життя за наше 
щастя і сьогоднішнє мирне небо.

Вдячні всім працівникам музею за теплу гостинність і 
змістовну екскурсію.

22 січня 1983 р.    Підписи.
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Cлід наголосити на тому, що до Книг відгуків завжди звертаються люди зацікавлені, небайдужі до своєї історії, культури, 
пам’яті:

Дякую за музей. Після огляду музею я глибоко відчула, 
що пережив наш народ, скільки віддано сил на боротьбу, як 
багато втрачено.

А головне, що ми втратили наших дідів, батьків, братів, 
сестер. Вважаю, що кожен мешканець нашого міста, гості 
повинні відвідати музей і дійти висновку: бути Людиною, 
бути завжди гуманним! Дорожити життям! Приносити 
щастя всім!

24 квітня 1983 р.    Підпис.

Коли лишаєшся віч-на-віч з історією душі народу, то 
краще розумієш і себе, і те, що діється навколо. Спасибі 
тим, хто музей створив, хто піклується про збереження 
історичної та людської пам’яті всіх, хто боровся і віддав 
життя за Україну і на її полях, і за її межами.

1 червня 1992 р.   В.І. Шевченко,
кандидат філософських наук, 

доцент Чернігівського педінституту.

Відгук є одним із ключових інструментів, завдяки якому відвідувач стає активним суб’єктом музейної комунікації. Саме 
здійснення зворотного зв’язку забезпечує Книзі відгуків місце в комунікаційному ланцюгу. Книга відгуків унікальна не лише 
з погляду джерела інформації, вона слугує для вдосконалення музейної діяльності відповідно до пропозицій та побажань 
відвідувачів. 

Демонстрація відданості урядові, як і «схвальна більшість» політики Радянського Союзу, у багатьох відгуках не були 
свідченням суцільної згоди та визнання державної політики й не відбивали всього спектру суспільної думки в СРСР. Особливо 
стосовно замовчувань і напівправди про паліїв, події, факти та учасників Другої світової війни. Спотворення правди про війну 
базувалося на подачі лише позитивних прикладів, без об’єктивних оцінок [4]. У радянській офіційній версії історії найбільшої з 
усіх війн людства не знаходилося гідного місця для належного показу ні безмірної народної трагедії, ні вирішальної ролі народу 
у врятуванні своєї Батьківщини [5].

Упродовж повоєнних десятиліть історики, виконуючи замовлення директивних (партійних) органів, зробили все можливе, 
аби завуалювати кричущі вади і прорахунки системи єдиновладдя, приховати втрати, що їх зазнало суспільство не тільки від 
самої ворожої агресії, а й внаслідок украй тоталітарних методів ведення війни [6].

Предметом особливої пильності політичної цензури були дані про поразки і втрати Червоної армії; спотворення та 
замовчування історії трагедії Бабиного Яру; недооцінка бойових можливостей, військового мистецтва і здобутки Вермахту [7]. 
Забороненим було визначення ролі й місця національно-визвольного руху, його пересічних учасників та лідерів.

Виокремлено відгуки із зауваженнями, побажаннями та пропозиціями, яких ставало дедалі більше в епоху «гласності й 
перебудови» та з проголошенням незалежності України. 

Я народилася після війни і знаю про цю трагедію з 
книжок. Дуже жаль, що експозиція майже не відображає роки 
поразок; також мала колекція німецької зброї.

Після війни на території Пушкінського парку була 
виставлена велика колекція трофейної зброї. Шкода, що її 
немає в музеї. Тому складається враження, чи не на возах 
німці ввірвалися на територію СРСР та ще дійшли до 
Москви і Сталінграда…

20 жовтня 1974 р.   Л. Зощенко.

Експозиція вражає надзвичайно. А ось сержантсько-
солдатської шинелі, розірваної осколками та пробитої 
кулями, – немає. Пригадую, перед Сталінградською битвою 
в 1942 р. і на першій сторінці газети «Правда» великими 
літерами було написано звернення: «Сержанте! Доля 
Вітчизни – у твоїх руках!».

22 жовтня 1974 р.    Малков.
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Багато гарного зроблено, проте дещо потребує 
об’єктивної оцінки.

21 листопада 1974 р.   І.І. Людніков, 
Герой Радянського Союзу.

Велике враження лишається після огляду музею. Дякую. 
…На жаль, не показано трагічну і героїчну боротьбу військ 
Південно-Західного фронту і, зокрема, 6-ї і 12-ї армій…

17 жовтня 1975 р.     Підпис.

Відсутність постійної експозиції про долі євреїв України 
під час війни показує, що в України попереду довгий шлях 
до того, як вона приєднається до когорти цивілізованих 
розвинутих країн.

25 жовтня 1976 р.   М. Герчіков. 
Велика Британія.

Комплекс величний, вкрай необхідний для виховання 
молодого покоління. Проте хотілося б, щоб у ньому знайшло 
відображення повне розкриття історії війни. У 2 томі історії 
Великої Вітчизняної війни за редакцією П.Н. Поспєлова на 
С. 104 – 111 подана карта й чітко описана битва за Київ. 
15 вересня 1941 р. у районі Лохвиці замкнули кільце оточення 
наших 5-ї, 21-ї, 26-ї, 37-ї армій. Південно-Західний фронт 
мав за списком 677 085 чол., із оточення вийшли 150 541 чол. 
(вересень з 19 до 26 1941 р.). Молоді потрібно показати не 
лише пафос, а й історичні факти (якими б «гіркими» вони 
для нас не були), щоб прийдешні покоління не припускалися 
подібних помилок.

23 квітня 1983 р.    А.Г. Федоров, 
командир відділення розвідки

5-ї армії, учасник боїв за Київ в 1941 р.

Чудова експозиція, бережливе ставлення до великих і 
малих складових перемоги, людей фронту і тилу.

Але прошу зрозуміти мене вірно. Не видно ворога, проти 
якого воювала країна. Проти чотирьох гвинтівок і кількох 
мундирів, що експонуються в одному із залів? На мою думку, 
потрібно доповнити експозицію показом могутності ворога.

30 серпня 1985 р.    Підпис.

У цілому музей … відповідає своєму призначенню, проте 
складається враження, що воювали і нагороджувалися 
переважно офіцерський склад і за рідкісним винятком – 
рядових. Фактично захисники Батьківщини, їхні подвиги 
опинилися за кадром. Чому?

18 січня 1986 р.   Учасник війни (підпис).

Щоб музей був до кінця об’єктивним, необхідно вилучити 
псевдогероя Л.І.  Брежнєва… Інакше історія постає в 
перекрученому вигляді.

8 травня 1988 р.   А.Х. Єрем’ян, 
м. Ростов-на-Дону.

Побажання:
1. Заповнити експозицію тим, про що в радянські часи 

не говорили і не писали для широкого загалу читачів:
а) штрафні батальйони і загороджувальні загони;
б) бойові дії і операції підрозділів ОУН-УПА проти німців 

та радянської влади;
в) як відбувалася і чим закінчилася битва під Бродами;
г) бій між СС «Галичина» і Червоною армією (тому що і 

одні, й інші – наші земляки);
д) чому Харків декілька разів переходив «із рук у руки»? 

Що при цьому відбувалося в місті?
е) пропоную достойний і прибутковий варіант: 

організувати ліфтову екскурсію по Батьківщині-Матері.
Успіхів Вам.
8 травня 1994 р.    Сухов Ф.І., 

корінний киянин, юрист.
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Ґрунтовно оновленою і збагаченою предстала перед відвідувачами створена в 1994 – 1995 рр. третя, остання експозиція 
музею, метою якої було наблизити відвідувачів до розуміння неоднозначних, трагічних і героїчних сторінок історії боротьби 
українського народу, надати їм можливість самим оцінити масштаби та значення цієї боротьби, сформувати власний погляд. 

Зворушливо все до болю. Земний уклін тим, хто минуле 
через сучасне в майбутнє несе.

21.06.1996 р.   Митрополит Нестор, 
учасник Великої Вітчизняної війни, 

призваний польовим військкоматом 
(був у боях під Білозір’ям і Каховкою Херсонської 

області).

Дуже вдячна за те, що даєте можливість воскресити 
пам’ять про жертви репресій та Голодомору, про мого дідуся 
Леона Броніславовича Лучая, репресованого в 1938 р. На 
жаль, місце розстрілу і поховання дідуся нам невідоме, і зал 
музею для нас — єдине місце, куди ми можемо прийти та 
вшанувати його пам’ять.

Я думаю, що для кожної людини дуже важливо знати 
історію своєї родини, своїх пращурів. Так ми зможемо не 
лише правильно оцінити минуле, але й ніколи не допустити 
повторення подібних жахів у майбутньому.

12.08.2006 р.    Елеонора Дукова 
(онучка Л.Б. Лучая) та 

Аліса Євгенівна Дукова (дитина війни, 1936 р.н.).

Чудова експозиція нашої спільної Перемоги, нашої віри 
в справедливість, краще життя. Маємо все зробити, щоб 
таке життя утвердити, розбудувавши суверенну Україну, 
яка буде жити і творити в Союзі суверенних держав.

1994 р.      Підпис

Як свідок минулої війни, вражений величністю і 
правдивістю висвітлення великої трагедії нашого народу і 
героїчної перемоги. Україна, як незалежна держава, постала 
завдяки нашим батькам і матерям, братам і сестрам, які 
жертовно віддавали своє життя, щоб ми були живі і вільні. 
Вічна їм пам’ять…

21.06.1996 р.    Філарет, 
Патріарх Київський і 

всієї Руси-України

Однак не всі відвідувачі сприйняли прагнення науковців Меморіального комплексу поглибити нову експозицію, наголосивши 
на тому, що Друга світова війна являє собою надзвичайно складне і багатовимірне явище:

…Дуже вдячні всім керівникам України та Музею за нову 
експозицію, яка відображає всенародний подвиг усіх народів 
СРСР у розгромі коричневої чуми. Слава народам радянських 
республік!

Але ми, ветерани 17-ї повітряної Червонопрапорної 
армії, проти експозиції ОУН-УПА – посібників фашистів…

8 жовтня 1994 р.   Ветерани 
17-ї Червонопрапорної 

повітряної армії. Підписи.

У наш час свідомо стирається Пам’ять про Велику 
Перемогу радянського народу над фашизмом, «вилучається» 
правдива інформація про керівництво СРСР, великого 
Сталіна і його бойових соратників, що привели братні 
народи CРСР до всесвітньо-історичної Перемоги…

Час бандеро-петлюрівського жовто-блакитного 
антинародного режиму мине, всі вони будуть у помийній 
ямі історії.

14 липня 1994 р.   Дородько Юрій, 
учитель історії, 30 років.
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Аналіз відгуків засвідчує, що нині відбувається динамічний процес створення в масовій свідомості українців національної 
версії історії Другої світової війни, і експозиція музею допомагає зрозуміти ці події, стереоскопічно уявити їх, сформувати 
почуття спільної історичної долі:

Чи на правильному шляху вдосконалення та оновлення головної експозиції перебуває колектив музею, дають відповідь та 
оцінки вітчизняних і зарубіжних учених-істориків, музейних фахівців:

Насамперед захоплює могутність тих часів, хоробрість 
воїнів, тих, кого вже немає… Навіть у дитини це може 
викликати гордість за свій народ та пробудити до честі, 
поваги й патріотизму! Коли проходиш музеєм, від самого 
початку ти ніби переймаєшся цікавістю до минулих часів. 

У серці і біль за тих, кого вже немає, і туга, і відвага, і жага 
помсти ворогові. Ми вічно будемо шанувати і берегти 
пам’ять у душах і серцях про мужність людей нашого народу, 
що відчайдушно боролися за наше буття у Другій світовій 
війні!!!

24.05.2005 р.    Курсанти ІІІ курсу 
Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації.

Нас, ваших колег, співробітників Інституту історії 
України, приємно вразила і схвилювала нова експозиція 
музею. В експозиції значну увагу акцентовано на українському 
матеріалі, що, з нашої точки зору, цілком обґрунтовано. 
Адже південний напрям був, по суті, головним у минулій 
війні. Організатори експозиції зробили все можливе, щоб 
музей став свого роду унікальним закладом, який відповідає 
запитам, патріотичним настроям відвідувачів, викликає 
почуття шанобливості до покоління воєнної епохи, одним 
словом, відіграє виховну роль у сучасному, дуже неоднорідному 
суспільстві. І саме враховуючи цю суспільно-пізнавальну 
функцію, можна сказати, що музей у сучасному вигляді 
цілком вписується в національно-державну структуру 
суверенної України.

1995 р.   Співробітники відділу 
історії України періоду 

Другої світової війни 
Інституту історії України 
НАН України: М.В. Коваль, 

Н.М. Руденко, Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко та інші.
 

Музей приголомшує своїм багатим матеріалом. 
Страхіття війни почалися в Україні уже в 1939 р., коли до 
Галичини вступили радянські війська і почалася наруга над 
західними землями України – арешти, вивіз населення і т.д. 
Україна тепер є в стадії державобудівництва, а цю державу 
треба будувати на правді – усій правді про знущання над 
Україною. Тому й у цьому музеї повинно розповідатися не 
лише про кримінальні злочини фашистів, але й про злочини 
комуністичного режиму. Хто зруйнував Успенський собор, 
як не радянські власті? Хто вивозив невинне населення до 
Сибіру? Без правди не виховаємо нове покоління. Цей музей 
уже почав говорити правду: Голод-33, УПА… Щасти Вам, 
Боже, в дальшій праці на шляху до правди!

26.07.1998 р.    Р. Сербин, історик. 
Канада.
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Демонстрація війни крізь призму досвіду рядових 
солдатів, а також матерів і вдів, робить так, що Ваша 
оповідь про війну перестає бути історією маршалів і 
генералів, які малюють на картах стрілки, що позначають 
власні та ворожі армії. Великий світовий конфлікт уже не 
є тільки «грою великих світу цього». Завдяки концентрації 
на долях «простих людей» відвідувач може суттєво 
«доторкнутися» до воєнної реальності, спостерігати всю 
загрозу війни і завдяки цьому краще зрозуміти той час.

Завдяки такому підходові український воєнний досвід 
стає зрозумілим для іноземця, який не знає українського 
контексту. Ми свідомі того, що в державі із такою складною 
і заплутаною минувшиною нелегко вибудовувати наратив, 
який буде шанувати різні вразливі моменти і локальні 
традиції, який не ділить, а об’єднує.

01.06.2011 р.   Павел Махцевіч, професор, 
габілітований доктор, 

Уповноважений Голови Ради Міністрів Польщі 
у справах Музею ІІ світової війни.

Щиро вдячний за запрошення відвідати Ваш музей. 
Надзвичайно вражений тією титанічною роботою, яку 
Ви проводите. Постійно діюча експозиція має величезне 
значення для тих, хто жив під час війни, а також для 
нинішніх і прийдешніх поколінь. Саме Україна найбільше 
постраждала під час Другої світової війни, і про це потрібно 
знати всім, аби такий драматичний і трагічний час 

ніколи не повторився в історії людства. Крім військової 
стратегії війни, експозиція відтворює повсякденне 
життя і цивільних осіб, і військовослужбовців. Це має 
важливе значення, особливо для молодих людей, оскільки 
ми все ще живемо у світі, де війни досі не заборонені.  
Усього найкращого у вашій подальшій роботі, ще раз дякую 
за цікаву екскурсію по музею.

7.03.2013 р.   Д-р Ганс-Мартін Хінц, 
Президент Міжнародної ради музеїв (ICOM).

Висловлюю Вам свою вдячність за цей надзвичайно 
важливий музей, вражаючу експозицію й обачливість, з 
якою співробітники музею пояснюють історію. Сподіваюсь, 
що наша співпраця дасть змогу створити нові спільні 
дослідження та проекти. 

07.11.2014 р.   Доктор Йорг Морре, 
директор Музею Берлін-Карлсхорст.

Дякую всім засновникам музею. За те, що дбайливо 
зберігаєте нашу, незважаючи ні на що, загальну історію. 
Дякую за те, що Ви змогли показати минуле так, що від сліз 
утриматися просто неможливо. Я бажаю Вашому музею 
процвітання і так само успішного служіння місту-герою. 
Геніальний музей!

2009 р.  Важеніна Ольга, 
співробітник музею-заповідника 

«Сталінградська битва».

Надзвичайно важливими є відгуки іноземних делегацій, представників дипломатичного корпусу, які відзначають правдивість 
висвітлення в музеї історичних подій, висловлюють глибоку повагу та співчуття українському народові, підкреслюють значення 
музею для виховання, об’єднання нації, для збереження миру:

Унікальний музей, унікальний за своїм задумом, чудово 
втілений. Він потрібний нащадкам, він потрібний для 
пам’яті, для виховання молоді. 

Вражений, захоплююсь артефактами та працею 
музейних співробітників. Спасибі вам за це!

 З великою повагою, Серик Ахметов, Прем’єр-Міністр 
Республіки Казахстан.

Я був неймовірно вражений глибокою гідністю, з якою 
музей підійшов до висвітлення теми війни.

Я хотів би висловити співчуття всім українським 
родинам, які постраждали від вторгнення нацистів.

22.11.2010 р.   Філіп, Принц Бельгії.
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Хочу в письмовій формі висловити Вам щиру подяку 
за показ мені та моїм друзям скульптури Батьківщина-
Мати. Величезне враження та хвилювання справили не лише 
підйом на скульптуру, але й екскурсія по музею, якою мої 
гості насолодилися. Один із них зауважив, що це був «один 
із найкращих музеїв, який він коли-небудь бачив». 

3.08.2010 р.    Лі Тернер, 
Посол Великої Британії в Україні.

Огляд Вашого музею викликав у мене відчуття, які важко 
передати. Я пишаюся Вашим народом, Вашою країною і дуже 
прошу Вас пробачити німецькому народові те, що сталося 
60 років тому. Я розповім про Ваш музей своїм друзям у 
Німеччині.

6.05.2005 р.    Бруно Бетц, 
Бургомістр м. Карлсбад. 

З почуттям великої скорботи та невимовного болю 
йдемо залами музею, які відтворюють історичну правду про 
війну. Експозиція зобов’язує молодих відвідувачів Меморіалу 
працювати на благо миру. А за нами, німцями, залишається 
історична відповідальність за розв’язання ганебної кампанії 
руйнування й знищення під гаслами расової ідеології, яка 
принесла величезні страждання мільйонам людей і в Україні.

14.05.2013 р.   Доктор Крістоф Вайль,
 Посол Федеративної Республіки 

Німеччина в Україні.

Плануючи та здійснюючи свою діяльність, науковці Меморіалу враховують той факт, що відвідувачів завжди цікавить нова 
інформація, додаткові відомості, які допомагають розширити світогляд, а також першоджерела, оригінальні пам’ятки тощо. Тому 
робота з наукового пошуку, створення та проведення різноманітних виставок, заходів триває, і відвідувачі це помічають та цінують:

Відвідування Вашого музею завжди залишає глибокі 
враження. Кожного разу знаходимо щось нове, невідоме – 
це приємно, адже це є ознакою небайдужості. От і в цей 
раз знайшли частинку повернутої пам’яті – це виставка 
непрочитаних солдатських листів, що пройшла крізь роки. 
Ще сотні солдатських доль повернуті з небуття, сотні 
людей дізнаються про своїх власних героїв, сотні людей 
стануть глибше та ближче відчувати Перемогу.

13.05. 2010 р.   Родина Журавльових, 
м. Шаргород.

Я, кандидат юридичних наук, щороку відвідую Ваш 
музей. Приємно вражає, що кожного року Ваша експозиція 
поновлюється і змінюється. Це демонструє відвідувачам, 
що науковий колектив музею крокує в ногу з часом. Цього 
року приємне враження по собі залишила виставка «Війна 
і Перемога в історичній пам’яті українського народу». 

Найцікавішим, як на мене, є документи, які проливають 
світло на маловідомі події і факти окупації України.

2010 р.    Іван Дем’янчук. 

Дорогі мої працівники музею!
У цьому залі, де пахне сувора, холодна і переможна осінь 

1943  р., я заглибився у піввікове минуле й уявив, нібито з 
братом Ільком, який загинув, зустрівся тут, на берегах 
Дніпра, обійнявся, як у дитинстві, відчув його маленьку 
руку…

Працівники Храму Пам’яті подарували мені неймовірне: 
через 54 роки вручили мені його орденську книжку. Ось тому 
я так часто приходжу в зали музею на зустріч із братом, 
якого поглинула придніпровська земля в 1943 р.

26.12.1998 р.   Ляшенко Дмитро Романович.
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Пройшло вже 70 років після закінчення Другої світової війни. В умовах, коли сусідня держава проводить агресивну імперську 
політику український народ змушений здобувати собі гідне місце у вільній сім’ї європейських народів, ведучи неоголошену війну, 
власною кров’ю відстоюючи рідну землю від чергового агресора. Минула війна – важливий і завжди актуальний історичний урок 
для нинішнього та прийдешнього поколінь: 

Так багато думок щодо ситуації, яка склалася в даний 
час. Час, який повинен бути заповнений мирним, логічним 
розвитком нашої Незалежної України…

Та, на жаль, це не так.
Я про патріотизм. Про любов до рідної землі. Все дуже 

просто: якщо війна – то треба воювати. Моя хата скраю – я 
ворога перший зустрічаю! Звісно, не хлібом із сіллю. Так що, 
панове, давайте будемо відповідати цьому прислів’ю, якщо 
хочемо бути нацією зі своїм минулим, із світлим майбутнім. 
А воно буде. Дякую всім, хто за Україну!

Вересень 2014 р.    Захар, 
боєць батальйону «Донбас».

Я був у Музеї кілька років тому і сприймав усе побачене 
наче документальне кіно – не зі мною, не з моєї реальності, 
не з моєї епохи.

Я прийшов у Музей зараз, після фронту, і відчув, що між 
мною й образами героїв минулої війни залишилося тільки 
тоненьке скло вітрини. Невидима стіна часу зникла. З 
фотографій на мене дивляться мої однолітки. Люди з 
обличчями моїх однополчан. Ми разом із ними ніби існуємо 
поза часом. Дуже дивне відчуття.

13.01.2015 р.    Дмитро Різниченко, 
учасник АТО.

Минуле і майбутнє – це дві сторони однієї медалі. Вони поєднуються сьогоденням. І той, хто намагається увійти в завтра, 
спираючись на сфальсифіковане минуле, матиме не що інше, як потворне майбутнє.

У духовному світі людини минуле існує у вигляді історичної свідомості, культури, мислення. Історична свідомість суспільства – 
основа й головне джерело самоусвідомлення в сучасному світі, базис національної самоідентифікації, яка допоможе зінтегрувати 
і зберегти цілісність українського народу, забезпечить взаємозв’язок минулого, сьогодення й майбутнього, спадкоємність 
поколінь, стане своєрідним підґрунтям глибокого взаєморозуміння й співробітництва людей у справі побудови незалежної, 
демократичної, соціальної Української держави. Запорукою відродження нації, духовно-історичним надбанням нашого народу 
є послідовне утвердження в громадській свідомості погляду на Другу світову війну як важливого етапу національної боротьби 
за незалежність, а також висновку про величезний внесок України в спільноті націй у Перемогу над гітлерівським нацизмом. 
Це має величезний виховний та консолідуючий потенціал, об’єднує суспільство, даючи йому додаткові імпульси для поступу й 
духовного зростання. 

Роль Меморіалу над Дніпром у збереженні пам’яті про війну, формуванні історичної свідомості українського суспільства – 
унікальна. Про це свідчать записи в Книги відгуків, що віддзеркалюють найширший спектр емоцій, оцінок, рефлексій.
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Оксана ЯНКОВЕНКО *

УКРАЇНСЬКИЙ ФАКТОР ВІЙНИ МОВОЮ МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТІВ:
ФОНДОВО-ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ОГЛЯД

Друга світова війна стала глобальним в історії людства протистоянням, масштабним кровопролиттям, яке мало тотальний, 
всеохопний характер. Нині єдиним шляхом наукового відтворення історичних подій, хоч би якими жорстокими, кривавими та 
непривабливими вони були, є неупереджений та всебічний показ минулого, вивчення всіх аспектів життєдіяльності суспільства, 
місця й ролі окремих постатей України у воєнних подіях. У поглибленому осмисленні історії Другої світової війни особливої 
уваги заслуговує розгляд «українського фактора», тієї ролі, яку Україна відіграла в остаточній перемозі над нацизмом та 
фашизмом. Український вимір тих подій не обмежується хронологічними рамками воєнного конфлікту між Третім райхом і СРСР  
1941 – 1945 рр., а розглядається в контексті всієї Другої світової війни 1939 – 1945 рр. 

Час нестримно віддаляє нас від найбільшого збройного конфлікту в історії людства, залишаючи все менше свідків 
планетарної трагедії, а тому історикам у своїй науковій практиці доводиться досліджувати й аналізувати джерела, що в різний 
спосіб зафіксували інформацію про події та факти воєнної доби, подвиги комбатантів і життєві стратегії мешканців окупованих 
територій, діяння людей, котрі залишили нам у спадок численні свідчення про події минулого. 

Унікальну колекцію таких джерел містить фондозбірня Меморіального комплексу, що налічує близько 400 тис. музейних 
предметів – нагород, військового озброєння й техніки, речей солдатського побуту, предметів образотворчого мистецтва, а 
також цінні зібрання документів та фотографій, які з реалістичною переконливістю й високою образно-символічною силою 
віддзеркалюють долю українського народу періоду воєнного лихоліття.

Національний музей відіграє важливу роль у пізнанні, конструюванні та збереженні історичної пам’яті. Музейні джерела, 
що стали експонатами, сприяють відтворенню суб’єктивної реальності, дають змогу відчути атмосферу епохи, психологічний 
фон подій, розкрити внутрішній світ людини, зробити вивчення подій минулого живим, емоційним, особливо коли йдеться про 
рукописні джерела – листи, щоденники, записники тощо.

Багатство фондового зібрання – запорука ефективної діяльності будь-якого музею. Колосальні колекції різних груп джерел 
дають можливість глибше дослідити та розкрити насичену подіями воєнну минувшину. За понад 40-річну діяльність Меморіалу, 
завдяки активній цілеспрямованій роботі з наукового комплектування, фондове зібрання збільшилося майже в 14 разів порівняно 
з 1974 р., коли воно нараховувало понад 29 тис. музейних предметів.

Основні напрями цілеспрямованого комплектування Меморіального комплексу зафіксовані в «Концептуальних засадах 
науково-фондової діяльності Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
років» на 2013 – 2020 рр.» [1]. У своїй загальній спрямованості та визначенні завдань комплектування фондового зібрання 
спирається на принципові суспільно-політичні й наукові позиції сучасного українського суспільства, яке потребує відображення 
всіх без винятку сторінок війни в їхній багатовимірності, суперечливості та складності. При цьому увага музейників 
зосереджується на джерелах, за допомогою яких урізноманітнюється та поглиблюється показ українського виміру війни, 
передається образ головного трудівника війни – Солдата, підкреслюються національні та соціальні аспекти воєнних реалій, 
акцентується ціна Перемоги. 

* Янковенко Оксана Олексіївна – завідувач відділу науково-фондової роботи Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941 – 1945 років».
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В умовах розбудови незалежної Української держави гостро постає питання про об’єктивне відтворення всієї палітри 
визвольної боротьби українського народу в роки Другої світової війни. Останнім часом поряд із традиційними темами 
комплектування, яким приділялася належна увага впродовж усього існування музею, акцентується український фактор у війні, 
зокрема проблеми, що потребують подальших концентрованих пошукових зусиль: «Нацистський окупаційний режим в Україні», 
«Діяльність Української повстанської армії», «Військовополонені», «Остарбайтери», «Ціна Перемоги», «Внесок українського народу 
в розгром нацистської Німеччини», «Чорна піхота», «Штрафбати», «Репресовані», «Реабілітовані», «Польові військкомати», «Діти 
війни», «Церква в роки війни», «Втрачені роди України», «Вдови», «Депортації», «Образ ворога з погляду людини ХХІ століття» 
тощо.

Суспільству знадобилося майже піввіку, щоб усвідомити внесок кожного учасника світового протистояння, кожного українця 
в спільну Перемогу над ворогом. Згідно із Законами України від 22 жовтня 1993 р. № 3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» та від 17 квітня 1991 р. № 963 «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» працівники багатьох 
музейних установ, зокрема й науковці Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років, розпочали 
збір автентичних предметів за темами, які тривалий час замовчувалися й досліджувалися дозовано [2; 3]. У 1993 р. фондове 
зібрання Меморіалу поповнилося першими джерелами, що висвітлюють національно-визвольну боротьбу українського народу 
(під антипольськими, антинацистськими та антирадянськими гаслами), яку очолила Організація українських націоналістів, а 
згодом – національне збройне утворення – Українська повстанська армія.

Науковці музею провели значну науково-дослідницьку роботу в Центральному державному архіві громадських об’єднань 
України, Галузевому державному архіві Служби безпеки України, здійснили відрядження до західних областей України, щоб 
зібрати інформацію про діяльність ОУН і УПА в роки війни та створити постійну експозицію, присвячену цій темі. Під час 
цілеспрямованих відряджень музейні дослідники зібрали колекцію матеріалів (близько 700 од.) представників національно-
визвольного руху, серед яких документальні свідчення учасників подій. 

З метою доповнення музейної експозиції, а також в інтересах консолідації й згуртованості української нації, відновлення 
національної пам’яті та на виконання Указу Президента України від 14 жовтня 2006 р. №879 «Про всебічне вивчення та об’єктивне 
висвітлення діяльності Українського визвольного руху та сприяння процесу національного примирення» науковці здійснили в 
2007 р. відрядження у Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську області й зібрали матеріали про 28 учасників 
національно-визвольних змагань в Україні в 30 – 50-х рр. ХХ ст. [4]. Зокрема, про Л.І. Полюгу – одного з охоронців головного 
командира УПА Романа Шухевича; К.М. Зарицьку – члена Галицького Крайового проводу ОУН, довіреної особи Романа 
Шухевича; У.Г. Белешка – члена молодіжної організації ОУН; зв’язкових УПА Л.С. Василенко (Козак) та Г.П. Петренко; бійців УПА 
О.М. Боярчука, І.Н. Лук’янчука, Є.І. Овсіюка та інших. Усі вони пройшли через радянські в’язниці, табори та спецпоселення. Дехто 
з них знайшов там свою долю, створивши родини. Свої життєві стежки поєднали Аврамчуки – Дмитро Терентійович та Донна 
Дмитрівна (боєць та зв’язкова УПА познайомилися й одружилися в 1955 р. на спецпоселенні у Воркуті); Солтиси – Палладій 
Трифонович та Марія Трифонівна (булавний Здовбицької сотні УПА, який поліг у бою з радянськими  військами в березні 1944 р., 
та зв’язкова УПА одружилися в 1932 р., а з початком війни пліч-о-пліч піднялися на боротьбу за соборну та незалежну Україну); 
Колєсови – Олексій Григорович та Лідія Франківна (ройовий командир та зв’язкова УПА одружилися в середині 1950-х рр. на 
спецпоселенні в Норильську) [5].

У 2007 р. науковці музею записали спогади С.В. Костюк (Процак) – особистого кур’єра крайового провідника ОУН Ярослава 
Мельника (псевдо «Роберт») та активної учасниці органiзацiї розвiдувальної служби в Богородчанському та Надвiрнянському 
районах Станіславщини (нині Івано-Франківщина), схопленої й засудженої в 1947 р. вiйськовим трибуналом вiйськ МВС 
Станiславської областi до 20 рокiв виправних трудових таборiв  [5; 6]. 
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Не менш цінними є фотодокументи зі спогадами Ф.М. Володимирського – бійця УПА, якого схопили пораненим війська 
НКВС у 1944 р. і після тривалого слідства й тортур засудили на 10 років позбавлення волі, та М.Ю. Зеленчука, якого засудили 
до розстрілу (згодом вирок замінили на 25 років таборів суворого режиму) [5; 7; 8]. 

У 2009 р. з метою подальшого дослідження архівних документів за темою «Український визвольний рух середини ХХ сторіччя» 
та наукової розробки теми «Концтабір Аушвіц – український вимір» музейники здійснили наукове відрядження до Львова, у 
ході якого до фондів музею надійшли листівки Головного осередку пропаганди ОУН на північно-західних українських землях; 
встановили контакт із колекціонером В.В. Манзуренком, який передав на довічне зберігання до музею листівки, брошуру ОУН 
та фотодокументи на електронному носії, що проливають світло на рейд УПА в Румунію [5; 9 - 15].

Тема «Українське націоналістичне підпілля та повстанський рух середини ХХ ст.» постійно перебуває в полі зору науковців 
музею. У березні 2015 р. у ході відрядження до Львова музейна колекція поповнилася листівками другої половини 1940-х рр., 
газетами, листом та світлиною вояків 14-ї гренадерської дивізії Ваффен СС «Галичина». Наразі ці предмети атрибутуються й 
після всебічного дослідження також поповнять фондову колекцію Меморіалу.

Новим поштовхом до активних пошуків є Закон України від 9 квітня 2015 р. № 314 «Про правовий статус та вшанування 
пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», спрямований на визнання учасників боротьби за незалежність України 
у XX ст. головними суб’єктами боротьби за відновлення державної незалежності України, визначення напрямів державної 
політики щодо відновлення, збереження та вшанування національної пам’яті про боротьбу та борців за незалежність України, 
встановлення відповідальності за порушення законодавства про статус борців за унезалежнення держави.

Упродовж тривалого часу в музеї здійснюється збір матеріалів, присвячених темі депортації кримських татар. У червні 2010 р. 
у результаті співпраці з Державним комітетом архівів України колекція Меморіалу збагатилася документами, що стосуються 
депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей із Криму в 1944 р., а в листопаді було здійснено 
планове відрядження до АР Крим – міст Джанкой, Бахчисарай та Сімферополь [16]. Серед зібраних джерел варто вирізнити 
матеріали чотирьох братів Гафарових та Р.З. Садрединова, чиї родини були депортовані до Узбекистану [5]. У ході поїздки 
проведено роботу зі збору наративних джерел. Зроблено фонозаписи спогадів про депортацію жителів Бахчисарая та зібрано 
фото очевидців подій – голови Ради старійшин релігійної общини «Мустафа джамі» А.М. Мамутова, а за його рекомендацією 
Д.Л. Люманова та Л.М. Ісмаїлової (Сулейманової), яка передала до музею щоденник свого чоловіка Р.І. Ісмаїлова [5; 17; 18]. 
Колекцію спогадів про депортацію кримських татар доповнила розповідь Героя України, доктора технічних наук, професора, 
ректора Кримського інженерно-педагогічного інституту Ф.Я. Якубова [5; 18].

З метою комплектування матеріалів про масове переселення українського населення із західних до східних регіонів республіки 
в 1940 – 1950-х рр. (для ліквідації соціальної бази національно-визвольного руху) у 2007 р. був здійснений виїзд у с. Косичі 
Золочівського району Львівської області. У квітні 1951 р. до Херсонської області було переселено 72 родини цього села (увесь 
колгосп). До кінця року 50 сімей нелегально повернулися додому, незважаючи на те, що їхні будинки були зруйновані. Нині в 
селі мешкає п’ять таких родин. Науковці привезли речі колишніх переселенців, зокрема рушник із вишивкою, характерною для 
західних регіонів України (Гуцульщини), та глечик 1930 – 1940-х рр., які нині зберігаються у фондах музею [5; 19; 20].

Трапляється, що в процесі накопичування й подальшого дослідження музейних джерел з’являються нові теми наукового 
комплектування. Так, вивчаючи сповіщення про загибель бійців, науковці дійшли висновку щодо необхідності дослідження 
теми «Втрачені роди України». З метою збору матеріалів за цією темою було опрацьовано багатотомний мартиролог загиблих у 
роки війни – Книги Пам’яті України й здійснено кілька відряджень у 2002 – 2003 рр.  у села Волинської, Рівненської, Київської 
та Черкаської областей. У ході поїздки лише на Волині були зібрані матеріали таких родин: Клекоців (із десяти дітей Г. Клекоць 
втратила в роки війни п’ятеро, чоловіка розстріляли нацисти за те, що він намагався врятувати з підпаленої окупантами хати 
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найменшу доньку); Держаїв (чотири сини виховала П. Держай – війна забрала трьох);  Артищуків (подружжя Артищуків втратило 
чотирьох синів – два з них були призванi в польську армiю в 1939 р. i загинули в її лавах пiд час нiмецько-польської війни); 
Зарембюків (три брати Зарембюки були  призвані в березні 1944 р., старший і молодший – зникли безвісти, середній – загинув 
на території Польщі) [5]. Серед переданих матеріалів родини Клекоців – довідка про загибель рідних і знищення майна в період 
окупації та сімейний альбом, який закопали разом із книгами та документами в саду напередодні окупації села нацистами, тому  
й уцілів [21; 22]. До музею передані також іменні рушники братів Зарембюків та Артищуків, які вишили в пам’ять про своїх 
односельчан школярі Лаврівської середньої школи Луцького району Волинської області [23; 24].

Результатом відрядження до с. Бровахи Корсунь-Шевченківського району Черкаської області стали зібрані матеріали (32 од.) 
родини Лисенків. Десять синів із цієї багатодітної родини (усього було 16 дітей) воювали на фронтах війни, усі дивом уціліли й 
повернулися додому, п’ятеро, на жаль, – iнвалiдами [5].

У 2006 р. відбулося наукове відрядження до Закарпатської області, завдяки якому фондова колекція музею поповнилася 
матеріалами, що дали змогу розкрити тему «Становлення української державності на території Закарпаття» в головній експозиції 
Меморіалу. У цьому регіоні зібрані артефакти про створення та діяльність незалежної Карпатської України, її війська та 
громадських і політичних лідерів, зокрема Президента Карпатської України, Героя України А. Волошина; капелана Карпатської 
Січі отця Зореслава; представника Карпатської України в уряді Чехословаччини В. Шандора – єдиного з державотворцiв 
Карпатської України, котрий дожив до проголошення незалежності України; члена Українського національного об’єднання  
В. Гренджі-Донського; січового стрільця Ю. Неймета та інших; копії документів уряду Чехословаччини й Угорщини про діяльність 
та боротьбу воїнів Карпатської Січі в 1938 – 1939 рр.; копії документів з архівів Чехословаччини та СРСР про долю втікачів із 
Закарпаття до СРСР у 1939 – 1941 рр., їхнього перебування в ГУЛАГу [5]. 

У результаті цього відрядження у фондозбірні Меморіалу з’явилися також копії офіційних документів з архівів Чехословаччини 
й СРСР  та оригінальні документи й фото за темами: «Закарпатці в Чехословацькому військовому з’єднанні під командуванням 
Л. Свободи», «Закарпаття та закарпатці під нацистською окупацією», «Визволення Закарпаття радянськими військами», 
«Радянські та чеські військові мобілізації у краї», «Підготовка до проведення та перебіг І з’їзду народних комітетів Закарпаття в 
м. Мукачевому в 1944 р.»; матеріали колишнього командира Чехословацького корпусу генерала Л. Свободи та поручика В. Вальо, 
ветеранів корпусу – подружжя Івана та Христини Магулів, учасників Параду Перемоги на Старомєстськiй площi в Празі 17 травня 
1945 р.;  делегатів І з’їзду народних комітетів Закарпаття – В.М. Беци, М.І. Дурди та  І.П. Філя; воїнів угорської армії – З.А. Ласла,  
П.Й. Чловечка та інших [5]. Ці музейні джерела дали змогу підготувати виставку «Карпатська Україна. У пошуках історичної 
долі. 1938 – 1945 рр.». 

На початку 2000-х рр. у музеї почали активно студіювати вразливу для багатьох українських родин тему військових 
мобілізацій, які проводили так звані «польові військкомати». У 2005 р. у колекції Меморіалу з’явилися матеріали П.Д. Коломійця, 
мобілізованого напівсліпим (він практично втратив зір на заводі від потрапляння в очі розплавленого чавуну) до лав Червоної 
армії у вересні 1943 р. польовим військкоматом 13-ї армії Центрального фронту [5]. У 2006 р. фондозбірня музею поповнилася 
матеріалами В.С. Тарасова та А.Ф. Салія, мобілізованих після визволення рідних сіл у серпні 1943 р. та в січні 1944 р. [5]. Нині 
колекція документів, що стосуються мобілізаційних заходів на території України, зросла в рази. 

Від 2006 р. музей став місцем зберігання унікального зібрання загальнодержавного значення – Документального фонду 
з обліку людських  військових втрат України у Великій Вітчизняній війні. На його базі розпочато створення Всеукраїнської 
електронної бази даних на загиблих та  зниклих безвісти воїнів (ВБЗ). Паралельно проводиться наукове дослідження проблеми 
обліку втрат у РСЧА, жертовності українців на фронтах Другої світової війни, а також робота з пошуку інформації на загиблих 
або зниклих у роки війни воїнів за запитами від населення, державних органів, громадських організацій. 
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Важливим джерельним пластом стали особові справи Героїв Радянського Союзу, передані військкоматами, Галузевим 
державним архівом Міністерства оборони України та Пенсійним фондом України. Ця документалістика віддзеркалює життя та 
бойовий шлях кожного Героя, актуалізує малодосліджені та суперечливі епізоди воєнного буття – оточення, полон, перебування 
на окупованій ворогом території, спецперевірки, радянські військові мобілізації в Україні тощо.

Неабиякий інтерес для науковців становлять матеріали, що передаються до музею Державною митною службою України. 
Переважно це нагороди, зброя, військове спорядження та речі солдатського побуту. Лише за останніх п’ять років до фондозбірні 
надійшло 1 580 предметів, вилучених на державних митницях. Нещодавно музейна скарбниця поповнилася  патефонами першої 
половини ХХ ст. виробництва США, Франції, Великобританії, Німеччини та СРСР. З травня 2015 р. відвідувачі музею мають 
можливість ознайомитися з унікальною колекцією патефонів, почути їхнє оригінальне звучання.

Реалії сьогодення вимагають залучення до наукового обігу нової інформації. Результативним стає збір матеріалів із 
використанням досліджень та публікацій журналістів у ЗМІ. Наприклад, наприкінці 2012 р. газета «Сільські вісті» опублікувала 
нарис, у якому йшлося про О.М. Вербицьку – колишню остарбайтерку. Завдяки цій публікації до фондів музею надійшло близько 
100 одиниць музейних предметів, що проливають світло на життя родини Вербицьких у роки війни. Серед зібраних матеріалів 
понад 60 автентичних листів періоду 1940 – 1946 рр. [5; 25]. 

Суспільно-політичні процеси в країні та події на Сході України  вимагають від науковців музею нових напрямів та шляхів 
комплектування. Музейники впродовж останнього часу ведуть активну роботу зі збору матеріалів учасників антитерористичної 
операції. У березні 2015 р. співробітники музею здійснили відрядження до м. Запоріжжя, головною метою якого було наукове 
комплектування фондів матеріалами учасників Другої світової війни та бойових дій на Сході України. У результаті зустрічі з 
родиною загиблого під час проведення АТО лейтенанта І.В. Гутнік-Залужного, командира взводу Національної гвардії України 
Міністерства внутрішніх справ України, були зібрані матеріали самого бійця, його 96-річного діда І.О. Залужного – учасника 
Другої світової війни, кавалера орденів Червоного Прапора, Вітчизняної війни, Червоної Зірки та  матері Г.І. Залужної, учасниці 
бойових дій в Афганістані [5]. Після атрибутування та ретельного вивчення ці матеріали посіли почесне місце на виставці 
«Родинна пам'ять про війну: збережено», створеній до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та до 70-ї річниці завершення 
Другої світової війни. Цей виставковий проект став своєрідною сполучною ланкою, яка поєднала різні часи бойової слави, що 
слугуватимуть для нащадків прикладом незламної стійкості, героїзму та самопожертви.

 Завдяки наполегливій та цілеспрямованій роботі з наукового комплектування щороку фондозбірня Меморіалу збільшується 
на 4 – 5 тис. музейних джерел, які дають можливість глибше дослідити й донести до відвідувача складні питання, пов’язані з 
історією найжорстокішої та найкровопролитнішої війни ХХ ст.

Серед різноманітних музеалій, що зберігає фондозбірня Меморіалу, найбільш рельєфно відображають події Другої світової 
війни, спонукають до переосмислення складної й суперечливої історії українського народу, змушують кожного поринути в 
минуле й замислитися над величчю звершеного, нездоланністю людського духу – фотодокументи та документальні джерела 
воєнної доби. 

Усі битви та операції, що відбувалися в період Другої світової війни на території  України, знайшли відображення в колекції 
фотографій, негативів та слайдів, яка налічує понад 48 тис. музейних предметів. Ці світлини є неоціненним джерелом героїчної 
та гіркої правди про Україну, що впродовж довгих чотирьох років палала в полум’ї війни, та про її народ, який здійснив гідний 
внесок у спільну перемогу над нацизмом.

Основу фондового зібрання формують авторські негативи та фотографії, одержані з особистих архівів майстрів радянської 
публіцистики – фотокореспондентів центральних, армійських, дивізійних, флотських газет, журналів та фотохроніки ТАРС, 
зокрема Євгена Халдея, Ольги Ландер, Якова Рюмкіна, Олексія Межуєва, Олександра Устинова, Аркадія Шайхета, Анатолія 
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Єгорова, Івана Шагіна, Олександра Становова, Георгія Зельми, Абрама Кричевського, Валентина Орлянкіна, Якова Давидзона, 
Франциска Семяннікова та інших. Фотолітописці Другої світової війни зуміли виразно й точно зафіксувати надзвичайно складні, 
насичені важкими випробуваннями події воєнної доби, що відбувалися на території України. 

 «...Людина, яка дивиться на життя через вічко фотоапарата, завжди, в кінцевому підсумку, дивиться через нього в історію...», – 
писав Костянтин Симонов. Своєрідним поглядом в історію України періоду визвольних боїв є фотознімки фронтового 
кореспондента Аркадія Шайхета, який працював у редакції журналу «Фронтовая иллюстрация», друкувався в газетах «Правда», 
«Красная Звезда», «Комсомольская правда». Знімки, зроблені А. Шайхетом на передовій, зображують рядового солдата та його 
надзвичайно складний шлях до перемоги. Були на цьому шляху і біль утрат, і надлюдські випробування, і героїчні подвиги, і 
переможні салюти. Хрестоматійними стали світлини Шайхета «У боях за Харків. Лютий 1943 р.», «Даєш Київ! 1-й Український 
фронт. Листопад 1943 р.», «У визволеному Львові. Жовтень 1944 р.», «На попелищі. Карпати. 1945 р.» та інші [5; 26 – 29].

Пройшов дорогами війни з першого до останнього дня як фотокореспондент газети «Правда» Яків Рюмкін. Побував 
майже на всіх фронтах, був поранений і контужений, нагороджений орденами Вітчизняної війни I ст. й Червоної Зірки. Йому 
належить чимало знімків, зроблених у 1941 р. на Південно-Західному фронті в ході оборонних боїв в Україні. З жовтня 1942 р. 
його фотокамера фіксувала операції в районі Харкова, на Дону, у Донбасі. «Харків визволено. 23 серпня 1943 р.», «Бій за Донбас. 
Вересень 1943 р.», «Розбита ворожа техніка в районі Корсунь-Шевченківського. Лютий 1944 р.» – ці фотознімки із серії робіт 
фотокореспондента проливають світло на бойові дії в Україні періоду 1943 – 1944 рр. [5; 30 – 32].

Тема вигнання загарбників із Правобережної України знайшла відображення у фотодокументах військового фотокореспондента 
Георгія Зельми: «На підступах до Кривого Рогу. 3-й Український фронт. Березень 1944 р.», «Воїни 3-го Українського фронту 
проходять центральною частиною визволеної Одеси. 10 квітня 1944 р.» та інші [5; 33; 34].

Надзвичайно проникливі світлини залишив фотокореспондент Олексій Межуєв, на яких об'єктивно висвітлені бойові дії 
Чорноморського флоту. Знімав морських льотчиків і піхотинців, оборону й визволення Севастополя. Серед численних фоторобіт 
художника, що зберігаються у фондозбірні музею, можна виокремити світлини: «Десантники на Графській пристані. Севастополь. 
9 травня 1944 р.», «Гвардійські крейсери «Красный Кавказ» і «Красный Крым» у бойовому поході. 1943 р.» [5; 35; 36].

Вагомими в добірці музейного зібрання є фотодокументи Євгена Халдея, який увійшов до групи військових кореспондентів, 
що вирушила на фронт у червні 1941 р. Зі своєю камерою «Leica» він пройшов усю війну й відобразив у своїх роботах людське 
страждання й відвагу, біль і героїзм. Брав участь у визволенні Севастополя, штурмі Керчі. Його фотоапарат зафіксував бойові дії 
в ході визволення Європи. Усьому світу відома його світлина «Прапор Перемоги над Райхстагом. 1 травня 1945 р.», але мало хто 
знає, що серед фоторобіт художника є й такі, що висвітлюють розгром мілітаристської Японії (наприклад, «Військовополонені 
Квантунської армії здають зброю. Вересень 1945 р.»), а на Нюрнберзькому процесі знімки Халдея були представлені в числі 
речових доказів [5; 37; 38].

У колекції фотодокументів є також світлини військового фотокореспондента газети «Комсомольская правда» Івана Шагіна, 
який пройшов війну від першого до останнього дня. Його знімки відтворюють реалії фронтового життя, солдатську долю на 
війні, вони є документальним підтвердженням  злочинів нацистів в Україні в період окупації («Горять житлові будівлі в Києві. 
1943 р.» та інші) [5; 39]. 

Тема «Рух Опору в Україні» висвітлена завдяки фотознімкам заслуженого журналіста України Якова Давидзона – 
фотокореспондента  газети «За Радянську Україну» ЦК КП(б)У і Верховної Ради УРСР. У 1942 р. перекинутий у ворожий тил, 
перебував у партизанському з’єднанні М.М. Попудренка, згодом – у з’єднаннях О.Ф. Федорова та С.А. Ковпака. За цей час створив 
своєрідний фотолітопис партизанських буднів, зафіксував образи партизанських командирів та рядових бійців: «Двічі Герої 
Радянського Союзу С.А. Ковпак – командир Сумського партизанського з’єднання та О.Ф. Федоров – командир Чернігівсько-
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Волинського партизанського з’єднання спостерігають за потопленням ворожих бронекатерів на річці Прип’ять. Березень 1943 р.»; 
«Бій за село. 1943 р.»; «Партизани у визволеному Києві. Листопад 1943 р.» та інші [5; 40–42].

Ключові моменти історії часів оборони та визволення України зафіксовані Михайлом Мельником – фотокореспондентом 
корпусної газети «На штурм врага», згодом – газети 1-го Українського фронту «За честь Родины». Своєрідною візитівкою музейної 
експозиції, що відображає трагедію українського народу початкового періоду війни, є його фотознімок «Біженці. 1941 р.» із серії 
«Роки бойові» [5; 43].

Усю війну пройшов фронтовими дорогами фотокореспондент Анатолій Єгоров. Брав участь у десантах і танкових битвах, 
ходив в атаки з піхотою, проривався з оточення, вів репортажі про оборону Одеси. Серед знімків автора у фондах Меморіалу 
зберігається фото «Одеський оборонний район. Матроси 1-го полку морської піхоти в районі населеного пункту села Нова 
Дофінівка. 22 вересня 1941 р.» [5; 44].

Світлини військового фотокореспондента газети «Советский воин» Південно-Західного (від 20 жовтня 1943 р. –  
3-го Українського) фронту Ольги Ландер зафіксували наступальні операції військових частин та з’єднань фронту, радісні зустрічі 
з жителями визволених населених пунктів, нагородження воїнів, солдатський побут: «Після вручення урядових нагород в  
4-му механізованому корпусі 3-го Українського фронту. 1944 р.»,  «Похідна швейна майстерня. 3-й Український фронт. 1943 р.», 
«Смачна солдатська каша! Червень 1943 р.» [5; 45–47]. 

Значна частина групи зберігання «Фотодокументи» містить також аматорські світлини, які, на відміну від офіційних 
фотодокументів, що часто проходили цензуру, фіксували події Другої світової війни такими, якими вони були насправді, без 
жодного пафосу та тіні пропаганди. Серед аматорських знімків музейна скарбниця зберігає фото, що акцентує один з українських 
наголосів війни: «А.І. Волошин разом із міністром закордонних справ М.С. Кочерганом під час підготовки ноти уряду Польщі з 
приводу протизаконної діяльності терористів на території Карпатської України. 3 січня 1939 р.» [48]. 

Світлини фотолюбителів відбивають реалії фронтового життя: воєнні дороги, втрати, бойові операції, у ході яких було 
визволено Україну. Більшість із них – портретні, групові фотографії героїв наступальних боїв, однак є фотодокументи, що 
проливають світло на трагедію радянських військовополонених та примусових робітників: «Табір військовополонених. Дарниця. 
Київ»,  «Під час етапування радянських військовополонених. Крим. 1941 р.» (фото надійшло в 2008 р. від Центру документальних 
досліджень фабрики Лібенау), «Українські остарбайтери, робітники військового заводу. Німеччина. 1943 р.», «Остарбайтери з 
України – робітники фабрики з виробництва сірників м. Зальцбург. Австрія. 1944 р.» [49 – 52]. Серед цих знімків також чимало 
фото, які демонструють масштаби руйнувань в Україні, згарища війни та понівечене війною дитинство, зокрема «Зруйнована 
гребля Дніпровської гідроелектростанції. 1943 р.», «Домна Дніпропетровського металургійного заводу імені Петровського, 
зруйнована нацистськими загарбниками. 1943 р.»,  «Діти робітника Клименка – 5-річний Володя та 7-річний Шура під час 
німецько-фашистської окупації Києва», «Вихованці Васильківського спеціалізованого дитячого будинку, створеного з ініціативи 
Військової Ради 2-го Українського фронту. 1944 р.» [53 – 56].

Особливе місце у фондозбірні музею належить фотознімкам, що в ході боїв були пробиті кулями та осколками снарядів. 
Незвичайна історія пов’язана із світлинами братів-танкістів Василя та Івана Цапів із м. Канева, переданими на зберігання до 
музею родиною. Під час окупації Канева фото Василя прострелив у лютій злобі один із гітлерівців. Материнське серце перейнялося 
недобрим передчуттям, та сталося інакше – саме Василь, пройшовши всю війну, пораненим повернувся до рідного дому.  Іван  
загинув 1 серпня 1943 р. під час боїв у Ростовській області. Нині в експозиції музею фотографії братів Цапів розміщені в рамці, 
прикрашеній українським вишитим рушником, як здавна велося в українських хатах. Знімок символізує  трагедію не лише однієї 
родини, а всієї України, яка з перших днів війни зазнавала величезних втрат та руйнувань [5; 57].
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Аматорські світлини є фотодокументальним підтвердженням боротьби зі сталінським тоталітаризмом представників 
українського національно-визвольного руху. Незважаючи на зумисне знищення документальних джерел та фізичне знищення 
людей як носіїв пам’яті, ці сторінки минулого проілюстровані фотознімками, залишеними учасниками подій, та людей, не 
байдужих до власної історії. Фондозбірня Меморіального комплексу зберігає переважно портретні та групові фото представників 
ОУН та УПА: «Члени організації українських націоналістів біля пам’ятника «Визволення України» у м. Скалат Підволочиського 
району Тернопільської області. 1942 р.», «Політв’язень Є.І. Овсіюк серед спецпоселенців м. Норильськ на хрестинах. 1956 р.», 
«О.Г. Колєсов із групою товаришів на засланні. 1954 р.» та інші [58 – 60].

Важливим джерелом воєнної фотодокументалістики є також німецькі світлини, зроблені на території України в період Другої 
світової війни – портретні, сюжетні, видові, виконані як аматорами, так і професійними фотографами на окупованій території 
України. Колекція музею містить фотоджерела, придбані власним коштом і подаровані Меморіалу бельгійським дослідником та 
колекціонером Мартіном Богартом, зокрема фото «На площі Адольфа Гітлера. Київ. 1943 р.», а також світлини (понад 120 од.) з 
родинного архіву Йоганна Бьоше, у період окупації України – референта службової частини гебітскомісара Іванкова в генеральному 
окрузі Київ: «Бьоше Йоганн на картопляних кагатах. смт Іванків. Листопад 1942 р.», «Руйнування Києва. 1942 р.» та інші [61 – 63].

Кожна світлина, зроблена в роки війни, є документальним підтвердженням подій, повна картина яких під час дослідження 
постає в поєднанні різних типів джерел, одним з яких, безумовно, є документи воєнної доби.

Близько 65 тис. музейних одиниць містить група зберігання «Документи». Її основу становлять персональні та службові 
документи періоду Другої світової війни: листи та щоденники, нагородні документи, бойові та службові характеристики, подяки 
ВГК, різноманітні зразки особової документації, топографічні карти тощо. Колекція документів постійно перебуває в центрі 
уваги науковців музею, активно досліджується та апробується в науковому просторі.

Особливе місце серед значної кількості документальних джерел посідають листи воєнного часу, яких у музейній колекції 
налічується понад 8,5 тис. Музейний епістолярний комплекс, сформований із листів видатних і пересічних учасників та сучасників 
війни, дає змогу доторкнутися до героїчних та трагічних сторінок воєнної доби, відчути подих часу, ментальність особистості. 
Епістолярій суттєво доповнює офіційні документи й досить виразно та об’єктивно характеризує окремі факти, епізоди й події 
життя в умовах війни, яка від самого початку стала для українського народу важким, проте здоланним випробуванням.

Свій тернистий шлях до свободи й незалежності українці розпочали ще навесні 1939 р., коли на теренах Закарпаття постала 
незалежна держава – Карпатська Україна. Фонди Меморіалу містять документи та фото, що розповідають про важкий шлях до 
волі закарпатців, їхню незламну стійкість і бажання жити разом з усім українським народом. Серед них – Указ Президента України 
про присвоєння посмертно звання Героя України з удостоєнням ордена Держави А.І. Волошину – президентові Карпатської 
України в 1939 р. [64]. 

З метою захисту державних та національних інтересів Карпатської України була створена організація народної оборони 
«Карпатська Січ» (ОНОКС). Свідченням діяльності організації є матеріали Д.І. Климпуша – коменданта «Карпатської Січі». 
Перебуваючи на цій посаді, він займався створенням січових вiддiлiв у селах i містах краю, забезпеченням озброєння та 
обмундирування, проведенням вишколу сiчовикiв. [5; 65; 66]. 

Слід зазначити, що саме воїни Карпатської Січі першими вступили в бій із представниками Антикомінтернівського блоку, 
зокрема із солдатами угорської армії. Більшість із них полягли, тисячі потрапили в концтабори, де вели підпільну боротьбу. 

У фондосховищі музею зберігається одна з тюремних шифровок активного учасника нацiонально-визвольного руху на 
території Карпатської України, члена Українського національного об'єднання, редактора газет «Урядовий вісник» та «Нова 
свобода» В.С. Гренджі-Донського. 20 березня 1939 р. під час угорської окупації краю він був заарештований та відправлений 
спочатку до Тячівської тюрми, а згодом до табору у Вар’юлопошi (Угорщина). В угорській в’язниці В.С. Гренджа-Донський писав 
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вірші, а щоб вони не потрапили на очі цензурі,  передавав їх на волю зашифрованим текстом. У липні 1939 р. був амністований, 
проте, не витримавши постійних переслідувань угорської влади, емігрував до Словаччини [5; 67]. 

Значна частина населення в 1939 – 1940 рр. не бажала служити в угорському війську й подалася до СРСР. За нелегальний 
перехід угорсько-радянського кордону вони були засуджені військовим трибуналом НКВС і відправлені до сибірських таборів 
ГУЛАГу. 19 листопада 1942 р. здебільшого – амністовані й направлені в м. Бузулук, де формувалася чехословацька військова 
частина. У складі цього з’єднання під командуванням Л. Свободи вони пройшли з боями, визволяючи Україну та Чехословаччину. 

Сумну долю колишніх біженців з-під угорської окупації до СРСР підтверджують реабілітаційне посвідчення та довідка 
управління Комітету держбезпеки УРСР по Закарпатській області – сестер Христини і Ганни  Грицюк, які були заарештовані 
й за постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 20 червня 1940 р. засуджені на три роки ув’язнення за статтею  
80 КК УРСР за нелегальний перехід радянсько-угорського кордону, перебували в жіночому виправно-трудовому таборі  
м. Воркути [5; 68; 69].

У серпні 1939 р. Радянський Союз та нацистська Німеччина уклали таємний протокол, яким погодили принципи переділу 
Європи. 17 вересня 1939 р., згідно з цією угодою, війська СРСР вдерлися до Західної України, що входила до складу Польщі. 
27 жовтня 1939 р. відбулися Українські Народні Збори, делегати яких ухвалили декларацію про входження Західної України до 
складу СРСР. Об'єднання вперше за багато століть у межах однієї держави (Української РСР) більшості українських етнічних 
територій, попри неоднозначність і суперечливість політики сталінського режиму в західноукраїнських землях, було визначною 
подією, важливим кроком у розв'язанні «українського питання». У фондозбірні музею зберігається мандат учасника тих подій 
М.Й. Лева про обрання його депутатом Українських Народних Зборів від виборчої округи № 131 Станіславської області [5; 70].

Після приєднання Західної України до СРСР каральні органи почали брутальні переслідування українського населення. 
Репресії мали масовий характер. У Західній Україні в 1939 – 1941 рр. було репресовано загалом 1 млн 70 тис. осіб [71].

Музейна скарбниця зберігає тисячі музеалій, що дають можливість максимально достовірно відтворити катастрофу 
початкового періоду німецько-радянської війни, хід і значення оборонних боїв. 

Ненавистю до ворога, безмежною вірою в близьку перемогу наповнені рукописні джерела, у яких ідеться про оборонні бої. 
На пожовтілих аркушах зі шкільного зошита простим олівцем написаний протокол партійних зборів захисників Перемишля, 
яким удалося здобути свою першу значну перемогу над гітлерівцями – відбити місто у противника й змусити його відступити. 
У документі окреслюються основні завдання підрозділу: «…Утримувати кордон. Не здати жодного клаптика землі – захищати 
її до останньої краплі крові…» [72]. 

3 млн громадян України в перші дні війни добровільно пішли на фронт [73]. Тисячі з них полягли в перші її місяці. І лише 
одиниці з тих, хто відзначився в оборонних боях, були нагороджені орденами та медалями. Серед них – чимало українців. 
У музейній колекції зберігається Грамота Героя Радянського Союзу, одного з перших серед українців й одночасно першого 
танкіста, удостоєного цього високого звання від початку війни, генерал-майора К.О. Семенченка – командира танкової дивізії, 
що відзначилася в боях із ворогом на Володимир-Волинському шосе і в районі трикутника «Луцьк–Броди–Ровно». Не менш 
цінним надбанням музею є лист Президії Верховної Ради СРСР від 1944 р. батькам льотчика-винищувача Героя Радянського 
Союзу за бої в Китаї Степана Супруна, у якому повідомлялося, що 4 липня 1941 р. їхній син загинув, здійснивши повітряний 
таран, і за цей подвиг був удруге удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Ці реліквійні документи, розміщені в головній 
експозиції музею, демонструють вірність присязі воїнів-українців, які в оборонних боях 1941 р. виявляли зразки звитяги й 
жертовності [5; 74; 75].

Свої спогади про героїчну оборону Києва залишив нащадкам захисник міста К.І. Односум, який у серпні 1941 р. потрапив 
до гітлерівців у полон: «Серед полонених були два поранені та обгорілі солдати… шкіра звисала клаптями, відкривати роти й очі 
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вони не могли… Це були обпалені вогнеметами бійці доту, які трималися до останньої можливості…». Епістолярій є свідченням 
героїзму захисників та одночасно втрат у боях за столицю [5; 76]. Загалом 665 тис. бійців і командирів, що потрапили в київський 
«котел», стали полоненими, 616 тис. із них – загинули [77]. 

Про місця дислокації і концентрації сил противника та ставлення нацистів до військовополонених та місцевого населення 
(і навпаки, місцевих жителів до окупантів) і загравання з ним в окремих районах Київської та Житомирської областей свідчать 
писемні джерела з грифом «цілком таємно», які були «розсекречені» та надійшли до фондозбірні музею в 2010 р. від Галузевого 
державного архіву Служби зовнішньої розвідки України.  Серед них – добірка розвідзведень, що надходили в серпні 1941 р. 
до НКВС УРСР від УНКВС Київської та Житомирської областей (з Макарівського, Фастівського, Канівського, Ржищівського, 
Черкаського та Малинського районів). У донесенні агентурної розвідки від 28 серпня 1941 р. наголошувалося: «Німці в окупованих 
селах займаються релігійною й націоналістичною агітацією. У с. Мале Старосілля Черкаського району, зібравши селян, відібрали 
жінок і змусили їх мити й прибирати церкву. У село вони привезли попа. На зібраннях німці виголошують гасла: «Україна для 
українців» і вихваляють керівника «українського уряду» Бандеру» [78].  

Бої на території України в 1941 – 1942 рр. мали запеклий характер, однак віра в перемогу не згасала. Саме в оборонних боях 
1941 р. був народжений вірш «Україні» бійця студентського батальйону О.Т. Гончара, у майбутньому відомого українського 
письменника, який пройшов дорогами війни від Києва до Праги й повернувся з орденами Червоної Зірки, Слави ІІІ ст. та трьома 
медалями «За відвагу». Зворушливі рядки з вірою в майбутнє відродження України, написані рукою автора, експонуються в 
одному із залів Меморіалу [5; 79].  

Серед автентичних музейних предметів є й такі, що демонструють нерозривність поколінь, наслідування славних традицій 
козацької звитяги й мужності. Справжньою моральною підтримкою для захисників Запоріжжя у трагічні дні відступу став лист 
Адольфу Гітлеру від славних онуків запорожців землі української, написаний 1941 р. у сатиричній формі нащадками запорізьких 
козаків (на кшталт відомого листа запорожців турецькому султану) [80]. 

Зазначені джерела передають емоційний стан українського народу, який гідно виконував свою солдатську працю й не шкодував 
життя в боях із ворогом, здійснюючи посильний внесок у спільну перемогу над нацизмом. Адже беззаперечним залишається той 
факт, що саме в оборонних боях 1941 – 1942 рр. закладалися підвалини майбутніх переможних битв 1943 – 1945 рр.                                                

У липні 1942 р. уся територія України була окупована, що призвело до мільйонів людських жертв. Музейні джерела свідчать 
про злочинну політику і практику нацизму на українських землях. Жертвами терору стали 4,5 млн мирних громадян [81]. Прямі 
економічні збитки УРСР становили 42% від усіх збитків, завданих Радянському Союзові [82].

Про злочини окупантів в Україні свідчить щоденник А.В. Згурського, жителя с. Борщів Радомишльського району Житомирської 
області, у якому він перераховує села району, спалені нацистами [5; 83]. 

На території України окупаційна влада створила 180 таборів для військовополонених, у яких за час війни загинуло понад 
1,8 млн осіб [84]. Трагедію радянських військовополонених розкривають документальні артефакти фондозбірні.

З перших днів війни у складі Чорноморського флоту воював М.Ф. Бацула, був учасником оборони Севастополя. 26 червня 
1942 р. рідні отримали сповіщення про його загибель. Однак боєць не загинув. У липні 1942 р. поранений потрапив у полон,  
пройшов по етапу: Куликове поле на околицях Севастополя, Бахчисарай, в’язниця в Сімферополі, табір під Миколаєвом. Від 
вересня 1942 р. до березня 1945 р. перебував у концтаборі Бухенвальд (Німеччина). У табірному лазареті таємно виготовив 
записничок із клаптиків паперових відходів, у якому так писав про перші тижні перебування в полоні: «…Куликове поле. Сонце 
палить нестерпно. Рани ниють, води ні краплини. Чотири доби нічого не їли. Раніше було не до їжі. А тепер хотів би, так немає 
нічого…» [5; 85; 86].  
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Улітку 1941 р. німецьке командування видало наказ, відповідно до якого з таборів для військовополонених звільнялися 
литовці, латиші, естонці, білоруси та українці. До призупинення цього наказу розпорядженням ОКВ від 13 листопада 1941 р. з 
німецького полону відпущено щонайменше 320 тис. осіб, більшість з яких були мешканцями України [87].  

Серед тих, кому пощастило в такий спосіб вирватися з полону в жовтні 1941 р., був Г.П. Бойко. Фондозбірня зберігає 
посвідчення про звільнення з полону, згідно з яким українець Г.П. Бойко, в’язень шталагу № 360 (м. Ровно), мав дістатися до 
с. Лукашівка Монастирищенського району Черкаської області не пізніше 25 жовтня 1941 р. і в подальшому повинен відмовитися 
від будь-яких ворожих виступів проти німецького народу й особливо проти німецької армії та її союзників, у випадку порушення 
перелічених у документі умов йому загрожувала страта. Цей документ містить запис про те, що він повернувся додому 5 грудня 
1941 р. Як розвивалися події далі – невідомо. У військовому квитку є позначка про його перебування в полоні в Німеччині. 
8 травня 1945 р. «польовим військкоматом» знову мобілізований до лав Червоної армії, опанував спеціальність артилериста. 
25  вересня 1945 р. військово-медичною комісією був визнаний непридатним до стройової служби й демобілізований [5; 88].   

Своєрідним джерельним пластом у розкритті теми нацистського окупаційного режиму, свідченням звитяги та героїзму 
військовополонених червоноармійців є рукописні книги реєстрації померлих, що вели з ризиком для життя в’язні табору 
«Грослазарет-301» у м. Славута Кам’янець-Подільської (нині Хмельницької) області. Табір функціонував від серпня 1941 р. до 
січня 1944 р. Через нього пройшло близько 150 тис. поранених і хворих червоноармійців. У трьох книгах міститься понад 20 тис. 
прізвищ закатованих нацистами військовополонених [89].

Чимало українців пройшли через нацистські фабрики смерті, такі як Аушвіц, Маутхаузен, Бухенвальд тощо. Персональна 
картка обліку в’язня Ф.В. Максимова є документальним свідченням його перебування в концтаборі Бухенвальд. Учасник Київської 
оборонної операції. Потрапив у полон 1941 р. Здійснивши втечу з табору для військовополонених, дістався до рідного Миколаєва. 
Установив зв’язок із місцевим підпіллям й активно боровся з ворогом. Навесні 1944 р. заарештований і вивезений до концтабору 
Бухенвальд (Німеччина), де перебував до 11 квітня 1945 р. [5; 90].

Жертвами нацистських таборів ставали й учасники національно-визвольної боротьби. У 1942 р. за активну участь у 
національно-визвольному русі на Станіславщині (нині Івано-Франківська область) гестапо заарештувало члена ОУН Л.М. Гоянюк 
(дівоче – Біль). У різний час вона була ув’язненою Коломийської, Чортківської та Львівської гітлерівських тюрем. У 1943 р. 
вивезена до Німеччини, стала в’язнем концтаборів Аушвіц (Польща) та Заксенхаузен (Німеччина). 7 травня 1945 р. визволена 
радянськими  військами. Про важкі поневіряння дівчини в застінках нацистських таборів свідчать листи рідним, сповнені надії 
та віри в те, що міцність духу допоможе їм вижити й продовжити боротьбу [5; 91].  

Кривавим злочином нацистів стала політика геноциду інших народів. Своїм вістрям вона спрямовувалася на приниження 
та знищення представників єврейського народу. 1,9 млн знищених євреїв України становило 75 % усіх євреїв, винищених на 
окупованій території СРСР [92]. Кінцевим пунктом життєвого шляху для більшості єврейського населення Києва став Бабин Яр. 
Жертвами карателів були як дорослі, так і діти. На переконання нацистів, єврейський народ не мав права на існування. Одним 
із численних документальних свідчень винищення євреїв є акт про знищення 14 серпня 1942 р. дітей Київського дитячого 
будинку № 6 [93].  

Не могли байдуже ставитися до таких злочинів українці, тому намагалися всіляко допомагати єврейським сім’ям, навіть 
усвідомлюючи при цьому загрозу смертної кари. Праведниками Бабиного Яру стала київська родина  Борейків (батько та донька) 
за порятунок та переховування під час окупації Києва З.Н. Наровлянської. У музеї зберігається диплом фонду «Пам’ять Бабиного 
Яру» про присвоєння звання «Праведник Бабиного Яру» О.В. Борейко [5; 94].  

Значний масив писемних джерел, зокрема листів та поштових листівок, щоденників, віддзеркалює трагедію примусових 
робітників. Усього впродовж 1942 – 1944 рр. з України на примусові роботи до Німеччини було вивезено близько 2,4 млн 
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громадян [95]. Колекція дає широкий спектр інформації не тільки про умови життя й праці остарбайтерів у різних районах 
Німеччини, а й про ситуацію в окупованій Україні, про традиційні стосунки в українській родині, про особисті сторони 
спілкування.

Рідкісним і надзвичайно цінним свідченням тяжких випробувань, що випали на долю тих, хто змушений був їхати на чужину, 
став саморобний зошит В.С. Третяк, жительки с. Улянівки Київської області, депортованої  в 1942 р.  Працювала різноробочою 
на фабриці Ліпштадта (Північний Рейн-Вестфалія). Важко хворіла на туберкульоз, упродовж 1945 р. записувала спогади для 
рідних про важку працю та нестерпні поневіряння на чужій землі. На жаль, хвороба не дала Вірі шансу побачити найдорожчих 
для неї людей, дівчина  померла, залишивши щоденник односельчанці М. Хондич, яка й привезла його після війни рідним. 
У 1993 р. це цінне документальне джерело, що через особистість розкриває реалії життя українських остарбайтерів, родина 
Третяків передала до музею [5; 96].  

Фонд рукописних писемних джерел примусових робітників містить також незвичайний лист-послання українки з 
Житомирщини О.К. Мудрук, яка важко працювала на цегельному заводі в Ельбінгу (Східна Пруссія). На незатверділому листі 
черепиці написала вона вісточку рідним: «Працюю на заводі з виготовлення черепиці… робота важка… часто кричать і навіть 
б’ють». Це рукописне джерело експонується в музеї як беззаперечне свідчення важкої підневільної праці українських остарбайтерів. 
Доля змилостивилася над дівчиною. Вона повернулася на батьківщину. Після війни авторка листа мешкала й працювала в Києві. 
Однак біль від пережитого в роки війни пронесла через усе життя [5; 97]. 

Не менш вагомими джерелами-свідченнями окупаційної політики є особисті документи остарбайтерів – реєстраційні та 
робочі картки, трудові книжки іноземного робітника, посвідчення особи, повістки біржі праці тощо. Вони розкривають структуру 
й стан системи працевикористання в Німеччині, на окупованих територіях, а також відображають  правовий статус «східних 
робітників». У музейній колекції зберігаються трудові книжки іноземних робітників – І. Дмитрієнка, жителя м. Свердловськ 
Ворошиловградської області, та Р. Никончук, жительки Волинської області; робоча картка А. Качанової, мешканки м. Чорнобиль 
Київської області; оповіщення про направлення на роботу до Німеччини М. Засько, жительки Києва; опитувальні листи В.Ф. Басого 
та З.П. Дишлюк, жителів Сквирського та Ставищенського районів Київської області тощо [5; 98 – 102].  

Значна кількість документальних джерел, акумульованих у фондозбірні Меморіалу, розкриває тему очищення України від 
нацистських загарбників та значення українського воєнно-стратегічного чинника в ході визвольних боїв. 

Слід зауважити, що окремі  міста України радянським військам довелося визволяти не лише двічі, а й тричі, а то й чотири 
рази.  Колекція Меморіалу містить чимало епістолярних підтверджень про перше та друге визволення (16 лютого та 23 серпня 
1943 р.) м. Харкова.    

18 лютого 1943 р. вітання матері з днем визволення Харкова надіслав командир танка лейтенант Л.А. Лебединський [5; 103].  
А  25 серпня 1943 р., після остаточного визволення міста, старшому радіотелеграфісту Воронезького фронту сержанту 
Л.П. Ходченку надіслав батько радісні, зворушливі слова: «Насамперед сердечно вітаю тебе і всю нашу героїчну, славну Червону 
армію з великою перемогою над проклятим ворогом. Такий радий, що рідний Харків знову наш…» [5; 104].

Харків – одне з перших українських міст, за визволення якого військовослужбовцям за наказом Верховного Головнокомандувача 
від 23 серпня 1943 р. № 4 була оголошена подяка [105]. Зауважимо, що збірник «Приказы Верховного Главнокомандующего в 
период Великой Отечественной войны Советского Союза» містить тексти 375 наказів ВГК, у тому числі 88 наказів ВГК за період 
від 23 серпня 1943 р. до 27 жовтня 1944 р. частинам  і з’єднанням, що брали участь у визволенні української території [106].  
У фондах  Меморіального комплексу акумульовано 534 музеалії,   що налічують 690 подяк із вітальними наказами ВГК про 
визволення теренів України від нацистів та фашистів [107].
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Мало хто знає, що за визволення Житомира подяка ВГК оголошувалася двічі (накази від 13 листопада 1943 р. № 39 і від 1 січня 
1944 р. № 53) [108]. Музейна скарбниця зберігає унікальний документ, у якому двічі оголошена подяка ВГК від 30 грудня 1943 р. 
та 1 січня 1944 р. за прорив оборони ворога в районі Коростеня, Житомира, Козятина й за повне визволення міста Житомира 
капітану В.М. Молчанову, командиру винищувально-протитанкової батареї 51-ї гвардійської танкової бригади 6-го гвардійського 
танкового корпусу 3-ї гвардійської танкової армії 1-го Українського фронту, який за форсування Дніпра 17 листопада 1943 р. був 
удостоєний звання Героя Радянського Союзу. За визволення Києва та прикриття дороги Житомир-Київ нагороджений орденом 
Червоного Прапора [5; 109]. 

Чим тривалішою була війна, тим більшою ставала глибина народного  й особистого горя, тим сильніше розпалювалась 
ненависть до завойовників, особливо коли під час наступу бійці своїми очима побачили ті звірства, які чинили окупанти на 
рідній землі. Свої враження від побаченого описав у листі до сина генерал-майор С.Т. Васильєв: «Був у нашому будинку. Будинок 
уцілів, але меблі відсутні, вікна та двері вибиті, замки зірвані, світла і води немає… Євреї в Києві всі знищені… На вулицях: 
Тарасівській, Леніна, Васильківській, Чкалова, Артема, Немировича, Чехова, Михайловському провулку, Золотоворітській, 
Рейтерській та інших – кращі будинки спалені або зруйновані…» [5; 110].

Подібні жахіття на фронтових дорогах Миколаївської та Черкаської областей описували в своїх щоденниках старший 
сержант Г.С. Довнар та Герой Радянського Союзу капітан П.О. Мітрошин. Останній 11 березня 1944 р. занотував: «Проходили 
через м. Умань, на околицях бачив багато жіночих трупів. Німці розстріляли їх за те, що жінки збиралися ввечері святкувати 
восьме березня… Цивільне населення кляне німців» [5; 111;112].

Війна на території України не припинялася впродовж 40 місяців, від 22 червня 1941 р. до 28 жовтня 1944 р. Територія 
республіки стала місцем найбільшої концентрації військ та озброєння воюючих армій. Лише впродовж 1943 – І944 рр. у боях на 
українській землі загинуло 3 млн червоноармійців [113].

У ході наступальних операцій на території України в міру просування на Захід Червона армія дедалі більше українізувалася. 
Вчені припускають, що загальна кількість мобілізованих до лав армії мешканців України в 1943 – 1944 рр. становить понад 
4 млн осіб [114].

Вигнання нацистів відбувалося паралельно з мобілізаційними заходами. У діючій армії були створені «польові військкомати», 
які проводили терміновий набір призовників і відправляли їх на фронт. У складі фронтів активно діяли особливі військові 
підрозділи – штрафні роти та батальйони. Довідки, службові та нагородні документи, листи, щоденники – як «чорносвитників» 
так і бійців штрафних частин – зберігає музейна фондозбірня.

Запис про мобілізацію до лав Червоної армії «польовим військкоматом» від 19 серпня 1943 р. містить червоноармійська 
книжка рядового П.І. Чирви, а в послужному списку Героя Радянського Союзу Ю.П. Дороша зафіксовано призов 28 березня 
1944 р. «польовим військкоматом» 57-ї армії. [5; 115; 116].

Колекція музею містить фронтові щоденники із записами про бої за Україну та на Далекому Сході полковника І.Т. Артеменка, 
який у ході форсування Дніпра не виконав завдання командування, зірвавши переправу частин 52-ї армії 2-го Українського 
фронту. Потрапив до штрафного підрозділу. Після поранення його поновили у званні та на посаді. У серпні 1945 р. особисто 
вручав ультиматум з умовами капітуляції Квантунської армії головнокомандувачу японських військ у Маньчжурії генералу 
О. Ямаді  [5; 117].

Ратні подвиги визволителів України відзначені численними урядовими нагородами. За подвиги, здійснені в роки війни, 
2  069 українців удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Серед 2,5 тис. кавалерів орденів Слави трьох ступенів також 
чимало уродженців української землі. Гордістю музейної колекції є матеріали Героїв Радянського Союзу й одночасно кавалерів 
ордена Слави трьох ступенів: українців – морського піхотинця П.Х. Дубинди й льотчика І.Г. Драченка та росіян – артилеристів 
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А.В. Альошина й М.І. Кузнецова. Серед усіх учасників війни такими високими нагородами одночасно була відзначена лише ця 
четвірка справжніх героїв [5; 118, 119].  

У фондах музею, серед рідкісних документальних джерел, зберігаються нагородні документи Героїв Радянського Союзу, що 
конкретизують подвиг (наприклад, за форсування Дніпра). У грамоті про присвоєння цього високого звання Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 25 жовтня 1943 р. командувачу військ армії генерал-лейтенанту П.Ф. Жмаченку записано: «За успішне 
форсування річки Дніпро південніше Києва та закріплення плацдарму на західному березі річки Дніпро…». Війська під 
командуванням П.Ф. Жмаченка відзначилися також у ході Яссько-Кишинівської наступальної операції, визволення Румунії, 
Угорщини та Чехословаччини [5; 120].      

 Двічі за роки війни був удостоєний звання Героя Радянського Союзу генерал-лейтенант І.Д. Черняховський. Війська під 
командуванням 38-річного командувача військ армії, згодом фронту, брали участь у битві за Дніпро та Київ, у Житомирсько-
Бердичівській, Рівненсько-Луцькій, Проскурівсько-Чернівецькій наступальних операціях, визволенні Білорусії та Прибалтики. 
У грамоті від 15 вересня 1944 р. зазначалося: «За успішне форсування річки Дніпро на північ від Києва, міцне закріплення 
плацдарму на західному березі річки Дніпро й виявлені при цьому героїзм і мужність Президія Верховної Ради СРСР Указом 
від 17 жовтня 1943 р. присвоїла Вам звання Героя Радянського Союзу». 29 липня 1944 р. генерал армії І.Д. Черняховський за 
успішні бойові дії військ 3-го Білоруського фронту в ході визволення Вітебська, Мінська, Вільнюса був удостоєний другої медалі 
«Золота Зірка» [5; 121].

У документальному фонді Меморіального комплексу зберігаються грамоти Героїв Радянського Союзу, удостоєних цього 
високого звання за подвиги, здійснені на території України в складі партизанських формувань. Рух Опору на території України 
став одним із важливих чинників боротьби проти нацизму. За деякими оцінками, у ньому брали участь понад 200 тис. осіб [122]. 
Об’єднані в групи й організації, партизанські загони й з’єднання, завдаючи нацистам відчутних матеріальних і людських втрат, 
партизани стали дестабілізуючим фактором ворожого тилу. 

Цінним надбанням музейної колекції є грамоти учасників руху Опору – С.А. Ковпака – командира Сумського партизанського 
з’єднання, та О.Ф. Федорова – командира Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання. Лише вони серед партизанів 
були удостоєні звання Героя Радянського Союзу – двічі. Уперше цю найвищу відзнаку їм присвоєно одночасно Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 18 травня 1942 р., а вдруге – від 4 січня 1944 р. У грамотах повторного нагородження значиться: «За 
зразкове виконання бойових завдань командування в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників у тилу противника, 
виявлені при цьому відвагу та геройство й особливі заслуги в розвитку партизанського руху в Україні» [5; 123; 124]. 

28 жовтня 1944 р. завершилася Східно-Карпатська наступальна операція радянських військ, у ході якої ворога було вигнано із 
Закарпаття й поставлено крапку у виснажливій і кровопролитній боротьбі за Україну. 26 листопада 1944 р. у м. Мукачеве відбувся 
Перший з’їзд народних комітетів Закарпатської України, на якому ухвалено Маніфест про возз’єднання з УРСР. Рідкісні експонати 
– мандати делегатів з’їзду В. Беца й М. Дурди – представлені в експозиції музею [5; 125; 126]. У червні 1945 р. між урядами СРСР 
і Чехословаччини підписано договір, згідно з яким Закарпаття увійшло до складу України. Уперше за багато століть майже всі 
українські землі об’єдналися в межах однієї держави. 

З відновленням радянської адміністративної системи на західних українських землях завирувало криваве протистояння 
між вояками УПА і внутрішніми військами НКВС. Десятки тисяч місцевих жителів, підозрюваних у зв’язках із повстанцями, 
були репресовані й відправлені до гулагівських таборів. До кінця 1950-х рр. український національно-визвольний рух у цілому 
було придушено. До цього призвели разюча нерівність сил та масштаб репресій, застосованих радянською владою. Попри це, 
повстанський рух у Західній Україні мав унікальне значення для  збереження й примноження традицій боротьби українського 
народу за власну державність. 
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У цьому сенсі особливої уваги заслуговує документальний архів одного із провідних діячів ОУН А.С. Михалевича, що 
відтворює складні умови, у яких опинився український визвольний рух із переходом до глибокого підпілля, розкриває окремі 
аспекти повсякдення повстанців, дає певні уявлення про напрями та особливості підпільної боротьби. Серед найбільш 
репрезентативних документів слід назвати такі: «Звіт винищення населення Старовижівського району за період більшовицької 
окупації», 1 січня 1947 р.; «Звіт слідчо-оперативний», 20 лютого 1947 р.; «Огляд суспільно-політичний», 15 березня 1947 р.; 
«Програма вишколу членів референтури Старовижівського районного проводу ОУН», 1947 р.; «Зведення про втрати мешканців 
с. Замшани Старовижівського району в 1942 – 1946 рр.», січень 1947 р.; «Зведення. Опис ув’язнених людей більшовиками від 
1 грудня 1945 р. до 1 січня 1947 р. с. Замшани Старовижівського району», 16 січня 1947 р. тощо [5; 127].   

Переконливим свідченням безкомпромісної боротьби ОУН і УПА є документальні матеріали учасника національно-
визвольних змагань Л.І. Полюги – політв’язня режимного спецтабору «Мінлаг» – «Інта-вугілля». Він виконував низку 
відповідальних завдань Проводу УПА, був заарештований у 1947 р. і засуджений до 25 років позбавлення волі та 5 років 
спецпоселень. Відбуваючи покарання в таборі м. Інта Комі АРСР, одружився на арештантці Д. Масюк. Табірний номер «О-912» 
Дарини, а також книжку з автографом «Шляхами спогадів. 1944-1956», у якій Л.І. Полюга описав тернистий шлях боротьби, 
родина передала до музею [5; 128; 129]. 

7 липня 1947 р. разом із десятьма односельцями заарештували за участь у національно-визвольному русі 19-річного 
І.М. Гомана. 19 травня 1948 р. постановою особливої наради при Міністерстві держбезпеки СРСР його було визнано винним 
за ст. 54-1 «а», 54-ІІ та 196 КК УРСР та засуджено до 8 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправно-трудових 
таборах. Це засвідчує картка засудженого з позначкою: «Учасник банди УПА» та відбитком вказівного пальця правої руки. Для 
відбування покарання його направили у виправно-трудову колонію № 36 (с. Кучино Пермської області). Пізніше в Пермську 
область були виселені його дружина та батько, де перебували до 1957 р. [5; 130].

Колекція писемних джерел містить надзвичайно проникливий епістолярій, що віддзеркалює долю більшості учасників 
національно-визвольного руху. Сповнений віри в незалежну Україну та щасливе майбутнє своєї дитини лист подружжя Вацебів 
доньці Мотрі, яку відразу після народження, заради збереження життя, батьки залишили в  незнайомих людей. З 1941 р. М.С. Вацеба 
(дівоче – Бабійчук, псевдо «Калина») – активний член ОУН. Працювала в шпиталі м. Станіслава, допомагала медикаментами 
Українськiй народнiй самооборонi. Перед визволенням Станiславщини радянськими військами пішла в пiдпiлля. У важких умовах 
пiдпiльного життя знайшла свою долю. 6 липня 1950 р. відбулося її вінчання з Г.В. Вацебою (псевдо «Сулима», «Варнак») – також 
активним членом ОУН (з 1939 р.), керівником Станіславського, пiзнiше Галицького, з 1948 р. – Надвiрнянського надрайонного 
проводу ОУН. Подружжя Вацебів загинуло в 1951 р. Їхні рiднi були виселені з конфiскацiєю майна до Караганди [5; 131].

Після вигнання нацистів Україна пережила цілу низку важких етнополітичних та соціальних потрясінь. 
18 травня 1944 р. радянські каральні загони провели масову депортацію з Криму до Середньої Азії понад 200 тис. людей, 

переважно кримських татар, а також кримських греків, болгар, вірмен і караїмів. Зазвичай близько половини населення гинуло 
під час проведення депортації [132].

Переконливим доказом державної політики СРСР щодо народів Криму є архівні документи, що надійшли, як уже зазначалося, 
від Державного комітету архівів України, зокрема план заходів із виселення кримських татар по Сімферопольському оперативному 
сектору військ НКВС від 15 травня 1944 р., спецповідомлення від 10 червня 1944 р. про переселенців із Криму [17]. 

Трагедію кримських татар ілюструє щоденник Р.І. Ісмаїлова (у 1942 – 1944 рр. – бійця 9-го партизанського загону Південного 
партизанського з’єднання Криму), який вів записи від травня 1944 р. до червня 1945 р. Як з’ясувалося в процесі дослідження – це 
чи не єдиний щоденник, що вцілів і так вичерпно й неупереджено відображає умови депортації та перебування  на спецпоселенні 
в Росії, а згодом в Узбекистані представників кримськотатарського народу. У першому записі, зробленому в день виселення 
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18  травня 1944 р., Р.І. Ісмаїлов описав збір своєї родини, на який було відведено 10 хвилин: «Наша сім'я, що складається з шести 
чоловік, почала збирати речі й складати їх у мішок. Насамперед мама, взявши Коран, вийшла у двір. За нею пішла моя молодша 
сестра. У неї в руках був чайник і кухоль. Решта взяли все, що могли донести. Так, мама з Кораном у руках, а за нею ми, п’ятеро 
дітей, пішли в горіховий гай…» [5; 18].

У вересні 1944 р. радянське керівництво намагалося вирішити українсько-польське питання. 9 вересня уряд СРСР і Польський 
комітет національного визволення в рамках післявоєнного устрою Європи підписали угоду про взаємний обмін населенням у 
прикордонних районах. За умовами договору, переселення українців з етнічних територій – Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і 
Холмщини – мало відбуватися винятково на добровільних засадах, однак проводилося найчастіше примусово, із застосуванням 
військової сили. Лише в жовтні 1944 – серпні 1946 рр., за даними польських джерел, в УРСР насильницькими методами було 
переселено 482 тис. осіб, а в Польщу із СРСР – близько 1,1 млн осіб (з них понад 810 тис. осіб з української території) [133].  
У ході акції «Вісла», яка розпочалася 28 березня 1947 р., депортовано близько 150 тис. осіб української національності та змішаних 
польсько-українських сімей [5; 134]. 

Фондозбірня музею містить витяг із посімейних записів польки Н.Й. Гимос. Пiсля визволення вiд нацистських загарбникiв 
схiдних регiонiв Польщі її (разом із донькою) було виселено на Львівщину до Олеського району [5; 135].

Музейна колекція репрезентує добірку листівок, що розкривають антигуманну повоєнну політику сталінського режиму на 
території України. У 1946 р. в УРСР почався новий голод, викликаний різким післявоєнним зменшенням посівних площ, посухою 
та конфіскаціями хліба у селян. За підрахунками різних дослідників голод в 1946 – 1947 рр. поглинув від 100 тис. до понад 1 млн 
осіб [136]. Листівка «Голодуючі України» (1947 р.) та звернення ОУН до української молоді містять роз’яснення про причини цієї 
трагедії, заклик створити єдиний фронт експлуатованих і поневолених народів проти сталінсько-більшовицького ладу [137; 138]. 

Населенню Західної України вдалося уникнути катастрофічних наслідків голоду. Повстанці, які стояли на перешкоді 
радянській владі, зберегли своїх земляків від голоду, що охопив українські терени, де не діяла УПА. Проте підпільники 
рятували й українців з інших регіонів республіки, що тікали на захід у пошуках їжі. Керівництво підпілля організовувало 
допомогу голодуючим. Наочним прикладом цього є довідка від 23 травня 1947 р. М.Т. Гльоса, бригадира будівельної бригади 
колгоспу с. Нагоряни Кам’янець-Подільської області. Довідка видана замість паспорта для проїзду до Західної України по 
хліб для харчування родини [5; 139].

Жахливим соціальним наслідком війни стало скалічене дитинство, масове сирітство, інвалідність та деформований морально-
психологічний стан людей. Є приклади, коли навіть на дітей приходили сповіщення про загибель. Музейні фонди містять 
похоронки на юних солдатів – А.І. Козлова, 1931 р. н., який зник безвісти 6 січня 1945 р., і О.П. Скрипка, який загинув у 1943 р. 
в боях за Київ у 13-річному віці [140].

  Питання розшуку дітей, які зникли в роки Другої світової війни, відображає листування батьків з адміністрацією Київського 
дитячого будинку № 13, відкритого в квітні 1945 р. Першими його вихованцями стали 283 дитини з Аушвіца. Список вихованців 
цього дитячого будинку складений у 1971 р. журналістом В.В. Литвиновим, особистий архів якого надійшов до Меморіального 
комплексу в грудні 2012 р. [5; 141; 142].

1 млн 700 тис. мешканців України повернулися з війни інвалідами [143]. Непересічною є доля рядового Ф.Ф. Миколенка, 
учасника оборонних боїв на львівському напрямі, Київської та Уманської оборонних операцій. Вийшов з оточення й дістався 
дому. Під час окупації допомагав партизанам. Після визволення рідного села мобілізований «польовим військкоматом». 1 березня 
1944 р. у бою одержав тяжке поранення – міна відірвала ноги, а передпліччя правої руки було роздроблено. По війні інвалід 
І групи Ф.Ф. Миколенко працював об’їждчиком у колгоспі. Трудова книжка колгоспника з 52-річним стажем та довідка про 
інвалідність ЛТЕК евакошпиталю № 3750 зберігаються у фондах музею [5; 144]. 
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Війна зумовила кардинальні зрушення в суспільному житті України. З одного боку – це невигойні рани та гігантські збитки, 
пов’язані з численними людськими жертвами, грабіжництвом окупантів, руйнаціями, з другого – з війною пов’язані завоювання 
Україною авторитету на міжнародній арені, зростання свідомості та віри народу в свої сили.

 Українці зробили вагомий внесок у спільну перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні: загальні людські втрати 
України коливаються в діапазоні від 8 до 10 млн осіб [145; 146]. Кількість мобілізованих з України в Червону армію становила 
понад 7 млн осіб [147]. У складі чотирьох Українських фронтів у 1943 – 1945 рр. було від 60 до 80% воїнів-українців [148]. За 
кількістю воїнів, удостоєних бойових нагород,  українцям та вихідцям із України належить друге місце, вони широко представлені 
в командному складі. 300 генералів і адміралів періоду війни – представники  українського народу [149]. Серед тих, хто піднімав 
Прапор Перемоги над Райхстагом та підписував Акт про капітуляцію Японії на борту американського лінкора «Міссурі», були 
також українці – О.П. Берест та К.М. Дерев’янко. На жаль, їхні заслуги були визнані лише за часів незалежності України.

У добірці музейних джерел особливе місце посідають Указ Президента України від 6 травня 2005 р. № 753 про присвоєння 
звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно) О.П. Бересту – заступнику командира батальйону 
з політчастини 756-го стрілецького полку 150-ї стрілецької дивізії, а також перепустка на церемонію підписання Акта про 
капітуляцію мілітаристської Японії на лінкор «Міссурі» та Грамота Героя України генерал-лейтенанта К.М. Дерев’янка, у якій 
значиться: «…За мужність і самовідданість, виявлені в роки Другої світової війни 1939 – 1945 років, визначні дипломатичні 
заслуги у повоєнному врегулюванні міждержавних відносин…». Ці музеалії є останнім наголосом у війні, яка для українського 
народу добігла свого логічного завершення [5; 150–152]. 

Здійснивши фондово-джерелознавчий огляд музейних колекцій, можна дійти висновку, що впродовж чотирьох десятиліть 
у Меморіальному комплексі сформовано найбільше та найцінніше тематичне зібрання в Україні серед музеїв воєнного профілю. 
Фондозбірня містить надзвичайно важливий, унікальний за своїм інформативним, емоційним, морально-психологічним та 
інтелектуальним наповненням пласт історичних джерел, які об’єктивно відтворюють усю багатогранність і строкатість воєнної 
доби. Це дає можливість показати історію України періоду Другої світової війни різнопланово, акцентуючи «український фактор» 
у війні, гідний внесок українців у спільну перемогу Антигітлерівської коаліції, віддаючи данину пам’яті всім борцям проти 
нацизму та фашизму.

Однак сучасні реалії, що відбуваються в Україні та у світі, вимагають не лише фахового вивчення й дослідження багатотисячного 
музейного зібрання, а й запровадження інноваційних методів і шляхів розвитку музейних колекцій. Колектив Національного 
музею завжди намагається йти в ногу з часом, ставити перед собою нові завдання й гідно їх виконувати, відповідаючи викликам 
суспільства. На сьогодні вже скомплектовано й уведено до наукового та музейно-комунікаційного обігу значну кількість 
документального репрезентативу сучасних подій на Сході України. Оперативне реагування на зміни в суспільному житті країни 
дає можливість збагачувати фондові колекції Меморіалу, вибудовувати фонди нового формату, що сприяє вихованню молоді в 
дусі поваги до українського війська, консолідації спільноти навколо ідеї захисту України, її інтеграції в світове співтовариство.
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Листівка. Батьку й мамо! Ми, діти Карпатської України, 
хочемо виростати на вільній українській землі! 
1938 р.
Худ. М. Михалевич.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-27498/6.

Карпатська Україна впродовж 1938 – 1939 рр. – 
автономна республіка у складі Чехословаччини, 
з 15 березня 1939  р.  – Українська незалежна 
держава (усенародно обраний парламент проголо-
сив незалежність і обрав Президентом А.  Воло-
шина). 18 березня 1939 р. на терени Закарпаття

було введено угорські війська, незалежність
втрачено, територію анексовано.
«Ми, діти Карпатської України, хочемо виростати
на вільній українській землі!» – цей заклик запо-
чаткував загальноукраїнський прорив до свободи
й незалежності.

Конституційний Закон Карпатської України. 
15 березня 1939 р.
Фонди МКНМІВВВ. – Д-41746.

КАРПАТСЬКА УКРАЇНА –
ПРОЛІСОК СВОБОДИ
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Звернення А.І. Волошина до народу після 
падіння Карпатської України. 
30  березня 1939 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-27499/2.

Указ Президента України про присвоєння звання
Герой України А.І. Волошину. 
15 березня 2002 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-229799. –Д-41746.

Волошин 
Августин Іванович

Президент Карпатської України, громадсько-політичний діяч, 
греко-католицький священик, педагог, журналіст, видавець. 
26 жовтня 1938 р. призначений Прем’єр-міністром автономного уряду
Карпатської України. 15 березня 1939 р. обраний Президентом
Карпатської України. Після окупації краю угорськими військами 
А. Волошин із частиною уряду емігрував до Праги. Перебуваючи 
на чужині, присвятив себе науковій та педагогічній діяльності 
в Українському вільному університеті. 12 травня 1945 р. заарештований
НКВС у Празі. Ув’язнений у московських Лефортівській та Бутирській
тюрмах, де 19 липня 1945 р. помер. Реабілітований у 1991 р. 
Указом Президента України від 15 березня 2002 р. А. Волошину
присвоєно звання Герой України (посмертно).

Прем’єр-міністр уряду
Карпатської України 
А.І. Волошин із секрета-
рем президії уряду, 
заступником міністра 
закордонних справ 
М.С. Кочерганом під 
час ухвалення
урядових рішень. 
Січень 1939 р.
Фонди МКНМІВВВ. –
КН-229766. – Ф-30674.
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Д.І. Климпуш (у центрі) із братами Іваном і Василем.
1937 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-27406.

Рукостискання польського та угорського прикордонників 
після окупації Закарпаття на кордоні 
розчленованої Чехословаччини.
18 березня 1939 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-233613. – Ф-30864.

Листівка. Карпатська Січ. 
1939 р.
Худ. М. Михалевич.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-229765. – Філ-1924.

Климпуш 
Дмитро Іванович
Один з активних учасників боротьби за створення Української держави на Закарпатті. Головний комендант
«Карпатської Січі» – збройних сил Карпатської України. Перебуваючи на цій посаді, створював січові відділи 
в селах і містах краю, забезпечував озброєнням, обмундируванням, проводив вишкіл січовиків. Переслідувався
угорською контррозвідкою та органами НКВС. У 1944 р. після визволення Закарпаття радянськими військами
заарештований. Покарання відбував у таборах Іркутської області. Реабілітований у 1993 р.
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Розвідзведення УНКДБ Київської області про скупчення військ противника у Фастівському районі (фрагмент).
28 липня 1941 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-246789. – Д-55188.

ЦІЛКОМ ТАЄМНО
Гриф «Цілком таємно» – це реквізит матеріального
носія інформації, що засвідчує ступінь її секретності.
Під таким грифом приховувалися документи про
стратегічні та оперативні плани проведення бойових
операцій, про місця дислокації військ, характери-

стику пунктів управління, агентурні дані, розвіддо-
несення тощо. Багато документів стосуються голодо-
морів в Україні, репресій, покарань, спецпереселень,
депортацій, мобілізаційних процесів, значна частина
таких документів і нині на особливому обліку.
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Розвідзведення УНКВС Київської області про скупчення військ противника поблизу Києва (фрагмент).
18 серпня 1941 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-246778. – Д-55177.
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Лист 4-го Управління НКВС СРСР до НКВС УРСР із проханням органі-
зувати роботу приймальних пунктів для німецьких військовополо-
нених у Харківській, Сталінській, Ворошиловградській областях 
і провести роботу з ними на предмет виявлення місць дислокації 
німецьких військ та їхні подальші плани на весну і літо 1942 р. 
22 квітня 1942 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-247619. – Д-55823.

Шифровка Українського штабу партизанського руху про бойову 
діяльність українських партизанів.
16 березня 1944 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – НД-28224/23.



Витяг з доповідної записки начальника Управління контррозвідки
НКО  «СМЕРШ» 1-го Українського фронту секретарю ЦК КП(б)У 
М.С. Хрущову про хід розслідування обставин загибелі генерала
армії М.Ф. Ватутіна – командувача 1-го Українського фронту. 
6 березня 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-28226/98.
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Довідка про кількість військовозобов’язаних, мобілізованих 
на території Київського військового округу. 
29 квітня 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-28226/287.

Інформаційний лист про кількість українців-переселенців, 
що прибули з території Польщі до Оріхівського району 
Запорізької області. 
26 січня 1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-28226/367.
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На згарищі. с. Куликове, Полтавська область. 
Вересень 1943 р.
Фото С. Рєпнікова.
Фонди МКНМІВВВ. –  КН-103011. – Ф-17979.

Спалене село.
Бахмацький район,

Чернігівська область. 
Вересень 1943 р.

Фонди МКНМІВВВ. – 
КН-229494. – Ф-30655.

ЗГАРИЩА ВІЙНИ
Нацистський окупаційний режим завдав Україні 
колосальних збитків. У роки війни Україна втратила
4,5 млн цивільних громадян. Прямі економічні
збитки УРСР становили 42 % від усіх збитків, завданих
Радянському Союзові. В Україні частково або повні-

стю були зруйновані тисячі сіл, міст і містечок.
Те, що побачили воїни, ступивши на українську
землю, відтворено в їхніх фронтових листах, щоден-
никах, в об’єктивах фотокамер відомих фотокорів 
та фотографів-аматорів.
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Акт комісії з розслідування збитків, заподіяних нацистськими 
загарбниками краєзнавчому музею м. Мелітополь Запорізької області.
16 листопада 1943 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – КН-16759. – Д-3474.

Акт розкопування могил громадян, розстріляних гітлерівцями 
в с-щі Авдотьїне Сталінської (нині Донецької) області.

26 вересня 1943 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – КН-16748. – Д-3468.
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Фонди МКНМІВВВ. – КН-251370. – Д-58415.

Сторінки зі щоденника А.В. Згурського – 
жителя с. Борщів Радомишльського району 
Житомирської області

23 квітня 1943 р.
«Від людей дізнався, що німці спалили села: Кодра, Забуянне, Біла 

Криниця Радомишльського району Житомирської області, на черзі села:

Хомівка, Білка, Кримки. Тварюки! Що винні люди, що ви палите їхні

хати…».
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Руїни Севастополя. 
1944 р.
Фото Є. Халдея.

Фонди МКНМІВВВ. – КН-30273. – Ф-8281. Будівля панорами «Оборона Севастополя 1854 –1855 рр.». 
1944 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – КН-111990. – Н-2406.

Будівля заводу «Криворіжсталь». Дніпропетровська область.
Лютий 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-10358. – Ф-2588.

Житловий будинок портовиків. м. Дніпропетровськ.
Вересень 1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-6674. –  Н-150.
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Київ. Площа Калініна (нині майдан Незалежності).
Листопад 1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-123087. – Ф-18985.

Київ. Площа Богдана Хмельницького. 
Листопад 1943 р.
Фото О. Капустянського.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-181424. – Н-5500.

Успенський собор Києво-Печерської лаври. 
1942 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-237497. – Ф-31326.

Київський університет. 
1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-15345. – Ф-4658.
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Фонди МКНМІВВВ. –
КН-255720. – Д-61100.

Лист генерал-майора С.Т. Васильєва –
заступника командувача військ 38-ї армії 
1-го Українського фронту

«Був у нашому будинку. Будинок вцілів, але меблі відсутні, вікна та двері

вибиті, замки зірвані, світла і води немає… Євреї в Києві всі знищені…

Вулиці: Хрещатик, ��Iнститутська, Кірова, Прорізна, Пушкіна, Шевченка,

К. Маркса та інші – всі будинки спалені чи підірвані. На вулицях: 

Тарасівській, Леніна, Васильківській, Чкалова, Артема, Немировича, 

Чехова, Михайловському провулку, Золотоворітській, Рейтерській 

та інших – кращі будинки спалені або зруйновані…».

30 листопада 1943 р.
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Фонди МКНМІВВВ. – КН-221223. – Д-37666.

Лист капітана медичної служби Л.Г. Зісмана –
старшого лікаря 19-го гвардійського танкового полку 
1-го механізованого корпусу 2-го Українського фронту

Я не зустрів нікого з місцевих мешканців, німець вигнав усіх, хто 

не йшов, убивав… На очищеній південній околиці міста важко описати

те, що бачив. Варто тільки подивитися на землю і вона розповість

тобі про те, що на ній трапилося. Воронка біля воронки, 

осередок руйнування біля такого ж іншого осередка. Немає зовсім ніде

землі, яка не була б понівечена».

14 грудня 1943 р.
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Фонди МКНМІВВВ. – КН-41676. – Д-9543.

Сторінки зі щоденника двічі Героя Радянського
Союзу (1942 р., 1944 р.) С.А. Ковпака –
командира Сумського партизанського з’єднання

«На шляху розташоване прикордонне село Глушкевичі. Села не було – усе село

спалили німці. Населення зі сльозами розповідало про звірства німців.

До семидесяти родин було зарізано людожерами, їх потім поспіхом

поховали по дворах, які перетворилися в могили, а село на цвинтар.

Нас зустрічали як синів, із сльозами на очах».

12 червня 1943 р.
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Сторінки зі щоденника Героя Радянського Союзу 
капітана П.О. Мітрошина –
командира саперної роти 106-го інженерно-саперного батальйону 
5-ї інженерно-саперної бригади 6-ї танкової армії 
2-го Українського фронту

«Проходили через м. Умань, на околицях бачив багато жіночих трупів.

Німці розстріляли їх за те, що жінки збиралися ввечері святкувати

восьме березня… Цивільне населення кляне німців».

11 березня 1944 р.

Фонди МКНМІВВВ. – 
КН-34144. – Д-7676.
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Фонди МКНМІВВВ. – КН-125193. – Д-19660.

Сторінки зі щоденника 
старшого сержанта Г.С. Довнара –
командира мінометної обслуги 109-ї гвардійської 
стрілецької дивізії 28-ї армії 3-го Українського фронту

«По дорозі ми бачили страхіття, які чинили відступаючі німці: усі

рейки та шпали залізниці порвані, мости підірвані, всюди по дорозі

трафаретки наших саперів «розміновано», сотні мін складених за

дротовими загорожами. На водогоні не залишилося каменя 

на камені».

31 березня 1944 р.
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Листівка. «Ох, не однаково мені». Видання ЦК КП(б)У. 
1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-13467/1. – Л-1580/1.

ПЕРИПЕТІЇ  ВИЗВОЛЕННЯ
Важкими шляхами йшли воїни Червоної армії, вига-
няючи нацистських окупантів з України. Не лише 
переможні удари, а й відступи, оточення, полон пере-
слідували бійців. Несприятлива погода, розмиті 
дощами дороги, відкриті місцини або яри, пагорби,
гори, неукомплектованість особового складу, прора-
хунки військового командування, ейфорія від успіхів
і втрата пильності, що призводила до повторного 
захоплення ворогом населених пунктів, складні мобі-
лізаційні процеси супроводжували всі наступальні
операції в Україні. 

Від січня 1943 р. до жовтня 1944 р. війська Червоної
армії провели 12 стратегічних наступальних і одну
стратегічну оборонну операції. На территорії Закар-
паття бої тривали до кінця листопада 1944 р. 
У 1942 – 1944 рр. деякі населені пункти України пере-
ходили із рук у руки двічі, тричі та навіть чотири
рази. Серед них – Харків, Суми, Житомир, Керч, 
Феодосія, Брусилів, Горохів, Коростень, Лисичанськ, 
Лозова, Лебедин, Охтирка, Богодухів та інші. Лише 
на Житомирщині таких міст і сіл – 269.
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Інформаційний листок газети «В бой за Родину» політуправління 
35-ї стрілецької дивізії 57-ї армії Південного фронту.
30 січня 1942 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-13523. – Л-731.

Спецвипуск газети «За Родину» політуправління 64-ї армії 
Воронезького фронту.
24 лютого 1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-20838. – Г-38888.
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Довідка про дати окупації та вигнання нацистів із населених 
пунктів Лозівського району Харківської області. 
2 березня 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-28226/380.

Лист лейтенанта Л.М. Лебединського – командира танка 
256-ї окремої танкової бригади 33-ї армії Західного фронту.
18 лютого 1943 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – КН-241156. – Д-50767.
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Лист Героя Радянського Союзу капітана Г.Ф. Самойловича –
інженера 167-ї стрілецької дивізії 38-ї армії Воронезького фронту.
13 жовтня 1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-57986. – Д-12349.

Лист рядового І.Д. Панченка – кулеметника 
2-го стрілецького батальйону 86-го стрілецького полку 
180-ї стрілецької дивізії 38-ї армії 1-го Українського фронту.
27 листопада 1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-150597. – Д-22962.
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Сторінки зі щоденника старшого технiка-лейтенанта Г.Г. Володiна – помiчника начальника вiддiлу зберiгання 
стрiлецько-мiнометного озброєння вiйськової бази № 64 1-го Бiлоруського фронту.
15 – 26 лютого 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-66682. – Д-13832.
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Сторінки зі щоденника капітана М.К. Кімстача – заступника командира 41-го окремого 
автотранспортного батальйону 2-ї гвардійської армії 4-го Українського фронту.
Березень 1944 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – КН-181576. – Д-25756.
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Сторінки зі щоденника старшого лейтенанта Є.О. Клатаєвського – відповідального секретаря газети «На страже Родины» 
333-ї стрілецької дивізії 37-ї армії 3-го Українського фронту. 
1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НА-1857.



190

Сторінки зі щоденника капітана М.З. Римаря – інструктора політвідділу 295-ї стрілецької дивізії 
28-ї армії 3-го Українського фронту.
1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-189261. – Д-27499.



Лист секретаря ЦК КП(б)У М.С. Хрущова Верховному Головнокомандувачу
Й.В. Сталіну про заснування спеціальної медалі «За визволення України».
25 березня 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-28224/30.

Ескізи медалі «За визволення України».
1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-28224/32.
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Форсування Дніпра. 
Вересень 1943 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – КН-10313. – Ф-2543.

Бій за Донбас. 
Вересень 1943 р.
Фото Я. Рюмкіна.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-51429. – Ф-13029.

Весняне бездоріжжя. Україна.
1944 р.
Фото Г. Зельми.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-173060. – Н-5062.

Колона військовополонених німців, захоплених у районі 
Корсуня-Шевченківського. 
1944 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – КН-10322. – Ф-2552.
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Останні бої за Севастополь. 
9 травня 1944 р.
Фото О. Межуєва.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-44539. – Н-1372.

У визволеному Львові. 
Жовтень 1944 р. 
Фото А. Шайхета.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-148387/3. – Н-3468.

Сповіщення про загибель 27 листопада 1944 р. 
рядового В.М. Хоменка – стрільця 650-го стрілецького полку 
138-ї стрілецької дивізії 4-го Українського фронту.
29 листопада 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – ВБЗ. – Кв. 89385.

Штурм Карпат. 4-й Український фронт. 
Серпень 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-10346. – Ф-2576.
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Листівка. Присяга воїна Червоної армії. 
1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. –
КН-154520/1. – Л-5188/1.

Листівка. Присяга вояка Української 
повстанської армії. 
1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-241383. – Л-8486.  

Листівка. Присяга радянського партизана.
1942 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-12184. – Л-610.

ВІРНІ ПРИСЯЗІ
«…Бути мужнім, хоробрим, відважним у бою…» – так
звучать слова майже в усіх військових присягах. При-
сягали на вірність Батьківщині воїни Червоної армії,
радянського ВМФ, бійці партизанських з’єднань,
вояки УПА. Цей символічний військовий ритуал 
стимулював дисципліну, пильність, суворе дотриму-
вання всіх пунктів документа.
Воїни Червоної армії, яка розгромила нацистську 
Німеччину, присягали захищати Батьківщину, 
не шкодуючи власної крові та життя для досягнення
повної перемоги над ворогом. 

Так в умовах окупації під час Другої світової війни
присягали на вірність українському народу вояки
Української повстанської армії. Перша така присяга
відбулася на Великдень 1943 р. у лісах Рівненщини.
Радянські партизани також клялися мстити ворогам.
За бездоганне дотримання всіх пунктів присяги 
військовики отримували нагороди, вписували свої
імена в часопис України.
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Лист І.М. Кожедубу від батька. 
11 липня 1944 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – КН-12159. – Л-596.

І.М. Кожедуб. 
1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД -1717.

Кожедуб 
Іван Микитович
Тричі Герой Радянського Союзу (лютий, серпень 1944 р.; серпень 1945 р.). У діючій армії з березня 1943 р. – 
льотчик-винищувач. Пройшов шлях від рядового льотчика до заступника командира винищувального 
авіаційного полку. Брав участь у вигнанні нацистів із території України, Молдавії, Прибалтики, воював 
у небі над Берліном. Здійснив 330 бойових вильотів, у 120 повітряних боях особисто збив 62 літаки противника.
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Телеграма-вітання від командування 1-го Українського фронту з нагоди
присвоєння П.Ф. Жмаченку звання Героя Радянського Союзу.
29 жовтня 1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-10758. – Л-551.

Документ до ордена США «Легіон заслуг» П.Ф. Жмаченка. 
За підписом Президента Ф. Рузвельта.
1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-3226. – Д-487.

Жмаченко 
Пилип Феодосійович
Герой Радянського Союзу (1943 р.). На фронті з перших днів війни, командував корпусом, арміями. Відзначився
під час битви за Дніпро й утримання плацдарму південніше Києва. Війська під командуванням П. Жмаченка
брали участь у вигнанні нацистів із території Румунії, Угорщини, Чехословаччини; за успішні бойові дії 16 разів
відзначалися в наказах Верховного Головнокомандування.

Генерал-лейтенант П.Ф. Жмаченко, командувач 40-ї армії, 
та генерал-полковник К.П. Кулик, член Військової ради 40-ї армії.
Чехословаччина. 
1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-7954. – Ф-1580.
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О.Ф. Федоров серед бійців з’єднання. 
1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-20332. – Ф-6728.

Грамота Президії Верховної Ради СРСР 
про нагородження другою медаллю 
«Золота Зірка» О.Ф. Федорова.
5 лютого 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-735. – Д-104.

Федоров 
Олексій Федорович
Двічі Герой Радянського Союзу (1942 р., 1944 р.). У роки війни – командир Чернігівсько-Волинського партизансь-
кого з’єднання, головним завданням якого було здійснення масштабних диверсійних акцій на залізничних кому-
нікаціях противника. Серед багатьох операцій найбільш успішна – «Ковельський вузол», завдяки якій залізниці
цього стратегічного об’єкта надовго були виведені з ладу.
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Наказ В. Бея (Псевдо: «Гулий») – командира 3-ї групи військової округи «Лисоня», про відзначення бойовими нагородами 
та подяками вояків УПА. 
10 жовтня 1948 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – З архіву Андрія Михалевича. – КН-247151. – Д-55631.



199

Слава Україні! Героям слава! 
Із серії «Волинь в боротьбі». 
1949 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-241297. – ОМ-3201.

Новобранці в лаві.
Із серії «Волинь в боротьбі». 
1949 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН- 241289. – ОМ-3193.

Хасевич Ніл 
(Псевдо: «Бей», «Зот», «Старий»)
Художник-графік, активний діяч національно-визвольного руху на Волині. 
Член крайової референтури пропаганди на ПЗУЗ. 
Перебуваючи в повстанських підрозділах, створив серію портретних та жанрових замальовок 
із натури, графічну серію «Волинь в боротьбі», серію плакатів «Ідеї українського визвольного руху», проекти 
нагород УПА, ілюстрацій до різних пропагандистських і сатиричних видань ОУН і УПА, т. зв. «Волинську серію»
бофонів тощо. Організатор підпільної мистецької школи повстанських художників-графіків. 
Кавалер Срібного Хреста Заслуги (1948 р.). Загинув у березні 1952 р.
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Розпорядження Ю.О. Щаденка – заступника 
народного комісара оборони СРСР, про направ-
лення до штрафних частин осіб, колишніх 
військовослужбовців, які перебували на 
окупованій території, у ворожому оточенні 
та в полоні.
10 березня 1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-28043/2.

КРОВ’Ю СПОКУТУВАЛИ ПРОВИНУ…
Розділ презентує документальні свідчення про діяль-
ність польових військкоматів та штрафних підрозді-
лів на території України в 1943 – 1944 рр. 
Більшість новобранців, призваних передовими части-
нами Червоної армії, гинули в перших боях, бо були
не навчені військовій справі, необмундировані, 
погано озброєні. Таких людей було зігнано до Дніпра
250 тис. Від них вимагалося «змити кров’ю ганьбу 
проживання під німцями».

«Кров’ю спокутували» провини військові спеці-
альних формувань: штрафних рот та штрафних 
батальйонів. Певний час тема штрафних підрозділів
у Червоній армії була табуйованою для науковців, 
закритість доступу до архівів РФ і дотепер не дає
змоги відтворити об’єктивну картину цього явища,
особливо в смузі дій Українських фронтів.
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Сторінки автобіографії М.Г. Невгодовського.
1964 р.

Фонди МКНМІВВВ. – КН-245725. – Д-54457.

Невгодовський 
Микола Григорович
Герой Радянського Союзу (1944 р.). Напередодні війни жив і працював слюсарем на заводі в м. Амур-Нижньодні-
провський Дніпропетровської області. У червні 1941 р. мобілізований на фронт, але дорогою до місця призна-
чення потрапив під бомбардування, повернувся додому. У вересні 1943 р. повторно мобілізований польовим
військкоматом. Відзначився в боях на території Молдавії. У квітні 1944 р. рядовий М.Г. Невгодовський – стрілець
429-го стрілецького полку 52-ї стрілецької дивізії 57-ї армії 3-го Українського фронту, брав участь у захопленні
плацдарму на р. Дністер та у відбитті 17 атак противника. Війну закінчив в Австрії.
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Сторінки автобіографії О.П. Стахорського. 
1964 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-253889. – Д-60025.

Стахорський 
Олексій Петрович
Герой Радянського Союзу (1943 р.). На фронті з перших днів війни. У ході оборонних боїв за Київ був двічі 
поранений. Восени 1941 р. потрапив у полон, звідки його викупила мати. Перебував на окупованій території. 
У вересні 1943 р. повторно мобілізований польовим військкоматом. Рядовий О.П. Стахорський – стрілець 
1318-го стрілецького полку 163-ї стрілецької дивізії 38-ї армії Воронезького фронту, відзначився під час 
форсування Дніпра та визволення с. Гута-Межигірська Київської області. 
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П.І. Чирва з родиною. 
1949 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-252295. – Ф-32697.

Червоноармійська книжка рядового П.І. Чирви. 
24 березня 1944 р. 

Фонди МКНМІВВВ. – КН-252294. – Д-59026.

Довідка П.І. Чирви 
з підтвердженням про 
визнання його 
інвалідом І групи.
7 червня 1952 р.
Фонди МКНМІВВВ. – 
КН-252291. – Д-59023.

Чирва 
Прокіп Іванович
Напередодні війни мешкав і працював їздовим у с. Побиванка Сумської області. Перебував на окупованій тери-
торії. 19  серпня 1943 р. мобілізований до лав Червоної армії польовим військкоматом. Рядовий, їздовий батареї
76-мм гармат 909-го стрілецького полку 247-ї стрілецької дивізії 69-ї армії 1-го Білоруського фронту, учасник боїв 
в Україні, Польщі, Німеччині, відзначений медаллю «За відвагу». 27 квітня 1945 р. у боях на підступах до Берліна
зазнав важкого поранення, наслідком якого стала ампутація обох ніг.
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Лист рядового А.І. Гавриша – стрільця 367-го запасного 
стрілецького полку 3-ї запасної фронтової стрілецької 
бригади 1-го Українського фронту.
27 жовтня 1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-218555. – Д-36579.

Лист рядового О.Н. Романчука – стрільця 9-го окремого штрафного
батальйону 1-го Українського фронту.
Червень 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-252304. – Д-59033.



І.Т. Артеменко.
1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-25266. – Ф-7238.

Сторінки зі щоденника майора І.Т. Артеменка.
8 липня 1942 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – КН-25271. – Л-2231.

Артеменко 
Іван Тимофійович
Учасник прикордонних боїв, оборони Києва, Сталінградської битви. У 1943 р. – підполковник, начальник
штабу 27-ї окремої інженерної бригади 2-го Українського фронту, керував наведенням переправи на Дніпрі.
На жаль, із завданням не впорався. Як наслідок – пониження у званні й призначення на посаду командира 
розвідувальної роти 5-го гвардійського кавалерійського корпусу. Бійці під його командуванням діяли сміливо
й успішно, у боях командир зазнав поранення. Нагороджений орденом Слави ІІІ ст., поновлений у званні та на
посаді. Війну закінчив на Далекому Сході.
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П.М. Ковтун. 
1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – 
КН-36976. – Ф-9464.

Ковтун 
Павло Максимович
Герой Радянського Союзу (1944 р.). Випускник Ленінградського артилерійського училища, учасник радянсько-
фінляндської війни. У 1940 р., під час служби в Ленінградському військовому окрузі, захищаючи свою честь, 
був змушений вдатися до зброї. Його позбавили звання «лейтенант» і віддали під суд. Покарання відбував 
у таборі НКВС у Чувашії. У жовтні 1942 р. на його неодноразове прохання відправили рядовим в окремий
штрафний батальйон Брянського фронту. Під час форсування Дніпра, у вересні 1943 р., рядовий П.М. Ковтун – 
помічник командира взводу управління 7-ї батареї 686-го артилерійського полку 415-ї стрілецької дивізії 
61-ї армії Центрального фронту, брав участь у відбитті восьми атак противника й утриманні позицій 
до підходу основних сил. У 1944 р. поновлений у званні лейтенанта. Війну закінчив на Далекому Сході. 
За роки війни зазнав п’ятьох поранень. Після війни проживав в Узбекистані. Згідно із заповітом Героя 
всі його нагороди передані в Україну – до Меморіального комплексу.

Нагородний лист П.М. Ковтуна до звання Героя Радянського Союзу.
29 вересня 1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – Музейне досьє. – Справа Героя Радянського Союзу П.М. Ковтуна.
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М.М. Шейко.
1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. –
КН-187731. – Ф-24429.

Витяг із наказу 
по військах 

1-го Українського фронту 
про поновлення 

М.М. Шейка 
у званні лейтенанта. 

2 лютого 1944 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – 

КН-187732. – Д-27152.

Шейко 
Микола Микитович
На фронті з 1941 р. У боях під Харковом 
потрапив у оточення. Після виходу з нього 
зарахований рядовим у штрафний баталь-
йон. Брав участь у боях за Київ, Фастів 
та інші міста України. Нагороджений 
орденом Червоної Зірки. Від 2 лютого 1944 р.
поновлений у званні лейтенанта. 
Учасник вигнання нацистів із території
Польщі, Чехословаччини.
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Ганна Отрох (у центрі) з подругами. Німеччина. 
1942 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-239100. – Ф-31466.

Українські невільники.
1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-7847. – Ф-1473.

УКРАЇНСЬКІ НЕВІЛЬНИКИ
У розділі простежуються безпрецедентна за масшта-
бами злочинна діяльність нацистів зі створення 
системи таборів, з організації масової депортації 
мешканців України на примусові роботи за межі
Батьківщини, витоки дискримінації та її способи,
яким піддавалися примусові «працівники зі Сходу»,
умови їхнього життя та праці в Німеччині. Упродовж

1942 – 1944 рр. гітлерівці вивезли на роботу до Німеч-
чини 2,4 млн осіб. Із 6,2 млн радянських військовопо-
лонених гітлерівці знищили 4,3 млн, з яких на
території України померло від ран, холоду, голоду,
знущань або було вбито 1,8 млн осіб. 
Долі не всіх власників представлених документів 
відомі.
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Оповіщення М.С. Зосько – жительки м. Київ, 
про відправлення на роботу до Німеччини. 
5 травня 1942 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-227591. – Д-40456.

Трудова книжка іноземного робітника Р. Никончук – жительки 
Волинської області. 

1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-233452/9. – Д-44992/9.

Робоча картка А. Качанової – жительки 
м. Чорнобиль Київської  області. 
23 червня 1942 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-12117. – Д-2288.

Трудова книжка іноземного робітника І. Дмитрієнка – жителя
м. Свердловськ Ворошиловградської області. 

1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-233452/13. – Д-44992/13.
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Лист Є.П. Пахар – жительки с. Лісники 
Яготинського району Київської області
Наприкінці 1942 р. упродовж 39 днів переховувалася від трудової мобілізації в печі, частину якої замурували
батьки. У травні 1943 р., під час чергової облави, вивезена до пересильного табору м. Києва. Застрелив конвоїр 
під час втечі на шляху до Німеччини. Місцеві жителі поховали в с. Триліси Київської області.

«Усі наші кутові дівчата, знаходимося в Києві на вокзалі для погрузки.

Комісію всі пройшли тому, що київські лікарі дужче наших – нікого 

не бракують… 

У таборі нас було дуже багато – 24 тисячі».

6 червня 1943 р.

Фонди МКНМІВВВ. – КН-255279. – Д-60771.
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Посвідчення про звільнення з полону рядового Г.П. Бойка. 
Учасник оборонних боїв за Харків. 

У вересні 1941 р. потрапив у полон. 
Перебував у шталазі № 360 (м. Рівне). 

17 жовтня 1941 р. його відпустили нацисти, 
про що свідчить документ. 

Фонди МКНМІВВВ. – КН-257598. – Д-62247.
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Лист Г.С. Юрчука –
в’язня нацистського концтабору Аушвіц (Польща)
Брав участь в оборонних боях у районі Смотрич – Гуків (нині Хмельницька область). На початку серпня 1941 р.
потрапив у полон. Був в’язнем нацистського концтабору Аушвіц. У 1943 р. – спалений у крематорії.
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Фонди МКНМІВВВ. – КН-247750. – Д-55866.

16 жовтня 1942 р.
«Я працюю на заводі. Моя робота дуже тяжка: залізо і чавун виливають,

потім викидають у двір, і я молотом це перебиваю і погружаю на 

вагончик, а потім згружаю. Працюю по 8 годин, ледве йду у барак… Харчі

дають погані: рано бруква, і десь-не-десь картопля, в обід морква 

і капуста такий суп. Ввечері бруква і 200 грам хліба, 20 грам цукру… 

Як заболієш, то всеодно гонять на роботу. Врач звільнить на два дні, 

а потім всеодно нагайкою гонять на роботу. Втікати немає куди, 

кругом заводи. Робота всеодно, що каторга».
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Лист Лідії Гоянюк –
ув’язненої нацистського концтабору Аушвіц (Польща)
Член ОУН. У лютому 1942 р. арештована СД. Ув’язнена Коломийської, Чортківської, Львівської тюрем; улітку
1943 р. – Аушвіца. Табірний № 45988. Восени 1944 р. етапована до концтабору Равенсбрюк (Німеччина). 
Звільнена у травні 1945 р.

«Мої дорогі батьки і родина! Посилку й письмове повідомлення отри-

мала. Дякую і сподіваюсь, що дома все гаразд і Ви здорові… Через мене 

не турбуйтеся, бо я здорова, міцна, страждань не зазнаю і почуваю себе

добре… Ви найдорожче, що у мене є. Сьогодні, в день народження батька, 

я бажаю всіх благ, багато мужності. Перед Різдвом та Новим роком

шлю всій родині найщиріші побажання та міцності духу…».

19 грудня 1943 р.

Фонди МКНМІВВВ. – КН-260107. – Д-63820.214
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Прапор Перемоги над Райхстагом. 
9 травня 1945 р.
Фото Є. Халдея. 
Фонди МКНМІВВВ. – КН-155376. – Н-3670.

Прапор Перемоги над Порт-Артуром. 
22 серпня 1945 р.
Фото Є. Халдея. 
Фонди МКНМІВВВ. – КН-155428. – Н-3722.

ОСТАННІ НАГОЛОСИ
Історія України – не лише історія творення держави
й боротьби за її існування, а й мільйонний некро-
поль тих синів і дочок Вітчизни, котрі заради неї
приносили в жертву своє життя, і гігантський
пам’ятник ратному подвигу наших земляків, які роз-
ставляли пам’ятні віхи в історії Другої світової
війни. Хтось дійшов до травня 1945 р. і розписався на
Райхстазі, для мільйонів українських воїнів  –
остання віха була поставлена ще задовго до Пере-
моги. Одні святкували її у переможеній Німеччині,
інші – по дорозі додому, а когось наздогнала куля 
в останній день війни.

Згадаймо тих, хто ставив останні крапки у війні. 
За багатьма історичними подіями стоять українські
імена. 1 травня 1945 р. над куполом Райхстагу був 
піднятий Прапор Перемоги. Групу прапороносців
очолював українець молодший лейтенант Олексій
Берест. 
Останню крапку у війні на Далекому Сході поставив
ще один українець генерал-лейтенант Кузьма
Дерев’янко. 2 вересня 1945  р. він від імені уряду
СРСР підписав Акт про беззастережну капітуляцію
Японії.
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О.П. Берест.
1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-27294.

Берест
Олексій Прокопович

На фронті від серпня 1941 р. – молодший лейтенант, командир вiддiлення зв’язку 
168-го окремого зенiтного артилерійського дивiзiону Волховського фронту. З вересня
1944 р. – заступник командира батальйону 756-го стрiлецького полку 150-ї стрiлецької 
дивiзiї 79-го стрiлецького корпусу 3-ї ударної армiї 1-го Бiлоруського фронту. У складi
полку пройшов через Польщу, Нiмеччину, брав участь у штурмi Берлiна. У нiч проти 
1 травня 1945 р. група бiйцiв на чолi з О. Берестом пiдняла над Райхстагом Прапор Перемоги. 
Був представлений до звання Героя Радянського Союзу, проте нагороджений орденом 
Червоного Прапора. Указом Президента України вiд 6 травня 2005 р. лейтенанту 
О.П. Бересту присвоєно звання Герой України (посмертно).

Нагородний лист про представлення до звання Героя
Радянського Союзу молодшого лейтенанта О.П. Береста.
3 серпня 1946 р.
Фонди МКНМІВВВ. – Музейне досьє. – 
Справа Героя України О.П. Береста.

Указ Президента України про присвоєння лейтенанту
О.П. Бересту звання Герой України.
6 травня 2005 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-239315. – Д-49409.
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Перший комендант
Райхстагу Герой

Радянського Союзу
полковник 

Ф.М.  Зінченко 
(у центрі).

Травень 1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – 

КН-51273. – Ф-12967.

Зінченко 
Федір Матвійович
Герой Радянського Союзу (1945 р.). На фронті від листопада 1941 р. Учасник оборонних боїв на північно-західному
напрямі. Від травня 1944 р. полковник Ф.М. Зінченко – командир 756-го стрілецького полку 150-ї стрілецької 
дивізії 3-ї ударної армії 1-го Білоруського фронту, брав участь у вигнанні нацистів із Латвії, Білорусії, Польщі,
у бойових діях на території Німеччини. Полк відзначився у штурмі Райхстагу.

Нагородний лист на присвоєння звання 
Героя Радянського Союзу полковнику  Ф.М. Зінченку. 
4 травня 1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – Музейне досьє. –
Справа Героя Радянського Союзу Ф.М. Зінченка.

Грамота Героя Радянського Союзу полковника Ф.М. Зінченка.
16 червня 1945 р.

Фонди МКНМІВВВ. – КН-51270. – Д-11458.
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Генерал-лейтенант 
К.М. Дерев’янко підписує 
Акт про беззастережну капітуляцію
Японії на борту американського
лінкора «Міссурі». 
2 вересня 1945 р.
Фото В. Тьоміна.
Фонди МКНМІВВВ. –
КН-224356. – Ф-30004.

Дерев’янко 
Кузьма Миколайович
З перших днів війни – начальник розвідувального відділу Північно-Західного фронту, згодом – начальник штабу
57-ї та 4-ї гвардійської армій. Учасник Курської битви, вигнання нацистів з України, Румунії, Угорщини, Австрії.
Від імені СРСР підписав Акт про беззастережну капітуляцію Японії 2 вересня 1945 р. 7 травня 2007 р. удостоєний
звання Герой України (посмертно).

Грамота Героя України К.М. Дерев’янка.
7 травня 2007 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-233648. – Д-45116.

Документ до ордена
США «Легіон заслуг»

К.М. Дерев’янка. 
За підписом 

Президента Г. Трумена.
1945 р.

Фонди МКНМІВВВ. – 
КН-224354. – Д-38867.

Перепустка генерал-лейтенанта 
К.М. Дерев’янка на лінкор «Міссурі». 

1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-224349. – Д-38862.
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Подяка «Учасника 
боїв з японцями 

на Далекому  Сході» 
рядовому 

В.В. Малиновському –
стрільцю 

203-го армійського 
запасного 

стрілецького полку 
215-ї стрілецької дивізії 

5-ї армії 
1-го Далекосхідного

фронту.
1945 р.

Фонди МКНМІВВВ. – 
КН-261288. – Д-64728.

Подяка Верховного Головнокомандувача
старшому лейтенанту М.П. Малиночку –

командиру батареї 11-ї гвардійської бригади
4-ї гвардійської танкової армії 

1-го Українського фронту, 
за участь у ліквідації 

ворожого угруповання 
в районі Берліна.

2 травня 1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-195508. – Д-29088.
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Сповіщення про загибель рядового В.В. Шляхового – стрільця 
1026-го стрілецького полку  260-ї стрілецької дивізії 47-ї армії 
1-го  Білоруського фронту.
9 травня 1945 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – ВБЗ. – Кв. 93733.

Сповіщення про загибель 2 вересня 1945 р. рядового Б.Ф. Крутого  – 
автоматника 619-го стрілецького полку 203-ї стрілецької дивізії 
53-ї армії Забайкальського фронту.
5 вересня 1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – ТФ-5520/6.
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Донесення Янівського райвійськкомату Львівської області 
про «ворожу» діяльність українських націоналістів 
на території району.
21 травня 1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – ТФ-5206/57.

Сповіщення про загибель 1 червня 1945 р. молодшого сержанта 
І.Є. Ольшевського – писаря 4-ї прикордонної комендатури 
13-го прикордонного загону військ НКВС.
25 грудня 1945 р.

Фонди МКНМІВВВ. – ВБЗ. – Вн.  27877.

Повідомлення про загибель Олекси Присяжнюка 
(Псевдо: «Мітла») – члена проводу ОУН на ПЗУЗ.
25 березня 1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – З архіву Андрія Михалевича. – КН-261360. – Д-64771.
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Депортовані кримські татари, яким не дозволили повернутися додому 
зі спецпоселень у  Казахстані. Ст. Новоолексіївка Херсонської області. 
1969 р.
П.Р. Маґочій. Крим – наша благословенна земля. – 
Ужгород: В. Падяка, 2014. – С. 125.

КРІЗЬ ВИРВИ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ 
ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЯСІНЬ

У розділі репрезентовано деякі маловідомі факти 
з історії України, багато з яких мають неоднозначне
чи суперечливе трактування. Нині триває гостра 
полеміка в суспільстві довкола проблеми українсько-
польських переселень. Про те, що це була примусова
міграція, яка негативно позначилася на усталеному
способі життя громадян, розповідають документи.
Про депортацію кримськотатарського населення 
свідчать офіційні директиви, накази та доповідні 
записки по районах щодо кількості спецпереселенців, 

матеріали Героїв Радянського Союзу, кавалерів 
бойових орденів – кримських татар, сповіщення про
загибель воїнів Червоної армії, родини яких теж були 
депортовані.
Важким виявився для економіки України 1947 р. 
Голод, спричинений не так повоєнним неврожаєм, 
як спланованою акцією сталінського Політбюро, при-
зводив до того, що селяни залишилися без крихти
хліба. За даними різних дослідників, жертвами голоду
стали від 100 тис. до 1 млн осіб.

Спецпереселенці з Польщі в Україну. 
1947 р. 
П.Р. Маґочій. Народ нівідкуди: ілюстрована 
історія карпаторусинів. –
Ужгород: В. Падяка, 2007. – С. 50.
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План проведення операції з переселення спецконтингенту (кримських татар) у Сімферопольському 
оперативному секторі 18 – 19 травня 1944 р.
15 травня 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-28220/2.
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Сторінки зі щоденника 
Р.І. Ісмаїлова

«П’ята година ранку… У двері вперто постукали… У будинок зайшов 

солдат, який сповістив нам про депортацію. 

– Ви зібралися? Час сплив, швидше збирайтеся й виходьте, – наказав

він. 

Наша родина з шести осіб почала збирати речі й складати їх у мішок.

У першу чергу, узявши Коран і чотки, на подвір’я вийшла мати. За нею

пішла моя молодша сестра Шевкіє, яка тримала в руках чайник 

і кухлик. Решта членів родини взяли все, що могли винести. У такому

складі – мати з Кораном у руках, а за нею п’ятеро дітей – ми пішли

в горіховий гай. Вулицями йшли сотні людей похилого віку, дітей,

кульгавих і сліпих, як і ми. Хтось прихопив із собою ковдру, у когось 

у мішку був хліб чи борошно, дехто загорнув у мішковину одяг – дитячі

речі, взуття, казанки, каструлі, у руках деяких дітей були книги, 

пляшечки з чорнилами, настільні лампи, дорослі взяли на спини 

величезні мішки,зігнувшись удвоє, вони йшли попереду. Деякі діти 

босоніж чи без шкарпеток, але в калошах вони не встигали 

за дорослими, падали,вставали й з голосним плачем бігли вперед. 

А на вулицях осколки від пляшок, які випали з дитячих рук, розлите

вишневе, смородинове, айвове варення чи розсипані сухофрукти…».

18 травня 1944 р.
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До війни проживав у кримськотатарському с. Бююк-Озенбаш (нині с. Щасливе Бахчисарайського району). 
У період гітлерівської окупації Криму боровся з ворогом у лавах 9-го загону Південного партизанського з’єднання
півострова. 18 травня 1944 р. разом із великою родиною депортований до Костромської області РРФСР, згодом –
до Андижанської області Узбекистану. Жахливі картини дороги до місць спецпоселень, нестерпні умови 
перебування в товарних вагонах занотовував у щоденнику, який вів із першого дня депортації. Останній запис
зроблено 8 червня 1945 р. 
Повернувся до Криму разом із дружиною та дітьми в 1989 р.

Фонди МКНМІВВВ. – КН-260599. – Д-64169.
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Сповіщення про загибель 29 серпня 1943 р. 
старшого лейтенанта К.Т. Джемілєва – 
парторга 2-го стрілецького батальйону 
273-го гвардійського стрілецького полку 
89-ї гвардійської стрілецької дивізії 
69-ї армії Степового фронту.
Вересень 1943 р.
Фонди МКНМІВВВ. – ТФ-5501/5.

Повідомлення про неможливість вручення 
сповіщення про загибель старшого лейтенанта
К.Т. Джемілєва його рідним через те, що вони 
є спецпереселенцями і на території Криму 
не проживають.
21 червня 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – ТФ-5501/5.
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Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У про реалізацію угоди між  урядом УРСР та Польським комітетом
національного визволення стосовно евакуації українського населення з території Польщі 
та польських громадян із території УРСР.
19 вересня 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-28727/56.
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Документи М.Ф. Поліщука – 
референта Уповноваженого Владаївської районної комісії 
з переселення українців із території Польщі. 1945 р.

Документи Г.В. Бездєнєжних – 
радистки Уповноваженого Ясловської районної комісії 
з переселення українців із території Польщі. 1945 р.

Фонди МКНМІВВВ. – КН-216570. – Д-35931.

Фонди МКНМІВВВ. – КН-200733. – Д-30959.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-200732. – Д-30958.

Фонди МКНМІВВВ. – КН-216568. – Д-35929.
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Евакуаційний лист І.Я. Макара – мешканця с. Радків 
Томашівського повіту (Польща), 
переселеного з родиною (7 осіб) 
у 1944 р. до Запорізької області.
1 лютого 1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-28727/346.

Витяг з посімейних записів Н.Й. Гимос – жительки с. Гутище
Львівської області, про переселення її з донькою в 1944 р. 
з Польщі до УРСР, на Львівщину. 
19 квітня 1962 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – КН-239243. – Д-49378.
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Листівка УПА до організаторів, членів радянських ініціативних груп і правлінь колгоспів. 
1948 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-261358. – Л-8634.
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Листівка «Голодуючі України!». 
Організація українських націоналістів. 
1947 р.
Фонди МКНМІВВВ. – З архіву Андрія Михалевича. – 
КН-247334. – Д-55566.
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Кондратець 
Іван Якович
Герой Радянського Союзу (1944 р.). Від 1936 р. 17-річний Іван працював у Прилуцькому відділенні «Союздруку» 
на Чернігівщині. У 1938 р. заарештований за звинуваченням у антирадянській пропаганді (декламував заборонені
вірші О. Мандельштама), засуджений до 7 років таборів. Восени 1942 р. разом з іншими ув’язненими, які виявили
бажання захищати Батьківщину, звільнений і мобілізований до лав Червоної армії. Від листопада 1942 р. до
серпня 1943 р. – курсант Ташкентського піхотно-кулеметного училища. Від вересня 1943 р. – на фронті. Рядовий,
кулеметник 184-го гвардійського стрілецького полку 62-ї гвардійської стрілецької дивізії 37-ї армії Степового
фронту. Відзначився 28 вересня 1943 р. під час форсування Дніпра поблизу с. Мішурин Ріг Дніпропетровської
області. Брав участь в утриманні та розширенні плацдарму на правому березі, у критичний момент бою замінив
убитого командира взводу й повів бійців в атаку. 22 лютого 1944 р. удостоєний звання 
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Автобіографія І.Я. Кондратця.
22 травня 2002 р.
Фонди МКНМІВВВ. – Музейне досьє. – Справа Героя Радянського Союзу І.Я. Кондратця.

Героя Радянського Союзу, проте нагороду отримати не встиг. У жовтні того ж року поблизу м. Кривий Ріг
важко пораненим потрапив у полон. Утримувався у концтаборі м. Гамбург (Німеччина). Щоб здійснити
втечу, погодився на співпрацю з німецькою розвідкою, пройшов вишкіл у спецшколі. У листопаді 1944 р. 
переправлений на територію Польщі для проведення розвідувально-диверсійної роботи в тилу радянсь-
ких військ, однак відразу ж здався органам контррозвідки й добровільно повідомив про обставини, за яких
потрапив у полон і пішов на співпрацю з німцями. У січні 1945 р. військовим трибуналом 3-го Білоруського
фронту засуджений до 15 років ув’язнення. Покарання відбував у Карагандинському таборі (Казахстан). 
У 1955 р. звільнений, 1966 р. повністю реабілітований. 
У травні 1966 р. отримав медаль «Золота Зірка» та орден Леніна.
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Довідка М.Т. Гльоса – бригадира будівельної
бригади колгоспу с. Нагоряни Кам’янець-
Подільської області, видана замість паспорта
для проїзду в Західну Україну по хліб для
харчування родини.
23 травня 1947 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – КН-247721. – Д-55859.

Фонди МКНМІВВВ. – КН-241130. – Д-50747. Фонди МКНМІВВВ. – КН-241158. – Д-50769.

Картки
П.А. Лебединської –
жительки м. Харків, 
на отримання
продуктів 
і промислових товарів. 
1947 р.
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Інваліди-фронтовики під час перебування в санаторії. м. Одеса.
1950-ті рр.

Фонди МКНМІВВВ. – НД-29317.

НА УЗБІЧЧІ СУСПІЛЬСТВА
Станом на 1 січня 1948 р. в УРСР налічувалося 413 973
інваліди-фронтовики. Кожен другий повернувся з
війни інвалідом. Не всі військовики, які зазнали 
каліцтв у роки війни, змогли стати на облік через
втрату необхідних документів. Десятиліття бюрокра-
тичних поневірянь позбавляли калік не лише 
здоров’я, а й життя. Більшість інвалідів у неймовірно

складних матеріальних умовах повоєнної України
виявили силу духу, зберегли людську гідність 
і солдатську честь. Однак чимало тяжко травмованих,
залишених родинами й духовно надломлених 
ветеранів, долучилися до спільноти жебраків.
Із жебрацтвом, як негативним явищем суспільства,
почали «безкомпромісну боротьбу».
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Доповідь заступника військового комісара Щорського райвійськкомісаріату Чернігівської області
про забезпечення родин військовослужбовців та інвалідів війни.
27 вересня 1948 р.
Фонди МКНМІВВВ. – ТФ-5587/18.
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Лист районного військового комісара РВК Перещепинського 
райвійськкомісаріату Дніпропетровської області з переліком родин, 
які не мають права на отримання пенсії та не проживають 
на території району.
25 вересня 1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – ТФ-5230/23.

Лист І.О. Девезенка – жителя с. Попасне Дніпропетровської області, 
до лікарсько-експертної комісії м. Дніпропетровськ 
із проханням надати довідку про стан здоров’я.
1946 р.
Фонди МКНМІВВВ. – ТФ-5230/23.

Направлення до будинку інвалідів С.Ф. Скопенка. 
1942 р. 
Учасник оборонних боїв на території Дніпропетровщини, 
під час яких був тяжко поранений в обидві ноги. 
У неповні двадцять років став інвалідом ІІ групи.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-226718. – Д-39167.
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Скарга міністру 
оборони СРСР 
від А.Г. Свинаренка –
жителя Попільнянсь-
кого району 
Житомирської 
області, з приводу
розшуку документів
про поранення 
й перебування 
в госпіталі
в роки війни.
1958 р.
Фонди МКНМІВВВ. –
ТФ-5132/33.
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Лист Архіву військово-медичних документів Військово-медичного музею Міністерства
оборони СРСР до Попільнянського райвійськкомісаріату Житомирської області 
про уточнення необхідних даних для розшуку документів А.О. Вишневського.

19 січня 1976 р.
Фонди МКНМІВВВ. – ТФ-5132/33.

Лист А.О. Вишневського –
жителя с. Паволоч
Житомирської області,
до Архіву військово-
медичних документів
Військово-медичного
музею Міністерства
оборони СРСР із
проханням видати
довідку про поранення.
3 грудня 1975 р.
Фонди МКНМІВВВ. –
ТФ-5132/33.
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Сповіщення про загибель Г.А. Волошина. 
16 січня 1945 р.
Фонди МКНМІВВВ. – ТФ-5442/16. Нагородний лист молодшого лейтенанта Г.А. Волошина 

про нагородження орденом Вітчизняної війни І ст. (посмертно).
10 лютого 1945 р.
ЦАМО РФ. – Ф. 33. – Оп. 687572. – Спр. 1288. – Арк. 10.

Волошин 
Григорій Андрійович
На фронті з жовтня 1944 р. Під час бойових дій у Східній Пруссії 16 січня 1945 р. молодший лейтенант Г.А. Волошин –
льотчик 813-го винищувального авіаційного полку 215-ї винищувальної авіаційної дивізії 4-ї повітряної армії 
2-го Білоруського фронту, здійснив повітряний таран і загинув, але його тіло не знайшли. На Полтавщину, у м. Хорол,
родині відправили «похоронку». У тій повітряній м’ясорубці льотчик вижив, однак зазнав тяжких тілесних ушкод-
жень. Молодий авіатор залишився без обох рук і ніг, втратив слух і мову. Після довгого перебування в госпіталях його
відправили на о. Валаам у будинок для інвалідів. Чверть століття Г. Волошин прожив без імені серед інших калік. 
Художник Геннадій Добров, якому вдалося дістатися до режимного острівного спецінтернату, здійснив серію портре-
тів. Малюнок під назвою «Невідомий» демонструвався на одній із виставок, на ньому рідні впізнали 
Григорія Андрійовича. У 1994 р. син відшукав могилу й установив на ній пам’ятник.

«Невідомий».
1974 р.
Худ. Г. Добров. 
www.liveinternet.ru
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Останній лист дітям від С.М. Аксиментьєва –
мешканця м. Севастополь
У роки війни – капітан-лейтенант, артилерист 1-го гвардійського дивізіону Керченської бригади бронекатерів
Дунайської військової флотилії Чорноморського флоту, кавалер орденів Червоного Прапора, Червоної Зірки,
Вітчизняної війни І та ІІ ступенів.
Усвідомлюючи, що має невиліковну хворобу, колишній моряк, капітан 2 рангу Аксиментьєв у 1994 р. 
«пішов у морську глибину», позбавивши своїх дітей клопотів із похованням.

«Якщо Вам захочеться пом’янути мене, вийдіть на берег моря під час

шторму і прислухайтеся до шелесту хвиль. Ви почуєте сумну мелодію.

Це море співає реквієм тим, хто покоїться в його пучині, а значить, 

і мені. Як з дерев опадає тихо листя, так і у мене падають на папір

ці сумні слова.

Прощайте. 

Батько».

липень 1994 р.

Фонди МКНМІВВВ. – НД-24985.
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Ф.Ф. Миколенко – об’їждчик колгоспу 
ім. Першого травня. 
с. Антонівка, Чернігівська область.
1948 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-29318. 

Довідка Чернігівсь-
кого обласного 
госпіталю інвалідів
і ветеранів 
Вітчизняної війни
Ф.Ф. Миколенку 
з підтвердженням
інвалідності. 
24 квітня 1948 р.
Фонди МКНМІВВВ. –
КН-260119. –
Д-63830.

Трудова книжка 
Ф.Ф. Миколенка. 

1966 р.
Фонди МКНМІВВВ. – 

КН-260118. – Д-63829.

Миколенко 
Федот Федотович

Учасник оборонних боїв на львівському напрямі, Київської та Уманської обо-
ронних операцій. Вийшов з оточення й дістався рідного села. Під час окупації
допомагав партизанам. Після визволення села мобілізований польовим 
військкоматом. 1 березня 1944 р. під час штурму Пскова рядовий, 
стрілець 1029-го стрілецького полку 198-ї стрілецької дивізії 54-ї армії 
Ленінградського фронту Ф.Ф. Миколенко зазнав тяжкого поранення, 
у результаті якого втратив обидві ноги. Інвалід І групи. У повоєнний час 
52 роки працював об’їждчиком у колгоспі.



Члени організації українських націоналістів біля пам’ятника 
«Визволення України» в м. Скалат Тернопільської області. 
1942 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-20270. – Ф-5969.

Вояки Української повстанської армії під час відзначення Свята Зброї.
х. Ясенів Ясенів Львівської області. 
31 серпня 1944 р.
В. В’ятрович. Українська Повстанська Армія. 
Історія нескорених. – Львів, 2007. – С. 155.

БОРОТЬБА ЗА ВОЛЮ ТРИВАЄ
Після вигнання окупантів із території України її 
західні землі перетворилися на арену кривавої борні
між ОУН і УПА, з одного боку, та радянськими влад-
ними структурами – з другого. Більшість політичних
і збройних акцій УПА спрямовувалися проти заходів
радянської влади – проведення масової мобілізації,
колективізації, переслідування ГКЦ, депортації 
місцевого цивільного населення.
Більшовицькі органи держбезпеки з 1944 р. до 1956 р.
убили, захопили в полон або заарештували 254 тис.
учасників визвольної боротьби, депортували 203 тис.
осіб прихильників та членів сімей повстанців. Не-
зважаючи на ліквідацію збройних формувань УПА,
припинення діяльності крайових, окружних, надра-
йонних та районних проводів ОУН, політичний опір
тоталітарному режиму на західноукраїнських зем-
лях тривав.
Розуміючи, що УПА користується підтримкою 
місцевого населення, влада висилала до Сибіру сім'ї

і навіть цілі села, кожного, хто був причетний 
до опору.
Довготривалий спротив націоналістичних сил на 
західноукраїнських теренах у 1940 – 1950-х рр., його
політичні, соціальні, духовні та морально-психоло-
гічні наслідки відчутно вплинули на всю подальшу
історію українського народу. Боротьба ОУН і УПА
не тільки засвідчила прорахунки тоталітарного 
режиму в Західній Україні, а й зафіксувала у свідо-
мості значної частини українського суспільства 
необхідність послідовної боротьби за національне
визволення. Повстанський рух сіяв зерна непокори
в концтаборах ГУЛАГу, традиції ОУН і УПА вкоре-
нилися в дисидентському русі 1960 – 1980-х pp., 
учасники національно-визвольного руху зберегли 
й донесли до наших днів віру в незалежну і суве-
ренну Україну.
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Ліквідаційний лист за період від січня 1944 р. до вересня 1949 р.
15 вересня 1949 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-28224/21.

Довідка про виселення родин учасників УПА. 
25 квітня 1947 р.
Фонди МКНМІВВВ. – НД-28224/20.
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Донесення генерал-майора Д.І. Ортенберга – начальника 
політвідділу 38-ї армії 1-го Українського фронту, про зняття 
хрестів із тризубом на могилах і встановлення пам’ятників 
загиблим воїнам Червоної армії.
16 червня 1944 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-75147. – Д-14787.

Почесна грамота ЦК ВЛКСМ Г.А. Невмержицькому за участь у боях 
з «українсько-німецькими націоналістичними бандами».
9 березня 1946 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-174596. – Д-24294.
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Кирило Іванович Осьмак з родиною.
1932 р.

З родинного архіву.

Витяг з протоколу № 28 Особливої наради при міністрові 
Державної безпеки СРСР про засудження К.І. Осьмака 
до позбавлення волі терміном на 25 років.
10 липня 1948 р.
З родинного архіву.

Довідка про смерть 
К.І. Осьмака. 

м. Володимир. 
17 травня 1960 р.

З родинного архіву.

Осьмак 
Кирило Іванович (Псевдо: «Марко Горянський»)

Учасник двох світових війн. У роки Другої світової
війни брав участь у національно-визвольних зма-
ганнях в Україні. Президент Української головної
визвольної ради. У 1944 р. заарештований і засудже-
ний до позбавлення волі терміном на 25 років.
Помер у 1960 р. Реабілітований у 1994 р. 
9 травня 1945 р., в День Перемоги, відзначив своє 
55-річчя у Дрогобицькій тюрмі.
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Лист К.І. Осьмака до доньки.
12 серпня 1957 р.
З родинного архіву.



248

Овсiюк 
Євген Іванович (Псевдо: «Бравий»)
Брав участь у пiдпiльнiй роботi із забезпечення підрозділiв УПА продуктами, одягом тощо. Учасник бою 
з регулярними фронтовими частинами радянської армії поблизу урочища Гурби (на кордонi 
Рiвненської й Тернопiльської областей). У 1944 р. був поранений, проте зміг вирватися з оточення. 
7 січня 1945 р. заарештований. У квiтні 1945 р. етапом вiдправлений у Дубенську тюрму. У серпнi 1945 р. 
засуджений до розстрiлу, який у результаті амністії замiнили на 20 рокiв суворого режиму в таборах. 
Звiльнений 14 лютого 1956 р. Упродовж 1987 – 2000 рр. мешкав у старшого брата в США. Повернувшись 
до рiдного села, власним коштом спорудив Пам’ятний Хрест односельцям, загиблим за вiльну Україну.

Довідка Є.І. Овсіюка з підтвердженням 
про відбуття терміну покарання.
14 лютого 1956 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-235692. – Д-46707.

Довідка Є.І. Овсіюка про реабілітацію. 
6 липня 1992 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-258889. – Д-62972.



249

Список жителів с. Спасів Рівненської області, які загинули під час національно-визвольної боротьби 1940 – 1950 рр. 
і чиї імена викарбувані на Пам’ятному Хресті, складений Є.І. Овсіюком.
2000 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-23705. – Д-46711.



Л.І. Полюга з дружиною. 
1955 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-233762. – Ф-30886.

Хрещення сина Полюг – Ростислава. 
1956 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-233766. – Ф-30890.

Табірний номер Дарини Полюги. 
1948 – 1955 рр.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-233769. – РТ-3411.

Родина Полюг – 
Любомир Іванович та Дарина Юріївна
Любомир Полюга виконував низку відповідальних завдань Проводу УПА. У 1947 р. заарештований. Засуджений
до 25 років позбавлення волі та на 5 років спецпоселень. Відбуваючи покарання в таборі «Інта-вугілля» м. Інта,
Комі АРСР, одружився на засудженій Дарині Масюк. У 1974 р. подружжя повернулося на Батьківщину.
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Фонди МКНМІВВВ. – КН-233768/6. – Ф-30892/6. Фонди МКНМІВВВ. – КН-233768/5. – Ф-30892/5.

Фонди МКНМІВВВ. – КН-233768/2. – Ф-30892/2. Кладовище політв’язнів.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-233767/1. – Ф-30891/1.

Режимний спецтабір «Мінлаг» – «Інта-вугілля».
м. Інта, Комі АРСР. 1947 – 1955 рр.
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М.С. Вацеба 
(Псевдо: «Калина»).
1950 р.
Фонди МКНМІВВВ. –
НД-27534.

Лист М.С. Вацеби до доньки.
25 вересня 1950 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – НД-27534.

Родина Вацебів – 
Григорій Васильович та Марія Степанівна
Григорій Вацеба – активний член ОУН від 1939 р. Керiвник Станiславського надрайонного, згодом – Галицького, 
а від 1948  р. – Надвiрнянського надрайонного проводу ОУН. 
Марія Вацеба (Марійчин) – активний член ОУН від 1941 р. Працювала у шпиталi м. Станiслав, допомагала медика-
ментами Українськiй Народнiй Самооборонi. Перед визволенням Станiславщини радянськими вiйськами Марiя
пiшла в пiдпiлля. 28 серпня 1944 р. брала участь у боях поблизу сiл Богрiвка та Яблунька Богородчанського району.
У важких умовах пiдпiльного життя Марiя знайшла свою долю. 6 липня 1950 р. вiдбулося вiнчання з Григорiєм 
Вацебою. 28 серпня 1950 р. у подружжя народилася донька – Ганна-Мотря. Заради збереження її життя батьки 
змушенi були залишити немовля в незнайомих людей у с. Яблуниця. Марiя та Григорій Вацеби загинули в 1951 р.
Їхні рiднi були виселенi до Караганди.
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Г.В. Вацеба 
(Псевдо: «Варнак», 
«Сулима»).
1950 р.
Фонди МКНМІВВВ. –
НД-27534.

Лист Г.В. Вацеби до доньки. 
25 вересня 1950 р. 
Фонди МКНМІВВВ. – НД-27534.



254

Рукопис вірша «Україні». м. Харків. 
1941 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-231206. – Д-43061.

Олесь Гончар серед голодуючих студентів на площі 
Жовтневої Революції (нині майдан Незалежності). м. Київ. 
1990 р.
З родинного архіву.

Гончар Олесь (Олександр) Терентійович
Учасник Другої світової війни. Обороняв і визволяв Україну, брав участь у боях на території Румунії, 
Угорщини, Австрії, Чехословаччини. По війні – видатний український письменник, академік АН України,
Герой Соціалістичної Праці, Герой України.



255

Пояснення про вихід 
із лав КПРС-КПУ. 

1990 р.
З родинного архіву.
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Авдєєв Микола Дмитрович – 19
Аверін Д.В. – 88
Аврамчук Дмитро Терентійович – 145
Аврамчук Донна Дмитрівна – 145
Агієнко А. – 60
Адрущенко П.І. – 92
Аксиментьєв С.М. – 241
Алексєєв І.Г. – 17
Альперт М. – 32
Андрусяк Василь – 54
Антипін О.І. – 18
Антонюк Макар Гнатович – 96
Арсенич-Березовський Михайло Васильович – 122
Артеменко Іван Тимофійович – 98, 156, 163, 205
Бабий В.В. – 12
Бабін А.В. – 18
Бабровський Ф.С. – 18
Багазій В. – 63
Баграмян І.Х. – 90
Бакалов Вілен – 98
Банков Д.А. – 94
Баранник І.П. – 17
Бардарін В.В. – 89
Бацула М.Ф. – 153, 163
Бачкір С.Є. – 94
Бездєнєжних Ганна Василівна – 228
Бей В. – 198
Бек Ю. – 40, 41
Белей Василь – 48, 56
Белешко У.Г. – 145
Березнюк М.Я. – 126
Берест Олексій Прокопович – 32, 35, 160, 164
Беца В.М. – 147, 157, 163
Бідун Йосип Мойсейович – 96
Білик С.М. – 99
Бірук Петро – 127
Богун Семен Павлович – 23

Бодрухін Іван Фірсович – 29
Бодрухін Микола – 29
Бодрухін Михайло – 29
Бойко Г.П. – 154
Болтуць М. – 59
Борейко О.В. – 154, 163
Борзовець І.С. – 127
Борканюк О. – 20
Бортновський В. – 59
Бохонський Я. – 59, 61
Боярчук О.М. – 145
Брежнєв Л.І. – 136
Бульба-Боровець Т. – 58, 61, 83
Бурденко М.Н. – 68
Буршик Йожеф – 12
Бьоше Йоганн – 151, 162
Вагилевич Іван – 49
Вакаров Д.О. – 14, 30
Вальо В.В. – 147
Василенко Л.С. – 145
Василиха Варвара – 53, 54, 56
Василишин М.І. – 32
Васильєв С.Т. – 156, 163
Ватутін М.Ф. – 171
Вацеба Ганна-Мотря Григорівна – 164
Вацеба Григорій Васильович – 158
Вацеба Марія Стапанівна – 158
Веденєєв Б.Є. – 68
Вербицька О.М. – 148
Верман Е. – 39
Ветощук В. – 60, 61
Винниченко Д.Я. – 28, 94
Вишневський А.О. – 239
Вітрук А.Н. – 18
Власов А.А. – 91
Внуков М.М. – 32
Войнаровський (Гальчевський) Я. – 59, 61
Войтенко К.Х. – 95
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Іменний покажчик
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Волков Борис – 98
Володимирський Ф.М. – 146, 161
Володiн Г.Г. – 187
Волошин Августин Іванович – 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 162, 166
Волошин Григорій Андрійович – 240
Волощук Павло – 51, 54
Воронько П.М. – 21
Ворошилов К. – 61
Врецьона Є. – 54
Гаврилко Петро – 51, 56
Гавриш А.І. – 204
Гальдер Ф. – 43, 88, 89, 90, 91
Гафенку Г. – 41
Герасимов І.М. – 87
Герасимов О.В. – 87
Герасимов П. – 98
Герінг Г. – 40, 104
Героєв О.І. – 108
Герчіков М. – 136
Гимос Н.Й. – 159, 164, 229
Гітлер Адольф – 40, 41, 42, 43, 45, 62, 65, 151, 153
Гльос М.Т. – 159, 164, 234
Гогічаішвілі М.І. – 18
Гоков П.А. – 12
Гоман І.М. – 158, 164
Гончар Олесь (Олександр) Терентійович – 26, 30, 34, 67, 70, 153, 162, 
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Гофман Г. – 41
Гоянюк Л.М. – 154, 163, 214
Гребенюк Г.Є. – 108
Гренджа-Донський В.С. – 147, 151, 162
Гризодубова В.С. – 68
Гриценко С.П. – 95
Грицюк Ганна – 152
Грицюк Христина – 35, 152
Губа Лідія Іванівна – 29
Губський Д.І. – 18
Гусаковський Йосип Іраклійович – 99
Гусаковський Юрій – 99
Гутнік-Залужний І.В. – 148
Давидзон Яків – 159, 161
Дахненко Григорій – 35
Даценки, родина – 32
Девезенко І.О. – 237
Дементьєв М.І. – 85, 86
Дерев’янко Кузьма Миколайович – 14, 15, 32, 35, 38, 160, 164, 215, 218
Держай П. – 147
Дзюбан І.Ф. – 105, 106, 107, 108
Дишлюк З.П. – 155, 163

Дмитрієнко І. – 155, 163, 209
Добров Геннадій – 240
Довженко Олександр – 30, 31, 32
Довнар Г.С. – 103, 106, 107, 156, 163, 182
Должанський Ю.М. – 18
Доля Мирон Іванович – 96
Дородько Юрій – 137
Дорофєєв І.М. – 106
Дорош Ю.П. – 156, 163
Драченко І.Г. – 156
Дрбал Мілош – 53
Дребітько Йосип – 51
Дубинда П.Х. – 156
Дубовий Іван Самійлович – 118
Дукова Аліса Євгенівна – 137
Дукова Елеонора – 137
Дурда М.І. – 147, 157, 163
Дяченко П. – 60, 61
Ерландер, прем’єр-міністр – 110
Євдокимов Іларіон Федорович – 17, 18, 162
Єгоров Анатолій – 149, 150, 161
Єгоров Л. – 32
Єлисєєв І.Г. – 18
Єрема Й.Є. – 94
Єременко Я.Ф. – 88
Єрем’ян А.Х. – 136
Єрьоменко А.І. – 30
Жданов А.О. – 68
Жмаченко Пилип Феодосійович – 157, 163, 196
Жуков [Георгій Костянтинович] – 104
Жуков О.О. – 18
Жуковець А.Х. – 18
Журавель Андрій Корнійович – 28
Заїкін С.Я. – 11
Залужна Г.І. – 148
Залужний І.О. – 148
Зарембюки, родина – 147, 161
Зарицька К.М. – 35, 145
Захаревич І.В. – 87
Захаров М.М. – 89
Захарчук М.М. – 32
Збанацький Ю.О. – 26
Зваричук І. – 60
Згурський А.В. – 153, 162, 175
Зеленський Євген – 36
Зеленчук М.Ю. – 146, 161
Зелинко Олександр Гордійович – 96
Зельма Георгій – 149, 161, 192
Зінченко Федір Матвійович – 217
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Зісман Л.Г. – 179
Злобін Михайло Іванович – 97
Зореслав, отець – 147
Засько М.С. – 163, 209
Зощенко Л. – 135
Зубарев Й.Є. – 18
Ільків М. – 60
Ісмаїлов Рамазан Ісмаїлович – 146, 158, 159, 224
Ісмаїлова (Сулейманова) Л.М. – 146, 161
Калата А. – 60
Капустянський О. – 177
Кароль II – 40
Карпенко В. – 134
Карпенко Дмитро – 118
Карплюк Дем’ян Михайлович – 96
Качанова А. – 155, 163
Квітко О. – 60
Кириєнко І.К. – 95
Киричик Павло Антонович – 96
Киричик Семен Григорович – 96
Киричик Степан Семенович – 96
Киричук Т. – 60
Кирпонос М.П. – 18, 90
Кислий Адам Антонович – 96
Кімстач М.К. – 188
Клатаєвський Є.О. – 189
Клееберг Ф. – 60
Клейст [Евальд фон] – 86, 88
Клекоць Г. – 146, , 147, 161
Климпуш Дмитро Іванович – 151, 167
Климчак Іван – 118
Ковалевський Василь – 28
Коваль Йосип Тимофійович – 134
Коваль П.О. – 95
Ковальов Г.А. – 91
Ковпак С.А. – 20, 82, 121, 129, 149, 157, 161, 163, 180
Ковтун Павло Максимович – 98, 206
Кожедуб І.М. – 32, 35, 195
Козич І.С. – 11
Козлов А.І. – 159, 164
Колачук Василь – 127
Колєсов Олексій Григорович – 145, 151, 162 
Колєсова Лідія Франківна – 145
Коломієць П.Д. – 147
Колотушкін І.І. – 18
Колядинський Іван Лук’янович – 96
Комісарик Ничипір Филимонович – 123, 131
Кондаков Іван Олексійович – 134
Кондратець Іван Якович – 232, 233

Конєв І.С. – 8
Конюченко Ольга – 97
Коренчук М.М. – 126, 131
Корж Марія – 49, 55, 56
Корнієнко Олексій – 103
Коробинець Ганна – 51, 55, 56
Костенко Ф.Я. – 88, 91
Костильов Г. – 98
Костюк (Процак) С.В. – 145, 160
Кот Д.С. – 95
Кот К.Д. – 95
Кот П.Я. – 95
Котельницький Григорій Володимирович – 118
Кох Еріх – 32, 63, 65, 69
Кочелаєвський В.С. – 18
Кочерган М.С. – 42, 150, 162, 166
Кравець Б.Х. – 88
Кравець І.Л. – 87
Кравченко А.Г. – 30
Кравченко Григорій – 28
Кравченко Іван – 28
Крамаренко Б.С. – 26
Краснощок Антон Дмитрович – 113
Кричевський Абрам – 149
Крутий Б.Ф. – 220
Крутицький М. – 68
Кудря Іван – 35
Кузнецов В.І. – 91
Кузнецов М.І. – 157
Кузьма В. – 60
Кузьминський О. – 60
Кулик К.П. – 196
Куликов К.Ю. – 88
Куличевський Кирило – 28
Кульчицький Сергій – 36
Курилас Г. – 60
Кутовий Андрій – 28
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АР Крим – Автономна Республіка Крим 
АТО – антитерористична операція
ВБЗ – Всеукраїнська електронна база даних на загиблих та зниклих безвісти воїнів у роки Другої світової війни
ВГК – Верховне Головнокомандування
військкомат – військовий комісаріат
ВМФ – Військово-Морський флот
ВПС – Військово-Повітряні сили
ВР СРСР – Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік
ВЦПРС – Всесоюзна центральна рада професійних спілок
ГВШ УПА – Головний військовий штаб командування Української повстанської армії
ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГОПІС – Головний осередок пропаганди й інформації
ГУЛАГ – Главное управление лагерей (Головне управління таборів)
Держархів УНКВС – Державний архів управління Народного комісаріату внутрішніх справ
«ДНР» – Донецька народна республіка
ЗМІ – засоби масової інформації
КДБ – Комітет державної безпеки
КК УРСР – Кримінальний кодекс Української Радянської Соціалістичнлї Республіки
КМУ – Київська міська управа
КОВО – Київський особливий військовий округ
командарм – командувач армії
КОП – Корпус Охорони Прикордоння
КПЗУ – Комунічстична партія Західної України
КПРС – Комуністична партія Радянського Союзу
ЛКСМУ – Ленінська комуністична спілка молоді України
«ЛНР» – Луганська народна республіка
ЛТЕК – Лікарсько-трудова експертна комісія
МВС – Міністерство внутрішніх справ
МДБ – Міністерство державної безпеки
МКНМІВВВ – Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років»
НАН України – Національна академія наук України
НДК – Надзвичайна державна комісія [зі встановлення злочинів нацистських окупантів в Україні]
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ
НКДБ – Народний комісаріат державної безпеки
НКО – Народний комісаріат оборони
ОКВ (нім. OKW, Oberkommando der Wehrmacht) – Верховне командування збройних сил  Третього райху
ОНОКС – Організація Народної Оборони «Карпатська Січ»
ООН – Організація Об’єднаних Націй
ОУН – Організація українських націоналістів
ОШБ – окремий штрафний батальйон

Список умовних скорочень
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ПЗУЗ – північно-західні українські землі
РАЦС – реєстрація актів цивільного стану
РВК – районний військовий комісаріат
РНК – Рада народних комісарів
РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
РСЧА – Робітничо-селянська Червона армія
СБУ – Служба безпеки України
СД (нім. SD, Siecherheitsdienst) – Служба безпеки Третього райху
СМЕРШ – «Смерть шпигунам!» (військова контррозвідка)
СНД – Співдружність Незалежних Держав
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
ТАРС – Телеграфне агентство Радянського Союзу
УГВР – Українська головна військова рада
Українська РСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка
УНКВС – Управління народного комісаріату внутрішніх справ
УНКДБ – Управління народного комісаріату державної безпеки
УНО – Українське Національне Об’єднання
УНР – Українська Народна Республіка
УПА – Українська повстанська армія
УШПР – Український штаб партизанського руху
ЦАМО РФ – Центральний архів Міністерства оборони Російської Федерації
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦК КП(б)У – Центральний комітет Комуністичної партії (більшовиків) України
ЦК КПРС – Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу
ЧА – Червона армія
ШОП УШПР – школа особливого призначення Українського штабу партизанського руху
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