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Шановні дрóзі! 
 
Проведення Всеóêраїнсьêої наóêової êонференції «1941-й ріê на 

Полтавщині: людсьêий вимір траãедії та ãероїзмó» є важливим етапом ó 
дослідженні та осмисленні траãічних сторіноê історії нашоãо êраю. 

На Полтавщині 70 роêів томó сталася траãедія, яêа за масштабами 
не має аналоãів ó всесвітній війсьêовій історії. 

14 вересня 1941 роêó в районі Лохвиці завершилося оточення 
німецьêими оêóпантами армій Південно-Західноãо фронтó. До сьоãодні 
немає точноãо підрахóнêó війсьêових втрат Червоної армії. За різними 
оцінêами істориêів, війсьêових спеціалістів, лише в полон потрапило 
понад 600 тисяч бійців і êомандирів Південно-Західноãо фронтó. 

Масштаб нищівної поразêи ãіãантсьêий. Заплачена неймовірно 
велиêа ціна за стратеãічні прорахóнêи, непідãотовленість, війсьêовó 
недбалість, браê êомандноãо досвідó. 

Стояло питання: яê зóпинити, затримати вороãа на місяць, день, 
інêоли – ãодинó, діяли за принципом: «Мы за ценой не постоим». 

Героїзм виявляли з’єднання, підрозділи, ãенерали, офіцери, солдати. 
Мабóть, важêо вести розмовó про ті або інші стратеãічні плани 

радянсьêоãо êомандóвання на цьомó етапі війни. 
Г.К. Жóêов ó мемóарах «Споãади і роздóми» зãадóє відомий діалоã із 

Верховним Головноêомандóвачем щодо залишення Києва, êоли ще можна 
бóло врятóвати війсьêа, відвівши їх за правий береã Дніпра.  

За пропозицію дозволити війсьêам вийти з Києва Г.К. Жóêова бóло 
знято з посади начальниêа Генеральноãо штабó. 

І втрачено дороãоцінний час. 
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Читаючи мемóари баãатьох відомих радянсьêих воєначальниêів, 
зоêрема І.Х. Баãрамяна, А.А. Гречêа, А.І. Єрьоменêа, розóмієш, насêільêи 
браêóвало êоординації війсьê, орãанізації їхньої взаємодії. Довãий час 
війсьêові êерманичі не моãли осяãнóти масштаби проривó німецьêих 
танêових ãрóп, що йшли назóстріч. Переправа 1-ї німецьêої танêової 
ãрóпи в районі Кременчóêа залишилася непоміченою для наших 
війсьêових начальниêів. 

Уже фаêтично бóло завершено оточення наших армій, êоли 
надійшла êоманда про відстóп 37-ї армії з Києва. На жаль, óсі ці події 
навіть сьоãодні ще недостатньо вивчені. 

Баãато білих плям ó вивченні дій штабó Південно-Західньоãо 
фронтó, виходó йоãо з оточення, заãибелі. 

Це правильно, що дисêóсію про події 1941 роêó на Полтавщині 
ведóть істориêи, фахівці архівної, мóзейної справи. І переêонливим є 
твердження, що затримання тóт óдарних німецьêих танêових ãрóп 
дозволило виãрати той дороãоцінний час, яêий вирішив долю Мосêви і 
êраїни заãалом. 

У пам’яті поêолінь залишиться навіêи ãероїчний подвиã óсіх тих, хто 
обороняв Київ, захищав наш êрай, віддав життя на блаãословенній 
полтавсьêій землі. 

Ми повинні пам’ятати, яêі випробóвання випали на долю 
війсьêовополонених, êотрі не мали жодних можливостей для подальшої 
збройної боротьби з вороãом. 

Фашистсьêий êонцентраційний табір для війсьêовополонених 
«Хорольсьêа яма» став свідченням нищівної людиноненависницьêої 
моралі. Фашисти застосóвали найстрашнішó смерть – тривалó і 
мóченицьêó від ãолодó й холодó, знóщань і êатóвань. За матеріалами 
дослідниêів, ó таборі заãинóло понад 90 тисяч полонених. 

Влада Полтавщини всіх рівнів зробила все необхідне, щоб 
реставрóвати меморіальні пам’ятні знаêи на місці êонцентраційноãо 
таборó в Хоролі, заãибелі штабó Південно-Західноãо фронтó, поховання 
воїнів в óрочищі Шóмейêовомó. І наш священний обов’язоê – пам’ятати 
про ті події, про всіх тих, хто захищав нашó землю. Серед них бóли 
полтавці, ãромадяни з різних êóточêів êолишньоãо Радянсьêоãо Союзó: 
óсіх національностей і народностей, óсіх, хто боровся з фашизмом. 
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1941	РІК	У	ДОЛІ	УКРАЇНСЬКОГО	НАРОДУ	ТА	ЙОГО	УРОКИ	
Роман	Сітарчук,	

Людмила	Бабенко	
 

Друга світова війна завершилася перемогою над гітлеризмом 9 травня 
1945 року. Нас відділяє від великої Перемоги 66 років. У 2010 році напередодні 
Дня Перемоги «Український тиждень» опублікував результати соціологічного 
опитування поміж різних вікових і соціальних категорій співвітчизників, які 
продемонстрували широкий спектр оцінок та думок. Зокрема, 39,42% опитаних 
відповіли, що для них День Перемоги – це день пам’яті усіх загиблих у другій 
світовій війні, 30,95 % назвали цю подію перемогою однієї тоталітарної 
системи над іншою, 12,43 % - кінцем другої світової війни у Європі, 6,61% 
назвали 9 травня звичайним вихідним днем, 5,82% - «Днём Победы», 4,76% - 
перемогою СРСР над нацизмом у Великій Вітчизняній війні [12, с.7]. Як 
реагувати на такі виклики часу? Де шукати відповідь на питання, які з’ясують, 
чому пам'ять про другу світову і Велику вітчизняну війни розколює 
суспільство, а науковці не в змозі пояснити, як об’єднати травмовану війною 
націю? 

Насправді за кількісними показниками та різножанровістю історіографія 
подій війни на радянському просторі була чи не найчисельнішою: багатотомні 
видання, мемуари радянських полководців, збірники документів, статей, 
матеріалів конференцій тощо. Що ж тоді спонукало відомого   українського 
дослідника періоду війни Михайла Коваля констатувати, що вона є «війною, 
якої ми не знаємо»? Саме він одним із перших заявив про необхідність 
створення нової історіографії, яка має відповідати нормам і запитам 
демократичного суспільства. Історик зазначає: в радянській історіографії майже 
суцільно випадав початковий період другої світової війни, важливий для 
розуміння подальшого її ходу, замовчувалися «незручні» для компартійної та 
радянської верхівки СРСР сторінки зовнішньої і внутрішньої політики, 
зокрема, той факт, що сталінський режим виступив на боці агресора у війні 
проти Польщі в 1939 році [7, с.19-21]. Зокрема, спільні дії Сталіна і Гітлера 
щодо Польщі науковці упродовж останніх десятиліть кваліфікують як 
«четвертий поділ» цієї країни [3, с.59]. 

Не менше білих плям супроводжувало висвітлення бойових дій 1941 року 
– початку Великої вітчизняної війни. Література героїзувала оборонні бої, 
однак не розкривала справжніх масштабів трагедії та її причин. Жертовність 
радянських воїнів і цивільного населення зображувалися як закономірний 
наслідок організуючої ролі комуністичної партії. З цього приводу письменник і 
кінорежисер О. Довженко писав у своєму «Щоденнику» після критики 
Сталіним його кіноповісті «Україна в огні»: «Мені важко од свідомості, що 
«Україна в огні» - це правда. Прикрита і замкнена моя правда про народ і його 
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лихо. Значить нікому, отже, вона не потрібна і ніщо не потрібне, крім 
панегірика» [4, с.226]. Київський історик В.Кучер звертає увагу, що навіть 
спогади відомих і авторитетних полководців піддавали редакторським правкам, 
а наведені ними факти ретельно фільтрували. Наприклад, це торкнулося навіть 
мемуарів маршала Г.Жукова, які читали в політбюро і редагували [8, с.11].  

До речі перший сміливий прорив в історіографії «під Сталіна», «під 
Хрущова», «під Брежнєва» був зроблений радянським академіком 
А. М. Самсоновим у 1988 році. Його книга «Знать и помнить: Диалог историка 
с читателем» стала результатом започаткованої в 1987 році на сторінках 
періодики дискусії про Велику вітчизняну війну та відгуків на неї. Вона 
викликала бурхливу реакцію в суспільстві та помітну активізацію наукових 
досліджень незаангажованого характеру [9].  

Отже одним з уроків, передусім для влади й дослідників, є недопущення 
однобокого, заідеологізованого висвітлення подій воєнної доби, що дозволить 
уникнути нових «білих плям» у вітчизняній історії.   

 Сучасний стан наукових досліджень про Другу світову і Велику 
Вітчизняну війну досить суперечливий. З одного боку, ми маємо на 
сьогоднішній день як позитивний актив розширення тематики досліджень, чому 
безперечно сприяла ліквідація табуйованих тем та цензури, «архівна 
революція», яка відкрила нову джерельну базу досліджень; нову методологію, 
котра має виразне антропоцентричне спрямування і пропонує акцентувати 
увагу на історії повсякдення, людських долях (теза про «маленьких» людей на 
великій війні). У контексті державотворчих процесів провідного значення 
набуває україноцентризм історико-воєнної проблематики, тобто з’ясовуються 
впливи українських суспільно-політичних, економічних, духовних чинників на 
хід війни. Плюралізм поглядів, оцінок, інтерпретацій істориків викликає жваві 
дискусії в суспільстві, котрі  переносяться в засоби масової інформації та 
викликають неоднозначну реакцію.  

Разом з тим авторитетний історик Юрій Шаповал констатує, що 
дослідження Другої світової війни в Україні «<…> все ще перебувають під 
вирішальним впливом агресивних ретроградів, які ідеологізують і 
міфологізують цю проблематику, продовжують популяризувати сумнівні 
стереотипи сталінсько-брежнєвської історіографії. Понад те, вони 
стверджують, що лише вони знають правду про війну. Невеличка когорта 
відносно молодих (і не молодих) дослідників, здатних мислити незаангажовано, 
de-facto змушена маневрувати між старими і новими підходами» [14, с.8]. Про 
небезпеку інволюції процесу деідеологізаціїі сторичної науки та нав’язування 
однієї точки зору представниками державної влади щодо певних подій веде 
мову також Олександр Зайцев [6, с. 16-18]. Природа міфологізації подій воєнної 
доби досліджується і в інших публікаціях [13, с. 18-19].  

Отже наступним уроком може стати теза про сприяння створенню в 
суспільстві і в державі рівних умов на дослідницькому полі носіям різних 
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гіпотез і концепцій без навішування ярликів та втручання у суто науковий 
процес, претензій на монополію «однієї правди». Член-кореспондент НАН 
України Олександр Реєнт влучно зазначає: «Різні, незрідка діаметрально 
протилежні оцінки тих чи інших подій межують з повним невіглаством й 
відсутністю культури історичного мислення, підміною обґрунтованих 
правових, соціальних, культурологічних, теологічних, етичних характеристик 
поверховими, але різкими, безапеляційними ідеологічними оцінками. Все це 
вимагає від істориків копіткої роботи, аби не просто «залатати» пошматоване 
бурхливими подіями полотно історичної памяті, а «зіткати» цілісне, без «білих» 
плям і конюнктурних купюр» [10, с.16-17]. 

Мусимо констатувати слідом за іншим вітчизняним істориком 
Владиславом Гриневичем, що «Навряд чи в сучасній українській історіографії 
знайдеться тема, подібна до Другої світової війни, яка б такий тривалий час 
перебувала в епіцентрі гострого політичного та ідеологічного протиборства» [2, 
с. 9]. Точки дискурсу найбільш виразно визначилися навколо багатьох проблем, 
які стосуються саме українського погляду на війну. Передусім це час вступу 
українців у війну (1939 чи 1941 рік); визначення характеру війни та її називання 
(Велика вітчизняна, Друга світова чи  радянсько-нацистська), колабораціонізм 
на окупованих землях (класифікація форм колабораціонізму як добровільного і 
вимушеного, постановка питання про відповідальність компартії і радянської 
влади за перебування на окупованих землях більше 20 мільйонів українців, а 
також інших народів); релігійне питання в умовах окупації; діяльність ОУН і 
УПА в роки війни. Як показує обговорення цих питань, процес руйнування 
стереотипів та ідеологем відбувається вкрай важко, особливо в середовищі 
старшого покоління. Справді, після десятиліть усталених оцінок для пересічних 
громадян виглядає зухвалою або неприйнятною теза про те, що війна між СРСР 
і Німеччиною – це війна між двома тоталітарними режимами за переділ світу і 
участь у ній соціалістичної країни не змінювала її загарбницького 
експансіоністського характеру, що Сталін вступив у Другу світову війну на 
боці гітлерівської Німеччини, а введення радянських військ на 
західноукраїнські землі було початком радянсько-польської війни.  

Нові підходи науковців стали можливими в результаті виявлення та 
публікації численних документів, які проливають світло на окремі події. Так 
письмові і фотодокументи підтверджують факт проведення спільних 
радянсько-німецьких воєнних парадів з нагоди перемоги над Польщею.  
Російські історики В.Г.Бушуєв і Ю.Н.Афанасьєв уклали збірник документів 
«Другая война. 1939-1945», де, зокрема, навели текст промови Сталіна на 
закритому засіданні політбюро ЦК ВКП(б) 19 серпня 1939 року. У ній він 
відкрито заявляє про зацікавленість у початку війни, в яку будуть неминуче 
втягнуті Німеччина, Великобританія і Франція, якомога довшій її тривалості та 
взаємному ослабленні противників. Скориставшись цим, СРСР повинен «<…> 
вести активну комуністичну пропаганду, особливо в англо-французькому блоці 
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і переважно у Франції», тобто мова йде про експорт революції [8, с.56]. 
Осмислення нових підходів процес тривалий і драматичний, до того ж 
суб’єктивний і невизначений у часі. 

Варто погодитися з авторитетними фахівцями Олександром Лисенком та 
Дмитром Вєдєнєєвим, що як «широкому загалу, так і політичним діячам 
України бракує усвідомлення того, що власне історія війни, пам'ять про неї та 
наукове знання про цей період нашого минулого – це різні явища. …ця 
обставина є причиною багатьох непорозумінь, штучних конфліктів і доволі 
часто використовується різними громадсько-політичними силами для 
маніпуляцій громадською свідомістю у суто прагматичних цілях» [1, с.4-5].  

З цього випливає наступний урок про потребу розглядати роль науковців 
в осмисленні минулого як мету здобуття повчального історичного досвіду за 
допомогою «ремесла історика», тобто сукупності  наукових методів. Названі 
автори вказують: науковець веде саме пошук істини, не знаючи всієї повноти 
кінцевого результату, висуваючи гіпотези і версії, тоді як праці на ідеологічне 
замовлення мають наперед визначені висновки та заготовлені інтерпретації 
Тому часто необґрунтованими є звинувачення професійних дослідників у 
«паплюженні», «очорненні» славного історичного минулого. Водночас 
гуманітарна інтелігенція не повинна забувати про свою просвітницьку місію і 
шукати оптимальні підходи до порозуміння між співвітчизниками. 

22 червня 1941 року розвіяло відразу чимало міфів, якими 
послуговувалася сталінська пропаганда. Переконаність Сталіна в непорушності 
пакту про ненапад та ігнорування точних розвідувальних даних про плани 
Гітлера, які надходили з 600 джерел з 40 точок світу, зумовили формування 
міфу про «раптовість» гітлерівського нападу. Як вважає В.Кучер, це був 
політичний маневр Сталіна, за допомогою якого він хотів зняти з себе 
відповідальність за непідготовленість країни і армії до війни [8, с.62].   

Пропаганда також інтенсивно експлуатувала міф про непереможність 
Червоної армії, яка керувалася доктриною «бити ворога на чужій території 
малою кров’ю», сформульованою К.Ворошиловим. Мобілізовані на фронті 
жартували: «Будемо снідати в Москві, обідати у Варшаві, а вечеряти у Берліні». 
Недооцінювалася сила противника, його воєнно-стратегічний досвід, здобутий 
до 1941 року. Червона армія за два передвоєнні роки кількісно зросла на 125 
дивізій, однак вони були укомплектовані на 60 % від норми. Київський 
особливий військовий округ мав 43 % автомобілів, 70 % коней від загальних 
потреб. На початку 1941 року лише 7% командирів мали спеціальну вищу 
освіту, а 37% ніякої. 40% рядових червоноармійців КОВО були 
малограмотними або й зовсім неписьменними. Слабким місцем залишалося 
озброєння армії, здебільшого застаріле. Це дало підстави М.Ковалю 
охарактеризувати стан Червоної армії як «Колоса на глиняних ногах». Таку 
ситуацію важко пояснити з огляду на зростаючу динаміку державних 
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асигнувань СРСР на військові потреби: у 1939 році вони становили 25,6% 
державного бюджету, в 1940 – 38,6%, в 1941 – 43% [7, с.34-35].  

У доповіді начальника політуправління Червоної армії Л.Мехліса, 
адресованій  ЦК ВКП(б), йшлося про вкрай незадовільний стан дисципліни і 
виховної роботи а армії. Тільки некомплект політпрацівників становив 10 525 
осіб або 29,8%, причому вищого складу – 51%. Звичайними явищами стали 
прояви недисциплінованості, дезертирства, пияцтва. Останнє спричинювало до 
80% усіх надзвичайних подій в армії. У 1939 році нарком оборони 
К.Ворошилов змушений був видати таємний наказ про боротьбу з пияцтвом у 
Червоній армії, а його наступник на цій посаді С.Тимошенко в червні 1940 року 
запровадив у армії дисциплінарні батальйони, куди порушників відправляли на 
термін від 3-х місяців до 2-х років.   

Ефемерним виявилося також і твердження про монолітну згуртованість 
радянського суспільства навколо комуністичної партії. Вже в перші дні війни, 
поряд з самовідданим патріотизмом, панували приховувані антирадянські 
настрої, сподівання на крах сталінізму. Певна частина суспільства мала ілюзії 
стосовно нацистської влади і погоджувалася на співпрацю з нею.  

Щоб виправдати поразки Червоної армії в перший період війни, Сталін 
постійно наголошував на значній перевазі німецьких військ над радянськими. 
Коли дослідники зіставили документально підтверджену статистику, то 
виявили, що у смузі Київського особливого військового округу станом на  22 
червня 1941 року співвідношення сил на користь СРСР було: по кількості 
дивізій – 1,6 : 1; по особовому складу – 1,2 : 1; по гарматах і мінометах – 1,4 : 1; 
по середніх (Т-34) і важких (КВ) танках – 3,5 : 1; по легких танках (Т-26, БТ-7) 
– 5 : 1; по літаках – 2,5 : 1 [8, с.63]. 

У цьому контексті варто замислитися над проблемою відповідальності 
вищих органів державної влади щодо гармонізації очікувань і результатів, 
реалістичної оцінки владою потужності своєї держави, відмови від подвійних 
стандартів, неправдивої пропаганди. 

На території України, куди наступала німецька група армій «Південь», 
розгорнулися тяжкі оборонні бої. Незважаючи на впертий спротив і героїзм, 
Червоній армії не вдалося закріпитися на лінії кордону. Водночас оборонні бої 
на території республіки мали велике стратегічне значення. Так, танкова битва в 
районі Рівне – Дубно – Луцьк – Броди упродовж 23 – 24 червня, у котрій з 4200 
радянських танків врятувалися лише 737, зірвала спробу гітлерівців з ходу 
оволодіти Києвом і змусила ворога передчасно ввести в бій резерви. Битва за 
Київ, на думку вітчизняних істориків, означала крах бліцкрігу. «Без Києва не 
було б Москви», – зазначав Михайло Брайчевський. Не менш важливу 
стратегічну роль відіграли оборона Одеси (5 серпня – 16 жовтня 1941 року), 
оборона Криму і Севастополя (30 жовтня 1941 – 4 липня 1942 рр.) Німецькі 
військові документи і мемуари визнають, що вермахт уперше зустрівся з таким 
складним противником. Однак на початку війни навряд чи хтось міг уявити 
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увесь масштаб катастрофи. За перші три тижні війни радянські втрати 
становили 815 700 осіб, 4013 літаків, 11783 танки, 21500 гармат і мінометів. 
Вглиб країни противник просунувся на 500 – 600 кілометрів. Лише на 47 день 
війни, 30 липня, гітлерівці вперше перейшли до оборони. До кінця осені 
німецька армія майже повністю окупувала Україну, а на грудень 1941 року  
контролювала 42% території європейської частини СРСР з населенням близько 
80 мільйонів чоловік [11, с.721]. Опубліковані документи відтворюють хроніку 
тяжких боїв і втрат [5, с.109-121]. 

Драматична ситуація спровокувала паніку та засвідчила низьку 
компетентність командування військами Червоної армії. Одним з найбільш 
показових прикладів незадовільного управління військами стали численні 
випадки оточення та полону радянських військ. Найбільшими з 13 «котлів», 
створених вермахтом на території України, були під Києвом (665 тис. 
полонених), Уманню (103 тис. полонених), Харковом (227 тис. полонених), 
Керчю (180 тис. полонених), Мелітополем (100 тис. полонених), Севастополем 
(100 тис. полонених),  Маріуполем (50 тис. полонених). Із загальної кількості 
військовополонених за період Великої Вітчизняної війни – 5,7 мільйонів осіб – 
на 1941 рік припадає 3,3 мільйони [11, с.722]. М.Коваль пише про оточенців: 
«Історія цієї війни не знає прикладів, щоб їх бодай раз спробували виручити» 
[7, с.63]. 

Зупинити розвал фронту радянське керівництво намагалося звичними 
жорсткими методами. 16 серпня 1941 року Сталін підписав наказ Ставки 
Верховного головнокомандування № 270, згідно з яким вводилася 
відповідальність сім’ї військовослужбовця, що потрапив в оточення або полон, 
рядовим солдатам дозволялося розстріляти командира за боягузтво й обрати 
нового з числа молодших командирів тощо. 12 вересня, напередодні здачі 
Києва, Сталін видає директиву фронтам № 001919 про боротьбу з панікерством. 
Вказуючи на наявність у стрілецьких дивізіях чималої кількості «панічних і 
відверто ворожих елементів», головнокомандувач пропонував створити в 
п’ятиденний термін при кожній стрілецькій дивізії загороджувальний 
батальйон, призначений для встановлення твердої дисципліни та припинення 
втечі з поля бою охоплених панікою військ. Радянські генерали вдавалися до 
різних методів упливу на бійців – від власноручного розстрілу, як це вчинив 
командир 25-ї дивізії генерал І.Петров, до випадку на харківському напрямку.  
Генерал-майор В.Циганов наказав поставити на дорозі, якою безладно 
відступали війська, стіл з самоваром. На всі схвильовані донесення про те, що 
ворог близько, генерал відповідав: «Ніякої особливої небезпеки не бачу. 
Жодного кроку назад без мого наказу». Про цей епізод М.Коваль пише з жалем: 
«…таких мужніх і винахідливих керівників на той час було небагато – трагедія 
Червоної армії 1937-1938 рр. відгукнулася катастрофою через 3-4 роки». 

Паніка і добровільна здача в полон були спричинені, на думку істориків, 
низкою факторів – політичних, психологічних, військових, ситуативних. Після 



1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ        
      

 
13 

 

розгрому в прикордонних боях першого ешелону радянських військ, 
укомплектованих переважно досвідченими професійними кадрами, до Червоної 
армії в Україні масово пішли призовники з прифронтових областей, бойову 
підготовку яких можна було назвати умовною. Легалізація антирадянських 
настроїв поміж українців також сприяла дезертирству. Але, як зазначає 
В.Гриневич, це не був суто український феномен. Аналогічні процеси 
спостерігалися з-поміж призовників Білорусії і тих областей Російської 
Федерації, які вже були окуповані німцями [11, с.724]. 

На поразницькі настрої в Червоній армії впливали й чутки про те, що 
розкуркуленим радянською владою селянам  повертатимуть майно і землю, 
ліквідують колгоспи, ніби-то німці відпускають полонених селян-українців 
додому «збирати врожай». 

Можна також констатувати й дезорієнтацію військовослужбовців 
передвоєнною пропагандою про зближення і дружбу з Німеччиною та їх 
необізнаність щодо расистської антислов’янської нацистської ідеології. 

Найбільш ворожою до Сталіна частиною суспільства залишалися селяни; 
це фіксували органи держбезпеки. На початку війни багато селян на 
окупованих землях України, Білорусії, Росії вітали прихід німців як 
визволителів. Однак майже відразу з’явилася народна приказка «Та сама свита, 
лише на інший бік шита», що засвідчила розчарування нацистською 
окупаційною політикою. 

Чимало жителів СРСР так чи так постраждали внаслідок масових 
репресій. Родичі репресованих нерідко відмовлялися захищати сталінський 
режим і бажали йому поразки у війні. Історики вважають, що мова йде про 
сотні тисяч людей лише в Україні, у масштабах СРСР ця цифра зростає в 
геометричній прогресії. 

Помітну роль у формуванні негативного ставлення українського 
населення до влади відіграв національний чинник. Особливістю сталінської 
національної політики в Україні була її потужна русифікація і придушення 
національного опору. В 1938 році Володимир Винниченко у своєму відкритому 
листі до Сталіна прямо вказував на те, що ця політика може створити 
більшовикам в Україні такий тил, який можуть побажати їм тільки їхні вороги. 

Втім негативне ставлення до сталінізму не було перешкодою у вияві 
високих патріотичних почуттів. Йдучи на війну, люди захищали свою родину, 
дітей, домівку, культуру, рідну землю, при цьому не завжди ототожнюючи ці 
цінності з політичною системою.  

Доля України та її народу склалася так, що вона опинилася в епіцентрі 
війни. Як і інші народи СРСР, українці не були єдиними у своїх політичних 
поглядах та монолітно згуртованими навколо комуністичної партії. Однак 
безглуздо заперечувати внесок українського народу і у процеси 1941 року, які 
зірвали плани встановлення світового панування нацистів, так і в розгром 
нацизму в цілому. Шість мільйонів українців воювали в рядах Червоної армії, 
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близько 1 мільйона в Українській повстанській армії, біля половини складу 
партизанських загонів і з’єднань становили українці; 2,4 мільйони українців 
зазнали долі остарбайтерів. Загальні економічні збитки, завдані Україні 
становили 285 мільярдів карбованців. Це далеко неповний український рахунок 
цієї війни. До того ж у рамках статті автори окреслили лише окремі аспекти 
великого масиву дослідницьких проблем, що потребують спеціального 
дослідження.  
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ПОЛТАВЩИНА	В	1941	–	1943	РОКАХ:	ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ	
ОГЛЯД	ТЕМИ	

Ірина	Діптан	
 

Уже 72 роки віддаляє нас від початку Другої світової війни. Її 
невід'ємним складником була радянсько-німецька війна 1941-1945 років. Стан і 
актуальні проблеми вивчення перебігу її на Полтавщині розглядаються в 
запропонованій розвідці. 

Узагальнюючі дані про воєнне лихоліття можемо почерпнути в тритомній 
праці «Українська РСР у Великій Вітчизняній війн Радянського Союзу 1941 -
1945 рр.» [31 ], в Полтавському томі «Історії міст і сіл Української РСР» [10], 
«Нарисах історії Полтавської обласної партійної організації» [14, с. 187-210]. 

У розпорядженні науковців маємо низку спеціальних досліджень. Ще в 
1947 році місцеві архівісти підготували збірник документів «Німецькі окупанти 
на Полтавщині (1941-943 рр.)» [16]. У ньому вміщені матеріали з окремих актів 
розслідування звірств гітлерівців; розпорядження окупаційних інституцій; 
документи про рабську працю полтавців на німецькій каторзі, про героїзм 
радянських воїнів, які звільняли Полтавщину. 

У 1962 році було опубліковано збірник «Полтавці – Герої Радянського 
Союзу» [21], у якому– 30 нарисів про полтавців, удостоєних найвищої відзнаки 
СРСР. Подібне, але значно повніше видання, – «За мужество и отвагу» [9], 
здійснене в 1984 році (180 біографічних довідок і нарисів). 

Загалом 60-ті роки минулого століття – плідні в розробці теми. 
Звільнення Полтавщини восени 1943 року висвітлено в працях Н.Самчука [26] 
та Г.Уткіна [32], історія підпільно-партизанського руху – в дослідженнях 
В.О.Базилевського [1], Г.С.Барвінка [2], П.Христича та В.Котляра [33]. Про 
жахливу трагедію радянських військовополонених табору «Хорольська яма» 
згадує Є.С.Кобитева [11], 

Вагомим здобутком стала монографія П.Н.Ємця та О.П.Самойленка [5], у 
якій на базі архівних документів і періодики доби розкрито мобілізаційні 
заходи з організації відсічі ворога в липні-вересні 1941 року, сутність німецько-
фашистського режиму на Полтавщині, проаналізовано боротьбу полтавців із 
гітлерівцями в період окупації. Невелике за обсягом, але інформативне перше 
комплексне дослідження має змістовні додатки (таблиця –«Час окупації і час 
визволення населення пунктів Полтавщини»; 6 документів про злочини 
нацистів на території області). 

Джерельне підґрунтя теми у 1975 році поповнилося збірником 
документів, нарисів і спогадів полтавців – учасників Великої Вітчизняної війни 
[15]. 

У брошурі П.М.Пустовіта, що вийшла друком у 1986 році, оповідається 
про Меморіал Солдатської Слави в Полтаві, відкритий у жовтні 1969 року, 
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напередодні 25-ліття визволення України від гітлерівських загарбників. 
Дізнаємося, що в братських могилах Меморіалу спочивають вічним сном 3,5 
тисячі радянських воїнів, партизанів, підпільників, ополченців. У нарисі 
лаконічно викладено історію загарбання Полтавщини, трагедію воїнів 
Південно-Західного фронту, діяльність партизанських і підпільних формувань, 
що об’єднували понад 16 тисяч народних месників [23, с.9]. Розповідь про 
визволення Полтавщини ґрунтується на спогадах воєначальників І.С.Конєва, 
О.С.Жадова, І.М.Манагарова, О.І.Родимцева та інших [23, с. 12-13]. 

У фактологічному аспекті зазначені узагальнюючі та історико-краєзнавчі 
праці не втратили своєї цінності, але в концептуальному – потребують 
переосмислення. Дослідження радянських істориків, які зобов'язані були 
керуватися постулатами партійності, класовості, у переважній більшості – 
упереджені, суб'єктивні, однобічні, а, інколи, мають потрактовуватися як 
відверта фальсифікація на догоду «верховних замовників» (Сталіна, Хрущова, 
Брежнєва). 

Стосовно цієї геми «наукова кон'юнктура» проявилася в наступному: 
- в однобічному тлумаченні причин Другої світової війни та її 

наслідків, у запереченні безпосередньої причетності сталінського тоталітаризму 
до її розв'язання; 

- у замовчуванні справжніх чинників невдач Червоної Армії 
впродовж першого періоду радянсько-німецької війни, в гіперболізації 
подальших успіхів попри незліченні людські втрати; 

- у невизнанні низки воєнно-стратегічних (наприклад, доктрина, 
зорієнтована на наступальні дії на ворожій території) і організаційно-кадрових 
прорахунків (прийняття запізнілих постанов про розгортання боротьби на 
окупованій гітлерівцями території, поспішна підготовка відповідних кадрів для 
її ведення, загалом злочинна кадрова політика); 

- у існуванні тем, закритих для вивчення та наукового обговорення, 
як-то: дії штрафних батальйонів, загороджувальних загонів НКВС, військових 
трибуналів; трагедія військовополонених, концтабори яких розташовувались, 
передусім, в Україні й, зокрема, на Полтавщині («Хорольська яма», концтабори 
в Полтаві та Кременчуці); українські остарбайтери (лише з Полтави за два роки 
до Німеччини було відправлено 8 тисяч молоді [24, с.52-53], а з області – понад 
149 тисяч [12, с.274]); 

- в ортодоксальному трактуванні антифашистського Руху Опору 
винятково як діяльності радянських партизан і підпільників, у запереченні його 
української націоналістично-патріотичного складика (осередки останньої – в 
Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Хоролі, Кобеляках і Нових 
Санжарах) [12, с.285]; 

- у нав'язуванні ідеологеми про виняткову роль КПРС, її 
республіканських підрозділів у розгромі ворога; про беззаперечну підтримку 
дій партизан і підпільників місцевим населенням; 



1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ        
      

 
17 

 

- у «забутті» злочинних акцій радянської влади стосовно української 
людності, що перебувала під окупантами. 

Це – далеко не повний перелік контраверсійних проблем, які не 
сприймалися або ж висвітлювалися вкрай тенденційно. 

У другій половині 80-их років минулого століття сформувалися 
сприятливіші умови для розвитку суспільних наук. Із постанням незалежної 
України потреба в об'єктивних, уповні наукових дослідженнях наріжних 
проблем вітчизняної історії, і, зокрема, Другої світової війни в українському 
контексті, стала викликом часу. Українські вчені відповіли низкою публікацій. 

До 50-річчя Перемоги над гітлерівською Німеччиною в Полтаві була 
проведена регіональна конференція «Велика Вітчизняна війна у пам'яті 
народній», у якій взяли участь науковці та краєзнавці області: М.В.Бака, 
Т.П.Демиденко, О.П.Єрмак, В.Н.Жук, В.С.Жученко, М.І.Лахижа, 
В.Є.Лобурець, О.П.Самойленко та інші [3]. У своєму виступі О.П.Єрмак 
проаналізував стан і перспективи вивчення подій Великої Вітчизняної війни на 
Полтавщині, акцентувавши увагу на доцільності з'ясування таких питань: 
бойові дії Червоної Армії на території області в 1941 і 1943 роках (особливо це 
стосується оборонних боїв серпня-жовтня 1941 року та невдалої спроби 
визволення Полтавщини навесні 1943 року); діяльність формувань місцевої 
протиповітряної і хімічної оборони; трагедія військовослужбовців, які 
опинилися в полоні (необхідність опрацювання 21 тисячі справ радянських 
військовополонених, оформлених окупантами німецькою мовою); молодь 
Полтавщини на каторжних роботах у Німеччині (нагальна потреба вивчення 
120 тисяч фільтраційних справ остарбайтерів; з 1995 року матеріали передані з 
фондів СБУ до Держархіву Полтавської області) [6; 13-15]. 

Про трагедію воїнів південно-Західного фронту – найбільшу поразку 
Червоної Армії на першому етапі радянсько-німецької війни (за німецькими 
даними до полону потрапили 650 тисяч бійців і командирів) – переконливо та 
емоційно розповів у своїй науково-публіцистичній праці Ф.Т.Моргун [13]. 

Релігійну ситуацію на Полтавщині в роки Другої світової війни – 
відродження Української автокефальної православної церкви та Автономної 
православної церкви, канонічно підпорядкованої Московському патріархатові – 
представлено в монографіях В.О.Пащенка [17, с.5-22]; [18] та статті 
Ю.В.Волошина [4]. Автори стверджують, що окупанти вміло використовували 
відсутність єдності в православ'ї, аби не допустити формування 
загальноукраїнських церковних структур. 

До 1100-річчя рідного міста колектив науковців і краєзнавців підготував 
фундаментальну працю «Полтава. Історичний нарис» [20], у якій уперше 
об'єктивно та всебічно досліджена історія міста від сивої давнини до наших 
днів. В одному з її розділів (автори – О.П.Самойленко, М.І.Назаренко та 
П.А.Кравченко) представлена доля обласного центру в роки Великої 
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Вітчизняної війни [25]. Розглянемо основні положення даного розділу в аспекті 
критичного переосмислення чільних подій війни. 

У руслі мобілізаційних заходів акцент робиться на діяльності 
компартійних органів, як-то: прийняття відповідних документів (розпоряджень, 
постанов, звернень тощо), контроль за переведенням підприємств на випуск 
продукції, необхідної фронту (до 23 серпня більшість підприємств 
зорієнтувалися на військові потреби); зорганізація полку народного ополчення 
та батальйону у складі 3 рот (ці формування здійснювали бойові операції в 
районі Абазівки, Буланівського лісу, на залізниці); невідкладне облаштування 
госпіталів (упродовж червня-липня 1941 року приміщення майже всіх шкіл і 
вузів міста були переобладнані під госпіталі); залучення полтавців до зведення 
оборонних рубежів у районі села Головач (із початку вересня тут щодня 
працювало близько 6 тис. полтавців), біля села Демидівка Решетилівського 
району (8 тис. полтавців), понад тисяча мешканців обласного центру рили 
окопи, траншеї біля станції Мала Перещепина [25, с. 169-175]; за короткий 
відтинок часу «...жителі міста звели кілька смуг оборони загальною довжиною 
200 км.» [25, с. 175]. Визнається, що мобілізаційні заходи не стали 
результативними, оскільки катастрофа Південно-Західного фронту 
пришвидшила окупацію області й уже 18 вересня гітлерівці вступили до 
Полтави з боку Мачух, опору фактично не зустрівши. 

Значну увагу приділено розкриттю сутності окупаційного режиму. 
Вказано, що «протягом двох років і п'яти днів окупації гітлерівці ... знищили 18 
тисяч 200 чоловік, з них 5 тисяч 87 дітей»; «збитки, завдані ворогом місту, 
становили 1 мільярд 137 мільйонів карбованців (у довоєнних цінах)» 
[25, с. 176-177]. 

Аналітичний супровід мають сюжети щодо Руху Опору в Полтаві. Тут 
підкреслено, що невдачі в діяльності патріотів певною мірою зумовлені тим, що 
«... у Полтаві не існувало ядра, яке б скеровувало цю боротьбу». У місті 
напередодні окупації було створено підпільний міськком партії на чолі з 
А.С.Черченком, але колишній перший секретар міськкому евакуювався в тил, 
не повідомивши зв'язкових. «Підпільний же обком партії на чолі з 
С.Ф.Кондратенком і Г.Ф.Яценком розташовувався на території Гадяцького 
району і зв'язку з містом не мав, отож допомогти патріотам не зміг» [25, с.178]. 

Автори оповідають про антифашистську діяльність диверсійної групи 
інженера М.І.Широкобокова на паровозоремонтному заводі, підпільної групи   
– Я.М.Мисецької на території м'ясокомбінату, молодіжної патріотичної 
організації на чолі з О.К.Убийвовк, підпільних осередків Баяна-Лімова, 
В.М.Панченка, Г.Г.Калиниченка, Т.П.Сіриченка, Т.І.Токаря, 
Ф.К.Крестовського, Марченка-Соколенка [25, с.177-179]. 

Дуже лаконічно мовлено про визволення Полтави; натомість доволі 
повно висвітлено історію відбудови міста [25, с.180-189]. 



1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ        
      

 
19 

 

Маємо визнати: матеріал розділу заповнив певні лакуни в знаннях з 
історії Полтави зазначеного періоду. Все ж викладу притаманна певна 
описовість, констатація фактів без постановки проблем та їх авторською 
бачення. 

До 55-ї роковини завершення Другої світової війни була проведена 
Полтавська науково-практична конференція «Подвигу народному жити у 
віках». За її результатами випущено збірник [19], куди увійшли статті 
провідних науковців і краєзнавців краю (В.А.Андрієць, Л.Л.Бабенко, М.В.Баки, 
В.К.Вохм'янина, Б.В.Года, Т.П.Демиденко, О.П.Єрмака, В.Н.Жук, 
Г.Г.Журавель, О.М.Іванченка, Н.К.Кочерги, В.О.Мокляка, В.Я.Ревегука та 
інших) із малодосліджених питань історії Полтавщини доби воєнного 
лихоліття. 

Найвагоміший внесок у вивчення теми зробив В.Я.Ревегук, 
опублікувавши монографію «Полтавщина в роки другої світової війни (1939-
1945)» [24]. Робота ґрунтується на численних архівних документах, чимало з 
яких уперше введено до наукового обігу, місцевій періодиці тієї доби, наявних 
історичних розвідках. Найхарактерніші риси дослідження такі: чітка 
структурованість, яка уможливила комплексний підхід до висвітлення теми; 
неупередженість, проблемність, аргументованість викладу; критичне 
переосмислення, але не огульне заперечення набутків попередників. Звернімося 
ж безпосередньо до праці В.Я.Ревегука, щоб засвідчити приклади нового 
бачення ключових проблем теми. 

У першому розділі, змальовуючи Полтавщину в переддень радянсько-
німецької війни, автор констатує, що область, «...як і вся Україна, була 
знекровленою голодомором 1932-1933 років і «великим терором» другої 
половини 30-х років. Були знищені останні залишки національного життя» [24, 
с.20]. Зазначено, що протягом 1937 року за причетність до «воєнно-
фашистської змови» був знищений практично увесь командний склад 
розташованих на Полтавщині підрозділів Червоної Армії. «За сфабрикованою 
протягом березня-квітня 1938 року справою «правотроцькістського обласного 
центру» було заарештовано близько 120 чол. з числа партійної, радянської і 
господарської номенклатури. Більшість ... була розстріляна ...» [24, с.4-5]. 
Каральні органи мали вдосталь «роботи», оскільки у березні 1938 року 
полтавські чекісти отримати від наркома внутрішніх справ УРСР 
О.Усненського ліміт на розстріл 2 500 чол. За справою «Всеукраїнського 
націоналістичного підпілля» в 1938 році було заарештовано 1 000 чол., 
половину з яких – розстріляно [24, с.7-9]. 

Автор аналізує заходи у сфері виробництва, зумовлені фактичним 
вступом СРСР у Другу світову війну 17 вересня 1939 року: «випуск неякісної і 
нестандартної продукції прирівнювався до шкідництва, неучасть у соцзмаганні 
розглядалася як ознака нелояльності до більшовицького режиму» [24, с. 12]; 
соціалістичне змагання (рух швидкісників і багатоверстатників) 5 – засіб 
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інтенсифікації праці в зв'язку з ймовірною перспективою військової мобілізації 
чоловіків. Складність та суперечливість соціально-економічного становища 
знайшла свій вияв у зниженні темпів промислового розвитку, особливо у 1940 
році: основні капіталовкладення робилися у військові галузі промисловості, 
яких на Полтавщині практично не було (область – переважно аграрна). Планові 
показники на селі не виконувалися, оскільки колгоспно-радгоспна система 
позбавляла колгоспників стимулів до праці. 

Зауважено, що зініційований компартією мілітаристський бум охопив усі 
сфери життя полтавців після підписання «пакту Рібентропа-Молотова»: 
повсюдно створювалися організації ТСОАВІАХІМу, Червоного Хреста, масові 
спортивні акції; популяризувалися оборонні види спорту тощо [24, с.13-19]. 

Найоб’ємнішим є розділ третій, де проаналізовано життя полтавців під 
німецькою владою. Незвичною на перший погляд бачиться авторська 
інтерпретація реакції мешканців краю на прихід німецьких військ: частина 
зустріла їх «... як визволителів, з радістю і надією, що вони ... дозволять 
збудувати Українську державу і повернуть втрачену за радянських часів 
власність [...]. Інші – з неприхованою ... люттю до фашистів, які ... змінили 
звичний спосіб життя та їх місце в системі комуністичного режиму. Все ж 
більшість ... із страхом і тривожним очікуванням, що принесе їм нова влада, до 
якої потрібно знову пристосовуватися, щоб якось вижити ...» [24, с.41]. 

З огляду на амбівалентність настроїв окупанти, поряд із репресіями, 
розгорнули широкомасштабну ідеологічну обробку населення з метою 
переконати його, що німецька армія несе поневоленим народам Росії 
визволення від «більшовицько-жидівського ярма» [24, с.42 |. 

Ревегук розкриває структуру окупаційної системи адміністрування: 
«Німецький окупаційний апарат спирався на густу мережу каральних органів: 
гестапо (таємну поліцію), СД (служба безпеки), польову жандармерію, 
військові комендатури в містах і на залізницях тощо». Задля підтримання 
«нового порядку» під німецьким контролем організовувалося місцеве 
самоврядування: міські та сільські управи, бургомістри у містах та старости 
районів і сіл. Воно спиралося на власний апарат примусу – допоміжну 
українську поліцію. Уважно проаналізовано, з кого формувалися кадри для 
місцевої окупаційної адміністрації: з числа репресованих більшовицьким 
режимом, а також із тих, що переймалися жадобою влади. На основі 
скрупульозного розгляду діяльності владних структур, автор підсумовує:        
«... полтавці в період... окупації фактично перебували на становищі кріпаків: 
протягом всього періоду окупації діяла комендантська година; їм заборонялося 
залишати місця постійного проживання» [24, с.43-50]. 

Дослідник повідомляє жахливі факти нацистського терору: в Полтаві до 
війни мешкало 22 тисячі євреїв; партійна, радянська і господарська 
номенклатура з родинами встигли евакуюватися, решта ж євреїв були 
розстріляні в яру між Пушкарівкою і Супрунівкою; 16 жовтня 1941 року 



1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ        
      

 
21 

 

знищено 5,5 тисяч лубенських євреїв на околицях села Засулля; циганське 
населення винищували впродовж 1942-1943 років (добре знано про розстріл 
циганського табору неподалік Білої Гори поблизу дороги Полтава-Харків); на 
старому Полтавському цвинтарі, у дворі СШ №27 та у Гришківському лісі було 
розстріляно понад 6 тисяч чоловік; знищено і всіх хворих обласної лікарні 
(близько 1 тисячі дорослих і дітей) [24, с.47-48]. Підкреслено, що окупаційний 
терор посилився після передачі навесні 1942 року Полтавщини з-під 
безпосереднього підпорядкування німецькому військовому командуванню до 
відання рейхскомісаріату «Україна» з центром у Рівному. 

Однією із закритих тем радянської історіографії Другої світової війни 
була аграрна політика німців на окупованих теренах СРСР та її практичне 
втілення в Україні. На думку Ревегука, це зумовлено тим, що надто вже вона 
була схожою на аграрну політику радянської влади. Сутність аграрної доктрини 
нацистів зводилася до збереження радянської колгоспно-радгоспної системи, 
оскільки вона «... виявилася такою неперевершеною формою експлуатації 
селянства, що нацисти не змогли придумати нічого більш досконалого, 
змінивши лише назви. Колгоспи стали називатися громадськими 
господарствами (дворами), а радгоспи – державними маєтками. Вони 
продовжували працювати під контролем німецької адміністрації» [24, с.63]. 
Дослідник наводить цікаві дані про «опіку» німців над 44 колишніми 
радгоспами Полтавщини, об'єднаними в «Трест державних маєтків»: їх 
забезпечували тягловою та племінною худобою (свиноматки й жеребці 
доставляли навіть із Німеччини), технікою; з 77 МТС, що функціонували в 
області напередодні війни, до 1 грудня 1942 року під німецьким контролем 
відновили свою роботу 72 [24, с.66-68]. Узагальнюється: «... радянська 
колгоспно-радгоспна система, хоч і з деякими послабленнями, залишалася 
незмінною і в умовах німецької окупації селяни перебували на становищі 
кріпаків [...]. Як і за радянських часів, оплата праці колгоспників залишалася 
суто символічною» [24, с.70-71]. 

Які ж „послаблення" має на увазі автор? Справа в тому, що німці, аби 
привернути до себе симпатії українського селянства, уже в перші місяці 
окупації повернули колгоспникам відрізані в 1939 році надлишки присадибної 
землі, а з весни 1942 року почали збільшувати їх до 1 гектара з одночасним 
закріпленням у приватну власність. Були зняті обмеження в утриманні птиці та 
домашньої худоби. Селяни одержали можливість заводити у власних 
господарствах робочих коней. З весни 1942 року німці здійснювали перехід від 
колективного способу господарювання до індивідуального землекористування 
в межах кооперативу. Все це – щоб зробити працю колгоспників більш 
продуктивною і тим самим збільшити поставки продуктів харчування для 
Німеччини. «З червня 1943 року Е.Кох видав декларацію для українських селян 
на право власності на землю [...]. Втілити в життя свої плани окупанти не 
встигли, тому що у вересні 1943 року Полтавщина вже була звільнена 
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радянськими військами і селяни повернулися до звичної сталінської колгоспно-
радгоспної системи» [24, с.72-76]. 

Малознаною сторінкою теми є становище української культури та освіти 
в часи радянсько-німецької війни. Вікторові Яковичу вдалося заповнити 
прогалини в цій царині. Вчений наголошує, що «створені протягом 1941-1943 
років осередки української культури були нечисельними і аж ніяк не могли 
свідчити про національно-культурне відродження в умовах німецько-
фашистської окупації [...]. Якщо в перші місяці ... німці дивилися на прояви 
українського національно-культурного життя зі зневажливою байдужістю, то з 
весни 1942 року, коли виявилася причетність до нього похідних груп ОУН, 
вони стали на шлях утисків і репресій проти будь-яких спроб національного 
відродження [...]. В умовах німецько-фашистської окупації українська культура, 
як і сам народ, не мали права на існування» [24, с.89]. 

Значна увага надається з'ясуванню стану шкільництва й освіти загалом. 
Автор оповідає про концепцію розвитку української національної освіти, 
ймовірним автором якої був учений-педагог Г.Ващенко (увесь час окупації 
мешкав у Полтаві), спроби окремих учителів-патріотів зреалізувати її, роль 
похідних груп ОУН у відродженні національної школи. Зауважено, що 
спочатку навчання в небагатьох школах Полтавщини справді мало український 
характер. Згодом освітня політика нацистів, яка була складовою загального 
плану колонізації і духовного поневолення українства, стала відвертою: згідно з 
наказом Е.Коха дозволені були лише чотирикласні народні школи з 
українською мовою викладання, в яких дітей мали навчити писати, читати та 
рахувати (24, с.90-96]. 

Водночас, констатує Ревегук, професійно-технічна школа зазнала менших 
утрат. Це пояснювалося тим, що Німеччині, аби взяти з України якнайбільше 
продовольства, «... потрібна була не просто дармова, а кваліфікована робоча 
сила, – насамперед спеціалісти середньої ланки, яких мали готувати 
сільськогосподарські школи різного профілю» [24, с.98]. Підкреслено, що 
жоден вищий навчальний заклад в умовах гітлерівського панування на 
Полтавщині не працював (учителів початкових класів готувала 
Костянтиноградська учительська семінарія). 

Цікавим є авторське прочитання сутності взаємин між церквою і 
окупаційною владою. «Намагаючись здобути прихильність українського 
народу, – пояснює Ревегук, – вони (німці) не перешкоджали релігійним 
домаганням полтавців, до того ж їм імпонувала роль «визволителів» від 
безбожної влади більшовиків в очах багатьох віруючих» [24, с. ] 06]. У перший 
рік окупації – політика невтручання у внутрішньоцерковні справи, що 
уможливила відродження українського православ'я (УАІІЦ). Але вже 
наступного року окупанти почали втручатися в церковне життя, 
використовуючи розбрат у православ'ї. Взагалі, – підсумовує дослідник, – «... 
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гітлерівці дозволяли існування православної церкви в Україні лише в тій мірі, в 
якій вона могла служити їх інтересам» [24, с. 107]. 

В історіографії Другої світової війни наріжною є проблема 
Антифашистського руху опору, його чинників і складників. Вітчизняні учені 
40-80-их років XX століття антифашистську боротьбу асоціювали лише з 
діяльністі радянських партизан і підпільників, тлумачили як героїчну, що 
спиралася на всенародну підтримку. Реальність виявилася набагато 
складнішою, не завжди привабливою. 

Так, для керівництва рухом опору Полтавський обком КП(б)У залишив 
135 секретарів міськкомів та райкомів партії, 150 комуністів із досвідом 
партизанської боротьби в період громадянської війни, 150 політкомісарів. Для 
потреб партизан і підпільників передбачалися цінності, що зберігалися в 
Полтавському обласному відділені Держбанку, в тому числі з Полтавського 
краєзнавчого музею, евакуйовані з Кіровограда та здані населенням у фонд 
оборони – всього на суму близько 100 тис. крб. [24, с.134-135]. 

Але більшість закладених баз була видана ворогам у перші дні 
вторгнення. «...Сформовані партизанські загони Полтавщини фактично 
залишилися без запасів продовольства та зброї і поповнювати їх довелося вже у 
ворожому оточенні [...]. Багато поспіхом створених партизанських загонів 
розпалися ще напередодні німецької окупації області частково з вини їх 
керівників, а більше через небажання записаних у партизани людей залишатися 
у ворожому тилу і ставати на шлях збройної боротьби з ворогом» [24, с. 136]. 
Уже навесні 1942 року останні осередки партизанського руху на Полтавщині 
були ліквідовані. 

Ревегук доволі аргументовано пояснює таке явище. По-перше, партизани 
не мали підтримки з боку місцевого населення, оскільки «... не довіряли йому і 
дивилися на всіх, хто не став на шлях боротьби з окупантами, як на ворогів [...]. 
Окремі операції проти окупантів і допоміжної української адміністрації, які не 
могли завдати значної шкоди ворогові, оберталися відплатними акціями і 
невиправдано великими жертвами для мирного населення краю. Тому полтавці 
не схвалювали дії партизанів і боялися їх так само, як і німців. Свідченням 
цього є той факт, що за чотири місяці перебування в ворожому тилу 
партизанські загони не поповнилися жодним місцевим жителем, у результаті 
чого їх кількість не зростала, а постійно зменшувалася через втрати в боях, 
дезертирство тощо» [24, с. 173-174]. 

По-друге, партизани «... обмежували свої дії знищенням окупаційної 
адміністрації та допоміжної української поліції і оборонними боями з німцями, 
тобто не виконували основне завдання, яке ставилося перед ними: руйнувати 
ворожі комунікації, об'єкти, засоби зв'язку і тим самим допомагати Червоній 
Армії на фронті. Прив'язані до своїх баз і затиснуті у порівняно невеликому 
лісовому масиві, партизани були приречені на пасивну оборону, віддавши 
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ініціативу до рук німців, які нав'язали їм свої „правила гри", заблокували їх дії 
від населення і, зрештою, витіснили з Полтавщини або знищили» [24, с. 174]. 

Автор підсумовує: «Поразка партизанського руху на Полтавщині 
спростувала твердження офіційної радянської пропаганди про монолітну 
єдність народу навколо комуністичної партії і показала, що далеко не всі 
українці були прихильниками радянського ладу і, будучи жертвою в боротьбі 
двох тоталітарних режимів, намагались вижити за будь-яку ціну, покладаючись 
лише на самих себе» [24, с. 174-175]. 

Ревегук наголошує на проблемі достовірності обліку учасників 
антифашистської боротьби в тилу ворога. Так, у довідці Полтавського обкому 
КП(б)У, складеній у жовтні 1944 року, вказувалося, що на теренах області діяло 
три партизанські загони і більше як 25 підпільно-диверсійних груп, а також 24 
підпільних організації, у яких перебувало 242 чол. 

Дещо інші дані, в бік збільшення, маємо у звіті Полтавського обкому 
партії від 2 червня 1945 року. В ньому констатувалося, що в умовах окупації 
діяло 25 партійних осередків, одна комсомольська і 9 антифашистських груп 
чисельністю 533 чоловіки. Боротьбу з ворогом вели 18 партизанських загонів і 
одна партизанська група, в яких брали участь 743 чол. [24, с.199]. 

В опублікованих у 1981 році «Нарисах історії Полтавської обласної 
партійної організації» вказувалося, що під керівництвом підпільного обкому 
партії, Лохвицько-Сенчанського партійного центру і 10 підпільних райкомів 
діяло 45 антифашистських організацій, 22 партизанських загони і 11 
партизанських груп, у яких налічувалося понад 16 тисяч партизанів і 
підпільників [14, с.201]. 

Дослідник саркастично запитує: «Хто знає наскільки б іще з волі 
компартійних функціонерів збільшувалося число учасників антифашистського 
Руху опору, якби «керівна і спрямовуюча сила» не припинила своє існування?» 
[24, с.203-204]. 

Але чи лише бажанням владних інституцій довести всенародність 
боротьби в тилу ворога варто пояснювати збільшення числа офіційно визнаних 
учасників Руху опору? Думається, що пошуки партизанства й підпільництва 
зумовлювалися й тим, що радянська влада з підозрою ставилася до всіх, які 
перебували під окупацією; партизанами й підпільниками хотіли стати й ті, що 
свого часу ухилялися від мобілізації до Червоної Армії; не можна заперечувати 
й помилок у попередніх обрахунках. 

Однією із закритих тем у роки комуністичного режиму була участь 
патріотів у антифашистській боротьбі, зокрема діяльність націоналістично-
патріотичного підпілля на Полтавщині. В цьому аспекті монографія є певним 
проривом. Усе ж Ревегук стверджує, що, «оскільки боротьба ОУН-УПА в роки 
радянсько-німецької війни не дістала офіційного визнання на державному рівні, 
навіть ті документи, що збереглися, заховані в архівах СБУ і тому не доступні 
для дослідників» [24, с.223]. 
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У роботі ґрунтовно розкрито історію визволення Полтавщини; 
підкреслено, що після вигнання окупантів вона являла собою суцільну руїну, 
адже молох війни прокотився по ній двічі: відступаючи в 1941 році, радянські 
війська намагалися знищити або вивезти за собою все, що могло становити 
якусь цінність для ворога, а в 1943 році те ж саме зробили гітлерівці. Автор 
подає узагальнюючі дані щодо людських втрат: «на території області поховано 
142 130 бійців і командирів Червоної. Армії, які полягли в боях або померли від 
ран, 6 040 підпільників і партизан, 261 680 радянських військовополонених і 88 
970 мирних: жителів. За роки війни до Червоної Армії було мобілізовано майже 
270 тисяч полтавців,... 165 з них стали Героями Радянського Союзу, а 26 – 
повними кавалерами ордена Слави» [22, с.295]. 

Автор завершує своє дослідження не традиційно: не звичні висновки, а 
роздуми. Насамперед: якою ж вона була для українства, ця війна? Зауважує, що 
на офіційному рівні влада продовжує вживати сталінську назву війни (Велика 
Вітчизняна), більшість істориків – наукову (радянсько-німецька). «Вітчизняною 
вперше названа радянсько-німецька війна у виступі Сталіна по радіо 3 липня 
1941 року, а «Великою Вітчизняною» – у його наказі від 7 листопада 1944 року. 
На довгі літа цей термін став своєрідним пропагандистським кліше в арсеналі 
комуністичної пропаганди. 

У чому ж квінтесенція позиції автора в сприйнятті означених дефініцій? 
На думку Ревегука, «радянсько-німецька» війна для Україну була і 
«вітчизняною», і «громадянською», і «світовою». «Вітчизняною» тому, що для 
вояків УПА і українського націоналістичного підпілля Вітчизною була Україна, 
а не СРСР; «громадянською», бо українці, не маючи власної держави, змушені 
були воювати і вбивати один одного по різні боки фронту: одні – на боці 
вермахту в складі допоміжної української поліції (близько 170 тис. чол.) чи 
дивізії Галичина (13 тис.); інші – Червоної Армії (більше 6 млн.), ще інші – в 
УПА (80-100 тис.); «світовою» тому, що українці воювали в складі різних армій 
світу: канадській (35 тис.), польських і чехословацьких частинах (11 тис.), 
французькому іноземному легіоні (5 тис.), воювали українці і в арміях США, 
Австралії та інших країн [24, с.270]. 

Справді, у радянсько-німецькій війні Україна опинилася в епіцентрі 
воєнних дій, що і визначило характер участі в ній українців. Але Україна не 
була державою, а, отже, не була суб'єктом у цій війні, а лише об'єктом боротьби 
двох тоталітарних режимів. А тому справедливим і аргументованим є висновок 
Ревегука: для українського народу радянсько-німецька війна – трагедія 
бездержавної нації. 

Віктор Якович продовжує дослідження означеної проблематики і 
минулого року вийшло друге, суттєво доповнене та збагачене новими 
документами і матеріалами, видання монографії «Полтавщина в роки 
радянсько-німецької війни (1941 - 1945)». 
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У 2005 році побачила світ довгоочікувана науковцями та громадськістю 
області колективна праця «Полтавщина. Історичний нарис» [22]. У ній – розділ 
«Полтавщина у роки Другої світової війни (1939-1945) [22, с.266- 295]. 
Оскільки зазначений розділ є стислим викладом монографії Ревегука, не 
вважаємо за доцільне зупинятися на його аналізі. 

У 2005 році опубліковано брошуру знаного науковця і провідного 
краєзнавця Полтавщини В.Н.Жук «Безсмертний подвиг». У ній – історичні 
нариси про Чутівщину в період Великої Вітчизняної війни та подвиги її синів і 
дочок на фронтах і в тилу. Ця ж дослідниця підготувала нарис про мужнього 
борця європейського руху Опору І.М.Скрипая [8, с.55-61]. 

Посильний внесок у вивчення окремих аспектів теми зробив 
О.В.Сидоренко, зпропонувавши низку змістовних брошур, які ґрунтуються не 
лише на документах, а й на спогадах полтавців (колишніх невільників Третього 
рейху, в'язнів концтаборів, учасників антинацистського руху Опору поза 
межами України [27], [28], [29], [30]. Зокрема, результатом багаторічних 
пошуків стала остання монографія автора «Без права на забуття...», у якій 
стверджується: «активними учасникам європейського руху Опору були понад 
1850 чоловік із Полтавщини [27, с.8]. 

Таким чином, тема «Полтавщина в роки радянсько-німецької війни» 
знайшла відображення як в узагальнюючих працях радянських і українських 
науковців, так і в історико-краєзнавчій літературі. Все ж окремі її аспекти 
залишаються мало дослідженими. Перелічимо лише деякі актуальні проблеми 
подальшої розробки геми. 

По-перше, на часі підготовка цілісної праці про визволення від німецьких 
окупантів усієї області, а не лише Полтави чи Кременчука; 

по-друге, наукового вивчення, на основі опрацювання архівних справ 
(документів окупаційної влади), потребує історія функціонування концтаборів 
військовополонених на території Полтавщини; 

по-третє, за умови реального доступу до архівних фондів СБУ, необхідно 
відтворити картину діяльності націоналістично-патріотичного підпілля на 
Полтавщині; з'ясувати справжню кількість жертв нацистського терору в 
області; 

по-четверте, неупередженого й всебічного висвітлення потребує, як і 
раніше, історія діяльності радянських партизан та підпільників; 

по-п’яте, задля збереження історичної пам'яті про загиблих героїв і жертв 
війни, варто було би силами науковців та краєзнавців підготувати дослідження 
по кожному з районів області (це важливо не лише в науковому, а й у 
виховному розрізах). 
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ПОЛТАВЩИНА	В	КОНТЕКСТІ	КИЇВСЬКОЇ	ОБОРОННОЇ	ОПЕРАЦІЇ	
Юрій	Вільховий,	

Борис	Год		
 
Ситуація, що склалася на західних і південно-західних теренах СРСР 

влітку 1941 року, багато в чому визначила перебіг осінньої наступальної 
кампанії німецького вермахту. Коли ми говоримо про Полтавщину, то бойові 
дії на її території були лише коротким фрагментом у загальному стратегічному 
розвитку війни. Цей фрагмент, щоправда надзвичайно виразний і барвистий. 
Він знаменував завершальний етап Київської оборонної операції. 

Київська оборонна операція – комплекс бойових дій, що відбувалися на 
правобережжі та лівобережжі України в липні-серпні 1941 року. За наказом 
командування вермахту група армій «Південь», яка мала попереду танкові й 
моторизовані з'єднання, повинна була лівим флангом завдати головного удару в 
напрямку Києва, «знищити російські війська в Галичині й західній частині 
України, своєчасно захопити переправи на Дніпрі в районі Києва та на південь 
від нього, забезпечити подальший наступ на схід від Дніпра» [16, с.28]. Ця 
група армій мала 57 дивізій і 13 бригад, що становило 36 % сухопутних військ 
вермахту. Її основні сили й засоби були спрямовані проти Київського 
Особливого військового округу (командуючий – генерал-полковник М. П. 
Кирпонос; член Військової ради – дивізійний комісар Є. П. Риков, з 6.08.1941 
р.– секретар ЦК КП(б) України М. О. Бурмистенко; начальник штабу – генерал-
лейтенант М. О. Пуркаєв, з 29.07.1941р.– генерал-майор В. І. Тупиков) [16,  
с.28]. Ворогові протистояли війська КОВО: у центрі 6-а (командуючий – 
генерал-лейтенант І. М. Музиченко) і 26-а (командуючий – генерал-лейтенант 
Ф. Я. Костенко) армії; фланги прикривали: правий – 5-а армія (командуючий – 
генерал-майор танкових військ М. І. Потапов), лівий – 12-а армія (командуючий 
– генерал-майор П. Г. Понедєлін), а також ВПС округу.  

Командуванню КОВО оперативно підпорядковувалася частина сил 
Пінської військової флотилії на чолі з контр-адміралом Д. Д. Рогачовим. Усього 
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в складі військ КОВО на початку війни нараховувалося 44 дивізії. Фронт 
оборони чотирьох армій КОВО становив понад 800 км, простягаючись від 
Домачева на українсько-білоруському кордоні до Липкан на українсько-
молдавському кордоні. Бойові дії, що розгорнулися в прикордонному районі, 
остаточно визначили напрямок головного удару фашистських військ: Луцьк – 
Рівне – Житомир – Київ [3, с.7; 16, с.28]. 

Війська Південно-Західного фронту (створений з КОВО) у кінці червня – 
на початку липня в ході надзвичайно жорстоких боїв мужньо стримували 
натиск ворога. Вони скували майже 800-тисячне угруповання гітлерівців на 
напрямку головного удару групи армій «Південь» і завдали йому значних втрат 
[16, с.29]. На київському напрямку німецькі танкові й моторизовані з'єднання 1-
ї танкової групи, незважаючи на втрати, продовжували наступ. 5 липня частини 
48-го моторизованого корпусу під командуванням генерала В. фон Кемпфа 
прорвали оборону 6-ї армії в районі Шепетівки. 7 липня танкова дивізія цього 
корпусу захопила Бердичів, а частини 3-го моторизованого корпусу (командир 
– генерал Е. фон Макензен) оволоділи Новоградом-Волинським. Фронт між 5-ю 
і 6-ю радянськими арміями був розірваний на 60 км. З цього дня бере початок 
Київська оборонна операція [16, с.29]. Вона розпочалася без оперативної паузи, 
оскільки з'єднання обох сторін одразу ж вступили в боротьбу за укріпрайони на 
старому державному кордоні. Умови ускладнювалися відсутністю суцільного 
фронту оборони радянських військ. Головні сили групи армій «Південь» (40 
дивізій, у т. ч. 10 танкових і моторизованих) мали завдання з ходу подолати цей 
рубіж укріпрайонів, вийти до Києва і на південь від нього захопити плацдарм 
на Дніпрі. Одночасно танкові й моторизовані з'єднання повинні були розвивати 
удар з півночі для оточення і знищення головних сил Південно-Західного 
фронту на Правобережній Україні. Противник на той час переважав війська 
фронту в піхоті й артилерії у 2 рази, в танках– у 1,1, в бойових літаках – у 2,8 
рази [16, с.29]. 

У результаті запеклих боїв німецькі танкові частини 9 липня зайняли 
Житомир. 10 липня передові механізовані з'єднання 1-ї танкової групи генерала 
Е. фон Клейста наблизилися до Києва на відстань 15–20 км, але спробу 
противника захопити столицю з ходу було зірвано. Розпочалися жорстокі бої на 
першій захисній смузі Київського укріпрайону (далі – КиУР) [там само]. 

Швидко подолавши шок від раптового нападу, командування Південно-
Західного фронту приступило до організації активної оборони. Перший успіх 
гітлерівської армії виявився нестійким, сплановані генералітетом темпи 
наступу не витримувалися. В Україні вермахтові не вдалося влітку 1941 р. 
швидко зламати стратегічну оборону радянських військ і миттєво оточити їх, як 
на інших напрямках. На це були певні причини, зокрема, значна перевага 
радянських військ у живій силі й техніці, а також відчайдушний опір, що його 
чинили ворогові Українські фронти [16, с.29]. 

Непередбачена затримка на київському напрямку перекреслювала плани 
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Гітлера не лише щодо параду на Хрещатику, призначеного на 8 серпня. 
Справжню тривогу керівництва вермахту викликала загроза флангового удару 
військ Південно-Західного фронту по групі армій «Центр», яка рухалася на 
Москву. Гітлерівське командування розгубилося. Що ж робити? Чи зупиняти 
наступ на Москву? Чи змиритися з існуванням на фланзі потужного 
радянського угрупування. Частина генералітету радила Гітлеру перейти на 
центральному напрямку до оборони, а танкові дивізії і корпуси Г.Гудеріана 
кинути на південь, посиливши їх мотомеханізованими артилерійськими 
частинами [10, с.409].  

Таким чином, німці спланували потужний наступ через Брянськ на 
Чернігів, Ромни, Прилуки, до Лохвиці і Лубен, в обхід Києва з північного сходу 
і сходу. Війська М.Кирпоноса потрапляли таким чином у величезний котел. 
Стосовно такого плану думки у ставці Гітлера розділилися. Командуючий 
групою армій «Центр» генерал-фельдмаршал Ф.фон Бок, а особливо генерал-
полковник Г.Гудеріан різко заперечували Гітлеру. Лише під сильним натиском 
«несамовитого фюрера», який лаючи Г. Гудеріана дійшов до істерики, було 
прийнято поправки до плану «Барбаросса». Це передбачало призупинення 
наступу на московському напрямку [10, с.410]. 

Натомість гітлерівські генерали мали прискорити наступ на київському 
напрямку [16, С. 30]. 11 липня у Броварах Кирпонос зібрав Військову раду 
фронту. Присутнім було ясно, що, використовуючи «житомирський коридор», 
танкісти Е. фон Клейста наступають прямо на Київ з метою захопити мости 
через Дніпро та вийти на оперативний простір у Лівобережній Україні. 
Командуючий фронтом на Військовій раді поставив завдання: прикрити Київ і 
не допустити ворога до Дніпра. 

Генерал-фельдмаршал Г. фон Рундштедт для оволодіння українською 
столицею виділив 6-у армію і частини 1-ї танкової групи із 14 дивізій (з них дві 
танкові і дві моторизовані). Непередбачуваний хід бойових дій з початку війни і 
реальна загроза Києву вимагали від командування Південно-Західного фронту 
термінових заходів, спрямованих на приведення у бойову готовність Київського 
укріпрайону, створеного в 1930-і роки [16, С. 30]. 

Командний пункт КиУРу містився у Святошині. Звідси його комендант 
Ф. С Сисоєв з 8 липня керував військами гарнізону. Штаб КиУРу було 
розгорнуто поряд з КП (тепер на цьому місці стоїть середня школа № 140). 8 
серпня його перевели до приміщення на вул. Артема, 24, де він діяв до кінця 
оборони Києва.  

З 5 по 11 липня командування Південно-Західного фронту керувало 
військами з командного пункту КиУРу (Святошин). З 12 липня по 14 вересня 
командний пункт і штаб Південно-Західного фронту містилися в Броварах, а з 
15 вересня – у с. Верхоярівка, що за 12 км на північ від Пирятина [3, с.7; 16, 
с.30]. На той час на позиціях КиУРу налічувалося близько 40 тис. бійців, 29 
танків, 288 артилерійських гармат, 148 мінометів [16, С.30]. 10 липня для 
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поліпшення управління військами Ставка ВГК утворила Південно-Західний 
напрям (головнокомандуючий – Маршал Радянського Союзу С. М. Будьонний, 
член Військової ради – перший секретар ЦК КП(б)У М. С Хрущов, начальник 
штабу – генерал-майор О. П. Покровський), до якого увійшли Південний та 
Південно-Західний фронти [16, с.30]. 

Наприкінці липня на лівому крилі Південно-Західного фронту вели тяжкі 
бої 6-а, 12-а радянські армії (з 25 липня вони були передані Південному 
фронтові) й частково 18-а армія – загалом близько двадцяти дивізій. На початку 
серпня ударами по флангах противникові вдалося оточити це угруповання в 
районі Умані. Радянські війська намагалися чинити опір до 8 серпня, коли 
майже 103 тис. військових разом з двома командуючими арміями – генералами 
І. М. Музиченком (6-а армія) та П. Г. Понедєліним (12-а армія) і сімома 
штабами корпусів потрапили в полон. Німці захопили також 317 танків і 858 
гармат. Досягнутий успіх дав змогу військам вермахту наприкінці серпня вийти 
на лінію Дніпра від Черкас до Херсона й фактично оволодіти всією 
Правобережною Україною. 

Ця поразка значно ускладнила оборону лівого флангу Південно-Західного 
фронту й КиУРу [4, с.350; 16, с.31]. 7 серпня у Києві почали швидко формувати 
37-у армію, До її складу увійшли 147-а, 175-а, 206-а, 284-а, 295-а стрілецькі 
дивізії та всі інші частини й підрозділи КиУРу. 37-а армія під командуванням 
згодом сумнозвісного генерала А. А. Власова, який у той час зарекомендував 
себе якнайкраще, в першій половині серпня успішно відбила сильний удар з 
північного заходу великого угруповання військ 6-ї армії і танкового 
формування противника під командуванням генерала В. Швеллера (частина сил 
з 1-ї танкової групи), яке намагалося оволодіти Києвом. Німецьким військам 
вдалося прорватися до київських передмість Жуляни та Мишоловка. Однак до 
15 серпня контрударом радянських частин першу смугу оборони КиУРу було 
майже повністю поновлено [16, с.31; 3, с.7]. 

Стійкий опір, контрудари радянських військ привели до довготривалої 
затримки наступу лівого крила групи армій «Південь» і примусили німецьке 
командування перекинути на ділянку Південно-Західного фронту значну 
частину сил групи армій «Центр» з московського напрямку і здійснити з їхньою 
допомогою глибокий обхід радянських військ з півночі по Лівобережній 
Україні. 8 серпня з рубежу Бихов – Рославль 2-а польова армія генерала фон 
Вейхса почала розвивати наступ у напрямку Гомель – Чернігів, а 2-а танкова 
група генерала Г. Гудеріана – на Стародуб – Конотоп [16, с.31; 4, с.303; 8, 
с.186]. Одночасно гітлерівці стягували сили 17-ї армії на південь від 
Кременчука, туди ж вони додатково перекидали 1-у танкову групу. 

Вимальовувався намір ворога форсувати Дніпро в районі Кременчука, а 
потім спрямувати 1-у й 2-у танкові групи назустріч одна одній для оточення 
червоноармійських формувань фронту в глибокому тилу [3, с. 7; 16, с.31]. Слід 
звернути увагу на досить-таки цікавий факт. На початку вересня 1941 р. танкові 
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групи мали таку кількість боєздатних танків: 1-а танкова група – 53 %, 2-а 
танкова група – 25 % [11, с.285] (співвідношення цієї кількості зі штатною 
чисельністю свідчить про те, що бійці Червоної армії непогано воювали з 
німецькими танками влітку 1941 р.). Однак із врахуванням великих втрат ці 
танкові об'єднання були на той час (порівняно з радянськими стрілецькими та 
механізованими з'єднаннями Південно-Західного фронту, які також зазнали 
великих втрат у попередніх боях) більш боєздатними, що й засвідчили 
подальші події. 

Розгадавши задум ворога, Ставка ВГК 19 серпня наказала відвести 
з'єднання Південно-Західного фронту за Дніпро та організувати оборону на 
його східному березі по лінії від Лоєва до Переволочної. На західному березі 
радянські війська повинні були утримувати позиції лише в районі Києва силами 
37-ї армії [16, с.31]. Що стояло за небажанням Ставки ВГК та Держкомітету 
оборони евакуювати на лівий берег Дніпра спочатку (в липні) з'єднання КиУРу, 
а пізніше (в серпні) – з'єднання 37-ї армії?  

Відносно цього існує кілька версій. За однією з них, вважається, що у 
своєму рішенні Сталін виходив з обіцянки, даної представникам урядів 
Великобританії та США, що на початку зими 1941 р. радянсько-німецький 
фронт буде проходити по лінії на південний захід від Ленінграда, на схід від 
Смоленська і на захід від Києва. Це зроблено з метою переконати союзників у 
можливості СРСР ефективно чинити опір агресорові, щоб отримати від них 
озброєння, військову техніку, спорядження та стратегічні матеріали за ленд-
лізом. Сталін розумів, що більшість командирів Червоної армії влітку 1941 р. 
ще не навчилися відступати без великих втрат особового складу й техніки. Не 
було впевненості в тому, що частини та з'єднання КиУРу не спіткає така ж 
доля, як з'єднання 6-ї та 12-ї армій в «уманському котлі» на початку вересня. 
Крім того, здача ворогові Києва означала б «самоліквідацію» загрози правому 
флангові групи армій «Центр» під командуванням генерал-фельдмаршала фон 
Бока від військ Південно-Західного фронту. У такому разі наступ на Москву 
Гітлер міг розпочати вже в кінці серпня 1941 р. Така суть трьох версій з цього 
приводу [7, с.62; 12, с.33]. 

21 серпня Гітлер затвердив директиву, яку начальник генерального штабу 
сухопутних військ вермахту генерал-полковник Ф.Гальдер назвав 
«вирішальною для всієї Східної кампанії». Вона знаменувала собою тимчасову 
відмову групи армій «Центр» від наступу на Москву й поворот основних сил 
вермахту на південь, щоб швидко оволодіти вугільними й залізорудними 
басейнами України, її багатим урожаєм 1941 року, а також оперативно 
важливою територією Криму. Одночасно група армій «Північ» повинна була 
блокувати Ленінград і не допустити активних дій радянського Військово-
морського флоту на Балтиці [14, с.450; 15, с.263; 16, с.32]. 24 серпня після 
зустрічі Гудеріана з Гітлером у штабі сухопутних військ вермахту у Східній 
Пруссії 2-а танкова група отримала офіційний наказ наступати на південь у 
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фланг і тил Південно-Західного фронту [6, с.85]. 
Для прикриття правого крила Південно-Західного фронту від військ 

групи армій «Центр» на північ від Конотопа по р. Десна розгорталася 40-а 
армія (командуючий – генерал-майор К. П. Подлас), що формувалася із 
з'єднань, знятих з інших ділянок фронту. Відповідальність за недопущення 
прориву противника з півночі у тил Південно-Західного фронту Ставка ВГК 
поклала на створений 16 серпня Брянський фронт під командуванням генерал-
лейтенанта А, І. Єременка. Й. В. Сталін і начальник Генштабу Маршал 
Радянського Союзу Б. М. Шапошников запізнилися з прийняттям рішення про 
відведення військ Південно-Західного фронту із закруту Дніпра і здачею Києва, 
хоча з такими проханнями в Ставку неодноразово зверталися і Кирпонос, і 
Будьонний. Сталін сподівався, що Брянський фронт розіб'є танкову групу 
Гудеріана або, в крайньому разі, не дозволить їй вийти у тил Південно-
Західного фронту. Однак війська Брянського фронту не змогли вирішити 
поставленого завдання -– зупинити фланговий наступ моторизованих і 
танкових дивізій противника [14, с.450–451; 16, с.32]. 

Ситуація для Червоної армії різко загострилася. Потужні бронетанкові 
колони німців стрімко вирушили центральними і лісовими шляхами Брянщини, 
Чернігівщини, Сумщини. Сотні танків, тягачів з гарматами, бронемашин 
перетворилися на нестримний потік. Частини Червоної армії, перед якими 
стояло завдання зупинити Гудеріана, були розбиті і розсіяні. За лічені дні 
захоплено великі території (включаючи Чернігів, Бахмач, Ніжин та Конотоп), 
що стояли на найважливіших залізницях, які постачали військам київського 
угрупування зброю, боєприпаси, пальне, а також вивозили в тили десятки тисяч 
поранених бійців і сотні тисяч цивільного населення [10, с. 410–411]. 

1 вересня на південному крилі Південно-Західного фронту німецькі 
війська, форсувавши Дніпро, захопили плацдарм у районі Кременчука. 38-а 
армія, передана фронтові з резерву Ставки, під командуванням генерал-майора 
танкових військ М. В. Фекленка не змогла ліквідувати цей плацдарм. 
Розбиваючи слабкі заслони радянських військ, танкові клини Е. фон  Клейста 
почали прорив через Глобине, Семенівку, Хорол на північ до Лубен і Лохвиці, 
щоб замкнути кільце оточення. Кирпонос знову звернувся до Сталіна з 
проханням відвести війська за Дніпро, але отримав відмову [10, с.412]. Це було 
третє, останнє звернення Кирпоноса. 

9 вересня гітлерівські з'єднання 17-ї польової армії та 1-ї танкової групи 
почали з нього наступ у напрямку на Лубни. 15 вересня 48-й та 24-й 
механізовані корпуси відповідно 1-ї та 2-ї танкових груп, які наступали 
назустріч один одному, з'єдналися у глибокому тилу Південно-Західного 
фронту в районі Лохвиці [4, с.350; 16, с.33; 15; с.264]. Б. Ліддел Гарт так 
визначив це оточення: «Операція німців по знищенню оточеного угруповання 
російських військ під Києвом виявилася дуже успішною. У той час як польові 
армії Рейхенау та Вейхса сковували російські армії з фронту, Гудеріан обійшов 
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їх з тилу – рухаючись у південному напрямку, а Клейст у північному, від 
великого закруту Дніпра. Обидві танкові групи зімкнулись у 240 км на схід від 
Києва, завершивши оточення. На цей раз мало кому вдалося вийти з 
оточення...» [8, с.287]. 

Таким чином, 15 вересня танкові клини Г.Гудеріана та Е.фон Клейста 
зімкнулися в районі Лубен і Лохвиці. Лише 19 вересня радянські війська 
залишили Київ, та було занадто пізно [10, с.412]. Війська чотирьох армій 
Південно-Західного фронту – 21-ї (передана з Брянського фронту до Південно-
Західного 6 вересня), 5-ї, 37-ї та 26-ї опинилися в оточенні повністю, а 38-ї та 
40-ї – частково [4, с.350; 7; с.62; 16; с.33]. Усього в оточення потрапило близько 
452 тис. військовослужбовців. 19 вересня за наказом Ставки ВГК 
правобережний Київ залишили війська 37-ї армії, З'єднання фронту 
продовжували вести бої в оточенні. Спроби деблокувати їх за браком сил не 
дали результатів. Розміри «київського котла» були вражаючими. Із заходу (від 
м. Києва і лівого берега Дніпра) на схід (м. Лубни і р. Сула) він простягався на 
220, а з півночі (м. Прилуки) на південь (м. Кременчук і р. Дніпро) на 300 
кілометрів. Площа оточення перевищила 66000 кв.км. [10, с.414]. 

Дослідник проблем другої світової війни англійський історик Алан Кларк 
так характеризував особливості героїчної поведінки бійців і командирів 
з'єднань і частин Південно-Західного фронту в останні дні вересня: «Оточеним 
російським військам бракувало боєприпасів і пального, не був організований і 
скоординований прорив ворожого кільця. Однак з гордовитою упертістю 
росіяни билися до кінця. В останні фатальні дні цілі батальйони кидалися у 
контратаку з останніми п'ятьма набоями у магазині гвинтівки на німецькі 
артилерійські позиції, а в рукопашних сутичках росіяни були готові учепитися 
зубами у горло противника» [6, с.94]. 

20 вересня в бою при виході з оточення в урочище Шумейкове біля 
хутора Дрюківщина Лохвицького району Полтавської області загинули 
командуючий Південно-Західним фронтом Герой Радянського Союзу генерал-
полковник М. П. Кирпонос і член Військової ради фронту, секретар ЦК КП(б)У 
М. О. Бурмистенко, а 23 вересня біля с. Красне – начальник штабу фронту 
генерал-майор В. І. Тупиков [16, с.33]. Війська фронту були розітнуті ударами 
німецьких з'єднань на кілька угруповань. У районі Пирятина героїчно боролися 
залишки 5-ї та 26-ї армій, до Золотоноші відійшли з'єднання і частини 37-ї та 
26-ї армій, а до Березані – частини сил 26-ї та 38-ї армій. Управління військами 
фронту та армій було втрачено. Оточені угруповання більше тижня 
продовжували опір і сковували головні сили противника. З оточення вийшло 
лише близько 20 тис. бійців і командирів [16, с.33]. 

Днем завершення Київської оборонної операції вважається 26 вересня 
1941 р., коли на лівому березі Дніпра згасли останні вогнища опору оточених 
радянських військ, а цю територію окупував ворог [15, с.266]. 26 вересня 
військам Південно-Західного фронту (40-а, 21-а, 38-а та 6-а армії) під 
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керівництвом нового головнокомандуючого Південно-західним напрямом 
Маршала Радянського Союзу С. К. Тимошенка Ставка ВГК поставила завдання: 
організувати стійку оборону на рубежі Білопілля – Гадяч – Шишаки – 
Красноград. Обстановка на південній ділянці радянсько-німецького фронту 
була важкою. Ворог прорвався в Донбас, захопив частину Лівобережної 
України й вийшов на підступи до Криму. Ставка вимушено перекинула на 
Південно-Західний фронт резерви, щоб поліпшити там ситуацію [3, с.7; 16; 
с.33]. 

Основними причинами невдач оборонної операції, незважаючи на 
перевагу радянських військ в Україні на початку воєнних дій у живій силі та 
техніці, були: серйозні помилки Ставки ВГК при оцінці обстановки на стиках 
Південно-Західного і Південного фронтів наприкінці липня та з Брянським 
фронтом наприкінці серпня; неспроможність штабів об'єднань і з'єднань 
забезпечити тверде й безперервне керівництво військами; несвоєчасне 
перегрупування військ фронту на початку вересня з Києва на конотопський 
напрямок; поспішне завдавання контрударів (контратак) без попередньої 
підготовки військ; повне панування у повітрі авіації противника; перевага 
противника у силах і засобах, особливо на напрямках його головних ударів; 
висока маневреність німецьких танкових угруповань та їхня своєчасна 
організаційна взаємодія з ВПС; використання противником фактора раптовості; 
запізнення радянських військ із виходом з оточення, яке намітилося [16, с.38]. 

Аналізуючи військові поразки Червоної армії в Україні у літньо-осінній 
період 1941 р., вітчизняний дослідник історії другої світової війни професор    
О. Є. Лисенко називає поряд з численними військово-технічними та 
організаційними хибами й недоліками ще й інші основні причини невдач 
РСЧА. Першою і найважливішою з-поміж них, на його думку, були політичні 
прорахунки та стратегічні помилки керівництва СРСР. Другою причиною 
професор Лисенко вважає неефективне управління військами через нестачу 
досвідчених військових фахівців, чимало з яких загинуло під час репресій кінця 
1930-х рр., а також те, що керівні кадри Червоної армії та флоту не 
наважувалися брати на себе відповідальність і діяти самостійно в разі 
необхідності. Третя причина – незадовільний морально-політичний стан 
радянських Збройних Сил, зумовлений тими ж таки репресіями в довоєнний 
період (фактично вони не припинялися аж до кінця 1941 р.). Згубно 
позначилася на боєздатності армії та флоту (а це стало очевидним з самого 
початку Великої Вітчизняної війни) дезорієнтація їхнього особового складу у 
визначенні реального противника внаслідок укладення пакту з фашистською 
Німеччиною від 23 серпня 1939 р. [16, с.38]. 

Усі ці чинники в кінцевому підсумку й спричинили великі втрати 
особового складу РСЧА, зокрема Південно-Західного фронту. У ході операції 
вони становили: безповоротні – 616 304 осіб (98 % від загальної чисельності 
військ на початку операції), санітарні – 82 240 осіб, разом – 700 544 осіб [16, 
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с.38]. Величезними були втрати гармат і мінометів – 28 419 одиниць (багато 
зброї ворог захопив на армійських складах). У жодній з бойових операцій 
радянські війська не втрачали такої кількості артилерії. Київська оборонна 
операція – величезна поразка Червоної армії у ході всієї Великої Вітчизняної 
війни [16, с.38].  

Територія Полтавщини стала ілюстративною сторінкою трагедії військ 
південно-західного фронту. Повнилися втікачами Полтава, Кременчук, 
Миргород, Лубни, біженців були сотні тисяч. Сотнями палали села та містечка 
в Золотоніському, Іркліївському, Чорнобаївському, Драбівському, 
Оржицькому, Згурівському, Яготинському та інших районах. Полями і луками 
населення відганяло на схід тисячі табунів корів, коней, овець. Військова 
техніка на дорогах змішувалась із народногосподарською, створюючи 
нездоланні затори. Переправи через річки Трубіж, Сліпорід, Оржицю, Супой, 
Удай, Сулу були вщерть забиті людьми. Ворожа авіація безупинно 
бомбардувала їх. У болотистих заплавах Удаю і Сули знайшли свій кінець 
десятки тисяч радянських воїнів. [10, с.415, 419]. Варто зауважити, що кількість 
загиблих лише на Полтавщині остаточно не встановлена. 

У цілому Київська оборонна операція 1941 р. тривала понад два з 
половиною місяці й охоплювала значну територію – близько 300 км по фронту і 
майже 600 км углиб. Оцінки цієї операції неоднозначні. Дехто схильний бачити 
лише втрати Червоної армії, які справді були великими, але не всі чітко 
усвідомлюють її наслідки. Жодна з оборонних операцій другої світової війни не 
може йти ні в яке порівняння з Київською, оскільки бої на цьому напрямку 
мали значний вплив на подальший хід усієї війни [16, с.38]. Війська Південно-
Західного фронту в надзвичайно тяжких умовах вели запеклі бої з загарбниками 
і завдали їм значних втрат. Боротьба на південно-західному напрямку надовго 
скувала в боях групу армій «Південь». 

Об'єднання Південно-Західного фронту розгромили понад 10 кадрових 
дивізій вермахту, знищили більше 100 тис. солдатів і офіцерів ворога. Середній 
темп наступу німецьких військ, порівняно з першим етапом кампанії у серпні 
1941 р. на південно-західному напрямку знизився з 18–19 до 0,5–1,4 км за добу 
[5, с.269; 13, с.140–142]. Виділення для підтримки групи армій «Південь» 2-ї 
польової армії та 2-ї танкової групи (із групи армій «Центр») більше ніж на 
місяць затримало наступ німецьких військ на Москву. Стійкість, героїзм воїнів 
Південно-Західного фронту значною мірою сприяли крахові гітлерівського 
плану «блискавичної війни» і, без сумніву, суттєво вплинули на розвиток 
подальших подій у битві під Москвою [16, с.40].  

Не випадково гітлерівський генерал-майор фон Бутлар твердив: через 
Київську операцію німці втратили кілька тижнів для підготовки й проведення 
наступу на Москву, що немало сприяло його провалу [9, с.172]. Генерал-
полковник Ф. Гальдер назвав битву під Києвом «найбільшою стратегічною 
помилкою у Східному поході» [16, с.40]. Німецький генерал піхоти К. фон 
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Тіппельскірх у книзі «Історія Другої світової війни 1939 – 1945», кажучи про 
поразку радянських військ у Київській оборонній операції, відзначав: 
«Величина успіху говорила за те, що Гітлер був правий. Проте тільки підсумок 
усієї війни міг показати, наскільки досягнута тактична перемога 
виправдовувала втрату часу, необхідного для продовження операцій. Коли ціль 
війни не буде досягнута, то росіяни, дарма що й програли цю битву, але 
виграли війну» [15, с.266]. 

Треба сказати, що радянське командування, використовуючи досвід, 
набутий у битві під Києвом, вживало випробуваних там заходів при плануванні 
та проведенні воєнних операцій під Москвою у вересні–листопаді 1941 р., під 
Сталінградом у вересні–листопаді 1942 р. і під Курськом у травні–червні              
1943 р. Врешті, це дало змогу Червоній армії зупинити подальше просування в 
глиб радянської території військ вермахту й без оперативної паузи перейти до 
наступальних дій [2, с.101–102]. 

Вище згадані заходи командування РСЧА, спрямовані на забезпечення 
оборонних операцій, мали важливе стратегічне значення і, безперечно, увійшли 
до скарбниці радянського воєнного мистецтва. Вони були тим чинником, який 
допомагав Червоній армії в подальших оборонних боях Великої Вітчизняної 
війни. 

У цьому зв'язку доречно наголосити: засади ведення оборонних операцій 
остаточно сформувалися і пройшли практичне випробування саме під Києвом 
улітку 1941 р. Щоправда, за зрив німецько-фашистських планів «блискавичної 
війни» заплачено сотнями тисяч людських життів, втратою великої кількості 
зброї, бойової техніки. Але звинувачувати в цьому війська Південно-Західного 
фронту було б несправедливо. Причиною невдалого закінчення Київської 
оборонної операції було те, що вище керівництво СРСР і командування РСЧА в 
довоєнний період мало уваги приділяли питанням стратегічної оборони. 
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КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ	ПЛАЦДАРМ:	ТРАГЕДІЯ	ВІЙСЬК	ПІВДЕННО‐
ЗАХІДНОГО	ФРОНТУ	

Людмила	Дудка	
 
Звертаючись до теми Другої світової війни – теми, яка залишається вкрай 

болючою для українського народу ось уже протягом фактично 70-ти років, 
можна на перший погляд стверджувати, що вже все начебто сказано, все 
вивчено, все доведено. Але ХХ століття до сьогодні нараховує чи не найбільше 
білих плям у дослідженні тих чи nb[ історичних подій. Не виняток й історія 
Другої світової війни, дослідники якої вже й у столітті ХХІ надають нам нові й 
нові факти – свідчення тих страхітливих подій. 

У масштабах Другої світової війни – трагедія кожної окремої людини, 
кожного села, містечка – є лише однією з тисяч подібних. Водночас, для тих, 
хто безпосередньо став її учасником, – це трагедія велетенського масштабу, яка 
навічно закарбовується в пам’яті. Тож, аналізуючи національну пам’ять народу 
про Другу світову війну, варто згадувати й жахливі події невеликих населених 
пунктів. Одне з них – місто Кременчук. 

Після окупації Західної України німці стрімко просувалися до Києва. 
Німецькі війська відрізнялися високим вишколом, маневреністю, взаємодією 
різних родів військ. Німецькі танкові колони супроводжувала піхота, яка для 
маневреності пересувалася на машинах, мотоциклах і велосипедах. 
Бронетанкові та моторизовані частини Вермахту підтримувала німецька авіація. 

Але плани гітлерівців оволодіти Києвом на марші в липні 1941 р. зазнали 
невдачі. Проведені напередодні війни німецьким генеральним штабом «ігри» не 
врахували стійкості оборонців міста. Під прикриттям частин Київського УРу з 
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резервів Ставки була сформована 37-а армія під командуванням генерала 
А.Власова, яка до останнього дня буде захищати столицю України. 37-а армія 
завдала по німцям потужного удару і змусила їх перейти до оборони. Хоча, за 
планом «бліцкригу», на 15 липня 1941 р. німці вже мали заволодіти Києвом. 

Головною причиною переходу військ Вермахту до оборонних дій на 
київському напрямку були значні втрати, які понесли армії групи «Південь», та 
загальна втомленість німецьких частин за три тижні боїв з початку війни. А 
також значна перевага радянських військ у живій силі та техніці, і опір, що 
чинили захисники міста. 

Непередбачена затримка на південно-західному напрямку дуже 
занепокоїла Гітлера. Усіх можливостей армій Кирпоноса Гітлер не знав, але 
досить серйозно ставився до можливого удару по флангах групи «Центр», яка 
рухалася на Москву. Щоб підбадьорити своїх генералів, Гітлер віддав наказ: «8 
серпня 1941 р. провести в Києві німецький військовий парад». І війська 
Вермахту з початку серпня з новою силою кинулись у бій. Тепер усе 
відбувалося, як на штабних картах напередодні війни: польові частини 6-ї 
німецької армії почали шалений фронтальний тиск проти захисників 
Київського укріпрайону, а моторизовані підрозділи цієї армії раптово 
розгорнулися на південь і охопили кільцем дві радянські армії, які перебували в 
районі Умані. Північне крило 6-ї армії почало наступ на Коростень, щоб вийти 
до Дніпра вище Києва. Таким чином, північне і південне крило армій 
Рунштедта мало затиснути захисників Києва. Перемога під Уманню була 
першою великою перемогою німців у битві за Київ. У полон потрапило понад 
100 тис. солдатів і офіцерів, ворог заволодів понад 300 танками і близько 1000 
гармат. Разом із своїми воїнами в німецькому полоні опинилися генерали 
Музиченко і Понєдєлін. 

Тобто на серпень 1941 року стратегічна ситуація виглядала так. По-
перше, гітлерівцям вдалося завдати важких поразок арміям Південно-Західного 
фронту, проте остаточно знищити їх німці не змогли. По-друге, ворог захопив 
значні території Правобережної України, але подальший наступ зупинився. По-
третє, за два з половиною місяці кровопролитних боїв група армій «Південь» 
своєї головної мети не досягла. (Не вдалося захопити Київ, з’єднатися з арміями 
групи «Центр» для вирішального наступу на Москву). 

У середині серпня 1941 р. Гітлер несподівано прийняв рішення внести 
зміни до плану «Барбароса». Бронетанковим силам групи армій «Центр» надали 
наказ передислокуватися на південь, щоб фланговим ударом розгромити 
війська Південно-Західного фронту. В наказі Гітлера йшлося: «Головною 
метою до наступу зими вважати не захоплення Москви, а захоплення Криму, 
індустріального і вугільного Донбасу і позбавлення росіян підходу до 
кавказької нафти». Було уточнено місце форсування Дніпра: це район 
Кременчука. 1-ша танкова група під командуванням Е.Клейста рвонулася 
назустріч військам Гудеріана, який  22 серпня отримав наказ рушити негайно 
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на Південь, щоб знищити радянські війська в районі Києва. Саме в цей час з 
серпня 1941 на Полтавщину прийшла війна. Почалися  артилерійські обстріли, 
нальоти авіації. Ще увечері 6 серпня передові частини 13 танкової дивізії німців 
з'явилися в районі Крюкова. Але взяти Крюков та захопити дніпровські 
переправи з ходу не вдалося: на шляху гітлерівських військ встали бійці 
Кременчуцької дивізії народного ополчення. Рішення про її формування у 
складі трьох полків було прийнято 7 липня 1941року. Обов'язки з формування 
дивізії поклалиі на секретаря Кременчуцького міськкому ВКП (б) У 
Котлика А. І. та воєнкома Кременчука Мачулу А. Н.. Перший і другий полки 
формувалися на лівому березі, в Кременчуці, і були названі Кременчуцьким. 
Третій полк формувався на правому березі – в Крюкові і був названий 
Крюковським. До складу дивізії увійшли чотири винищувальних батальйони, 
сформовані в перші дні війни. В дивізію народного ополчення добровільно 
записувалися працівники підприємств та установ Кременчука і Крюкова, учні 
шкіл та студенти училищ.  

Командиром дивізії призначено полковника Андрія Самсоновича 
Платухіна. Першим полком командував майор Соловйов, другим – майор 
Попович. Ядром дивізії був 3-й Крюковський полк. Він розташовувався в цехах 
вагонобудівного заводу, налічував понад 900 добровольців – в основному 
працівників цього підприємства, випускників та учнів Крюковського ФЗУ 
(тепер ПТУ № 6). Командував цим полком майор Воробйов Прохор Семенович.  

Перша зустріч з гітлерівськими військами сталася ввечері 6 серпня 1941 
року в районі села Маламівка. Бійців Крюковського полку обстріляла танкова 
бригада фашистів, проте ополченці не залишили своїх позицій. У відповідь 
вогонь зенітних гармат змусив німецькі танки відійти.  Затримка ополченцями 
передового загону німецьких військ дозволила перекинути до Кременчука 
сформовану в Лубнах 297 стрілецьку дивізію. Першим по залізниці 8-го серпня 
прибув 1055 стрілецький полк. Він був переправлений на правий берег Дніпра і 
його бійці зайняли оборону в районі села Чечелеве та Маламівка. Перший і 
другий полки дивізії народного ополчення теж отримали наказ 
передислокуватися на правий берег.  

Увечері 8 серпня 1941 року командир дивізії народного ополчення 
отримав наказ: усією дивізією зайняти оборону в районі села Онуфріївка. 
8 серпня ополченці вийшли на Деївську гору, де зіткнулися з противником. 
Ополченці розгорнулися для бою, але німці не прийняли його і стали відходити 
до кургану Гостра могила, де розташовувався їхній форпост. Там ополченців 
зустрів вогненний шквал гітлерівців з підготовлених польових укриттів. Вогонь 
вівся з кулемета і гвинтівок. Навіть через 70 років на місці бою в полі можна 
знайти гільзи від німецького кулемета. Тут ополченці зазнали своїх перших 
бойових втрат. Відступали ополченці дорогою Кременчук-Онуфріївка під 
безперервним артилерійським і мінометним обстрілом. Усі поля в районі 
Гострої могили засіяні величезною кількістю осколків. 1 вересня 1941 року 
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гітлерівці форсували Дніпро південніше Кременчука, а 8 вересня радянські 
війська залишили місто. 

5 вересня в німецькій ставці уточнили план подальшого наступу. 2-а 
танкова група, підсилена піхотними дивізіями, повинна була наступати на 
південь до р. Сула, на зустріч 1-й 37 танковій групі, що завдавала удару з 
плацдарму в районі Кременчука в північному напрямі. Обидва удари 
націлювалися в тил київському угрупованню Південно-Західного фронту, щоб 
зімкнутися в районі Лубен із метою оточення радянських військ. 

З огляду на оперативну обстановку військова рада Південно-Західного 
напряму (маршал С.Будьонний був головкомом його до 13.09.1941 р.; із 
14.09.1941 р. цю посаду обіймав маршал С.Тимошенко) звернулася у Ставку з 
проханням про відвід військ на рубіж р. Псел. Однак командувач Південно-
Західного фронту М. Кирпонос при спілкуванні з верховним 
головнокомандувачем відмовився від своїх клопотань щодо відводу військ. 
Сталін наказав: «Київ не залишати і мостів не висаджувати!» 

12 вересня з Кременчуцького плацдарму перейшло в наступ ударне 
угруповання військ противника. 38-а армія, що оборонялася на 200-
кілометровому фронті, не змогла відбити натиск переважаючих сил і почала 
відходити. Начальник штабу Південно-Західного фронту генерал-майор 
В.Тупиков знову звернувся з проханням про дозвіл на відведення військ. Однак  
14 вересня на ім’я командувача фронтом була отримана відповідь, у якій 
наголошувалося на необхідності неухильно виконувати вказівки Сталіна, дані 
11 вересня. 15 вересня 1-а і 2-а танкові групи противника з’єдналися в районі 
Лохвиці. Шляхи відходу на схід військ Південно-Західного фронту (5-а, 37-а, 
26-а, частина сил 21-ї і 38-ї армій) виявилися відрізаними. 

Поразка Червоної армії була грандіозною: лише в полон потрапило понад 
665 тисяч бійців і командирів. Німці захопили величезні військові трофеї: 884 
одиниці бронетехніки, 3718 гармат тощо. Коли становище стало критичним, 
Сталін надіслав за Кирпоносом літак. Але командир не залишив своїх бійців і 
розділив з ними їхню долю. Намагаючись вийти з фашистського кільця, в 
низовині загинули радянські солдати. Із зброєю в руках разом із ними загинули 
начальник штабу В. Тупіков та член Військової Ради фронту М. Бурмістенко. В 
Шумейковому урочищі, біля джерельця, поліг смертю хоробрих смертельно 
поранений кулею й розривом ворожої міни командувач Південно-Західним 
фронтом, Герой Радянського Союзу, генерал-полковник Михайло Петрович 
Кирпонос. За радянськими даними, німці втратили в боях під Києвом 100 тисяч 
вояків. Тривала затримка німців під Києвом, як вважається, зупинила значні 
сили для дальшого просування на схід, зірвала наступ на Москву.  

Друга світова – найкривавіша війна в історії людства. Це твердження 
актуальне й до сьогодні. Цей конфлікт став найбрутальнішим виявом тотальної 
війни. Іспанський філософ Хосе Ортега-і-Гассет писав: «Історія нас не вчить, 
що ми маємо робити, проте вона показує, чого робити не слід». Ці слова – 
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головний підсумок Другої світової. Свій досвід з війни маємо винести й ми. 
Адже досі не можемо  назвати точну цифру убитих у ній українців. 
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УВІЧНЕННЯ	ПАМ’ЯТІ	ПРО	ОБОРОННІ	ПОДІЇ	1941	РОКУ	НА	
ПОЛТАВЩИНІ	

Наталія	Бесєдіна	
 

Минуло вже 70 років з дня початку Великої Вітчизняної війни. 
Незважаючи на те, що у вітчизняній та російській історіографії й досі не 
вщухають дискусії щодо назви війни ( Велика Вітчизняна, німецько-радянська, 
Друга світова), ні в кого немає сумнівів, що її початковий період був для 
Червоної армії найважчим і найдраматичнішим. Це, як достеменно відомо, 
обумовлювалося не лише низкою політичних, економічних і військових 
чинників, а й прорахунками військового та політичного керівництва країни 
щодо часу нападу Німеччини на Радянський Союз, поганим керуванням і 
управлінням  військами, нестачею досвідчених військових кадрів, десятки 
тисяч яких були репресовані напередодні війни. Тільки в останні роки події 
початкового етапу війни знайшли й знаходять своє об’єктивне відображення в 
історичній літературі. Оборонні бої 1941 року залишили по собі вкрай гіркі та 
жахливі спогади. Це був час поразок і загибелі тисячі радянських воїнів, 
оточення і полону цілих армій. Але цей період увійшов в історію як небачений 
приклад масового героїзму та самопожертви радянських воїнів в ім’я 
Батьківщини. Опір радянських військ в Україні зірвав план «блискавичної 
війни», значно затримав просування ворога, змушуючи гітлерівське 
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командування постійно вносити значні корективи у свої плани, відновлювати 
чисельні втрати [1, с.41].  

Восени грізного 1941 року ареною жорстоких кровопролитних боїв стала 
Полтавщина, адже саме сюди змушені були після трагічної оборони Києва 
відступати знекровлені військові частини Південно-Західного фронту. Штаб 
фронту, члени Військової ради фронту і велика група офіцерів намагалися з 
боями прорватися із оточення танків, мотопіхоти і бронемашин противника. В 
урочищі Шумейкове біля хутора Дрюківщина загинув штаб Південно-Західного  
фронту, був смертельно поранений командувач фронту, Герой Радянського 
Союзу, генерал-полковник М. Кирпонос, загинули члени Військової ради 
фронту М. Бурмистенко, Є. Риков, начальник штабу В. Тупиков. Окремі загони 
і групи продовжували чинити опір до 26 вересня 1941 року, тобто до дня 
завершення Київської оборонної операції. Більшість офіцерів і рядових бійців, 
які захищалися в урочищі (близько 800 осіб), загинули [2, с.176]. 

У першій половині 1960-х років учасники Другої світової війни – бійці, 
командири, воєначальники – виступили з ініціативою щодо спорудження 
величного меморіалу в урочищі Шумейкове, який би гідно увічнив пам’ять про 
героїзм воїнів і командування Південно-Західного фронту. Із проханням про 
створення меморіального комплексу в Шумейковому до заступника голови 
Ради Міністрів України П.М. Тронька звернувся Маршал Радянського Союзу 
І.Х. Баграмян. У листі від 21 грудня 1966 року він писав: «На мою адресу 
продовжують надходити листи від учасників оборони Києва, в яких вони 
порушують клопотання щодо здійснення комплексу заходів з увічнення цієї 
битви. Зокрема, наполягають на оголошенні гаю Шумейкове, в якому героїчно 
загинуло зі зброєю в руках командування та особовий склад штабів фронту і 5-ї 
армії, пам’ятним і заповідним місцем, що потребує охорони і нагляду» [3. 
арк.8]. 

Враховуючи позицію ветеранів війни, широкого громадського загалу, 
місцевих органів влади, уряд України 28 лютого 1968 року видав Постанову 
про спорудження пам’ятника командуванню і воїнам Південно-Західного 
фронту в 1968-1970-х роках. Однак зреалізувати цей план у передбачені 
терміни не вдалося. Тому в січні 1941 року Баграмян звернувся з особистим 
листом до Першого Секретаря ЦК КПУ П. Шелеста, зазначивши: «За наявними 
даними, робота по остаточному проектуванню і будівництву комплексу 
затримується з повідомлених причин. Природно, що сім’ї полеглих і ми, живі 
свідки цієї трагедії, засмучені непередбаченими обставинами затримки 
будівництва монумента... Прошу Вас від себе особисто і родичів полеглих 
вжити всіх необхідних заходів для спорудження меморіального комплексу в 
гаю Шумейкове, приурочивши його відкриття до тридцятиріччя загибелі штабу 
Південно-Західного фронту – 20 вересня 1971 року» [4, с.201]. 

Після тривалих обговорень, узгоджень, доопрацювання проекту відкриття 
меморіального комплексу в урочищі Шумейкове Лохвицького району 
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відбулося 18 вересня 1976 року (автори А. Білостоцький, В. Винайкін, 
архітектори Т. Довженко, К. Сидоров) [2, с.176]. Ця величезна  архітектурно-
скульптурна композиція стала одним із перших меморіальних комплексів у 
пам’ять про події початкового періоду Великої Вітчизняної війни. 

Упродовж другої половини 1950-1980-х років увічнені й інші пам’ятні 
місця, пов’язані з військовими подвигами періоду оборонних боїв осені 1941 
року. У 1944 році пам’ятний знак споруджений у центрі села Червоне 
Чорнухинського району, на місці загибелі начальника штабу Південно-
Західного фронту генерал-майора В. Тупикова; у 1976 році на будинку в селі 
Городище Чорнухинського району, де 19 вересня 1941 року відбулося останнє 
засідання Військової ради Південно-Західного фронту, встановлена 
меморіальна дошка. Того ж року погруддя Герою Радянського Союзу 
М. Кирпоносу встановлено у селі Ісківці Лохицького району; у 1973 році 
пам’ятним знаком увічнене місце першого пострілу дивізіону «катюш». На 
прохання мешканців Диканьки пам’ятник розміщений у центрі селища. 

В оборонних боях 1941 року брали участь воїни багатьох 
національностей СРСР. Про їхні ратні подвиги нагадують на території 
Полтавщини пам’ятники, пам’ятні місця і пам’ятні знаки. На околиці села 
Михайлівка Перша Котелевського району у 1972 році впорядковане поле 
Захарія Хіталішвілі, на якому встановлена гранітна прямокутна стела із 
надписом: «На цьому полі в період гітлерівської окупації 14 жовтня 1941 року 
тяжко поранений зробив вимушену посадку і був врятований жителями села 
Михайлівка Перша Герой Радянського Союзу Захарій Соломонович 
Хіталішвілі. Нині це поле зветься Захаровим» [5, с.257]. 

Увічнене місце подвигу Героя Радянського Союзу Кучкара Ахмедовича 
Турдієва: 15 грудня 1976 року пам’ятний знак установлений біля школи села 
Трудолюбівка Чутівського району. На гранітній стелі викарбовані слова: 
«Поблизу с.Трудолюбівка в жорстоких боях з фашистами у жовтні 1941 року 
здійснив подвиг син узбецького народу Турдієв Кучкар Ахмедович. За 
виявлену мужність, відвагу і героїзм удостоєний звання Героя Радянського 
Союзу». 

У Полтавській області, на місцях оборонних боїв 1941 року, виявлені та 
впорядковані сотні братських і поодиноких могил. Історія кожної із них – 
свідчення не лише гіркоти й болю, печалі й горя, а й безсмертного подвигу 
радянських воїнів. 

Одна із братських могил радянських воїнів розташована у центрі села 
Калайдинці Лубенського району. У ній знайшли свій останній прихисток рядові 
та командири 66-го стрілкового корпусу: генерал-майор Ф.Д. Рубцов і 
чотирнадцять невідомих воїнів, які загинули у боях з ворогом 19 вересня 1941 
року. 1957 року на братській могилі встановлена скульптура радянського воїна. 
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У центрі села Новофедорівка Чутівського району пам’ятним знаком 
увічнена братська могила радянських воїнів-танкістів. Поміж похованих – 
Герой Радянського Союзу капітан В.Г. Богачов [5, с.259]. 

Упродовж 1950-1980-х років на Полтавщині було встановлено понад 400 
пам'ятників на увічнення оборонних боїв 1941 року, віднайдено та 
впорядковано більше 300 братських могил радянських воїнів, полеглих у 
Київському котлі. 

Протягом останніх дванадцяти років на території Полтавської області 
виявлено 316 пам'яток, у тому числі 50 поховань воїнів, які загинули в 1941 
році при обороні сіл Полтавського і Кобеляцького районів. Проведення 
пошукової операції «Згадаємо всіх поіменно» дозволило встановити прізвища 
10 тисяч воїнів, похованих у безіменних могилах на території області. 
Віднайдені могили бійців 226-ї стрілецької дивізії 38-ї армії Південно-Західного 
фронту, що тримала оборону в районі Полтавського аеродрому, 434-ї та 169-ї 
стрілецьких дивізій, які загинули під час оточення в районі села Сапожине 
Полтавського району [1, с.47]. 

Расово-ідеологічний характер війни нацистської Німеччини проти 
Радянського Союзу зумовив величезну кількість смертей, не пов’язаних з 
безпосереднім веденням бойових дій. Полонені червоноармійці були розміщені 
у створених нацистами вже у 1941 році таборах, які за умовами утримання 
наближалися до категорії таборів знищення. Більше того, табори на окупованій 
території України мали більш жорстокі умови утримання військовополонених, 
ніж подібні установи в країнах Центральної та Західної Європи. Висока 
смертність, голод, відсутність медичної допомоги, знущання і тортури над 
в’язнями та масове знищення стали характерними ознаками таборів для 
військовополонених в Україні 1941 року [6, с.122]. Особливою жорстокістю 
відзначався Хорольський концтабір, що був організований одним із перших на 
Полтавщині на території елеватора та цегельного заводу і називався 
«Хорольська яма». До сьогоднішнього дня табір не розкрив усієї таємниці 
трагічної загибелі людей. Відомо, що у шести братських могилах покоїться від 
92 до100 тисяч громадян – чоловіків, жінок, навіть дітей, уродженців різних 
міст і сіл колишнього Радянського Союзу. Крім військових, у «Хорольську 
яму» потрапило багато ополченців м. Києва – науковців, викладачів, 
працівників різних столичних установ, медиків, літераторів, студентів. Усього в 
цьому таборі взимку 1941-1942 років перебувало понад 200 тисяч осіб. У 1990 
році в дубовому гаю м. Хорол на місці однієї із шести могил жертв 
концентраційного табору відкрито меморіальний комплекс «Хорольська яма», 
спорудження якого завдяки зусиллям широкої громадськості, насамперед 
Українського товариства охорони пам’яток історії і культури, було 
започатковане ще на початку 1980-х років [7, арк.5]. 

Монументи, пам’ятники, пам’ятні знаки та поодинокі могили радянських 
воїнів, полеглих в оборонних боях 1941 року проти німецько-фашистських 
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загарбників, справедливо називають вінком безсмертя героїв. Водночас у 
створених за радянських часів меморіальних комплексах ще й досі зберігається 
символіка, що формувалася під впливом політичного мислення в руслі 
комуністичної ідеології. Це, передусім, військові монументи з літаком, танком, 
гарматою, бронемашиною. Важливим свідченням історичної пам’яті має стати 
продовження розпочатої роботи з увічнення жертв війни серед мирного 
населення Полтавщини, створення меморіалів пам’яті із переліком спалених 
окупантами сіл, відомостей про загальні втрати населення області у війні. У 
контексті зазначеного нагальним являється врівноваження воїнської та 
антивоєнної символіки, яка буде не лише символом увічнення жертв війни, а й 
засторогою проти війни, насилля, геноциду. 
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ДЕЯКІ	АСПЕКТИ	1941	РОКУ	НА	ПОЛТАВЩИНІ	
Олексій	Шведун,	

Людмила	Бабенко	
 

Над усіма епохальними подіями буремного ХХ століття похмурим 
Еверестом у відблисках кривавої заграви нависає подія подій – Друга світова 
війна, що акумулювала у собі всі можливі й безмірні людські трагедії, 
неймовірне напруження духовних та фізичних сил цілих народів і країн. 

Друга світова війна залишила глибоку борозну в історичній долі Європи 
та світу, її нищівний вогняний вал двічі прокотився по території України, не 
обминаючи жодного населеного пункту, жодної домівки. Смертоносний 
буревій сплюндрував українську землю, позбавив життя, понівечив долі людей. 
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Не було сім'ї, яка б не зазнала лиха, не відчула болі втрат. Наслідки війни на 
десятки років наперед визначили складні і суперечливі соціально-економічні 
процеси, відчутно вплинули на психологію післявоєнних поколінь людей, 
перетворилися на нервову складову сучасного життя.  

В історичну пам'ять поколінь 1941-й рік увійшов як рік найбільших 
випробувань для країни і народу за все ХХ століття. Саме в цей рік, на 
фатальному рубежі – «бути» їм чи  «не бути» – визначилася доля війни проти 
фашизму, а разом із нею і доля тисячолітньої батьківщини. На прикладі 
історичної проблематики 1941 року переконуємося: процес переосмислення й 
переоцінок в ХХІ столітті подій ХХ століття, прцес формування нової 
історіографії, базованої на цивілізованості, демократичних і 
антропоцентричних засадах, є об’єктивно назрілий, покликаний вимогами нової 
епохи в історії українського суспільства, а тому невідворотній. 

Тож актуальним питанням, на нашу думку, є дослідження воєнно-
політичної кризи на початковому етапі радянсько-нацистської війни. Тому, що 
саме у 1941 році  було продемонстровано наскільки сильною і зорганізованою є 
радянська держава на чолі із Сталіним. Саме цей в цей період зазнано 
найбільших втрат у війні. А причинами цього була воєнна політика вищого 
керівництва в переддень та під час війни. Водночас ці події занадто 
загероїзовані радянською пропагандою, а за ними – долі тисяч і тисяч людей, 
які загинули через чужі помилки та прорахунки.  

Воєнна ситуація перших місяців війни вимагала від центральних та 
місцевих органів максимальної концентрації сил і засобів. За наказом НКВС 
СРСР № 00804 від 25 червня 1941 року в органах НКВС-НКДБ створювалися 
оперативні групи і винищувальні батальйони, на які покладалася організація 
боротьби з парашутними десантами та диверсантами противника. Доля бійців 
винищувальних батальйонів водночас героїчна і трагічна. Більшість з них не 
мала військової підготовки, набувала її вже під час боїв. Не налагодивши 
спільних дій з регулярними армійськими частинами, вони були, по суті, 
приречені на смерть у нерівних сутичках з ворогом. 

16 серпня 1941 року Сталін підписав наказ Ставки Верховного 
головнокомандування №270. Командирів і політпрацівників, які здавались у 
полон, оголошували «злісними дезертирами», а їхнi сім’ї підлягали арешту і 
висилці. 27 січня 1942 року Державний Комітет Оборони ухвалив постанову, 
відповідно до якої всі військовослужбовці Червоної Армії, які перебували в 
оточенні чи в полоні, повинні були надходити до спецтаборів НКВД, звідки їх 
після перевірки частково належало повертати до армії, частково на роботу в 
промисловість, частково під арешт органами Управління особливих відділів 
РСЧА (з квітня 1943 року – СМЕРШ). 

 Про оперативну обстановку на Полтавщині в перші тижні війни дає 
уявлення донесення начальника УДБ в Наркомат держбезпеки УРСР від 21 
липня 1941 року: «… З моменту воєнного нападу на СРСР з боку фашистської 
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Німеччини відзначається велике патріотичне піднесення серед усіх верств 
населення як у містах, так і в селах Полтавської області. Запис в народне 
ополчення набуває масового характеру, особливу активність при цьому 
виявляють колишні учасники партизанських загонів. У м. Полтаві станом на 
20 липня цього року записалося в народне ополчення з робітників і службовців 
близько 800 осіб». 

Уже на 45 день радянсько-німецької війни війська вермахту вступили на 
Полтавську землю. Кременчуцька дивізія народного ополчення, яка із заходу 
прикривала Крюків, не мала належного військового вишколу і сучасного 
озброєння, про що говорилося вище, а тому не могла протистояти 
переважаючим силам ворога. Дві третини її вояків полягло в околицях Крюкова 
та під час вуличних боїв у місті. Поранення одержали командир дивізії 
А.С.Платухін, начальник штабу майор А.М. Мачула. Рештки дивізії відійшли 
на лівий берег Дніпра. Декілька днів, протягом яких ополченці утримували 
Крюків, зірвали спроби німців з ходу форсувати Дніпро і дали змогу 
радянському командуванню підтягнути війська та зайняти оборону на 
протилежному березі.  

Доки радянське командування готувало контрудар, німці форсували 
Дніпро південніше Кременчука, на що радянське командування аж ніяк не 
сподівалося. Місто обороняв лише один полк 297 стрілецької дивізії, який не 
міг протистояти переважаючим силам ворога. Захопивши Кременчук раптовим 
ударом, німці намагалися розвивати наступ на північ, але були зупинені 297 
стрілецькою дивізією. Проте вони і на цей раз перехитрили радянське 
командування, яке сподівалося, що основні сили генерала Клейста будуть 
наступати з району Деріївки і зосередило там значні сили: чотири стрілецьких 
дивізії, 5 кавалерійський корпус генерала Ф.В. Камкова, посилений двома 
танковими бригадами, і 47 танкову дивізію. А тим часом генерал Клейст 
потайки перекинув у район Кременчука свої танкові та моторизовані дивізії і 12 
вересня розпочав навальний наступ у напрямку на Хорол назустріч військам 
Гудеріана. Це було повною несподіванкою для командування 36 армії, яка 
виявилася розсіченою навпіл. Виникла реальна загроза оточення чотирьох 
армій Південно-Західного фронту.  

У зв'язку з тим, що над військами Південно-Західного фронту нависла 
загроза повного оточення, його командування неодноразово зверталося до 
Ставки Верховного головнокомандування з проханням відвести війська і 
створити нову лінію оборони по річці Псел, але Сталін зволікав: політичні 
мотиви в нього переважали над воєнно-стратегічними. А між тим частини 2 
німецької танкової групи генерала Гудеріана 12 вересня вже захопили 
Лохвицю. Війська 1 німецької танкової групи генерала Клейста, розвиваючи 
наступ з кременчуцького плацдарму, 13 вересня увірвалися до Хоролу та Лубен 
і перерізали таким чином останню залізничну магістраль, яка ще з'єднувала 
київське угрупування радянських військ із східними районами СРСР.  
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14 вересня 1941 року танкові дивізії Клейста і Гудеріана з'єдналися в 
районі Лохвиці, замкнувши кільце оточення чотирьох радянських армій. 
Наступ німецьких військ був таким стрімким, що мобілізованих у західних 
районах Полтавщини призивників навіть не встигли вивезти. Вони залишалися 
на збірних пунктах і при наближенні німецьких військ розійшлися по домівках. 

Тільки пізно вночі 17 вересня Ставка Верховного головнокомандування 
дозволила військам Південно-Західного фронту залишити столицю України, 
проте конкретних вказівок щодо відведення військ на тилові рубежі не дала. 
Наступної ночі партійно-радянське керівництво республіки на чолі з 
М.С.Хрущовим спеціальним літаком потайки вилетіло з Броварського 
аеродрому до Москви, кинувши Україну і війська  Південно-Західного фронту 
напризволяще. 18 вересня радянські війська залишили правий берег столиці, а 
19 вересня – Дарницю. Біля Березані довжелезну колону вантажівок з 
оборонцями Києва зустріли танки Гудеріана і німецькі літаки, які на бриючому 
польоті безкарно розстрілювали техніку і людей.  

Під час переправи штабу Південно-Західного фронту через річку Удай 
поблизу Пирятина штабна колона була піддана жорстокому бомбардуванню 
німецької авіації і, зазнавши великих втрат у живій силі і техніці, фактично 
опинилася без частин прикриття. В розпорядженні штабу фронту не було 
жодного літака. Зв'язок з військами було втрачено.  

У районі Городища зібралося близько трьох тисяч бійців з розрізнених 
частин Червоної армії, включаючи штаби фронту і 5 армії. З наявних 
підрозділів нашвидкоруч було сформовано декілька загонів прориву, які мали 
пробивати шлях штабам з ворожого оточення. Один з них, під командуванням 
генерала    І.Х. Баграмяна, складався з офіцерів оперативного відділу штабу 
фронту і роти військ НКВС, які участі в бойових діях не брали. Про них 
майбутній маршал Радянського Союзу писав: "Сто пятьдесят молодцов – 
залюбуешься: бравые, подтянутые". Цей загін, за задумом М.П. Кирпоноса, 
демонстративною атакою на схід мав відволікти увагу противника з тим, щоб 
відкрити шлях штабній колоні на північ.  

Загону Баграмяна вдалося форсувати річку Многа і 20 вересня вступити 
до Сенчі, а 24 вересня поблизу Гадяча в районі села Сари вийти в розташування 
радянських військ. Штаби фронту і 5 армії безнадійно відстали. Гарнізон 
Гадяча складався з 519 окремого саперного батальйону, дорожньо-будівельного 
загону і місцевого винищувального батальйону. Командував ним капітан 
Кулешов. Після загибелі Південно-Західного фронту гарнізон Гадяча виявився 
єдиною військовою частиною, яка на дільниці в декілька десятків кілометрів 
перепинала шлях просуванню німецьким військам на схід.  

20 вересня 1941 року штабна колона в кількості близько 800 чоловік була 
оточена в урочищі Шумейкове поблизу хутора Дрюківщина Сенчанського 
району, що за 10 кілометрів від Лохвиці. У місті, в приміщенні середньої школи 
вже знаходився штаб Гудеріана. Німецькі танки та піхота щільно оточили 
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урочище з усіх боків. Відбиваючи атаки противника, бійці і командири 
Червоної армії переходили в контратаки, часом доходило до рукопашної. Під 
час однієї з контратак командуючий фронтом М.П. Кирпонос удень був 
поранений у ліву ногу, а ввечері загинув від осколка міни, що розірвалася 
поруч. За іншою версією, він застрелився, щоб не потрапити живим до рук 
ворогів. Уночі, коли вщух бій, М.П. Кирпоноса поховали на місці загибелі. 
Майже всі, хто був разом з командувачем Південно-Західним фронтом, 
загинули або потрапили в полон.  
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Війна Радянського Союзу з Німеччиною не належить до 

малодосліджених тем. До неї зверталися радянські історики, не обходять 
увагою і сучасні дослідники. Втім, події 1941 року містять ще багато «білих 
плям», що пов’язано не лише з тенденційним висвітленням або й 
замовчуванням попередньою історіографією, але й відсутністю достатньо 
широкого кола джерел. Автори узагальнюючої праці “Полтава. Історичний 
нарис” зауважують, що “на превеликий жаль, час і події не зберегли багатьох 
документів, котрі допомогли б детальніше проаналізувати і висвітлити процеси, 
які відбувалися в Полтаві під час війни та особливо на її початку” [9, с.170]. 

За таких обставин цінною є найменша інформація, почерпнута навіть з 
такого відомого своєю суб’єктивністю джерела, як мемуари. Справді, кожен 
свідок по-своєму сприймає й оцінює події. На його погляди впливає вік, рівень 
освіти, соціальний статус тощо. Спогади можуть нести на собі нашарування 
наступних років, вплив офіційних оцінок і штампів, які насаджувалися 
засобами масової інформації або кіномистецтвом. Утім, саме спогади 
дозволяють побачити давно минулі події очима безпосередніх учасників, 
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відчути їхні переживання і зрозуміти проблеми, якими вони переймалися. 
Таким чином, спираючись на спогади полтавців, спробуємо окреслити 
проблеми, якими жила Полтава з 22 червня 1941 року по 18 вересня 1941 року. 

Мемуарна література про війну 1941 – 1945 років представлена 
переважно військовими авторами, які висвітлюють героїзм і трагізм фронтових 
буднів. Опублікованих спогадів цивільних людей набагато менше. Як правило, 
вони з’являються у періодичній пресі 1-2 раз на рік з нагоди початку війни або 
її завершення, дати окупації або звільнення певного населеного пункту. 
Подібну ситуацію маємо із свідченнями полтавців. Вони міститься переважно 
на сторінках газет “Зоря Полтавщини” та “Полтавський вісник”. Єдиною 
книгою, яка увібрала в себе спогади мешканців Полтави на початку радянсько-
німецької війни, є праця Валерія Котляра [7]. За його словами, “в людях, 
переживших годы войны, память о ней живёт постоянно. Конечно, с годами 
что-то забывается, но есть события, память о которых времени не подвластна. К 
ним можно отнести и события трагичного для нас 1941 г.” [7, с.40]. 

Перші дні війни залишилися в пам’яті усіх людей, але для кожного вони 
закарбувалися по-своєму. Усі полтавці згадують про те, що день 22 червня 
1941 року був вихідним і надзвичайно погожим. Тому багато мешканців міста 
планували провести його на природі, на рибалці. Ніхто не думав і не гадав, що 
цього дня завершиться мирне життя. Про військові дії, які вже зранку точилися 
на західному кордоні СРСР, жителі країни дізналися лише опівдні з виступу 
В.М. Молотова. Про те, як Полтава “готувалася” до офіційного радіозвернення 
про початок війни, розповів у свої спогадах полтавський радіожурналіст Аврам 
Ємін. 

Вранці 22 червня його викликали до радіокомітету на екстрену нараду. 
Співробітник, який приніс цю звістку, повідомив, що трапилося щось серйозне. 
Адже сам уповноважений радіокомітету по Полтавській області Василь Лукич 
Грек прибіг до нього з розпорядженням негайно усіх зібрати. “Щось у Москві 
там. Ввімкни радіо – з Москви самі марші …”. О 7-й ранку в обкомі партії 
Греку вручили урядову телеграму, в якій наказувалося відмінити усі місцеві 
радіопередачі до особливого розпорядження. А поки що “всім радіовузлам 
транслювати лише передачі радіостанції РВ-1 імені Комінтерну, по якій 
передадуть важливе урядове повідомлення, час якого буде оголошено окремо”. 
В очікуванні обіцяного виступу, присутні губилися в здогадках: “Ніхто нічого 
не знає. Є, щоправда, чутки, ніби на наші західні кордони напали німецькі 
війська. Але всі певні, що це – провокація або незначний прикордонний 
конфлікт”, оскільки між двома країнами діють мирні договори [3]. Врешті-решт 
після кількаразових оголошень Левітана Молотов повідомив про початок війни 
з Німеччиною. 

Здавалося, що цей день в пам’яті людей може пов’язуватися лише з 
початком важких випробувань на фронті і в тилу. Втім, наприклад, для 
письменника Івана Цюпи, який тоді працював у газеті “Більшовик 



1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ        
      

 
52 

 

Полтавщини” (після звільнення Полтави від німецької окупації відродилася як 
“Зоря Полтавщини), 22 червня 1941 року пам’ятне було ще з однієї причини. 
Саме “в день літнього сонцеповороту, коли зустрічається весна з літом”, він та 
його наречена, Марійка Полякова, студентка педінституту, вирішили 
побратися. Десь о пів на дванадцяту вони зайшли в рагс на вул. Паризької 
Комуни, ще не знаючи про вранішні події на заході країни. Вийшли з 
приміщення – “а вся Полтава, немов у лихоманці. З чорного репродуктора, 
довкола якого зібралися люди, долетіли останні слова Молотова: “Наше дело 
правое, враг будет разбит, победа будет за нами” [11]. 

Початок війни разюче змінив життя міста. Невдовзі його неможливо було 
впізнати. Ще не було руйнацій, а в усьому вже відчувалася війна. Ось як його 
описує Олекса Засенко, який потрапив до Полтави при відступі наших військ: 
“Споконвіку тихе й мирне місто, яке, власне, тільки один раз за всю свою 
історію зазнало величезного струсу, а саме – під час Полтавської битви 1709 р., 
у перші місяці війни перетворилося у розбурхане море. Тисячі й тисячі 
цивільних і військових людей переповнили його до краю. Здавалося, увесь 
народ, зірваний фашистською навалою з рідних місць, прийшов у рух. Старі 
діди, бабусі, жінки й діти безперервним потоком прямували на Схід. А всі 
здатні володіти зброєю ставали в стрій і йшли визначеними їм шляхами на 
фронт – на південь, захід, північ. У центрі міста, в Корпусному парку, в усіх 
садках, на вулицях і в дворах не було жодної вільної місцинки, де б не сиділи 
біля клунків з прихопленим з дому сяким-таким добром, де б не лежали 
покотом на ряднинах, простирадлах старі й малі біженці. А навколо парку 
центральними вулицями міста марширували, рухалися в різних напрямах тисячі 
військових – обмундированих, озброєних гвинтівками і ще в цивільному одязі, 
беззбройних. Збурене страшною бідою людське море кипіло, вирувало дні й 
ночі” [4, с.119]. 

Мирне і спокійне життя полтавців, як і багатьох тисяч громадян СРСР, 
завершилося. З плином часу забулися подробиці, порушилася послідовність 
фактів. Наприклад, одні свідки говорять про те, що вже 22 червня Полтаву 
бомбардували в районі залізничного мосту на Дублянщині [5]. Інші – що лише “ 
один ворожий літак-розвідник з’явився … над Полтавою” [2]. Проте, 
проаналізовані спогади полтавців дозволяють говорити, що у перші дні війни 
паніки серед населення не було. Так, почали скупляти продукти (сіль, борошно) 
та інші необхідні речі (сірники, мило, гас), але брали їх небагато. Була 
впевненість, що все це не надовго. Наприклад, Андрій Боголюбський, згадував, 
що для нього, підлітка, початок війни взагалі був майже непомітним. 
Радіоповідомлення сповіщали про напад німців, про бої на кордоні, про перші 
бомбардування, але після лихоліття Громадянської війни, після недавньої 
радянсько-фінської, боїв на Халхін-Голі та озері Хасан панувало переконання, 
що “непереможна Червона армія … не дозволить ворогу просунутися вглиб 
території” [1]. Подібні настрої підтверджуються й іншими свідченнями, що є, 



1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ        
      

 
53 

 

начебто, переконливим доказом ефективності радянської пропаганди. Водночас, 
у спогадах відчувається і збентеження, невпевненість. “Всі ми вірили в нашу 
перемогу, але тривожне почуття гнітило душу”, – писав І. Цюпа [11]. Подібні 
настрої бачимо і у спогадах О. Засенко: “У Перемогу, здобуту будь-якою ціною, 
за будь-яких обставин, ми твердо вірили…” Але при цьому “дуже бентежили 
свої й мовлені повселюдно думки – щоправда, мовлені притишено, потаємно: 

- Говорили-декламували, що жодного вершка своєї землі ворогу не 
віддамо … 

- А в разі нападу будемо бити його на його ж території … 
- А що вийшло насправді? 
- Де ж тепер ті наші західні кордони? 
- І скільки ще будемо відступати?” [4, с.120]. 
Мабуть, не останню роль у поширенні таких настроїв мала не лише 

ситуація на фронтах, але й поведінка представників влади, їхня розгубленість. 
Так, І. Цюпа зазначав, що всі “сподівалися виступу товариша Сталіна. І нарешті 
він виступив. Була то незвичайна промова. І по тому, як тремтів голос вождя, як 
вистукувала склянка об графин з водою, ставало зрозумілим, в якому стані 
перебуває наш вождь …” [11]. 

Реакцію мешканців Полтави на початок війни передають спогади 
А. Єміна та І. Цюпи, яким у силу своєї професійної діяльності (працівники ЗМІ) 
доводилося бути у вирі подій. А. Ємін згадує про численні мітинги на заводах і 
фабриках Полтави, де присутні висловлювали бажання піти на фронт, про 
збільшення на підприємствах кількості жінок, які прийшли на зміну своїх 
призваних в армію чоловіків, синів, про проводи бронепоїзду “Маршал 
Будьонний”, збудованого на Полтавському паровозоремонтному заводі [3]. 
І. Цюпа повідомляє про мітинг у педінституті, на якому виступали студенти 
добровольці-хлопці і майбутні медсестри-дівчата, про мітинги у саду 
Луначарського, у парку імені Франка. На останньому виголошували промови 
письменник, бригадний комісар Олександр Корнійчук та письменниця Ванда 
Василевська [11]. Але у спогадах маленьких полтавців, “дітей війни”, про 
мітинги не згадується. Очевидно, діти, поки що, були далекими від цих 
проблем, більше переймаючись своїми справами. 

Важливим складником мобілізаційних заходів стала організація роботи 
промислових підприємств для потреб фронту. А. Ємін згадував, що “ливарно-
механічний завод замість пічного литва почав відливати корпуси мін, механічні 
цехи полтавського, кременчуцького, лубенського заводів точили гільзи для 
артилерійських снарядів, лікеро-горілчаний завод і навіть такі промартілі, як 
“Харчосмак”, “Червоний хімік”, випускали замість горілки та ситра пляшки із 
запалювальною сумішшю …” На базі технічного кабінету обласного 
радіокомітету працювали курси по підготовці радистів-операторів [3]. 

Відвідуючи підприємства Полтави для створення озвучених “листів на 
фронт”, йому не раз доводилося дивитися в сумні очі жінок та читати там 
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подекуди німий докір. Не сила це терпіти, він та ще кілька співробітників 
радіокомітету, які мали відстрочки від призиву, подали заяви з проханням 
направити їх на фронт. Невдовзі їх запросили в кабінет уповноваженого 
радіокомітету по Полтавській області, де були ще й представники з обкому і 
військкомату. “Гості популярно пояснили, що партія та військове командування 
знають, як використовувати кадри, і взагалі – накази та рішення, особливо у 
воєнний час, треба виконувати, а не дискутувати.” Їхній вчинок був розцінений 
як вияв особистої недисциплінованість, спроба ухилитися від виконання 
завдань воєнного часу, що межує з дезертирством. На довершення, кожному 
було ще й оголошена сувора догана з попередженням [3]. 

Говорячи про тил, як кузню перемоги, дослідники більше уваги 
приділяють саме промисловості. Так, у книзі “Кузница победы: …” (М., 1980) з 
27 уміщених спогадів лише 4 згадують про сільське господарство [8]. 
Зрозуміло, що саме важка промисловість виробляла зброю для фронту, 
забезпечувала військову техніку паливом. Втім, червоноармійцям необхідно 
було щодня харчуватися, що робило завдання по збору вирощеного врожаю та 
евакуації колгоспного майна особливо важливими для Полтавщини, яка була 
традиційно аграрною областю. 

Складнощі пов’язані з порятунком худоби Полтавщини наводяться у 
спогадах Павлини Єфремівни Панченко, яка з весни 1941 року працювала в 
одному з радгоспів Полтавської області. З наближенням фронту на Полтавщину 
із західних регіонів почали прибувати тисячі голів врятованої від німців 
худоби. Її необхідно було нагодувати, напоїти та підготувати для перегону далі 
вглиб країни. Нескінченим потоком стада овець і корів, табуни коней рухалися 
на схід через усю область. Подекуди вони прибували без супроводу, без 
документів, у частини худоби виявляли хвороби. Отже, потрібно було все 
прибуле поголів’я описати, діагностувати, підібрати людей для супроводу, 
забезпечити їх необхідними документами, ветпрепаратами, продуктами на час 
подальшої евакуації до волзьких степів. Спочатку доводилося лише приймати й 
переправляти худобу з заходу країни. Невдовзі виникла необхідність 
організовувати евакуацію вже полтавської худоби. Найбільшу цінність для 
П. Панченко становили вівці сокольської породи, яка була виведена на 
Полтавщині і саме з ними вона працювала на переддипломній практиці [8, 
с.361]. За розробленими для кожного району області маршрутами необхідно 
було перегнати понад півмільйона голів худоби. Кінцевими пунктами 
призначення мали стати колгоспи Сталінградської області, Поволжя та Західно-
Казахстанської області [8, с.362]. 

Проте, очевидно, не вся колгоспна худоба була вчасно відправлена на 
схід. В. Котляр згадує, що в с. Нестеренки Полтавського району після першого 
навідування в село німців мешканці “вирішили розібрати по домам усе живе, 
рухоме, тобто все, що знаходиться в коморах, на фермах, щоб не дісталося 
німцям, а у випадку повернення Червоної армії – повернути все колгоспу” [7, 
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с.71]. Найперше поділили корів, свиней та інше майно. Тоді ж вирішили зібрати 
з полів буряк, капусту та все, що ще там залишалося. 

З наближенням фронту наприкінці серпня 1941 року місцева влада 
оголосила мобілізацію населення на будівництво оборонних споруд. Про них 
згадують майже усі свідки-полтавці, що зайвий раз засвідчує масштаби цих 
заходів. Зрозуміло, що ці роботи були безоплатними, але вразила інша деталь 
постанови Полтавського облвиконкому і обкому КП(б)У від 29 серпня 
1941 року. У пункті 6 вимагалося організувати громадське харчування за плату. 
З цією метою до 1 вересня необхідно було створити мережу яток з розрахунку 
одна на 5 км будівництва і в них здійснювати розвізну торгівлю продуктами 
харчування і промтоварами [10, с.213]. 

Крім риття окопів чоловіків залучали до вантажних робіт при відправці в 
евакуацію обладнання підприємств міста [2]. Інша частина чоловічого 
населення, не призвана в армію, записувалася в ополчення. Про те, як 
формувалося полтавське ополчення, в опрацьованих спогадах не згадується. 
Проте, красномовними можуть бути свідчення кременчуцького ополченця: 
“Невдовзі прийшов товариш у цивільній формі і сказав, що він буде 
командиром артилерійського дивізіону. З’ясувавши, хто служив в артилерії, 
призначили командирів гармат і батарей. А вони вже комплектували гарматну 
обслугу. Комплектувати доводилося так: “Хто має середню освіту – 2 кроки 
вперед”….Привезли гармати. Оглянули поверхово одну з них, ознайомили 
обслугу з механізмами, визначили обов’язки кожного. Не минуло й години, як 
надійшов наказ від командира дивізіону, що наш артдивізіон до 18.00 повинен 
бути зосереджений на березі р. Дніпро” [6]. Таким чином, непідготовлених, 
майже неозброєних ополченців одразу відправляли на передову. 

Незважаючи на війну, в школах розпочався навчальний процес, хоча 
приміщення деяких з них перепрофільовувалися, наприклад, під госпіталі, 
штаби для запису добровольців на фронт, фронтові евакопункти тощо. Для 
безпеки дітей та вчителів облаштовували бомбосховища. За спогадами 
Валентини Волошиної, мати якої викладала математику і була завучем 
молодших класів у середній школі №3, “під навчальні класи обладнали підвали 
одного з будинків на початку вул. Завгородньої (нині – Зигіна). І коли 
оголошували повітряну тривогу, вчителі водили туди учнів. А це ж за декілька 
кварталів!” [2]. 

Спорудження колективних бомбосховищ у дворах полтавців стало 
звичним явищем з початком бомбардувань міста. Т. Іванюк згадувала, що 
найчастіше “мессери” прилітали на світанку. Населення завжди напоготові 
тримало найнеобхідніші речі, щоб у разі нальоту негайно бігти в укриття [5]. 
Особливо турбували нічні бомбардування. “Щоразу не знали, чи вціліє 
будинок, чи буде куди повернутися живим” [2]. Німецькі літаки впізнавали 
навіть собаки, починаючи вити при їхньому наближенні. При цьому зовсім не 
реагуючи на нашу авіацію. 
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На жаль, населення не отримувало вчасно правдивої інформації про 
просування ворога. Офіційні радіоповідомлення про здачу того чи іншого 
населеного пункту, як правило, з’являлися лише через 10-12 днів. Отже, 
доводилося прислухатися до чуток, до слів біженців, які згодом заполонили 
вулиці міста. Так, Т. Іванюк згадувала, що коли її мама розповідала батькові 
про те, “що ходять чутки – німці уже близько”, він у відповідь лише спокійно 
пояснював: “Не хвилюйся, не панікуй, фашисти ще далеко”. Що ще він міг 
сказати, будучи парторгом полтавського паровозоремонтного заводу? А вже 
через пару днів надвечір приїхав на вантажній машині і сказав, що треба 
збиратися для виїзду в евакуацію [5]. 

Організовану евакуацію проводили на підприємствах та установах міста. 
При цьому вивозили і обладнання цих підприємств, і працівників із сім’ями. 
Іншим мешканцям міста видавали евакуаційні листи. Але, як свідчать спогади, 
“дістати посадкові талони у поїзди вдавалося далеко не всім” [2]. Номенклатурні 
працівники відправлялися, можна сказати, крадькома. Так, І. Цюпа згадував як 
стало “прикро і сумно”, коли стало відомо по відправку однієї ночі з Полтави 
ешелону з рідними відповідальних працівників обкому і облвиконкому. При 
цьому їм, працівникам газети, представник обкому запропонував вибиратися з 
міста на схід “як хто може” [11]. Співробітникам радіокомітету лише пізно 
ввечері 17 вересня передали наказ “демонтувати апаратуру, не пізніше 24-ої 
години залишити Полтаву і добиратися до Харкова” [3]. 

Багато хто вагався – чи варто виїздити. У одних це пояснювалося 
родинними обставинами (залишалися важко хворі родичі). Інші – організовано 
евакуюватися не змогли, а самим без грошей відправлятися невідомо куди було 
ризиковано. Через це доводилося залишатися в місті, куди 18 вересня почали 
входити німецькі війська. Розпочалася окупація … 

Проаналізовані при написанні статті опубліковані мемуари – це лише 
невеличка частка свідчень про початок радянсько-німецької війни. На жаль, з 
кожним днем живих свідків стає все менше. Тому необхідно поспішати, щоб 
велика картина історії війни 1941 – 1945 років складалася не лише з даних 
офіційних документів, оцінок визнаних істориків чи відомих воєначальників. 
Необхідно, щоб до неї увійшли і пазли-спогади “маленьких людей”, життя яких 
безпосередньо залежало від не завжди правильних рішень представників 
цивільної і військової влади. Активізація пошукової та дослідницької роботи 
учнівської і студентської молоді по фіксації спогадів ще живих ветеранів війни, 
“дітей війни” дозволить уникнути одномірності у висвітлені історичних подій, 
наповнити їх враженнями і переживаннями безпосередніх учасників. 

 
Література: 
1. Боголюбський А. У всіх була одна мета – просто вижити. 3 роки в окупованій 

Полтаві очима 13-річного хлопця / Андрій Боголюбський // Полтавський вісник. – 2003. – 
19 вересня. – С.5-6. 



1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ        
      

 
57 

 

2. Волошина В. Дитинство, обпалене війною / Валентина Волошина // Полтавський 
вісник. – 2008. – 19 вересня. – С.7, 26. 

3. Ємін А. Це було у червні 41-го … (Зі спогадів радіожурналіста) / А. Ємін // Зоря 
Полтавщини. – 1997. – 21 червня. – С.3. 

4. Засенко О. Лист від брата / Олекса Засенко // Дніпро. – 1990. – № 5. – С.119 – 125. 
5. Иванюк Т. Память сердца / Т. Иванюк // Трудова Полтавщина. – 1995. – №3-4. – С.2-3. 
6. Іванченко О. Ополченці / О. Іванченко // Зоря Полтавщини. – 1988. – 9 серпня. – С.3. 
7. Котляр В. Полтавчане в годы Второй мировой войны (1939 – 1945): В 

воспоминаниях и документах / Валерий Котляр. – Полтава: Орияна, 2007. – 384 с. 
8. Панченко П. Е. Спасённые стада / Павлина Ефремовна Панченко / Кузница победы: 

Подвиг тыла в годы Великой Отечественной войны. Очерки и воспоминания. – 2-е изд. – М.: 
Политиздат, 1980. – С.359 – 365. 

9. Полтава в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 роки) // Полтава. Історичний 
нарис. – Полтава: Полтавський літератор, 1999. – С.169 – 189. 

10. Постановление Полтавского облисполкома и обкома КП(б)У о мобилизации 
населения на строительство оборонительных сооружений. 29 августа 1941 г. // Советская 
Украина в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945. Документы и материалы в трёх 
томах. Т.1. Украинская ССР в первый период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 
18 ноября 1942 г.) – К.: Наукова думка, 1980. – С.213. 

11. Цюпа І. Відлуння тривожних літ / Іван Цюпа // Зоря Полтавщини. – 1991. – 20 
червня. – С.3. 
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ПОЛТАВЩИНІ	

Віталій	Дмитренко		
 

На сьогодні Друга світова продовжує залишатися провідною топ-темою 
вітчизняної історіографії. Викликає вона й непідробний інтерес у пересічних 
громадян. Це виглядає природно, адже саме війна є, мабуть, одним із найбільш 
кривавих феноменів витворених людиною за час її буття на Землі. У цій якості, 
вона залишає глибинний, невитравний слід у свідомості її учасників й 
очевидців та у пам’яті їхніх нащадків, кардинально та назавжди змінюючи їхні 
долі. Порівняно невелика часова віддаленість тих подій не дає змоги 
відсторонитися від них породжує відчуття співпричасності, яке у свою чергу 
викликає насущну необхідність їхнього осмислення.  

Починаючи з червня 1941 року війна міцно ввійшла в життя населення 
нашого краю, торкнувшись кожного його мешканця. Масова мобілізація та 
евакуація, бойові дії, режим окупації, звільнення у 1943 і ще довгих два роки 
очікування на повернення своїх рідних та близьких з війни – все це 
закарбувалося в народній пам'яті. Тож не дивно, що певна частина людей котрі 
пережили усі ці жахіття, спробували пізніше відтворити їх на папері. Завдяки 
цьому ми маємо на сьогодні доволі розлогий комплекс мемуарної літератури, 
присвяченої тим подіям. 
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У нашій статті ми спробуємо проаналізувати мемуари присвячені подіям 
червня – жовтня 1941 року на Полтавщині, тобто проміжку часу від початку 
радянсько-німецької війни до повної окупації краю військами Німеччини та її 
союзниками. Метою дослідження є: 

- по-перше, загально джерелознавча характеристика мемуарів, 
присвячених цьому періодові; 

- по-друге, аналіз відображених у них конкретних, найяскравіших 
сюжетів стосовно заявленої території та часу.  

Сучасне джерелознавство термін мемуаристика виводить з французького 
memoire – пам'ять, спогад. Мемуари (спогади) трактуються як літературно-
публіцистичні записи сучасників, розповідь про події, що в них брали участь 
самі автори чи були їх свідками або знають про них від учасників чи очевидців 

[1]. Роль спогадів у сучасному історіописанні досить вагома. Вони дозволяють 
відновити факти котрі не відобразилися в інших джерелах. А також і це, 
мабуть, найголовніше у світлі антропологічного перевороту, що його 
переживає сучасна європейська історіографія,  звернення до цього типу джерел 
дозволяє побачити унікальний світ людини, учасника чи очевидця подій та 
подивитися на них її очима. 

Проте, належить пам’ятати, що мемуари, як і будь-яке інше джерело, 
мають свою специфіку. Зокрема це: 

- пам'ять мемуариста, котрій, як відомо, з роками властиво 
слабшати, а отже, й втрачати частину себе; 

- особливості індивідуального психічного складу, в силу чого 
людині властиво запам’ятовувати одні речі й забувати інші, особливо ті, що є 
прикрими та вразливими для неї. Ця властивість рятує психіку від 
перенавантажень, але ставить під сумнів достовірність витвореної картини 
минулого; 

- запис мемуарист проводить уже постфактум події, знаючи, чим 
вона закінчилася, а отже, й свідомо/несвідомо розставляє акценти та показує 
себе виходячи вже з відомого результату; 

- особливості умов епохи, коли мемуари створювалися. 
Дослідники мемуаристики виділяють кілька її різновидів, зокрема це: 

мемуари-автобіографії, мемуари – «сучасні історії» та бліц-мемуари [2]. У 
першому випадку це можуть бути або ж короткі анкетні довідки зібрані про 
рядових учасників подій, або ж доволі розлогі описи власного життя, викладені 
у хронологічній послідовності. Назва другого різновиду вживається як 
відповідник англійського оригіналу – «Contemporary History». Це, як правило, 
спогади так би мовити на задану тему, тобто про конкретні події свідками чи 
учасниками яких їм випало бути. Бліц-мемуари – це короткі опитування людей 
у вигляді інтерв’ю, що використовуються у статтях або ж розвідках на певну 
тему. Варто зазначити, що в досліджуваних нами мемуарах представлено всі ці 
три різновиди. 
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Доцільним, очевидно, є поділ мемуарів за місцем та часом їхнього 
створення і видання. Зокрема на ті, що побачили світ у часи існування 
Радянського Союзу та в роки незалежності. При цьому варто мабуть 
погодитися з думкою окремих дослідників, що поряд із загальними 
особливостями, притаманними мемуарному жанру, існує особлива специфіка, 
властива радянській мемуаристиці. Для неї характерна: 

- ідеологічна «витриманість»; 
- підбір/вибірковість у певних темах та сюжетах; 
- повна відсутність або завуальованість особистих переживань 

автора викликаних описуваною подією; 
- стандартизація в характеристиках осіб чи подій, присутність  

літературних штампів; 
- високий ступінь співпричасності щодо описуваних подій [3]. 
Не зайвим, на нашу думку, буде й поділ спогадів відповідно до рангу їх 

авторів. Як-от: на мемуари військовокомандувачів і рядових 
учасників/очевидців тих подій. Такий підхід виглядатиме логічно, адже навряд 
чи доцільно буде ставити одні й ті ж запитання до джерел, автори яких завідомо 
мали різні ступені поінформованості та сприйняття описуваних фактів.  

Виходячи з такого розподілу, перша категорія, з нашої точки зору, може 
бути представлена передовсім спогадами маршалів Баграмяна І. Х.,  
Гречка А.А., Москаленка К. С., Рокосовського К. К та низки інших 
командувачів [4]. У них доволі детально викладені загальні стратегічні і 
тактичні характеристики дій керівників Південно-Західного фронту в ході 
бойових дій червня – жовтня 1941р. на території України в цілому, та вересня – 
жовтня 1941 на Полтавщині зокрема. Враження про ці ж події, але так би 
мовити з протилежного боку, можна віднайти у спогадах німецького генерала 
Г. Гудеріана, що стали доступні широкому загалу порівняно недавно [5]. На 
жаль, можемо констатувати, що далеко не всі з тодішніх впливових 
військовопосадовців побажали поділитися своїми спогадами. Так, зокрема не 
залишив мемуарів німецький фельдмаршал Е. Клейст, чиї війська брали 
безпосередню участь в оточенні та знищенні військ Південно-Західного 
фронту.  

У своїй розвідці ми не будемо аналізувати вищезазначені праці. Вони є 
доволі затребуваними істориками і широко використовуються при написанні 
гранднаративів про Другу світову війну. Об’єктом же нашого зацікавлення 
стануть спогади, віднесені нами до другої категорії, тобто свідчення рядових 
учасників і пересічних свідків тих подій. Їхнє масове видання розпочалося в 70-
х роках минулого століття й продовжується донині. Левову частку поміж них 
складають мемуари – «сучасні історії» та бліц-мемуари. Останні особливо часто 
друкувала і друкує до знаменних дат періодична преса. Попри значну 
розмаїтість фабул і текстів, наважимося виділити три основні сюжети, що 
знайшли відображення в більшості мемуарів, присвячених тому періоду. Це: 
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- по перше, події пов’язані зі створенням народного ополчення та 
участю цих з’єднань у боях; 

- по друге, доля військ Південно-Західного фронту; 
- по третє, трагедія цивільного населення в перші дні окупації.  
Тож спробуємо розглянути, яким чином ці теми висвітлені в мемуарах, 

детальніше. 
З наближенням фронту до кордонів області розпочалося створення частин 

народного ополчення. Зокрема було створено 44 винищувальні батальйони, 
Кременчуцьку дивізію народного ополчення і зведений полк Полтавського 
тракторного училища. Комплектували їх переважно з місцевих жителів, що в 
силу тих чи тих обставин не потрапили до лав регулярної армії. Відзначаючи 
високий бойовий дух таких частин, сучасні дослідники справедливо вказують 
на низький рівень їхньої військової підготовки і погане забезпечення зброєю. 
Саме це, у підсумку, й визначило трагічну долю ополченців. Більшість з них 
загинуло під час перших же боїв. Ось чому спогади тих із них, кому пощастило 
вижити, становлять для нас значний інтерес.  

Одним із таких щасливців є Іван Григорович Самокрик, що мешкає нині у 
Крюкові. Він один із двох донині живих ополченців Кременчуцької дивізії. У 
серпні 1941 року йому виповнилося двадцять дев'ять років. Устигнувши до того 
відслужити у війську й отримати офіцерське звання він працював робітником 
вагонобудівного заводу. Будучи зарахованим до третього Крюковського полку 
він так пригадує ті перші дні: «Люди проводили на заводі дні і ночі, не маючи 
змоги навіть навідатися до рідних домівок. Після основної роботи ходили 
копати окопи та протитанкові рови. Умови в нас були наче в казармі, за 
самовільне відлучення карали за законами воєнного часу»[6]. А ось як Іван 
Григорович описує свій перший бій біля села Маламівка, що відбувся 7 серпня 
1941 року: «Нам видали гвинтівки старого зразка та по п'ятнадцять 
патронів, тоді як німці наступали у супроводі танків та щедро поливали нас 
кулеметним вогнем. Через деякий час я разом з кількома товаришами пішли на 
завод за патронами, там я вперше за останні тижні зміг побачити своїх 
батьків, а вже через десять хвилин туди зайшли німці. Добре я був у 
цивільному, що й врятувало мене» [7]. 

Залишив цікаві спогади про створення та бойовий шлях зведеного полку 
Полтавського тракторного училища полковник у відставці П. Н. Кирилов. На 
час створення підрозділу він був комісаром 3-го батальйону і так описував ці 
події: «Формировался полк в трех пунктах: в училище готовились к отправке 
курсанты, в Яковцах трактористы, в Красных казармах срочно 
обмундировувались и получали оружие политработники» [8]. А ось як він 
зображає перше бойове хрещення полку. «На рассвете 6 августа эшелон 
прибыл на станцию Кобеляки. Здесь нам поставили боевую задачу: совершить 
марш бросок к Днепру и занять оборону на левом берегу на участке Келеберда 
– Малый Орлик и не дать противнику форсировать реку. Три батальона 
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расположились в первой линии, один в резерве. Фронт обороны полка 
составлял 60 километров. Таким образом, батальону приходилось оборонять 
фронт в 20 километров, роте – около 7. Невероятно, но так было» [9]. 
Спогади П. Кирилова були видані ще за радянських часів, тож вони буквально 
рясніють дифірамбами компартії та комсомолу. Проте, навіть наведений вище 
короткий уривок демонструє весь трагізм ситуації, прихований десь у глибині 
підсвідомості автора, коли ополченці покликані були виконувати завдання, 
далекі від військової тактики та й просто здорового глузду.  

Однією з кривавих сторінок початкового етапу війни стала трагедія військ 
Південно-Західного фронту, що розігралася на Полтавщині у вересні 1941 року. 
На жаль, до сьогодні в історичній літературі ці події не отримали достатнього 
висвітлення, а тому спогади рядових очевидців і учасників тих подій є для нас 
украй важливими. Один із них Остапенко Петро Данилович залишив спогади 
про бій у Шумейковому урочищі 20 вересня 1941 року. На той час він був 
шофером у начальника вузла зв’язку штабу 5-ї армії. «В ніч на 20 вересня загін 
повернув круто на північ по правобережжю Многи на Вороньки. З боєм 
форсували річку. На світанку зав’язали бій за село Красне. Загін розгромив 
мінометну батарею. Але фашисти відкрили прицільний вогонь з батареї, яка 
стояла на запасній позиції….Через півгодини нас відтіснили до хутора з 
чудернацькою назвою Дрюківщина….». Спроба контратаки виявилася невдалою. 
Німці розпочали обстріл бійців, що сховалися в урочищі. «Неподалік вибухнула 
міна. Я відчув гострий пекучий біль у лівій руці та нозі. Запанувала дивна тиша, 
бачив метушню людей, бачив чорні фонтани землі, що злітали після розривів 
снарядів, але вибухів уже не чув» [10]. Поранений Петро Остапенко потрапив у 
табір для військовополонених, звідти зумів утекти і переховувався в Києві. Після 
звільнення міста у лавах радянської армії дійшов аж до Ельби. 

А ось спогади, ще одного учасника того бою – Дмитра Захаровича 
Таказіна, у вересні 1941 року – рядового 20-го прикордонного загону. «Від села 
сунуло кілька танків, за ними мотопіхота. Підпустивши їх на близьку відстань 
по них вдарили наші «сорокоп’ятки», але танкова артилерія виявилася 
сильнішою. Після кількох її пострілів наші гармати замовкли. Танки – на 
піхоту. Піхота – на танки…. У першій же контратаці ворожий осколок 
скосив мого товариша, комсорга прикордонників Беглова. У другій впав на 
землю і більше не підвівся мій друг Алексєєв. У третій контратаці якась 
страшенна сила вдарила мене в плече. В очах попливли різнобарвні кола, пішла 
обертом земля. Це тривало якусь мить. Зрозумівши, що живий я поповз на 
узлісся там і втратив свідомість» [11]. Подальша доля Дмитра Захаровича 
схожа на вже описану вище: спочатку лікування та переховування у 
лохвицькому госпіталі для військовополонених, а потім у Полтаві, аж до 
звільнення міста. 

Залишила свої спогади про ті події й Євдокія Головко. У червні 1941 року 
вона, медик за фахом, була направлена фельдшером до військової частини ГСМ 
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1057 з якою й опинилася на рідній Полтавщині. Ось що вона пригадує: «Вся 
надія була на Кирпоноса. Звістка про те, що він десь тут, поряд, відступає 
разом із нами, надавала оточенцям впевненості, вселяла надію на порятунок. 
Спочатку наша медсанчастина трималася вкупі, але по дорозі лікар зникла. 
Цьому ніхто не здивувався – навіть офіцери іноді залишали молодих 
необстріляних солдатів напризволяще. Був наказ – відступати вночі, але і тоді 
йти було небезпечно. Палали скирти, освітлюючи колони відступаючих 
фашистським месершмітам.  Дійшли до річки Удай. Вже бачимо дерев’яний 
міст, снопи складені у копи. Раптом із них виповзають німецькі танки з 
хрестами. Колона розсипається. Тікаємо і падаємо у якусь прірву, густо 
порослу деревами і чагарником. Внизу вже багато людей. Надходить ніч. Ми 
змучені, брудні, голодні – наїлися вовчих ягід, стало зовсім погано» [12]. Уже 
вночі Євдокія Головко разом із медсестрою Тасею та водієм їхньої частини 
Васею (їхні прізвища вона не запам’ятала) змогли вибратися з урочища і 
заховатися у сусідньому селі. «Потай жінка провела нас до доньчиної хати. 
Там ми полягали під стінами у малій кімнаті. Вже в темряві, в хату ввірвалися 
німці, стріляли в комин, але двері кімнати де ми сховалися не помітили. Через 
деякий час ми вийшли, у хаті нікого не було та ми й пішли» [13]. Надалі дороги 
втікачів розійшлися. Євдокія Головко зуміла пробратися до рідного Градизька, 
а ось про долю своїх колег, які пішли на Київ до родичів, вона більше нічого не 
чула. Після звільнення міста потрапила в медсанчастину 28-го полку 9-ї 
гвардійської повітряно-десантної дивізії, тієї, що визволяла Полтаву. У 
повоєнні роки працювала в міській дитячій лікарні Полтави. 

Цікавими є нещодавно видрукувані спогади учасника боїв під Оржицею 
Василя Степановича Міхіна. Написані вони були ще в першій половині 70-х 
років, проте побачили світ лише зараз. У той час він був старшим інженером, 
інженер-майором батальйону аеродромного обслуговування, у складі 649-ї 
мобільної авіаремонтної бази. Записи являють собою практично поденний опис 
подій у період з 18 вересня по 10 жовтня 1941 року. Розпочинаються вони так: 
«Это было 18 сентября 1941 года. Я, в ту пору инженер авиаполка, получил 
приказ восстановить оставленные на аэродроме Оржица неисправные 
самолеты и на них перелететь на восток. Со мной было четыре механика и 
четыре летчика. К сожалению, без ремонтных средств мы так и не смогли 
ничего сделать. То, что мы оказались в кольце, мы узнали лишь тогда, когда 
немцы стали обстреливать аэродром. Я, как старший, принял решение сжечь 
самолеты и уходить» [14]. Після відходу Василю Міхіну було наказано 
сформувати роту і зайняти оборону на лівому фланзі від Оржиці. Ось як він 
зображає ті події: «21.9.41. Мы перешли в атаку. Немец не выдержал, 
отступил на 8 км. Из моих людей ранили старшего техник-лейтенанта 
Соколовского, который, видя безнадежное положение, сам себя застрелил. 
Кроме него ранили младшего техник-лейтенанта Бондаря. Кушали мы плохо, 
то есть то, что было с собой у каждого. 22.9. 41. Целый день шел ужасный 
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бой, мы отступили. Немец опять загнал нас в Оржицу. Зашел к нам в тыл, 
кругом рвутся снаряды. Горят автомашины. Много убитых и раненых…. 
Произошла паника, большинство бросились спасать каждый сам себя. Все 
бросились к реке Оржица…. Около двух автомашин с раненными попали в плен 
к немцу, а также многие сдались. Мы добрались до острова…. Нам обещали 
дать подкрепление и выручить из гибельного положения. Но никакого 
подкрепления мы не дождались. Пришлось принимать решения самим. Всего 
нас было 116 человек. Из них – 12 с винтовками и двое с автоматами. 
Некоторые в одном белье и даже были голые» [15]. Подальші записи 
розповідають про всі ті труднощі й негаразди з якими довелося зіткнутися 
бійцям, що вижили під час виходу з оточення. Ось типовий запис датований 27 
вересня: «Прошли волчьи степи и болота, многие устали, в одном месте 
сделали привал около скирды. Некоторые так сильно устали, что потом мы не 
могли их разбудить. Примерно человек 15-20 остались, т. е. потерялись» [16]. 
Лише 5 жовтня залишкам загону вдалося добратися до своїх. Василь же 
Степанович закінчив війну в Празі, має нагороди: два ордени та три медалі.   

Варто зазначити: найтяжчою була доля місцевих жителів, котрі 
опинилися на окупованій території. Ось як описує перші дні окупації Лубен 
свідок тих подій Доната Кайдаш: «З перших же днів окупації міста гітлерівці 
стали встановлювати тут свій «новий порядок», особливо жорстоко 
розправляючись з будь-яким опором. Втілюючи в життя політику винищення 
місцевого «небажаного» населення, в першу чергу єврейського» [17]. 
Заслужений лікар України С. О. Тимофеєв згадує про це так: «Переслідування 
євреїв почалося з перших же днів окупації. Їх відсторонили від державних 
робіт і стали направляти на різні брудні роботи. Були випадки побиття без 
будь-якої причини. Такому побиттю піддався лікар Декельман. Крім цього, в 
його квартиру увірвалися німці і на його очах зґвалтували його дружину і 
гостю. Єврейські квартири грабували» [18]. 

Апогеєм винищення євреїв у Лубнах стали події 15-16 жовтня 1941 року. 
Тоді, за наказом коменданта Рандорфа та бургомістра Тодосенка всім євреям 
наказали зібратися на Базарній площі, взявши теплий одяг та провіант на три 
дні нібито з метою переселення. Далі звернемося знову до спогадів Донати 
Кайдаш: «…Натовп з Базарної площі супроводжували лише поліцаї з місцевого 
населення, різного роду посіпаки та негідники, які пнулися із шкіри аби 
вислужитися перед новою владою. Коли люди наблизилися до мосту через Сулу, 
відразу зрозуміли, яке «переселення» їх чекає. Міст перейшли тільки приречені, 
інших туди не пустили. Уже за ним по обидва боки дороги стояли гітлерівці. У 
засобах масової інформації за часів СРСР говорилося, що євреям співчувало 
місцеве населення, намагалося сховати, зберегти їх дітей. Типовими були рядки 
в пресі, що під час страшного «маршу смерті» – жінки намагалися 
проштовхнути малолітніх дітей у гурт селян, які ховали немовлят. Говорили, 
що лубенці самі вихоплювали з процесії дітей, видаючи їх за своїх. Дехто з 
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дорослих стрибав у воду або намагався втекти. Свідки тих подій заперечують 
масовість таких фактів» [19]. 

Про те, що відбулося далі, згадує жителька Лубен Поліна Іванівна 
Петрук: «Ми, кілька пастухів, зі своїми коровами-годувальницями десь біля 
десятої години ранку були під горою, звідки відкривалася панорама села Засулля 
як на долоні. За селом, між Засуллям і пеньковим заводом були глибокі 
протитанкові окопи. Біля десятої години ми почули стрілянину та стогін і 
крики дітей та дорослих. Побачили ми також немало. На протилежному боці 
за річкою та лугом, вздовж окопів стояли діти, вони падали, немов перед їх 
обличчям пронесли задушливий газ….а пізніше маячили силуети людей, які 
загортали землею окопи» [20]. 

Масові розстріли справили гнітюче враження на місцевих жителів. Про 
їхню реакцію можна судити зі спогадів свідка трагедії, жительки села Засулля 
О. Дриги. Ось що вона згадувала: «Трапилося так, що наша сім'я попросила 
дозволу вирубати в лузі лозу для опалення. Перекладач дозволив, і я пішла. Коли 
бачу з гори їдуть машини. Тут же, в Засуллі, зліва від дороги почали 
вивантажувати людей. То були євреї. Я заховалась і стала мимоволі свідком 
жахливої картини. Підводять кати групу людей, проведуть автоматом, вони 
падають. Потім іншу групу, і так цілий день! Я думала, серце моє не 
витримає. Ішли матері, а на руках маленьких дітей несли, більшенькі бігли 
підтюпцем, плакали, а їх підганяли в спину. Коли скінчилося це страхіття, я 
побігла звідти окопом, ноги були не мої. В першій хаті попросила водички, а 
балакати не могла, пила воду і трусилася. Потім лежала кілька днів, плакала. 
У цей час зайшов у хату перекладач. Подивився – і каже мені: “Ходи туди, де 
били євреїв, там багато хліба і одежі зосталось – візьмеш собі”. А тут 
прийшла і баба Полька, потягла. Та я туди вже й не дійшла, ноги підкосилися, 
сіла на горбочку і дізналася ще, що багато там навіть живих закопали…» [21]. 

Тож, діходимо висновків: 
- по-перше, спогади рядових учасників/очевидців подій на 

Полтавщині, влітку та восени 1941 року почали видавати з 70-х років ХХ ст.;  
- по-друге, вони представляють усі різновиди мемуарної літератури, 

хоча переважно це бліц-мемуари та мемуари – «сучасні історії»; 
- по-третє, всім оглянутим нами спогадам притаманні як специфічні 

риси мемуаристики в цілому, так і радянської мемуаристики зокрема; 
- по-четверте, наведені приклади засвідчують, що мемуарна 

література може використовуватися і для відновлення втрачених епізодів подій, 
і для дослідження їхнього сприйняття.      
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ВНЕСОК	УКРАЇНCЬКОГО	НАРОДУ	У	СТВОРЕННЯ	
ЕКОНОМІЧНОГО	ПОТЕНЦІАЛУ	ПЕРЕМОГИ	

Світлана	Хорольська	
 
Друга світова війна для українського народу була не лише великою 

трагедією, але й героїчною боротьбою в ім’я перемоги і виживання нації. 
З’ясування того, звідки в народу взялися сили, щоб повернути вкрай 
несприятливий перебіг подій на користь Радянського Союзу й, у підсумку, 
виграти мало не програну війну проти могутнього гітлерівського третього 
рейху, є, поза сумнівом, корінним питанням Великої Вітчизняної. До сьогодні 
не зовсім зрозуміло: як могло статися, що залишившись без західної, 
розташованої в Україні, воєнно-промислової та сировинно-продовольчої бази і 
маючи майже вдвічі менше, аніж Німеччини, виробничих потужностей, 
Радянський Союз усього за півтора роки зумів не тільки повернути довоєнну 
військову потугу, а й значно примножити її? 
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Ця проблема протягом усього повоєнного періоду була однією з 
найважливіших у радянській історіографії. Активно працюють у цьому 
напрямку українські дослідники М.З. Данилюк, М.Б. Погребінський, 
П.І. Денисенко, М.В. Коваль, О.В. Лукашов та ін. Однак, незважаючи на всю 
широту і глибину розробки питань, пов’язаних з евакуацією, дальшого 
висвітлення потребує трудовий героїзм робітників, колгоспників та інтелігенції 
в ході її здійснення.  

Урятуванню та відновленню воєнно-економічного потенціалу сприяла 
своєчасна й уцілому успішно здійснена (в основному, з Лівобережної України) 
евакуація наймодернішого устаткування 550 найбільших підприємств 
машинобудівної, металургійної, легкої, оборонної та інших галузей 
промисловості, найціннішого майна радгоспів, машинно-тракторних станцій, 
колгоспів, науково-дослідних установ, а також сотень тисяч фахівців 
різноманітних спеціальностей та їхніх сімей [1; с.50]. 

Цей небувалий за масштабами маневр продуктивними силами, здійснений 
максимально оперативно й незрівнянно організованіше, ніж будь-який інший 
оборонний захід першого воєнного півріччя, став вирішальною умовою 
становлення на сході воєнно-промислового комплексу. 

Евакуація промислових та сільськогосподарських об’єктів  України в 
східні райони Радянського Союзу (Поволжя, Урал, Сибір, Середня Азія) 
відбувалася за загальним планом Державного комітету оборони (ДКО). Ця 
програма передбачала: переведення народного господарства на воєнні рейки; 
мобілізацію виробничих потужностей економіки на потреби армії та флоту,  
перехід промислових підприємств на випуск військової продукції; мобілізацію 
матеріальних ресурсів сільського господарства на потреби збройних сил, 
військових та оборонних галузей; перебудову транспорту для військових 
потреб, підвищення ефективності залізниць, введення військового графіка 
перевезень, забезпечення позачергового руху військових потягів; забезпечення 
потрібними кадрами нових та евакуйованих військових  об’єктів, особливо 
оборонних та металургійних підприємств, електростанцій, залізниць тощо.  

З цією метою 24 червня 1941 року за рішенням РНК СРСР було створено 
Раду по евакуації на чолі з М.М Шверником, а 27 червня ЦК ВКП(б) і РНК 
СРСР ухвалили постанову  «Про порядок вивезення і розміщення людських 
контингентів і цінного майна». Згідно з цими рішеннями при наркоматах 
почали діяти інститути уповноважених Ради по евакуації, а в республіках, 
областях та містах – управління та комісії, які складали плани евакуації і 
контролювали їх виконання [6; с.19]. 

 Евакуації підлягали найкваліфікованіші спеціалісти. Однак частина їх 
відмовлялися покидати свої домівки, майно та їхати в невідомі далекі краї. Щоб 
відвернути загрозу зриву забезпечення підприємств робочою силою, 
прокуратура оголошувала таких людей дезертирами й притягала до судової 
відповідальності. Спеціальним указом ВР СРСР від 26 грудня 1941 р. за 
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самовільне залишення підприємств і порушення трудової дисципліни 
встановлювався термін «відсидки» в ГУЛАГу від 3 до 5 років [9; с.275]. 

Наслідки евакуації спочатку здавалися жахливими й непоправними: 
рівень виробництва в провідних галузях промисловості різко впав. У 1941-1942 
роках національний доход СРСР зменшився загалом на 34%, промислові 
потужності скоротилися на 38%, вдвічі зменшилася валова продукція 
промисловості [9; с.277]. Діюча армія певний час майже не отримувала літаків, 
танків. Частково їх замінила техніка, яку СРСР одержував у перших партіях 
ленд-лізу – від союзників по антигітлерівській коаліції – США та Великої 
Британії. Але поступово становище змінювалось на краще. Цьому сприяло, по–
перше, економічно–грамотні рішення фахівців щодо розміщення евакуйованих 
продуктивних сил і по–друге, безпрецедентні трудові зусилля працівників тилу. 

Завдяки зусиллям робітників, селян, інтелігенції, напруженій і 
конструктивній діяльності органів влади у східних районах долалися 
незвичайні виробничі труднощі, зумовлені нестачею площ для розміщення 
перебазованих підприємств, браком кваліфікованої робочої сили. На сході 
країни небувалими темпами створювалася першокласна воєнна економіка. 

Всупереч всім несприятливим обставинам (гостро бракувало всього: 
сировини, електроенергії, устаткування, а передусім кваліфікованої робочої 
сили та часу) економіку врятували самі робітники. Інтенсифікація праці 
перетнула межу ймовірного. За даними Статуправління республіки, робочий 
час у липні 1941 року використовувався продуктивніше, ніж у червні. Так, 
кількість понаднормових годин у середньому на одного робітника зросла в 2,5 
раза  [5; с.16]. Без відпусток і навіть вихідних днів, без права звільнятися з 
роботи разом з місцевим робітниками трудилися робітники, інженери і техніки 
Харківських тракторного, дизельного, турбінного, Київських суднобудівного 
«Ленінська кузня», машинобудівного «Більшовик», Криворізького 
металургійного та багатьох інших заводів, евакуйованих з України.  

Гасло «Все для фронту! Все для перемоги!» відбивало душевний настрій і 
патріотичні устремління робітництва, селянства, інтелігенції, фактично стало 
нормою життя працівників тилу. Токар Одеського верстатобудівного заводу Г. 
Невеженко згадував про роботу у Стерлітамаку: «Ставили верстати в полі й 
ставали до роботи, не чекаючи, поки над головою буде дах. Бувало приходиш 
на світанку на роботу, а верстат обледенів, що не кажи, 50°C морозу. 
Доторкнешся до металу – пальці клякнуть. Розпалювали багаття з ганчір’я. І так 
працювали 14 – 16 годин на добу.» [9; с.281].  

Так, люди подекуди тижнями не виходили з цехів, тут же спали, їли. Вони 
розуміли, що війна вимагає жертв. Відвідавши тилові райони, представник 
британської військової місії М. Макферлейн з подивом писав, що в СРСР 
людям «властива незвичайна здатність існувати на одному хлібі». 

Вагомий внесок у перемогу зробили українські металурги підприємств 
«Дніпроспецсталі» та «Запоріжсталі». За 6 місяців побудовано й введено в дію 
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провідні цехи Маріупольського металургійного заводу імені В. Куйбишева. До 
війни їх зводили протягом трьох років. А на початку листопада 1942 року цех 
виробив перші партії труб. 

Постійно зростали темпи видобутку залізної руди. На схід перебазувалися 
численні колективи гірників Криворіжжя та Нікополя. Разом з трудівниками 
Уралу вони освоїли нові залізнорудні басейни. Криворізькі гірники 
О. Семиволос, І. Завертайло, С. Єременко, які працювали на уральських 
рудниках, виробляли понад 10 норм за зміну. 1942 року О.Семиволос установив 
новий рекорд – виконав 45 норм за зміну [7; с.8]. 

Практично героїчною працею відзначилися українські машинобудівники. 
Танкові заводи Уралу щомісяця випускали 2 тис. танків. Тільки трудівники 
Харківського тракторного заводу випустили тисячі бойових машин. За 
найактивнішої участі українських робітників, інженерів, службовців у східних 
районах СРСР побудовано 2250 великих промислових підприємств. Уже на 
кінець 1942 року Радянський Союз обігнав гітлерівську Німеччину за обсягом 
виробництва військової техніки та озброєння. 

За рахунок евакуйованого населення, зокрема українського, у східних 
районах зросла кількість робітників і службовців. Якщо в 1943 р. порівняно з 
1940 р. у цілому по країні чисельність робітників та службовців скоротилась на 
38%, то на Уралі вона зросла на 65%, у Західному Сибіру – на 71%, у Поволжі – 
на 65%, Казахстані та Середній Азії – на 54% тощо [6; с.26]. 

Евакуація колгоспів і радгоспів з України здійснювалась переважно до 
Поволжя та Казахстану. До середини осені 1941 року вдалося вивезти в 
радянський тил близько 2 млн.т зерна та зернопродуктів, понад 6 млн. голів 
худоби, близько 26 тис. тракторів, різноманітне майно колгоспів, радгоспів, 
МТС. До тилових районів СРСР евакуювали з України 40 тис. кваліфікованих 
сільськогосподарських працівників. Зразки самовідданої праці демонстрували 
передовики перших п’ятирічок. Незважаючи  на тяжкі умови війни, посівні 
площі на сході СРСР у 1941-1942 рр. були збільшені. Наприклад, колгоспи 
Уралу, Сибіру, Казахстану і Середньої Азії в 1942 р. розширили посівну площу 
на 225 тис.га [3; с.84]. 

Матеріального заохочення практично не було, а за моральне правила віра 
в перемогу над зовнішнім ворогом. Про це красномовно свідчать наступні 
факти. Наведемо уривок з листа дружини Героя Радянського Союзу П. Тур’яна 
з Куйбишева своєму чоловікові на фронт: «Я з тобою, любий! Мої дівчата 
удостоєні звання фронтової бригади. Ми, жінки, віддаємо всі сили, щоб 
виготовити більше зброї, щоб ви швидше розгромили ворога й повернулися 
додому» [8; с.103]. 

Переконливим у цьому відношенні також є лист евакуйованих 
колгоспників Ворошиловградської області до керівництва ЦК КП(б) України: 
«Ми знаємо, що радянський тил – це той же фронт, і віддаємо всі сили 
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самовідданій праці на допомогу фронту. Фронту потрібне обмундирування, 
продовольство, і ми це дамо. Про це дбає кожний з нас.» [3; с.83]. 

Історія тилу буде неповною, якщо не згадати про внесок у перемогу 
мільйонів тих, хто перебував у таборах ГУЛАГу. Гулагівська, переважно 
видобувна промисловість, у воєнних умовах стала особливо значимою. Люди, 
які забезпечували сировиною металургію й, крім цього, спорудили майже 700 
великих оборонних підприємств, ледве животіли й вмирали тисячами. Багато 
хто прагнув піти на фронт, але їх, «ворогів народу», в тяжких і жорстоких 
умовах утримували за колючим дротом. 

Про ефективність радянської оборонної економіки тих часів свідчить 
порівняння її показників із воєнно–економічними здобутками Німеччини. 
Впродовж усієї війни Німеччина виробляла сталі, електроенергії та вугілля у 
1,5 – 2 рази більше, ані СРСР. Але на кожні 100 німецьких літаків вироблялося 
170 радянських. Якщо німецька промисловість продукувала щомісяця 1450 
танків, то з воріт заводів Уралу виходило за той час уже 2000 бойових машин. 
Усього ж за роки війни радянська промисловість виробила 112 тис. літаків, 103 
тис. танків, 482 тис. гармат, тобто набагато більше ніж німецька індустрія [9; 
с.287]. 

Тил був цитаделлю народу-воїна. Народ укотре здійснив, здавалося б, 
неможливе. Воєнно-промисловий потенціал країни швидко зростав. Його 
велетенський потенціал вдалося не тільки виявити, а й максимально повно 
використати в інтересах армії. Майже половину всіх потужностей, уведених у 
дію на сході СРСР, становило наймодерніше на той час устаткування, 
евакуйоване з України. Загальновизнані воєнно-технологічні досягнення 
Радянського Союзу тієї доби підтвердили здатність радянської економіки в 
екстремальних умовах концентрувати матеріальні, продуктивні та людські 
ресурси на пріоритетних напрямах. Вагому роль у цьому відіграло 
подвижництво українців – робітників, селян, інженерів, учених, митців. Фактор 
віри в перемогу над ворогом надихав людей на трудову звитягу. Саме трудове 
сподвижництво й стало запорукою того, що в умовах, коли було втрачено 
найважливіші паливно-енергетичну, металургійну, машино-будівну й 
сільськогосподарську бази на заході, на східній воєнно-промисловій базі 
вдалося виробити значно більше бойової техніки, причому не гіршої якості, ніж 
виробляла Німеччина. 
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Двадцять другого червня 1941 року фашистська Німеччина напала на 

Радянський Союз – почалася Велика Вітчизняна війна. Про фашистську агресію 
мешканці Кременчука довідалися о 12 годині після офіційного урядового 
повідомлення по радіо, а вже через дві години біля приміщення 
Кременчуцького міськкому партії відбувся загальноміський мітинг за участю 
представників усіх підприємств та установ. На міському водопроводі усі 
робітники і службовці, не задіяні біля машин, теж провели такий мітинг. У 
прийнятій резолюції колектив підприємства, який тоді налічував 70 осіб, 
засудив німецько-фашистських загарбників, висловив упевненість у перемозі 
над ворогом, запевнив, що докладе всі сили для забезпечення розгрому 
гітлерівської Німеччини [1, арк. 2]. 

Пізно ввечері того ж трагічного для народу дня в міськкомі КП(б)У 
відбулася розширена нарада керівників і парторгів найважливіших установ та 
підприємств. На ній був присутній і директор Кременчуцького міського 
водопроводу М. К. Батогов. Ще до отримання офіційної директиви про роботу 
партійних органів в умовах війни (вона була прийнята тільки 29 червня 
1941 року) на нараді намітили невідкладні завдання, пов'язані з перебудовою 
народного господарства на воєнний лад. Конкретно міський водопровід 
повинен був провести значний обсяг робіт із забезпечення питною водою 
збірних мобілізаційних пунктів, госпіталів та лазаретів [1, арк. 1]. 

Уже 22-23 червня на базі гарнізонного госпіталю та деяких цивільних 
лікувальних закладів було розгорнуто 714-й пересувний польовий госпіталь, 
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1057-й та 1059-й евакуаційні госпіталі [2, арк. 106]. А всього протягом червня-
вересня 1941 року в Кременчуці працювало 18 госпіталів, лазаретів, 
медсанбатів [6, арк. 51]. Як правило, їх розміщували у приміщеннях середніх 
шкіл. Усі роботи, пов'язанні із встановленням у цих приміщеннях додаткової 
водопроводіної арматури, обладнанням душових, ванних кімнат тощо, 
здійснювали співробітники міського водопроводу. 

22 червня в місті почали мобілізацію військовозобов'язаних до лав 
Червоної Армії. Пішли на фронт і декілька співробітників міського 
водопроводу. Однак, абсолютна більшість робітників і службовців водопроводу 
як підприємства, що мало стратегічне значення для забезпечення 
життєдіяльності міста, мали відстрочку від мобілізації, як тоді говорили, – 
броню. 

З першого дня війни для охорони Кременчуцького міського водопроводу 
був виділений невеликий підрозділ з 12-го окремого батальйону військ НКВС. 
Цей батальйон також охороняв військові склади, залізничний міст через 
Дніпро, інші важливі об'єкти. У кінці червня газета «Робітник Кременчуччини» 
опублікувала статтю звернення «Нещадно знищувати ворожих парашутистів і 
диверсантів!» у ній зазначалося: «Фашисти намагаються закидати до нас своїх 
агентів-шпигунів, диверсантів і провокаторів. Як тепер встановлено, фашисти 
спускають по 5-6 парашутистів-диверстантів у формі червоноармійців і 
ставлять перед ними завдання: руйнувати воєнні об'єкти, порушувати зв'язок, 
залізничне сполучення, шпигувати, сигналізувати ворожим літакам, сіяти 
паніку і провокаційні чутки серед населення» [8]. 

Для боротьби з ворожими шпигунами, охорони важливих промислових 
підприємств, підтримання порядку в місті у кінці червня в Кременчуці було 
сформовано 4 винищувальних батальйони. На міському водопроводі 
сформували групу сприяння винищувальним батальйонам, яка спільно з 
бійцями військ НКВС охороняла водонапірну башту, свердловини та 
накопичувальні резервуари для води. На озброєння робітників з групи сприяння 
виділили декілька гвинтівок система Мосіна [2, арк. 32]. 

В архіві Кременчуцькою краєзнавчого музею зберігається дуже важливий 
документ – спогади колишнього військового коменданта міста, підполковника 
у відставці Я. А. Дикого. Він пригадує, що вже з першого дня війни у 
Кременчуці було введено затемнення і світломаскування. А вночі 29 червня 
пости повітряного спостереження і зв’язку повідомили міський штаб 
протиповітряної оборони про наближення до міста ворожих літаків, у 
Кременчуці вперше оголосили бойову повітряну тривогу. Два німецьких літаки 
на великій висоті пролетіли над мостом через Дніпро і скинули кілька авіабомб. 
Та через несприятливі метереологічні умови влучити в нього фашистським 
пілотам не вдалося. Як пише далі Я. Дикий, «… цей нічний інцидент прикував 
загальну увагу до потреб протиповітряної оборони, і протягом тижня були 
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відриті щілини у кожному дворі для укриття від повітряного противника, а на 
вулицях міста підготували окопи повного профілю для оборони Кременчука. 

Місто зразу змінилося. Гнівні тривожні обличчя. Натовпи людей біля 
репродукторів» [2, арк. 43]. 

Поодинокі бомбардування міста ворожа авіація вела протягом липня, а з 
серпня, при наближенні фашистських військ до Кременчука, нальоти 
гітлерівських літаків набули систематичного характеру. Бомбові удари, 
особливо по залізничному вузлу, по мосту через Дніпро майже щоночі 
наносили літаки з інтервалами в 10-15 хвилин. Окремі літаки спочатку скидали 
освітлювальні ракети над містом, а потім починали бомбардування, тримаючи 
населення в постійній напрузі протягом цілої ночі. 

Протиповітряна оборона Кременчука була надто слабкою, місто захищав 
зенітний дивізіон із трьох батареї! Перша батарея охороняла міст через Дніпро, 
друга – залізничний вузол, третя – дислокувалась у районі Малої Кохнівки. 
Нагірна частина міста, особливо її центральні райони, практично залишилися 
беззахисними від ворожої авіації. Дійшло до того, що німецькі літаки на 
бриючому польоті обстрілювали на проспекті Леніна окремі автомобілі та 
невеликі групи цивільного населення. Особливо сильному бомбардуванню 
піддавались міст через Дніпро, який був частково пошкоджений і довелося 
наводити понтонний міст, залізнична станція, річковий затон, де перебували 
пароплави, елеватор, міська електростанція [2, арк. 43, 44]. 

Заходи із захисту від нальотів противника вживались і на водопроводі. 
Там збудували укриття та відрили декілька десятків щілин. Усі робітники і 
службовці пройшли повну підтримку за програмою протиповітряної оборони, 
які чергували під час авіаційних нальотів і мали гасити запалювальні бомби. 
Вживались додаткові заходи по укриттю запасів хлору. Споруди водопроводу 
на Піщанній горі і, особливо, водонапірна башта були прекрасним орієнтиром 
для німецьких льотчиків, але вони не бомбардували територію підприємства, а 
лише обстрілювали її з кулеметів. Вірогідно, німецьке командування, плануючи 
захоплення міста, розуміло все значення водопроводу для окупаційних військ і 
тому намагалось зберегти його у робочому стані. 

Від постійних авіаційних нальотів у місті часто спалахували пожежі, а 
тому співробітникам водопроводу довелося встановити додаткові гідранти, 
особливо на промислових підприємствах, що випускали продукцію для потреб 
фронту, у місцях дислокації військових частин, госпіталів. 12 липня 1941 року 
бюро Полтавського обкому КП(б)У і облвиконкому прийняло постанову «Про 
організацію аварійно-відбудовчих загонів місцевої протиповітряної оборони». 
В ній, зокрема, вказувалося: «З метою швидкої відбудови на випадок 
пошкодження при воєнних діях житлових будинків, лікарень, шкіл, 
водопроводів, каналізації, енергетики, зв'язку доріг, мостів, набережних і інших 
організувати протягом трьох днів не пізніше 15 липня аварійно-відбудовчі 
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загони місцевої протиповітряної оборони, в Полтаві і Кременчуці батальйони і 
в Лубнах роту» [7, с. 24]. 

Відповідно до цієї постанови із робітників та службовців Кременчуцького 
міського водопроводу сформували аварійно-відновлювальне відділення 
(10 чоловік), яке постійно перебувало на казарменому становищі і при потребі 
за наказом міськвиконкому направлялося для виконання ремонтних робіт [3, 
арк. 31]. 

Особливо ускладнилася ситуація у місті у зв'язку з наближенням ворога 
до правого берега Дніпра. 5-9 серпня 1941 року розгорнулися жорстокі бої на 
підступах до Крюкова, їх вела з гітлерівцями сформована ще у липні перша 
дивізія народного ополчення (командир полковник А. С. Платухін). Вона 
складалася з робітників промислових підприємств Кременчука, Крюківського 
вагоноремонтного заводу, партійних, профспілкових і комсомольських 
активістів. Незважаючи на виключний героїзм ополченців та великі втрати, 
понесені ними, рештки дивізії 9 серпня залишили Крюків. Ситуація 
ускладнювалася тим, що міст через Дніпро був напівзруйнований, переправа з 
правого берега на лівий здійснювалася на човнах і катерах. 

Ось як описував ці трагічні події очевидець: «Дніпрові гори стояли 
похмурі, лякаючи своєю непривітністю, ворожістю. Вони заморожували тіло, 
віднімали волю. У цих горах зачаївся жорстокий ворог... З математичною 
точністю один за одним лягають снаряди у військові цілі. 

Замовкли оборонні гармати. Не чути і вигуків «За родину!», «За 
Сталина!» В напрямку до Крюківського мосту бігли командири військових 
частин, партійні керівники, санітарні команди. Бігли обеззброєнні ополченці, 
червоноармійці. А снаряди з гір все падають і падають між їх рядами. 

Рев гармат, вибухи снарядів, вогонь, скрегіт металу, стогони поранених, 
хрипи вмираючих – все змішалося в один шум і гам радянського Крюкова. 
Тільки в одному сірому приміщенні міської лікарні, крізь зачинені віконниці 
видно, як там, миготить вогник і в темряві при свічці, яку тримає в руках 
куховарка «Іванівна», лікарі К. і Т. оперують поранених червоноармійців. 

Ранок приніс звістку: ворог у місті! Мешканців не видно. Тільки де-не-де 
поранені червоноармійці метушаться, намагаючись десь заховатися. Дехто з 
них кидається в Дніпро, фарбуючи його своєю кров'ю. На березі несподівано 
з'являються невідомі люди в сталевих касках і зеленій уніформі, з орлом на 
правому боці грудей» [5]. 

Залишення Крюкова радянськими військами надзвичайно ускладнило 
становище Кременчука. Фашистські артилерійські батареї за допомогою 
авіаційних коректувальників методично з правового берега Дніпра 
обстрілювали лівобережну частину міста. І це тривало протягом місяця. Як 
пригадує вже згадуваний підполковник А. Я. Дикий: «Місто Кременчук палало 
вдень і вночі, здалеку воно скидалось на єдину темну хмару, в якій неможливо 
було щось розгледіти» [2, арк. 44]. 
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Згідно з директивою ЦК ВКП(б)У від 29 червня 1941 року, у випадку 
загрози окупації якогось населеного пункту і його партійно-радянське 
керівництво повинно було евакуювати всі найбільш важливі промислові 
підприємства, майно установ, вивезти на схід кваліфікованих робітників, 
інженерно-технічний персонал. Ті матеріальні цінності, евакуювати які в силу 
тих чи інших причин не було змоги, підлягали знищенню на місці. Така тактика 
«спаленої землі» диктувалася суворими реаліями війни. Сталінське керівництво 
при цьому мало думало про тих людей, які не могли евакуюватися і залишились 
на окупованій ворогом території. 

Втрата Крюкова прискорила процес евакуації. Евакуація безпосередньо 
велася під керівництвом першого секретаря міськкому КП(б)У К. Р. Котлика та 
голови міськради Г. С. Лагна. На промислові підприємства, які підлягали 
евакуації, направили уповноважених міськкому партії, у числі тих, хто 
особливо відзначився при організації вивезення на схід промислового 
обладнання, вже в післявоєнній довідці Кременчуцького міськкому КП(б)У 
було відзначено і директора водопроводу М. К. Батогова [1, арк. 32]. За період з 
липня до початку вересня 1941 року з міста було евакуйовано 1100 вагонів із 
матеріальними цінностями [1, арк. 31]. Окрім того, охоплене панікою 
керівництво міста вже на другий день після залишення Крюкова прийняло 
рішення приступити до знищення промислового обладнання багатьох 
підприємств, включаючи машинобудівний завод ім. Сталіна, швейної, 
макаронної і трикотажної фабрики, електростанції. 10 серпня 1941 року були 
підпалені держмлини №№ 21 і 22 (директор Ланщихін), горів також елеватор, 
один з найбільших в Україні. У 1935-1937 роках його збудували ув'язнені, 
засуджені до порівняно невеликих термінів перебування у виправно-трудовому 
таборі за дрібні кримінальні злочини. Пізніше спеціалісти підрахували, що тоді 
в елеваторі згоріло стільки зерна, котрого вистачило б для харчування 
населенню міста на 25 років. Будь-які спроби населення розібрати по домівках 
принаймні незначної кількості цього зерна розглядалися владою як 
мародерство і суворо каралися по законам воєнного часу [4]. Що стосується 
міського водопроводу, то ніяких серйозних пошкоджень його обладнанню 
нанесено не було. Це було пов'язане з тим, що водопостачання Кременчука 
потрібно було здійснювати до останнього дня перебування там радянських 
військ. 

У липні-серпні 1941 року навколо Кременчука велося грандіозне 
спорудження земляних укріплень. Щодня 9-10 тисяч жителів міста вручну рили 
окопи, протитанкові рови. Кожне підприємство чи установи направляли на 
земельні роботи визначене міськвиконкомом число співробітників. Міський 
водопровід надсилав щодня 25-30 осіб з лопатами. Норма виробітку на одну 
людину сягала до 8-9 м3 ґрунту. Окрім того, на міській водопровід покладався 
обов'язок забезпечувати працюючих на будівництві оборонних споруд питною 
водою. В основному це робилося з допомогою мобілізованих із навколишніх 
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колгоспів кінних водовозок. Діжки наповнювали водою з найближчих до 
оборонних позицій водорозборів та кранів і розвозили вздовж ліній окопів і 
ровів. Досить часто земельні роботи велись під вогнем ворожої авіації. 
Німецькі льотчики не тільки скидали бомби, розстрілювали з кулеметів 
працюючих, серед яких було багато жінок, стариків і підлітків, але й розкидали 
листівки, у яких переконували населення припинити ці роботи, бо, мовляв, 
німецькі танки безперешкодно пройдуть через виконані ними «ямки». 

Насправді, вириті жителями Кременчука окопи знадобилися тоді, коли 
воїни 297-ї стрілецької дивізії з 6 серпня 1941 року по 9 вересня 1941 року вели 
кровопролитні бої з гітлерівцями на лівому березі Дніпра на близьких підступах 
до міста [2, арк. 47]. 

Тимчасово залишаючи Кременчук, органи радянської влади не вдавалися 
до масових руйнувань устаткування та приміщень промислових підприємств. 
Для вищого керівництва країни було цілком зрозумілим, що з часом усе це 
доведеться відбудовувати і тому виведенню з ладу підлягали тільки ті об'єкти, 
якими ворог міг користуватися для збільшення свого воєнно-промислового 
потенціалу. Звичайно, найбільш цінні верстати, механізми, інше обладнання, 
матеріали вивозилися на схід. Однак при цьому враховувалася насамперед 
можливість використання евакуйованих підприємств, їх обладнання для випуску 
там зброї, боєприпасів, спорядження для військ тощо. До того ж для проведення 
евакуації було замало часу і транспортних засобів. Пізніше фашисти та їх 
прибічники звинувачували більшовиків у безцільному нищенні багатьох 
підприємств у Кременчуці. Однак при цьому не згадували, що місто тривалий 
час піддавалось артилерійським обстрілам та масовим бомбардуванням з 
повітря, що вело до значних руйнувань, було причиною пожеж тощо. 

Оскільки робота таких підприємств, як електростанція і водопровід, була 
необхідна до останніх днів перебування радянських військ у Кременчуці, 
довелося залишити мінімальну кількість турбінно-генераторного обладнання. 
За день до вступу німців до Кременчука водопровід було зупинено. Деяке 
обладнання частково демонтували і деталі розкидали тут же на території 
підприємства. 

9 вересня 1941 року гітлерівські війська вступили в Кременчук. Для 
трудівників міського водогону, як і для всіх кременчужан, настали важкі часи 
окупаційного режиму, а потім, після визволення Кременчука Червоною армією 
у вересні 1943 року, – напруженої праці по відбудові зруйнованого німецько-
фашистськими загарбниками водопровідного господарства, забезпечення 
надійного водопостачання міста на Дніпрі. 
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РОЗГОРТАННЯ	ПАРТИЗАНСЬКОГО	РУХУ	НА	ТЕРИТОРІЇ	
ПОЛТАВЩИНИ:	РЕАЛІЇ	НАРОДНОЇ	БОРОТЬБИ	

Наталія	Горпинченко		
 
Указом Президента України, з метою увіковічнення всенародної боротьби 

та вшанування подвигу партизанів і підпільників в Україні встановлено 
щорічне державне свято – День партизанської слави, яке відзначається 22 
вересня. Відтоді наша країна офіційно вшановує подвиг учасників боротьби із 
фашизмом у часи Великої Вітчизняної війни. 

Український партизанський рух визнано Другим партизанським фронтом. 
Він відіграв важливу роль у визволенні українських земель від окупації та в 
розгромі німецько-фашистських полчищ.  

Сьгодні, відзначаючи 70-річчя партизанського руху в Україні, спробуємо 
в нашій роботі розглянути обставини, за яких відбувалося розгортання 
партизанського руху на Полтавщині, які труднощі виникали під час організації 
партизанських загонів, як склалася доля партизанських загонів краю. 

На думку історика В. Ревегука, цю тему висвітлювали із значними 
ідеологічними перекрученнями: перебільшували роль партійних організацій, 
замовчували негативні факти, настійно підкреслювали далекі від правди 
висновки про єдність партії і народу в боротьбі з німецько-фашистськими 
окупантамит [5, c.6]. 

Тому необхідно відстоювати історичну правду, розглядати події того часу 
з різних позицій, щодо ролі та значення підпільно-партизанського руху в роки 
Великої Вітчизняної війни. 

Із перших днів війни німецькі окупанти захопили значну територію 
Радянського Союзу. Для Полтавщини 1941 рік мав особливо трагічне 
забарвлення - загибель штабу Південно-Західного фронту  та його командувача 
генерал-полковника М. Кирпоноса. Наслідном цих подій стало створення 
фашистами концентраційного табору „Хорольська яма” і водночас значне 
посилення опору окупантам, активізація партизанського руху на Полтавщині. 

Окупаційний режим, нав’язаний українському народові у вигляді „нового 
порядку”, переслідував мету цілковитиго знекровлення корінного населення, 
намагався максимально повно використати захоплену радянську інфраструктуру 
та створив систему матеріально-технічного забезпечення своїх військ. Ніхто не 
очікував такої довготривалої, виснажливої війни, ворожої окупації та пов’язаних 
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із нею репресій. У взаєминах з новою німецькою владою перед українським 
населенням постала дилема: підкоритися окупантам або чинити опір. 

Офіційна сучасна історична наука зазначає: становище українців на 
початку Другої світової війни було особливим. Сталінський режим приніс 
багато страждань і горя населенню України, тому значна його частина не хотіла 
підтримувати Радянську владу. Слід зазначити, що почуття образи на 
Радянську владу, прагнення зайняти керівне місце за умов „нового порядку”, 
сподівання реалізувати ідею відродження національної  державності, штовхали 
на свідому співпрацю із загарбниками.  Праця на фашистів була єдиним 
шансом вижити на окупованій території. Стрімкий наступ німецької армії, 
жорстокий окупаційний режим переконував у непереможності вермахту, тому 
чинити опір ворогам здавалося марною справою. Жителі Полтавщини  ставали 
колабораціоналістами – зрадниками своєї батьківщини, співпрацюючи з 
фашистами на окупованих територіях [2, с. 590]. 

Таку ж думку висловлює авторський колектив регіонального підручника  
„Історія Полтавщини для школярів 11 клас” за редакцією О. Білоуська, 
Т. Пустовіта, В. Ревегука та ін., що українське суспільство розділилося на три 
категорії: 1) тих, хто очікував приходу німців; 2) тих, хто байдуже сприйняв 
зміну влади; 3) тих, хто з острахом дивився в майбутнє, але все ж сподівався на 
краще. Використавши у своїх інтересах усі ці суспільні категорії, нацисти не 
залишили шансів жодній із них [5, с.92]. 

Тотальний німецький режим принципово змінив суспільні настрої та 
породив таке важливе явище, як антинацистський Рух Опору. 

Тому, з початку наступу фашистів на теренах України гостро постало 
питання протидії намірам окупантів. 

Існує думка: до війни треба бути готовим. Слід зазначити, що перед 
початком війни, не виключаючи ймовірності вторгнення противника, радянське 
керівництво вживало різних заходів щодо завчасної підготовки визвольного 
руху. Зокрема, облаштовувалися схованки зі зброєю, боєприпасами, 
продовольством, а також готувалися кадри для диверсійних формувань. Однак, 
доктрина наступальної війни на чужій території припинила в 1930-х рр. 
підготовку партизанів. 

Коли ж Вермахт став стрімко просуватися вглиб країни, то стало 
зрозумілим, що повернути втрачені території найближчим часом не вдасться, 
Кремль повернувся до ідеї розгортання підпільно-партизанської боротьби в 
тилу ворога. 

Зародження Руху Опору почалося вже влітку 1941 року. Саме тоді 
з’явилися перші відповідні вказівки командування Червоної Армії та лідерів 
партійних органів.  

У відомій Директиві ЦК ВКП(б) та РНК СРСР від 29 червня 1941 р. було 
сказано: «На зайнятих ворогом територіях організувати диверсійні загони і 
групи для боротьби з частинами ворожих військ для розгортання 
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партизанського протистояння, у захоплених районах створювати нестерпні 
умови для ворога, переслідувати і знищувати його, зривати всі його заходи». 

Формувати партизанські загони на Полтавщині розпочали в серпні 1941р., 
коли німецькі війська вже підійшли до Дніпра. Після відступу радянських військ 
на окупованих землях залишився актив (як правило, партійні та адміністратині 
посадовці) для розгортання партизанської діяльності. Але на практиці сформувати 
партизанські загони було значно важче, ніж це здавалося.  Дотримуються думки 
О. Білоусько, В. Ревечук та інші краєзнавці Полтави, що парнійне керівництво до 
підпільної роботи готувалося не серйозно. Людей підбирали поспіхом, при цому 
часто використовували відомі аргументи: або зголошуєтесь, або йдете під суд 
трибуналу. Бази закладали нашвидкоруч, конспіративні квартири підбирали 
абияк, систему зв’язку не продумували [6, с. 133]. 

Для керівництва рухом опору Полтавський обком КП(б)У залишив 135 
секретарів міськомів і райкомів партії, 150 комуністів із досвідом партизанської 
боротьби та 150 політичних комісарів при них. 

Призначені командири загонів не мали ні військових знань, ні певного 
досвіду. Самі загони були дрібними, без відповідного військового вишколу. 

У першій половині липня 1941 року в областях створили короткочасні 
курси при обкомах партії. Такі курси діяли і в Полтаві. Очолив їх 
В. А. Наріжний. Навчання тривало всього 5 дняв, курсантів готували головним 
чином до проведення диверсій на транспорті, підриву мостів, залізничних колій 
[5, с.134]. 

Для партизан заздалегідь заклали продовольчі бази і зброю, про які знали 
лише довірені особи. Більшість закладених баз була видана німцям уже в перші 
дні окупації, тому загони фактично залишилися без запасів продовольства та 
зброї. 

Ще однією з причин, яка завадила розгортанню партизанського руху на 
Полтавщині, була та, що партизанські загони розпадалися з вини їхніх 
керівників, а ще більше - через небажання людей залишатися у ворожому тилу. 
Так, партизанський загін із Полтави залишив та втік секретар підпільного 
міськкому КП(б)У А.С. Черненко. Така ж доля Зіньківського партизанського 
загону, який залишив напризволяще перший секретар райкому партії 
П. Т. Сороковий. 

Бійці наслідували приклад свого командира, або розходилися по 
домівках, або пробиралися за лінію фронту. Згодом більшість із них виловила 
поліція і розстріляла. З настанням осінніх холодів загони зменшувалися в 
чисельності. Постійних баз і теплих землянок не мали, тому ночували в наспіх 
споруджених куренях, скирдах соломи. 

Половина партизан Котелевського загону з наближенням німців покинула 
Котелевщину та відійшла за лінію фронту, одинадцятьох піймали і розстріляли 
поліціянти, четверо загинуло в перестрілці, а двоє виявилися зрадниками і 
видали німцям закладені бази. Така ж доля спіткала і три опішнянські загони. 
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Частина партизанів дезертувала в радянський тил, а більшість здалася німцям і 
була ними розстріляна. 

Документи держархіву розповідають, що реально на Полтавщині в 
вересні – жовтні 1941 року вступили в боротьбу: 1 підпільний центр, 7 
підпільних райкомів партії, 22 партизанських загонів, 11 партизанських груп, 
кілька десятків підпільних і патріотичних груп. Вони об’єднували понад десять 
тисяч  радянських патріотів [3 с.5]. 

Багатотомне видання „Історія міст і сіл УРСР” (Полтавська область) 
повідомляє: у ворожому тилу діяли Лохвицько-Сенчанський партійний центр, 9 
райкомів партії, 19 первинних парт організацій, 12 партійних груп, 39 
патріотичних антифашистських груп, 2 партизанських з’єднання, 19 
партизанських загонів та 7 партизанських груп. [4, с.48]  

Ці дані свідчать про те, що партизанський рух, незважаючи на труднощі, 
розгорнув боротьбу з окупантами. Партизанські загони діяли в 10 районах 
області, та найбільш активно - у Гадяцькому, Миргородському, Шишацькому, 
Зіньківському, Лохвицькому районах.   

Документи Держархіву Полтавської області повідомляють, що 
найбільшими осередками, де діяли партизанські загони, були Гадяцький, 
Миргородський та Шишацький райони. Більшість загонів створили у вересні 
1941 р. Вони складалися з 15 - 30 чоловік. Найбільше партизанів, до 150 осіб, 
налічував партизанський загін „Перемога”, що діяв на території 
Миргородського району, очолюваний командиром Григорієм Олексійовичем 
Іващенком [3, с. 110]. 

Більшість істориків-краєзнавців у своїх дослідженнях піднімають питання 
про воєнні здобутки полтавських партизан. Радянська історична наука 
замовчувала поразки та труднощі бійців і висвітлювала лише перемоги та 
успішні операції командирів партизанських загонів. Сучасна історична точка 
зору свідчить про те, що воєнні здобутки партизан були незначними і особливої 
небезпеки німецько-фашистській владі не завдавали. 

Першим боротьбу із загарбниками розпочав партизанський загін, 
сформований у селі Бакумівка Комишнянського району, яким командував           
Д. Ю. Безпалько. Протягом короткого часу вони підірвали два дерев’яних 
мости через Псел, знищили німецький автомобіль поблизу Попівки, убивши 
при цьому сім ворогів. 22 жовтня поблизу станції Ромодан месники підірвали 
військовий ешелон. Партизани загону провели декілька диверсій у тилу ворога. 

Миргородський партизанський загін допомагав червоноармійцям 
виходити з оточення та вів антифашистську агітацію серед населення. 
Протягом жовтня в партизанській друкарні було видруковано українською 
мовою вісім листівок, від 500 до 1000 примірників. Партизани збирали 
розвідувальну інформацію і передавали її до штабу партизанського руху. У 
день святкування жовтневої революції партизани с. Великі Будища вивісили 
червоні прапори. 
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У перші дні окупації партизани Шишацького району особливої 
активності не проявляли, а допомагали бійцям Південно-Західного фронту 
виходити з оточення. 4 листопада вони вбили німецького полковника, унтер-
офіцера і єфрейтора, які зупинилися на ночівлю в Баранівці і захопили важливі 
штабні документи. У відповідь німці розстріляи одинадцять мирних жителів, а 
село повністю спалили [1, с. 281-282]. 

Таким чином, дії партизан були незначними, а репресії з боку фашистів 
приносили страждання, незгоди мирному населенню краю. 

Відсутність програми чітких дій і досвіду, відірваність від центрального 
керівництва призвели до того, що більшість створених партизанських загонів та 
підпільних груп так і не розгорнули своєї діяльності. Для прикладу можна 
назвати партизанський загін Новосанжарського району із 35 чоловік, яким 
керував голова Новосанжарського райвиконкому М. Г. Коптенко. До  жовтня 
1941 р. цей загін знаходився в лісі, а потім командиром загону був розпущений 
[8, с.211]. 

У жовтні 1941 р. на теренах Полтавщини опинилися два загони чекістів, 
сформовані для порятунку керівництва НКВС УРСР, що потрапило в оточення 
разом з арміями  Південно-Західного фронту. Їх очолювали І. І. Скобелєв та 
І. Й. Копьонкін. На початку листопада І. Й. Копьонкін встановив зв’язок із 
партизанським загоном Г. О. Іващенка. Разом вони влаштували засідку біля с. 
Велика Обухівка. В ході сутички було вбито і поранено декілька німецьких 
вояків. І. Й. Копьонкін зазначав, що німців було вбито 57 і поранено 18. Ці 
цифри викликають сумніви, адже насправді партизани вели оборонні бої, 
відступали і порахувати вбитих німців не було можливості. 

У відповідь карателі того ж дня розстріляли 312 жителів Великої 
Обухівки, спалили колгоспні будівлі і 215 хат колгоспників. Жорстокий терор 
окупантів унеможливлював допомогу партизанам з боку місцевого населення 
[6, с. 139]. 

Крім того, негативним явищем стала діяльність енкавидистів І. Й. 
Копьонкіна та І. Скобелєва. За їхнім наказом розправлялись з усіма, хто на їх 
думку, виявляв лояльне ставлення до німців. Так, у Великій Обухівці вони 
розстріляли сім’ю у складі батька, матері і чотирьох синів. Без будь-яких 
підстав копьонківці розстріляли п’ять хлопців віком від 14 до 19 років, 
звинувативши їх у зв’язках з окупантами. В. Ревегук зазначає, що подібні 
розправи чекісти влаштовували повсюдно, нерідко перевдягаючись у німецьку 
чи поліцейську форму. Ще не вбивши жодного ворога, енкаведисти знищили 27 
мирних жителів. 

Після цього невдоволені каральними операціями чекістів, більшість 
місцевих партизан, кинувши зброю, залишали загін. Через таку діяльність 
жоден місцевий житель до партизан не пристав. Місцеве населення перебувало 
між молотом і ковадлом: під загрозою репресій і  від партизан, і від окупантів 
[7, с.6]. 
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По-різному склалася доля партизанських загонів на Полтавщині. З 
настанням зимових холодів німецькі гарнізони і загони поліції проводили 
систематичне прочісування лісів. Партизанські загони почали стягуватися 
ближче до табору І. Й. Копьонкіна, який  знаходився в лісі поблизу 
с. Сакалівка. На нараді командирів партизанських загонів вирішили здійснити 
напад на Лютеньку, яка вважалася однією з опорних баз німецьких загарбників 
у боротьбі з партизанами. За спогадами очевидців, навколо Лютеньки були 
хутори з населенням, вороже налаштованим до Радянської влади, тому німці 
там і розташували свою базу. Успіх цієї операції залежав від раптовості нападу, 
але вона якраз і була втрачена, тому що не всі загони своєчасно зайняли вихідні 
позиції. Німецький гарнізон Лютеньки зумів відбитися. Напад на цей гарнізон 
став останнім активним виступом партизан. 

Таким чином, більшість партизанських загонів розпалася через 
відсутність баз, були заарештовані і розстріляні окупантами командири, тому 
загони припиняли свої дії, за доносом зрадників деякі групи були розбиті. 
Більшість партизанських загонів увійшли до складу об’єднаного загону 
І. Й. Копьонкіна та Г. О. Іващенка. 

Нестача боєприпасів, одягу і взуття в умовах суворої зими, також 
відсутність дієвої допомоги місцевого населення привели партизан до думки 
про безперспективність подальшої боротьби з ворогом на окупованій території 
та необхідність залишити Полтавщину і прориватися за лінію фронту. 

Загони І. Й. Копьонкіна, І. Соболєва та Д. Безпалька вирушили через 
лінію фронту, а залишки Миргородського, Гадяцького і Комишнянського 
загонів повернулись у лютенські ліси. Вони знову зіткнулися з труднощами, 
розбилися на дрібні групи, на хуторі Веселому були виявлені фашистами та 
розстріляні. 

Такими є події партизанського руху, що розгортався на Полтавщині у 
1941 році. Факти свідчать, що початковий період війни, особливо осінь-зима 
1941 р., для паризанських формувань і підпілля був надзвичайно складний.  

У документах, що стосуються діяльності Полтавського обласного і 
районного комітетів компартії перших післявоєнних років, збереглося досить 
багато відомостей про різні партизанські групи та підпільні організації, котрі 
існували на території області, але більшість офіційно так і не було визнано 
партизанськими чи підпільницькими, бо «зброї не мали, жодного німецько-
фашистського окупанта не знищено і ніяких диверсій в німецькому тилу не 
проведено» [8, с. 213]. 

Таким чином, широко розгорнута перед відступом радянських військ 
робота з організації партизанського руху на території Полтавщини не дала 
очікуваних результатів. Причиною цього стали поспіх при формуванні груп і 
загонів, недостатнє знання кадрів, відсутність зв’язку, як між загонами, так із 
центральним керівництвом. На початку війни партизанські загони були погано 
озброєні і навчені. Бази і склади з харчами і медикаментами частіше 
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потрапляли до рук фашистів, а не до партизан. Надія бійців на підтримку й 
допомогу місцевого населення виявилася марною: залякане терором, воно всіх 
боялося і нікому не довіряло. 

І все ж таки, ні жорстокий окупаційний режим, ні підступна пропаганда 
не допомогли фашистам погасити полум’я партизанської боротьби. Про 
розгортання партизанського руху на Полтавщині свідчать численні групи і 
партизанські загони, що діяли на теренах нашого краю. Незважаючи на 
жорстокий терор фашистів, партизанський рух продовжував діяти на території 
Полтавщини у 1942 – 1943 рр. За словами відомого українського історика 
М. Коваля: «там, де німців у 1941 році зустрічали з хлібом та сіллю, у 1942 році 
вже ставили міни». 

Завдяки мужності, стійкості партизан було виконано основне завдання – 
організація допомоги бійцям Південно-Західного фронту, які виходили з 
оточення. Вони налагодили переправи через р.Псел у трьох селах 
Миргородського району і допомогли вийти з оточення близько 12 тис. бійців і 
командирів Червоної Армії. 

Партизани руйнували дорожні комунікації військових об’єктів та засоби 
зв’язку, перешкоджали німцям створити окупаційний адміністративний апарат і 
допоміжну українську поліцію. Партизани проводили розвідку, 
розповсюджували інформацію про події на фронті серед мирного населення, 
проводили активну антифашистську агітацію.  

За масштабами політичних і військових результатів всенародна боротьба 
в тилу ворога стала важливим військово-політичним фактором в розгромі 
фашизму. Відважна і самовіддана діяльність партизанів і підпільників отримала 
всенародне визнання. Блозько 200 тисяч учасників бойових дій нагороджені 
орденами та медалями, в тому числі понад 127 тисяч – медаллю «Партизан 
Великої Вітчизняної війни» I та II ступенів, 233 відважним присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. 

Тема даної роботи широко описана в періодичних виданнях, працях 
істориків-краєзнавців. Зрозуміло, що кожне нове покоління дивиться на минуле 
очима свого часу. Це має бути не байдужий відсторонений погляд на тих, хто 
боронив Вітчизну і творив перемогу, а правдивий без перебільшувань і 
замовчувань виклад реальних подій початку війни. Він необхідний для того, 
щоб знову і знову виносити уроки тих давніх подій у порівнянні з реаліями 
нинішнього мінливого світу. 
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АНТИРАДЯНСЬКА	ТА	АНТИЄВРЕЙСЬКА	ПРОПАГАНДА	В	
ОКУПАЦІЙНІЙ	ПРЕСІ	НА	ПОЛТАВЩИНІ	В	1941	РОЦІ	

Тетяна	Лимар		
 

На початку 21-го століття в українській історичній науці поступово 
починають з’являтися перші праці науковців, у яких преса часів окупації, 
зокрема, її антисемітська складова, розглядаються не тільки як одне з джерел з 
вивчення історії Голокосту на землях України, але й як окремий предмет 
досліджень. Побачили світ публікації, в яких фактично вперше вивчається 
структура українських періодичних видань часів окупації, персональний склад 
редакції, доля окремих учасників редакційної колегії, кількісні параметри 
видань, перші спроби визначення критеріїв щодо класифікації преси 
окупованого періоду, розпочався процес створення наукових баз даних 
періодики та намагання дослідників ввести в ці бази всі найважливіші критерії 
класифікації преси [14, с.8]. 

Преса окупаційного періоду є одним з найважливіших джерел вивчення 
історії Полтавщини в 1941–1943 рр. В ній відображено весь спектр життя 
населення на окупованій території.    

В період окупації територія Полтавщини входила до прифронтової зони 
(до 1 жовтня 1942р. – частково) і  Рейхскомісаріату Україна ( частково, а з          
2 жовтня 1942 р. – вся територія). 

Яке ж місце у воєнно-стратегічних намірах і політико-адміністративній 
практиці завойовників  належало окупаційній пресі? Видання преси було одним 
з головних  напрямків «активної пропаганди», яка покладалася на підрозділи, 
додані до кожної з груп армій вторгнення так званих відділів пропаганди. У 
перші тижні окупації  ініціаторами видання газет нерідко виступали діячі опору 
більшовизму та представники ОУН [27,с.54]. У Рейхскомісаріаті, що був 
адміністративно-територіальною одиницею, яка перебувала під керуванням 
цивільної нацистської адміністрації, преса була цілком доступна жителям 
великих та маленьких міст, і їх жителі могли цілком легко підписатися на 
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газети. На території Полтавщини виходило 10 газет українською мовою. 
Періодичність  видання становила 2-6 раз на тиждень. 

Порівнюючи списки періодичних видань, систематизованих згідно з 
генеральними округами, із сучасним адміністративно-територіальним поділом 
нашої держави та Республіки Білорусь, можемо зазначити, що кількість 
періодичних видань на території Полтавщини лише на одне менше, ніж 
припадає на м. Київ та Київську область разом [ 27, с.56]. 

Характеризуючи сутність та особливості нацистської пропаганди на 
території України, слід детально вивчити і питання, пов’язані з ключовим її 
елементом – окупаційною пресою. Адже саме періодичні видання здебільшого 
відбивали зміст та спрямованість нацистської пропаганди на окупованій 
території і були одним з найважливіших факторів формування громадської 
думки місцевого населення. 

З самого початку окупації колабораційна преса твердила про участь 
сотень і тисяч українців у боях з більшовиками, та про їх подвиги.  Замість 
того, щоб змальовувати світле майбутнє для місцевих жителів, пропаганда 
зосередилася передусім на спільності цілей «визволеного від більшовизму» 
населення та окупантів, наявності спільного ворога – більшовизму. 
Ефективнішою за все була антибільшовицька агітація, спрямована на розкриття 
цілком реальних злочинів радянської системи. В цілому серед основної маси 
антирадянської агітації можна виділити декілька напрямків: 

−−  розкриття злочинів радянського режиму; 
−−  дискредитація радянського керівництва; 
−−  дискредитація військ Червоної армії. 
Кожен з них мав свою мету. Щодо першого напрямку, то вже у 

початкових номерах газети звинувачувалось представників комуністичної 
партії у руйнації об’єктів господарювання: фабрик, заводів, майстерень, 
складів, шкіл та ін. Так, газети «Дніпрова хвиля» та «Голос Полтавщини» на    
1-2 сторінках писали: «ошаленілі банди московсько-жидівських колонізаторів 
безладно повтікали, але ще заздалегідь вчинили руйнацію всього того, що було 
збудовано, створено важкою працею українського населення…» [10,с.1] та ще 
ряд статей такого ж змісту. Стаття «Горіло місто»[29, с.3], вміщена в 
«Дніпровій хвилі» від 28.10.1941р., де у підпалі ряду підприємств 
звинувачувалися комуніст і єврей , була передрукована і в «Голосі 
Полтавщини», що почала виходити дещо пізніше. Не можна оминути і широке 
висвітлення в полтавських окупаційних газетах такого злочину радянської 
влади, як Голодомор. Деякі статті на цю тематику містилися вже в перших 
номерах газет. Так «Дніпрова хвиля» розмістила на своїх шпальтах статті 
«Гребля біля Дніпра» [3], «Нація – скаржиться» [12], в яких відверто 
звинувачувала радянський режим у проведенні штучного голоду в 1933 році.     

Щодо другого напрямку антирадянської агітації , то перші сторінки часто 
містили матеріали, які дискредитували владу Радянського Союзу. Так перший 
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номер «Дніпрової хвилі», виданий 28 жовтня 1941 року мав статтю «Втеча 
Сталіна і Молотова із Москви», де автор стверджував, що керівники держави 
виїхали до Сталінграду. На початку листопада 1941 року преса містила 
матеріали про переїзд радянського керівництва на Поволжя, Кавказ, Далекий 
Схід [20]. Під такою ж назвою містилася стаття і в «Голосі Полтавщини», де 
вказувалося інше місце «переховування» лідерів радянської держави. Ряд 
публікацій зазначали: «Тимошенко і Ворошилов усунені, Будьонний у 
в’язниці» [23]. Статті такого ґатунку містилися поряд із статтями, що 
прославляли гітлерівське керівництво, його «турботу» щодо «визволених» 
народів.  

Третій напрямок містив статті, що вказували на поразки Червоної Армії в 
ході війни. 

Найпоширенішим  пропагандистським штампом, що використовувався у 
агітаційній роботі серед добровольців німецької армії та поліції, стала типово 
нацистська ідеологічна конструкція про «жидобільшовизм». Її метою було 
обґрунтувати державний антисемітизм окупантів ототожненням основного 
ворога – євреїв , з основним ворогом «визволених» народів-більшовиками.  

Все частіше в газетах з’являлося «пророцтво» Гітлера про знищення всіх 
євреїв, як основних зачинщиків війни. Так, у 5 номері газети «Дніпрова хвиля» 
від 13.11.41р. на першій сторінці вміщено статтю «З промови А.Гітлера в день 
пам’яті полеглих героїв 9 листопада», де наведена така цитата: «Поза кулісами 
цієї війни стоїть інтернаціональне жидівство» [8, с.1]. 

Преса виконувала стратегічне завдання нацистської ідеології: домогтися, 
щоб якомога більше населення окупованих земель пройнялося антисемітськими 
й антикомуністичними поглядами, причому головним «технологічним» 
прийомом для досягнення цієї мети було ототожнення єврейства з марксизмом, 
більшовизмом, радянською владою та її репресивною системою. Саме з таких 
позицій висвітлювалися теми статей: «Народе, помагай сам собі»[ 10, с.1], 
«Гребля біля Дніпра», [3], «Не гаючи часу» [22], «Нація – скаржиться» [12] та ін. 

В статтях, надрукованих у місцевій окупаційній пресі, євреїв 
звинувачували у руйнації будівель фабрик, заводів, магазинів, складів. Так, в 
статті «Народе, помагай собі сам» говорилося : «ошаленілі банди московсько-
жидівських колонізаторів безладно повтікали, але ще заздалегідь вчинили 
руйнацію всього того, що було збудовано, створено важкою працею 
українського населення…»[10, с.1], «жиди і більшовики, кидаючи місто 
Кременчук, знищили або зіпсували всі заводи і фабрики. Ці варвари щоденно 
галасували, як Німецька Армія знищує українські міста… але кожен знає, що 
жидо-більшовицькі комісари… все знищили самі» [28, с.3], «директор млинів 
№21 і №22, жид Ланщихін з комуністом Дядечкіним почали підпали. 
Спалахнули шорна фабрика, кондитерська, лісзавод, трикотажна фабрика… 
кожен трудівник-українець з болем у душі спостерігав цю дику руїну» [29].  
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Звинувачували євреїв і у проведенні Голодомору : « В підлому племені 
жидівському Москва находить собі вірних союзників. Обдумане, диявольське 
винищення українського народу продовжується. Московсько-жидівські  
колонізатори єдино з цією метою організували голод 33-го року» [ 21].  

Підсумовуючи напрями, теми антисемітської пропаганди, можна 
виокремити такі з них: 

– ототожнення єврейства з комуністичною ідеологією, радянською 
владою, репресивною системою сталінізму; 

– прийняття позиції Німеччини щодо вирішення «єврейського питання»; 
широке цитування Гітлера з цього приводу; 

– утвердження ідеї про те, що радянські євреї свідомо нищили 
український народ, його культуру; доведення цього, як за допомогою 
життєписів відомих у радянській політиці євреїв, так і на місцевих матеріалах; 

– нагнітання мотиву «єврейської провини» за всі глобальні та локальні 
негаразди; 

– декларування тез про те, що євреї – це реальні палії війни, оскільки 
прагнуть світового панування. 

Оскільки майже в кожному числі обов’язково було вміщене щось із 
виразними антисемітськими мотивами, то діходимо висновку, що справді, 
окупаційні друковані органи нерідко були інструментом маніпулювання 
свідомістю місцевого населення, одним із чинників заохочення антиєврейської 
поведінки, формування байдужого ставлення до долі євреїв навіть поміж 
найближчого оточення – колишніх колег, сусідів. ЗМІ долучилися до 
розпалювання міжнаціональної ворожнечі, що сприяло створенню терпимого 
до винищення євреїв морально-психологічного клімату, коли участь українців у 
вбивстві земляків, з котрими донедавна жили у злагоді, виправдовувалась, а 
допомога їм засуджувалася. Яскравим прикладом цього може слугувати 
винищення єврейського населення на теренах Полтавщини, що здійснювалось 
окупантами за допомогою місцевих поліцаїв [2]. 

Підрахувавши кількість висловів в періодиці окупованої Полтавщини, на 
кшталт: «жидобільшовизм», «жидівські покидьки», «жидомасони», 
«московсько-жидівські колонізатори» та ін., було встановлено, що такі вислови 
зустрічалися, в середньому, у 8 статтях з 16, які містив один номер газети, і 4-8 
разів в одній статті.  

Таким чином, можна зазначити що антисемітська пропаганда в 
окупаційній пресі на теренах Полтавщини в 1941–1943 рр. становила левову 
частку і сприяла нагнітанню антиєврейських  настроїв.  

Діяльність окупаційної преси на території Полтавщини в 1941 р. була 
досить неоднозначною. Серед надрукованих матеріалів, більша частина (від 8 
до 10 статей із 16 в одному номері) містила антирадянську та антиєврейську 
пропаганду. Частина статей (переважно у 1941р.) була спрямована на 
піднесення національно-патріотичних настроїв. Зміни у структурі і змісті 
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окупаційних газет були пов’язані зі зміною адміністрації на окупованій 
території. 

Кожен з напрямків нацистської пропаганди мав свою мету: розпалити у 
місцевого населення ненависть до комуністів і заохотити до колаборації, 
деморалізація населення окупованої території, яке мало відчути себе зрадженим 
і покинутим напризволяще керівництвом держави, і, відповідно, мало краще 
коритися новій адміністрації. Це мало, на думку окупаційної влади, знизити 
активність підпільного та партизанського рухів на Полтавщині. 

Таким чином, дослідження окупаційної преси дають можливість 
встановити причинно-наслідкові зв’язки подій воєнного періоду, мають 
застерегти сучасні засоби масової інформації від розпалювання ворожнечі в 
суспільстві (між соціальними, релігійними, етнічними, партійними групами), 
показати ступінь відповідальності за вміщену в них інформацію. Деякі 
стереотипи, що до цього часу існують у свідомості багатьох жителів України і 
передаються від покоління до покоління, були укоріненні в свідомості людей 
саме в роки окупації. Часто, навіть у сучасних періодичних виданнях та в 
мережі Інтернет, містяться матеріали, які мало чим відрізняються від тих, що 
були в свій час підготовлені Інститутом пропаганди «доктора Геббельса» і 
містилися на сторінках окупаційних періодичних видань. Саме тому аналіз 
преси періоду окупації Полтавщини (і України в цілому) є актуальним 
завданням не тільки для істориків,  але і для всіх громадян України. 
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ОКУПАЦІЙНИЙ	РЕЖИМ	НА	ХОРОЛЬЩИНІ:	ЗА	СВІДЧЕННЯМИ	
ОЧЕВИДЦІВ	ПОДІЙ	

Ніна	Цехмістро,		
Вікторія	Домненко	

 
Чим далі у глиб історії відходять грізні воєнні роки, тим більшої уваги 

потребують люди, які були свідками тих подій, а їх досвід і спогади набувають 
все більшого значення. Записи та усні спогади є ефективним інструментом 
відтворення минулого. Вони передають безпосередні враження сучасників 
подій від пережитих ними епізодів і випадків, дають можливість максимально 
проникнути у світосприйняття людей того часу, відобразити нюанси, які 
неможливо пізнати в інший спосіб, глибше зрозуміти тогочасну дійсність. 
Спогади ветеранів відтворюють окремі факти радянсько-німецької війни та 
жахливі епізоди окупаційного режиму. 

У статті зроблена спроба на основі методів усної історії та мікроісторії 
розглянути встановлення окупаційного режиму в 1941 р. на території 
Хорольського району. Поєднання цих двох підходів до вивчення історії дає 
можливість акцентувати окремі життєві долі людей і конкретні події, позаяк 
мінімальні факти і окремі випадки можуть слугувати виявленню загальних 
явищ. 

Територія Полтавщини двічі зазнала жахливих руйнувань: у серпні-
жовтні 1941 р., коли фашистські війська вторглися на територію області і, 
долаючи опір армій Південно-Західного фронту під командуванням генерал-
полковника М.П. Кирпоноса, просувалися на схід. Вдруге – в серпні-вересні 
1943 р., коли після поразки під Сталінградом і на Курській дузі, фашисти 
відступали, безжалісно знищуючи все на своєму шляху. 

У перші дні війни тисячі хорольців стали до лав Червоної Армії. З 23 
червня по 25 серпня 1941 р. у діючу армію призвали 17300 чоловік. До 
Хорольського райвійськкомату надходили заяви добровольців з проханням 
направити їх на фронт. На початку війни із Староаврамівки пішли на фронт    
86 чоловік, із Бутівець – 114, із Глибокої Долини – 48, із Пристані – 30, із 
с. Радьки – 40, із с. Стайки – 69, із с. Ульянівка – 63 [1, с. 36]. Добровільно 
відправилися на фронт й сімнадцять випускниць Хорольської школи медичних 
сестер, серед них Тетяна Тимошенко, Віра Калина, Олена Рубан, Лідія Тищенко 
та інші [2]. 

Просуваючись у глиб країни, гітлерівці з 13 вересня 1941 р. розпочали 
окупацію Хорольщини, яка тривала до 23 вересня 1943 р. Звірства і безчинства 
окупантів не знали меж. Гітлерівський «новий порядок» супроводжувався 
масовими пограбуваннями і знущаннями над мирним населенням. За найменшу 
непокору населенню загрожував розстріл. У перші ж дні окупації жителі 
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району зазнали великих втрат, руйнувань, їх розстрілювали, грабували, 
примусово вивозили на роботи до Німеччини.  

Найжорстокішим було ставлення до військових, які потрапили у полон і 
оточення у вересні 1941 р. Це були в основному воїни Південно-Західного 
фронту, які вели оборонні бої за столицю України – 5, 21, 26, 37, 38 армій. Лінія 
фронту на Полтавщині проходила від міст Кременчука до Хорола, Лохвиці і 
Ромен Сумської області. У нерівному бою в Шумейковому урочищі загинув 
командуючий фронтом М.П. Кирпонос, секретар ЦК КП(б)У 
М. О. Бурмистренко, начальник штабу В. І. Тупиков, вищі офіцери. Невеликій 
кількості розрізнених військових частин вдалося вирватися з оточення в районі 
селища Сенча та м. Гадяч, а решта залишилася на окупованій території та 
потрапила у полон.  

Переважну більшість воїнів Південно-Західного фронту фашистське 
командування загнало у табори, яких на Полтавщині налічувалося 48. 
Військовополонених із Лохвиці переправляли до Миргорода, а звідти до 
Хорола. Доля цих полонених стала тісно пов’язаною з Хорольщиною. 
Російський художник Е.С. Кобитєв, який потрапив у полон, описав ці події у 
книзі «Хорольська Яма». «Багаточисельний натовп людей, зігнаний з 
окупованих територій в цей табір під відкритим небом, у своїй більшості був 
приречений фашистами на смерть від голоду, холоду, хвороб, куль та 
катувань», – так згадував очевидець, який чудом залишився живим, про 
хорольський табір смерті [1, с.36].  

Табір військовополонених, який став відомий як «Хорольська яма», був 
створений у вересні-жовтні 1941 р., і розташовувався на території цегельного 
заводу, елеватора та нафтобази [3, с.83]. Там були особливо важкі умови 
утримання в’язнів. Військовополонені та цивільне населення називали його 
табором смерті. Із акту про звірства німецько-фашистських катів у м. Хорол та 
Хорольському таборі смерті, складеному на основі свідчень очевидців подій, 
довідуємося, що день у таборі починався о четвертій годині ранку. У сарай, де 
знаходилися полонені, вривалися поліцейські й наказували підніматися. 
Поранених, які не могли пересуватися, гітлерівці били канчуками. Усіх 
військовополонених виганяли у двір табору, де їх рани роз'ятрювалися під 
дощем і холодом. Їх морили голодом, давали по півлітра вонючої жижі з гнилої 
картоплі та один двокілограмовий буханець на 100-150 чоловік. Казанків майже 
ні в кого не було, і військовополонені отримували рідку баланду в подоли 
гімнастерок, пілотки, фуражки, а чимало хто – й у пригоршні. Голодні люди, 
відштовхуючи поліцейських, кидалися до бочок, де роздавали їжу, а помічник 
коменданта унтер-офіцер Міллер і обер-єфрейтор Ганс піднімалися на вишку і 
розстрілювали людей із автоматів. 

Під час заморозків напівголодні полонені знаходилися в бараках. На 
ранок звідти виносили десятки замерзлих. Полонених командирів тримали в 
окремому бараці. Щоденно їх групами по 5-6 чоловік виводили на розстріл. 
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Наприкінці 1943 р. у таборі із декількох сот командирів у живих залишилося не 
більше тридцяти [3, с.85].  

Тільки з 22 вересня 1941 р. по 1 травня 1942 р. за німецькою статистикою 
в таборі загинуло 37650 чоловік [3, с.84]. Точних даних про кількість загиблих 
у Хорольській ямі в період окупації немає. Ховали закатованих за дротяною 
огорожею табору: в одній із могил знайшли понад 13 тисяч чоловік, в іншому 
місці розкопано рів завдовжки 15 метрів дощенту заповнений трупами.  

На території цегельного заводу у сараях для сушіння цегли також 
знаходилися десятки тисяч ув’язнених. На ніч військовополонених переганяли 
у ями, де брали глину для виготовлення цегли. Поруч із заводом виявили рови: 
один – глибиною три метри, довжиною 100-110 метрів, заповнений до країв 
трупами розстріляних, інший – завдовжки 50 метрів, заповнений трупами 
наполовину. Під час розкопок і дослідження поховань на черепах виявили 
проломи, ноги були відрубані, руки викручені. Всього очевидці засвідчили 
наявність 40 ям, у яких виявлено більше 15 тисяч закатованих, серед них жінки 
і діти [3, с. 85]. За далеко не повними підрахунками у братських могилах 
покояться від 92 до 100 тисяч чоловік. 

До табору потрапило багато ополченців м. Києва – науковців, викладачів 
вузів, медиків, літераторів, студентів. Всього у таборі зимою 1941-1942 рр. 
перебувало понад 200 тисяч чоловік.  

У жовтні 1941 р. німецький комендант Бренке видав наказ, у якому 
єврейському населенню міста необхідно було з’явитися на Базарну площу з 
цінними речами, теплим одягом і запасом харчів на два дні, начебто для 
відправки у Лубни на роботу. 460 чоловік єврейської національності: літніх 
людей, жінок і дітей фашисти вивезли за місто і розстріляли. Розстріли 
продовжувалися до визволення території району. Ті, хто пройшли ці жахливі 
випробування, розповіли про це у спогадах, нарисах, картинах. Військовий 
лікар Л.В. Орловський, який був в’язнем табору, ще в 1943 р. одним із перших 
розповів про злодіяння фашистів у Хоролі на сторінках журналу «Огонек».  

Розміщували полонених і в навколішніх селах – Староаврамівці, Ульянівці, 
Стайках, Бутівцях. Своєрідним тимчасовим пунктом утримання полонених стало 
с. Новоаврамівка, де на території Будинку культури фашисти влаштували табір. 
В’язнями у ньому були не лише військовополонені, а й літні люди, жінки, діти. 
Приміщення було без даху й обнесене колючим дротом. Охороняли табір поряд з 
німцями три жителі села. Жінки намагалися підтримувати в’язнів, перекидали їм 
через огорожу їжу та фашисти стріляли і в тих, хто її кидав, і в тих, хто піднімав. 
За будинком культури знаходилося місце масових розстрілів військовополонених. 
У перший рік окупації у селі масових катувань не було, хоча шістьох в’язнів 
розстріляли. За свідченнями очевидців, військовополонених використовували для 
збирання сільськогосподарської продукції. Щодня їх вели на роботу під конвоєм. 
Один із військовополонених, зовсім молодий хлопчина, побачив у дворі жінку і 
кинув їй качан кукурудзи, підібраний на полі, щоб зварила дітям. Поліцай 
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повідомив про це німців і полоненого привселюдно розстріляли. За спогадами 
селян найчастіше розстрілювали полонених уздовж шляху з Новоаврамівки до 
сусіднього села Вербино. Саме тут знаходилися поля кукурудзи, буряків, де 
працювали в’язні. Розповідають, що уздовж цієї дороги були хрести над 
могилами, зроблені зі стебел соняшників [2]. 

Увесь урожай, зібраний полоненими, фашисти відразу переправляли до 
залізничної станції Хорола, а звідти – до Німеччини. Навесні 1942 р. у селах 
Хорольського району практично не залишилося продовольчих запасів. 
С.С. Домненко, місцева жителька, пригадувала: «Ми жили на окраїні, на хуторі 
Поділ, ще до зими 1941 р., у листопаді, фашисти забрали із хати все: 
заготовлені на зиму продукти, тканину, одяг, навіть дрова» [2]. У цей же час до 
Німеччини почали вивозити молодь села, серед них О.Т. Вакуленко, І.З. Ватуля, 
А.М. Ващенко, Г.Г.Карпов, М.К. Костенко, В.Л. Крижка, Г.М. Тимошенко та 
багато інших, доля яких і до сьогоднішнього дня невідома. 

Допомога місцевих жителів дала можливість окремим в’язням 
врятуватися, їх підтримували чим могли: харчами, одягом, наданням притулку. 
«Десь у листопаді, – розповідає солдатська вдова Галина Григорівна Чех, – 
стався такий випадок поблизу табору. Там жила одинока жінка, відважна і 
смілива, яка годувала двох військовополонених, котрі знайшли місце, де можна 
вибратися з табору в село. Не боячись поліцаїв, вона упродовж кількох днів 
готувала солдатам картоплю чи буряк, бо хліба не було, аж поки їх не побачив 
охоронець табору, який жив по-сусідству. Відважна жінка не побоялася і не 
видала б тих двох хлопців, навіть під страхом смерті. Проте й поліцай не видав 
ні її, ні солдатів, хоча й бачив, де вони пробиралися» [2]. Інші мешканці села – 
Уляна і Василь Білики врятували життя військовополоненого Є.С. Кобитєва, 
уродженця Сибіру, який до війни навчався у Київському художньому інституті. 
Після війни він видав книгу «Хорольська яма» і написав картину, передавши 
словом і пензлем все, що довелося пережити у концтаборі [4]. Серед в’язнів 
табору були майбутні відомі композитори: брати Іларіон і Платон Майбороди, 
художник О. Різниченко. 

Шлях до перемоги був нелегким, та неймовірні труднощі не зломили не 
лише бойового духу воїнів, а й не похитнули стійкості пересічних громадян, їх 
віри у визволення рідної землі. 
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ПОШУК	ДОБРОВОЛЬЦІВ	НА	РОБОТИ		ДО	ТРЕТЬОГО	РЕЙХУ:	
РЕАЛІЇ	ПОЛТАВЩИНИ	

Віта	Лахно	
 
З відкриттям Східного фронту, для Третього Рейху особливо актуальним 

стало забезпечення робочою силою промисловості Рейху. Ця потреба 
загострилася з осені 1941 р., коли змінилася ситуація на фронті – запланований 
нацистами «бліцкриг» переріс у позиційну війну на витривалість. На цей час 
ресурси німецької економіки вичерпалися. Найбільшою потребою стала робоча 
сила, якої через загальну військову мобілізацію катастрофічно не вистачало в 
Рейху [1, с.75]. Залучення трудових ресурсів із західноєвропейських країн та 
радянських військовополонених не вирішило цієї проблеми, тому з’явилися 
плани використання цивільного населення з окупованих територій Радянського 
Союзу.  

9 листопада 1941 р. опубліковано директиву Рейхсміністерства у справах 
окупованих східних областей, про використання радянських людей в якості 
робочої сили в Німеччині. Тут, зокрема, зазначалося, що «Руські (тобто 
радянські. – В.Л.) робітники довели свою працездатність при будівництві 
могутньої руської індустрії. Тепер їх необхідно використати для Німеччини…» 
[2, с.157]. 

Як бачимо, використання праці українських робітників на території 
Третього Рейху було економічно необхідним в умовах, що склалися. Окрім 
економічних причин, значну роль відіграли також політичний та ідеологічний 
чинники у введенні системи примусової праці. Так, дослідник М. Семиряга 
зауважує, що цим самим німецький нацизм переслідував також мету фізичної 
ліквідації «неповноцінних» народів, через непосильну працю молоді [3, с.232].  

Поряд із цим твердженням російський історик О. Бичехвост виокремлює 
ще один чинник використання примусової праці – примусити іноземних 
робітників брати участь у війні проти власних країн і тим самим послабити свої 
народи [4, с.215-216]. 

До того ж, в окремих випадках, депортація мирних громадян до Третього 
Рейху була засобом покарання неблагонадійного цивільного населення. 
Останнє визнавав і рейхсмаршал Г. Геринг: «Ми використовували цю працю 
через безпеку з таким рахунком, щоб ці робітники не змогли у своїй власній 
країні активно діяти проти нас» [5, с.56]. 

Таким чином, примусова праця населення окупованих територій повинна 
була вивільнити у Німеччині значні людські ресурси для поповнення німецької 
армії, та принести значний прибуток німецьким промисловцям, а також стала 
одним із способів знищення і покарання українців. 
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Окупація Полтавської області німецькими військами розпочалася в серпні 
1941 року і тривала до жовтня 1943 року. На окупованих землях були створені 
нові органи влади та запроваджено «новий порядок».  

На окупованих землях поступово створювалися органи вербування 
робітників для Рейху. Не виключення була і Полтавщина. Починаючи з 
7 листопада 1941 р. організація праці робітників з СРСР директивою Г. Геринга 
була покладена на ділову групу трудового використання. Її організаційним 
керівником Г. Герингом особисто був призначений міністераль-директор 
В. Мансфельд, який на початку 1942 р. став уповноваженим з використання 
робочої сили, а з березня 1942 р. цю посаду зайняв Ф. Заукель. 

Уже восени 1941 р. на території Рейхскомісаріату «Україна» почали діяти 
так звані вербувальні комісії, які створювалися при біржах праці і були 
підпорядковані Ф. Заукелю. Склад вербувальних комісій був виключно 
німецьким. Спочатку вербувальні комісії вербували лише кваліфікованих 
робітників для роботи на шахтах і заводах Рурського басейну, а пізніше і в інші 
галузі господарства. 

У кожному обласному, районному центрі та у містах створювалися 
«арбайтсамти», які займалися взяттям на облік працездатного населення, 
боротьбою з безробіттям, організацією робочих місць. До осені 1942 р. в 
Україні було відкрито 110 бірж праці [6, с.65]. Такі установи були створені і на 
Полтавщині. Причому, у м. Полтава біржа праці діяла з перервами. Тому її 
функції виконували інші установи. Наприклад, обліком безробітних займалося 
домоуправління [7, арк. 1-1 зв.]. Біржі праці не мали власних виконавчих 
органів. Їм допомагали охоронні підрозділи та служба порядку, тобто місцева 
допоміжна поліція на чолі з громадськими та районними управліннями.  

Відповідальність за вербування українських робітників лежала на 
спеціально створених комісаріатах, комендатурах, міських і районних управах, 
які організовували депортацію цивільного населення за допомогою поліції, 
жандармерії тощо і складалися переважно з місцевих жителів українського 
походження. У цьому їм допомагали також бургомістри та сільські старости           
[4, с.220]. Німецька окупаційна влада визначала кількість, а районні, міські та 
сільські старости формували списки завербованих. Терміни та кількість робочої 
сили просто повідомлялися «зверху». Старости також повинні були вести облік 
тих, хто відмовлявся від роботи та відповідали за доставку завербованих до 
збірних пунктів [8, с.152]. 

Українська допоміжна поліція також стала одним із органів вербування, а 
українська допоміжна адміністрація займалася складанням списків і видачею 
допомоги родинам остарбайтерів. 

Наприкінці 1941 – на початку 1942 р. розпочалася агітаційна кампанія з 
метою залучення українських добровольців до виїзду в Рейх. Їх закликали взяти 
участь у «будівництві нової Європи». Тим, хто з власної волі зголоситься на 
роботу в Німеччині, пропонувалися різноманітні блага: високі заробітки, 
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смачна їжа, опанування спеціальностями, задоволення своїх культурних потреб 
(прогулянки, екскурсії по Німеччині, отримання газет), можливість отримання 
відсотків зі своїх заощаджень тощо. 

При цьому нова влада намагалася використовувати всі наявні засоби 
впливу: 

1) організація виставок, матеріали яких вихваляли гітлерівський 
«рай»; 

2) поширення плакатів і листівок, у яких розповідалося про щасливе 
життя «східних робітників» [9, арк. 1; 10, арк. 1]; 

3) показ у кінотеатрах фільму «Дорога до Німеччини», у якому 
йшлося про переваги роботи в цій країні; 

4) читання лекцій населенню міст і сіл про переваги роботи в 
Німеччині [11, арк. 27]; 

5) організація поїздок українських селян і мешканців міст до 
Німеччини з метою ознайомлення з умовами життя і праці українських 
робітників [12, с.27]; 

6) агітація представниками православної церкви, коли у церковних 
проповідях звучали заклики їхати до Рейху. На Полтавщині такою агітацією 
займалися єпископи Сильвестр і Веніамін [12, с.28]; 

7) створення нестерпних умов роботи (низька заробітна плата, важкі 
умови праці тощо) на окупованій території з метою показу привабливості 
роботи в Німеччині [12, с.28]; 

8) розміщення публікацій-закликів у місцевій періодичній пресі. На 
Полтавщині виходило кілька газет: «Голос Полтавщини» (Полтава), «Дніпрова 
хвиля» (Кременчук), «Вечірній листок» (Кременчук), «Рідна нива» (Яготин), 
«Вісті Лохвиччини» (Лохвиця), «Гадяцька газета» (Гадяч), «Лубенський 
вісник» (Лубни), «Миргородські вісті» (Миргород), «Золотоніські вісті» 
(Золотоноша), «Хорольські вісті» (Хорол) [13, с.43]. Усю агітаційну 
інформацію, вміщену до них, можна згрупувати за наступними напрямами: 
офіційна інформація, пропагандистські матеріали та епістолярні тексти. 

До офіційної інформації відносимо звернення, повідомлення, оголошення 
й заклики місцевих органів влади та Бюро Праці при німецькому командуванні, 
які стосувалися обов’язкового працевлаштування та відбуття трудової 
повинності, умов прийому на роботу до Німеччини, змін у порядку роботи 
українських робітників на території Третього Рейху. 

В окупаційній пресі постійно друкувалися агітаційніі матеріали у вигляді 
реклам, гасел, закликів, листів, звернень тощо. Найчастіше зустрічаємо 
наступні гасла та заклики: «Їдьте до прекрасної Німеччини! … Забезпечуй і ти 
майбутнє України працею в Німеччині» [14, с.1], «На працю до Німеччини! 
Тебе… нова Европа кличе на працю… Ваша праця потрібна для високої мети – 
нової Европи, в родину якої входимо і ми, українці!» [15, с.1]. 

Окреме місце в пропаганді та агітації місцевою окупаційною пресою 
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виїзду українців на роботу до Німеччини посідають різні «розповіді», 
«оповідання», «інтерв’ю», «гостини» тощо. Вони, як правило, анонімні, без 
указання авторства, тобто, робимо висновок, вигадані. Переважна більшість 
цих матеріалів змальовує прекрасні умови життя, роботи та важливість окремих 
професій, які користувалися попитом у Німеччині [16, с.4]. 

Окрім вище перелічених «принад» німецька пропаганда спекулювала і 
релігійними почуттями українців. Для вірян окремо описували можливості 
відвідування культових закладів у Німеччині. При цьому зазначалося, що 
«… всупереч безбожному большевізмові, який трактував робітника лише як 
робочу худобу і вбивав у ньому всякий прояв духовного життя, німецька влада 
старається про те, щоб люди (українці. – В.Л.) … жили як справжні европейці. 
За українцями … забезпечено задоволення всіх їхніх потреб – і матеріальних, і 
духовних» [17, с.4]. 

Окремий блок агітаційно-пропагандистських матеріалів про роботу 
остарбайтерів у країнах Третього Рейху становлять епістолярні тексти «листи з 
Німеччини». У них говорилося виключно про позитивні умови праці та 
відпочинку, харчування та проживання. Типовими є змалювання краси 
німецького краю, упорядкованості сільського і міського життя, гарних умов 
транспортування та подальшого розміщення, шанобливого ставлення з боку 
німців, достатньої кількості вільного часу та різноманіттям його проведення 
(купання, співи, танці, читання, писання, спорт, прогулянки, екскурсії, 
відвідування знайомих і тому подібне) [18, с.3]. 

До цього ж блоку віднесемо численні публікації про враження окремих 
авторів від побаченого в Німеччині [19, с.2]. Дехто ці враження подавав у 
віршованій формі. 

Проте місцева преса не виконала поставленої мети, оскільки газети мали 
невеликий тираж і їх доставляли не у всі віддалені райони. Так, за підрахунками 
М. Михайлюка, у Рейхскомісаріаті «Україна» один примірник у середньому 
припадав на 22 особи [20, с.13]. До того ж більшість агітаційно-
пропагандистських матеріалів не відповідала реальності, а отже, сприймалася 
читачами з недовірою. 

Зазначимо, що окупаційна влада намагалася заохотити населення 
Полтавщини до виїзду й обіцянками кращого соціального забезпечення їхніх 
сімей. Так, родинам осіб, які виїхали на роботу до Німеччини, надавали різну 
допомогу: 

– продукти харчування; 
– інші необхідні речі домашнього вжитку; 
– одноразову виплату за взятий тими, хто виїхав, з собою одяг у розмірі 

до 250 крб. залежно від його цілості та якості за умови, що останній був 
оцінений при від’їзді і родичам про це була видана довідка, а також 
встановлено, що робітник справді перебуває в Німеччині. Наприклад, 
чоловікам за штани, куртку, шапку та шкарпетки пропонувалося виплачувати 
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70 крб., сорочку та підштаники – 30 крб., туфлі – 30 крб., пальто – 40 крб., 
чоботи – 40 крб.; жінкам за юбку, блузку та черевики виплачували 70 крб. 
тощо; 

– щомісячну матеріальну допомогу, спочатку у розмірі 130 крб., а з 
1 серпня 1943 р. – 180 крб. і за умови, що особа, яка виїхала, ще мала й сім’ю. 
Отримати таку допомогу могли лише хворі, старі, непрацездатні батьки, 
дружина чи діти. Якщо мешканці вчасно не отримували грошову допомогу, то 
вони позбавлялися права отримати її пізніше встановленого терміну. При цьому 
в подальших роз’ясненнях окупаційна влада зазначала, що від такої допомоги 
зазначені категорії осіб звільнялися за умов, якщо:  

а) один із батьків має іншого працездатного у сім’ї, садибу та 
продуктивну худобу; 

б) хтось із непрацездатних батьків за віком працює та отримує заробітну 
плату і пайок;  

в) непрацездатні отримують допомогу за важке матеріальне становище, 
підтверджене документально;  

г) дружина вибувшого залишила дітей і непрацездатних батьків. 
Цими роз’ясненнями нова влада нівелювала встановлені в перші роки 

окупації норми матеріальної допомоги майже у всіх сімей. Прикладом такого 
можуть бути відомості по Новосанжарському району про кількість вивезених 
до Німеччини та кількість сімей, яким виплачувалася матеріальна допомога 
станом на 1 серпня 1943 р. Згідно з ними із с. Богоданівка виїхало 79 осіб, тоді 
як грошову допомогу отримувало лише 4 родини (5,1%); із с. Горобці вивезено 
94 особи, допомога надавалася лише 1 родині (1,1%); у с. Малий Кобелячок 4 
(3,2%) сім’ї отримали допомогу, тоді як виїхало 124 особи; із 104 тих, хто 
виїхав із с. Попово 7 (6,7%) родин могли розраховувати на обіцяні кошти, а з 
59  із с. Супротивна Балка – 6 (10,2%) сімей. Всього по району лише 39% родин 
отримували матеріальну допомогу [21, арк. 34]. 

Особам, які вибули на роботу до Третього Рейху і не залишили рідних на 
Батьківщині, спеціальними розпорядженнями окупаційної влади гарантувалося 
збереження їх рухомого та нерухомого майна. 

Спочатку до Німеччини агітували різного роду спеціалістів. Причому в 
Полтавській області перевагу надавали евакуйованим з Донбасу та Харкова [22, 
арк. 286]. Пізніше розпочали вербувати також одинаків (чоловіків і жінок), які 
приїзджали з інших місць, військовополонених і політично підозрілих. 

Інколи така агітація мала успіх, що частково зумовлювалося масовим 
безробіттям і голодом, які панували на окупованих територіях. У листах, 
адресованих рідним на Батьківщину, полтавські остарбайтери пояснювали: «ми 
молоді вірили в пропаганду … бо слова були сказані представниками великого, 
культурного німецького народу …», «я з Наталкою вірили в це, бо починався 
голод і не було для нас виходу» [23, с. 944, 947], «… ми вірили. Існували ж бо 
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на бараболі та капустяному листі. Мої батьки у 33-му попухли з голоду» [24, 
с. 6]. 

Дослідники С. Гальчак, О. Сидоренко та В. Котляр поміж іншого 
виокремлюють ще дві причини добровільного виїзду робітників до Рейху: 
пошук кращого життя в чужій стороні та мрія виїхати на «недосяжний раніше 
Захід» [25, с. 66; 12, с. 30]. Однак німецький дослідник Н. Мюллер заперечує 
будь-яку «допитливість» з боку добровольців і вказує лише на одну причину 
добровільного погодження на виїзд до Третього Рейху – «прагнення уникнути 
голоду і тяжких умов праці» [26, с. 221]. Історик також наголошує на значній 
ролі у процесі агітації відділу пропаганди «У» («Україна»). Останній тільки у 
липні 1942 р. розповсюдив біля 350 тис. агітаційних плакатів і листівок [26, 
с. 221-222]. Т. Лапан також серед причин добровільного виїзду називає 
«дієвість німецької пропаганди», надію отримати спеціальність і прагнення 
вивчити мови [27, с. 147]. 

Якщо говорити про відсоток добровольців з різних регіонів України, то 
підрахунки дослідників різняться. Так, М. Айкель наводить цифру в 10% 
добровольців, які були зазначені в списках ешелонів до Німеччини навесні 
1942 р. [8, с. 142-143]. Т. Лапан визначає кількість добровольців з 
Рейхскомісаріату «Україна» у 4-16% залежно від місцевості, а з дистрикту 
Галичина – 50% [28, с. 9]. За твердженням українського історика М. Коваля, в 
окремих регіонах частка остарбайтерів, які поїхали добровільно, сягала 90% [1, 
с.75].  

По Полтавській області зустрічаються цифри, що позначають кількість 
добровольців з окремих населених пунктів і районів. Так, з Іркліївського 
району добровільно до Німеччини виїхало 192 особи [29, арк. 110], з 
Карлівського – 112 осіб [30, арк. 4 зв.-7], із п’яти сіл Новосанжарського району 
(Дмитренки, Марусичі, Шевці, Більки, Ревазівка) – 97 чоловік [31, с. 48]. 
Непоодинокими були випадки, коли серед добровольців були за національністю 
німці та військовополонені. 

У цілому загальну кількість добровольців з Полтавської області 
порахувати не вдається через неповну базу збережених матеріалів. Але 
вважаємо, що відсоток добровольців тут був незначним. Наприклад, у 
Іркліївському районі він сягав 4,3% [29, арк. 110], у Карлівському – 4,1% [30, 
арк. 4 зв.-7; 29, арк. 12]. Це можна, очевидно, пояснити аграрним характером 
регіону та політикою окупаційної влади. Адже, незважаючи на те, що з 
листопада 1941 р. у м. Полтава діяла карткова система на продукти харчування, 
за якою видавалося 300-500 г хліба для дорослих та 200 г для дітей і 
непрацюючих, у місті працівники могли харчуватися у закритих їдальнях на 
промислових підприємствах і в установах міста. До того ж окремі мешканці 
області отримували хоча й незначну і нерегулярну, але матеріальну допомогу 
[31, с.57]. А всім бажаючим міщанам окупаційна влада надавала земельні 
ділянки (городи) у приміській зоні [32, с.4]. Тому в умовах окупації, за 
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твердженням історика В. Ревегука, полтавчани «жили бідно, голодно, але 
голоду й епідемій … не було» [31, с.57]. 

У цілому пошук добровольців на роботи до Третього Рейху по 
Полтавській області закінчився невдало. Агітація і пропаганда не виконали 
своєї мети. У подальшому окупаційна влада перейшла до примусових методів і 
більшість населення Полтавщини було мобілізоване примусово. 
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КОЛАБОРАЦІОНІЗМ	У	ДРУГІЙ	СВІТОВІЙ	ВІЙНІ	
Ксенія	Пивоварська		

У найширшому значенні слова колабораціонізм (від фр. «collaboration» 
«співробітництво») – це співпраця з загарбниками на окупованій ними 
території. Але зазвичай цей термін вживають для позначення співробітництва 
з фашистськими окупантами в роки Другої світової війни; спочатку ним 
окреслювався виключно вішизм – співпраця французів з німцями в рамках 
республіки Віши (створеної Гітлером після окупації Франції на частині її 
території і очоленої колишні маршалом Першої Світової війни Петеном), 
потім додалася ще і діяльність Квіслінга в Норвегії, а далі вже поширили на 
всі окуповані народи. Вперше він був використаний маршалом Анрі 
Петеном, який, як відомо, очолив республіку Віши, у 1940 році [1]. З того 
часу колабораціонізм сприймається як явище негативне, свого роду продаж 
власної батьківщини за якісь крихти пільг. 

Також колаборація може бути добровільною (наприклад, вступ до 
добровольчих військових частин) чи примусовою (наприклад, призначення 
сільським старостою), але часто буває важко відрізнити одну від одної. 

Видатний воєнний історик М.І.Семиряга виділяє три групи 
колаборантів, згідно з їх співпрацею з німцями: 

1. Люди, які підтримали окупацію чи сприяли її встановленню. 
2. Люди, які після окупації брали участь у діяльності німецької 

адміністративної влади. 
3. Люди, які безпосередньо причетні до німецьких каральних акцій і 

військових дій [2, с.134]. 
Колабораціонізм мав кілька форм: військову, політичну, 

адміністративну, ідеологічну, культурну тощо. 
Згідно загального права, діяльність колаборантів визнавалась як зрада 

громадян інтересам своєї держави. Залежно від ступеня шкоди, що була 
завдана державі їхньою діяльністю, передбачалася кримінальна 
відповідальність – довгострокове ув'язнення чи смертна кара. Засуджені 
поруч з лідерами нацистської Німеччини до смертної кари були й 
представники колабораціонізму: Петен і Лаваль у Франції; Квіслінг – у 
Норвегії, Муссерт – у Голландії, Тісо – в Словаччині. Самогубством, вже під 
слідством, покінчив життя сербський колаборант Мілан Недіч. Масові 
процеси в багатьох країнах Західної Європи після війни засудили більш ста 
тисяч людей за цим морально тяжким обвинуваченням Фактично 
колаборанти були прирівняні до воєнних злочинців [1]. 

З іншого боку, масштаб участі в різноманітних німецьких структурах 
вражає. Лише у збройних силах Німеччини було залучено 1 млн. 800 тис. 
осіб з окупованих територій [1]. Крім того, співпраця з нацистами 
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відбувалася у господарчій, політичній, адміністративній сферах. Фактично 
колабораціонізм був явищем розповсюдженим усюди, де німці намагалися 
встановити свій «новий порядок». 

Військовий колабораціонізм – один з тих, що викликає найбільше 
негативних емоцій. Про його розмах вже було сказано, можна лише додати, 
що з іноземців німцями було сформовано 59 дивізій, 23 бригади, кілька 
окремих полків, легіонів і батальйонів. Лише найвідоміші з них: дивізія 
«Руссланд», полк СС «Вікінг», РВА (рос. РОА), грузинський, вірменський і 
азербайджанський легіони вермахту, дивізія СС «Галичина», 1-а естонська, 
1-а і 2-а латиська дивізії СС, дивізія СС «Нібелунг», дивізія СС «Шарлемань» 
і багато інших – були створені норвезькі, хорватські, боснійські, албанські, 
голландські, данські, фінські, бельгійські, російські, українські, білоруські, 
угорські, словацькі, естонські, латиські, литовські збройні загони, не 
враховуючи дрібніших національностей, що служили в поліції чи в 
з’єднаннях інших народностей [3]. Хоча фашизм вважав всю Європу 
«життєвим простором» арійської (тобто німецької) раси, це не заважало 
вищому нацистському керівництву активно використовувати допомогу 
«унтерменшен» («недолюди» – термін, що використовували фашисти для 
позначення «неповноцінних» народів, переважно Східної Європи). Для 
німців ця співпраця була вигідною тим, що збільшувала не дуже чисельні 
(порівняно з союзницькими) збройні сили і дозволяла тримати в покорі 
окуповані землі руками самих жителів. 

Значно складніше зрозуміти причини, що штовхали населення 
загарбаних територій до співпраці з жорстоким режимом. Причина, що 
лежить на поверхні і активно експлуатувалася радянською історіографією – 
це бажання «вислужитися» перед загарбниками і таким чином отримати 
певні матеріальні блага. Українські історики, з огляду на специфіку своєї 
батьківщини, часто вказують на інший бік: українські націоналістичні кола, 
затиснені між Німеччиною і Радянським Союзом, прагнули «в тіні» 
нацистського режиму вибороти свою незалежність (як показала історія, ці 
мрії були марними та утопічними, більше того, шкідливими, адже породили 
велику кількість внутрішньонаціональних проблем). Багато хто згоджувався 
на співпрацю з фашистами через ненависть до радянської влади: це і колишні 
офіцери царської армії, дворяни та заможні люди, постраждалі внаслідок 
революції, репресовані у 20-30-х роках, їх родини, численні «куркулі» та 
«підкуркульники», врешті-решт, ті, що пережили голодомор. Ці люди часто з 
радістю йшли на службу до німців, вбачаючи в них звільнення від комуністів 
(як, наприклад, велика частина армії Власова складалася з колишніх солдатів 
царської армії). На жаль, ще ніколи окупація не ставала рятівною для країни. 
Часто бувало і так, що набір у військові з’єднання проходив примусово. 
Наприклад, у табір для військовополонених (а за перші місяці нападу на 
СРСР в полон здалася така величезна кількість солдат і офіцерів, що їх часто 
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навіть не було де тримати) приходили вербувальники і починали відбирати 
тих, хто згоджувався в обмін на звільнення стати в ряди німецької армії чи 
СС. Але зазвичай таких виявлялося небагато, і повноцінної військової 
одиниці з них створити не вдавалося. Тоді з того самого табору починали 
брати вже не охочих, а всіх, хто був підходящим за фізичним станом [4]. Цих 
людей, звичайно, не можна звинувачувати у зрадництві, адже якщо б вони не 
згодилися, то померли голодною смертю. Але це звільняє «колаборантів 
заневолі» від певної відповідальності за свої дії (подібна ситуація 
повториться у СС «Галичина», де також траплятиметься примусова 
мобілізація). 

Іншими причинами колаборації з фашистами були довільний розподіл 
кордонів після Версальсько-Вашингтонських угод, що ігнорували 
національні межі; збільшення соціальної напруги у роки, що передували 
війні [2, с. 156]. 

Суперечливим є сам термін «колабораціонізм» щодо українських 
земель. Традиційно загарбниками вважають нацистську Німеччину, тому і 
співпраця з нею засуджена світовою спільнотою. Але можна зробити 
хитромудрий логічний кульбіт і припустити, що українські землі, що вже 
здобули були незалежність за часів Української революції 1917-1920 років, 
були окуповані саме Радянською Росією. Тоді колаборація з німцями – не що 
інше, як боротьба проти радянської окупації. Особливо яскраво це звучить на 
західноукраїнських землях, які були включені до складу СРСР лише у 
вересні 1939 року і вважали себе захопленими збройним шляхом [5]. 
Фактично український колабораціонізм був спричинений не співчуттям до 
нацистського режиму, а ненавистю до комуністичного. Крім того, українці 
прагнули після десятиліть і століть поневірянь отримати бодай якусь владу, а 
шляхом створення збройних сил (не своїх, просто укомплектованих 
українцями за походженням) об’єднатися для захисту власної державності. 
Цей порив був сильним, але сліпим у своїй відданості – шляхом співпраці з 
загарбниками свою державу не створиш. Необхідно ще брати до уваги, що 
перебування в Австро-Угорській імперії зробило галичан терпимими до 
німецької мови і німецького панування; все ХІХ століття західні українці 
вважали австрійську владу захисником перед свавіллям польських панів. 
Врешті, самі німці сприяли поглибленій колаборації з Західною Україною, 
розділивши колишню УРСР на дві частини – дистрикт «Галичина» на чолі з 
Отто Вехтером, де режим в цілому був лояльний до українців, і 
Рейхскоміссаріат «Україна», очолений Еріхом Кохом, де умови життя були 
значно гіршими. Та й сама радянська влада штучно розширювала рамки 
колабораціонізму, видавши наказ №270, за яким кожен, хто потрапив в 
полон, оголошувався зрадником [5]. 

Українці служили у кількох частинах, створених чи керованих 
німецькою владою. Це батальйони «Роланд» і «Нахтігаль» (1941-
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1942 рр.,об’єднані під назвою Дружини українських націоналістів), Поліська 
Січ Бульби-Боровця, дивізія СС «Галичина», 109, 114, 115, 116, 117, 118, 201-
й українські батальйони «шуцманшафту» (допоміжної німецької поліції), 
Українське Визвольне Військо (так і не було остаточно сформоване) і 
Українська Національна Армія (також не встигла вступити у бої, лише була 
проголошена у квітні 1945 року); крім того, українці долучалися до служби в 
інших частинах (дивізія СС «Вікінг», Ост-батальйон, армія Власова тощо) 
[1]. Відразу після 22 червня 1941 року боївки обох ОУН і «Поліська Січ», 
часто разом з німецькими частинами, почали роззброювати та ліквідовувати 
червоноармійців та підпільників [6]. 

Безперечно, ОУН-б і ОУН-м, так чи інакше, намагалися опертися на 
Німеччину для протистояння СРСР, одна ця проблема повинна бути 
предметом багатьох ґрунтовних досліджень, які не входять до нашої теми. 
Слід лише відзначити, що співпраця мала місце, як би не намагалися це 
заперечувати [6]. Акт 30 червня 1941 року про відновлення Української 
держави, проголошений у Львові за підтримки батальйону «Нахтігаль» та за 
ініціативи ОУН-б, хоча і означав формально проголошення незалежності, 
ставив Україну в тісний союз з фашистською Німеччиною та Адольфом 
Гітлером (хоча навіть такі заходи не завадили рейху репресувати ініціаторів 
Акту) [19, с.35]. ОУН-м до кінця залишалася на пронімецьких позиціях, а 
ОУН-б перейшла до опору німцям лише після ІІ конференції у квітні 1942 
року, але і після цього воліла не чинити активних бойових дій проти 
фашистів [6]. 

Російська історіографія, не в останню чергу, під впливом політичних 
міркувань, замовчує факти російського колабораціонізму у Другій Світовій 
війні [7, с.3]. Нагадаємо, що на німецькому боці діяли Російська Визвольна 
Армія генерала Власова, Російська Народна Визвольна Армія (вона ж 
«Бригада Камінського»), 29-а і 30-а гренадерські дивізії СС (відповідно 
Перша і Друга російські - russische Nr.1 і russische Nr.2), дивізія «Руссланд» 
(з березня 1945 року – 1-а Російська національна армія – цікава паралель з 
історією дивізії СС «Галичина»), 15-й козацький кавалерійський корпус СС, 
російський корпус, Бойовий союз російських націоналістів [1]. 

Водночас російські історики полюбляють займатися «викриттям» 
українського колабораціонізму. Віктор Коваль спробував узагальнити 
російські штампи щодо цього питання: 1) Український націоналіст – це 
фашист; 2) Українські націоналісти – це воєнні злочинці; 3) Українці – це 
зрадники батьківщини [8]. Безперечно, такі узагальнення хибні, хоча 
підґрунтя, на якому вони були зроблені, потребує не романтичного 
українського оспівування в дусі героїчних подвигів, а ретельного наукового 
аналізу. 

Отже, явище колабораціонізму – співпраці з загарбниками на 
окупованих ними територіях – під час Другої Світової війни було поширене 
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на всіх окупованих Німеччиною землях. Найяскравішою формою такого 
співробітництва була військова – у військах вермахту перебувало майже 
2 млн. осіб-жителів захоплених територій. Відомі та високопоставлені 
колаборанти були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, поряд із воєнними 
злочинцями. Колабораціонізм в Радянському Союзі мав свої особливості – 
його причинами була не стільки любов до фашизму, скільки ненависть до 
комунізму. В Україні колаборація була найбільш поширеною на Галичині, 
що було зумовлене терпимістю до німецької влади, м’якшим режимом та 
недавнім входженням до складу УРСР; там була створена дивізія СС 
«Галичина» з українського населення. За часів незалежності тема співпраці з 
Німеччиною різноманітних політичних та суспільних угруповань (ОУН-б, 
ОУН-м, УПА тощо) і участі українців у військах вермахту стала однією з 
активно досліджуваних. Оцінки цьому явищу даються різні, часто 
колаборацію намагаються виправдати теоріями «меншого зла», побудови 
української держави «в тіні Німеччини», окупації не німцями, а Радянським 
Союзом, тактичних союзів тощо. На нашу думку, слід уже не 
виправдовуватися невідомо перед ким за незаперечні факти не лише нашої, а 
й загальноєвропейської історії, а об’єктивно оцінити їх, чи хоча б не ставити 
на вістря контраверсійних дискусій. 
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Жорстокий  режим німецько-фашистської окупації в 1941 році, здавалось 

би, повинен був виключити будь-які вияви суспільного життя полтавців. Але в 
міру того, як фронт відкочувався все далі на схід, вони поволі почали 
пристосовуватися до «нового порядку», і в напівмертвих селах і містах 
Полтавщини з'явилися перші ознаки культурного життя, насамперед, у 
найбільш звичній для українського народу формі «Просвіт».  Сподіваючись на 
звільнення України від більшовизму, українські національні сили з початком 
окупації активно відроджували народні культурні традиції, адже, незважаючи 
на ворожу окупацію, потяг до освіти і культури в українців був незборимим.  

Просвітянські осередки почали виникати відразу після вступу німецьких 
військ на терени Полтавщини. Ініціаторами їх створення виступала національно 
свідома українська інтелігенція, яка ще залишалася після двадцяти років 
більшовицького терору. Насамперед, це були вчителі, які найближче стояли дo 
народу і користувалися його довірою. Чимало зусиль для створення «Просвіт» 
доклали також похідні групи ОУН, як мельниківської, так і бандерівської 
орієнтації, котрі через просвітянські товариства намагалися пропагувати серед 
полтавців ідеї відновлення незалежної Української держави. У повідомленні 
командуючого поліцією безпеки і СД в Україні від 2 жовтня 1942 року «Про 
український рух опору» говорилося: «Робляться спроби проникнення 
прихильників Бандери в культурні, наукові та інші неполітичні організації з 
метою спрямування їх діяльності в націоналістичному дусі». Особливу увагу 
приділяв рух українському культурному об'єднанню «Просвіта» [1]. 

Реалізуючи ідею утвердження національної свідомості на культурному 
рівні, просвітянські гуртки організовували аматорські вистави, народні гуляння, 
відзначали релігійні свята, відроджували і пропагували давні традиції та звичаї 
українського народу. 

Уже в листопаді 1941 року Кременчуцька міська «Просвіта» налічувала 
понад сто членів, головним чином представників української інтелігенції. 
Осередки «Просвіти» діяли в селах Недогарки, Потоки, Градизьку та ін. У 
Крюкові існував клуб імені В. Винниченка, при ньому – музичний і 
драматичний гуртки. Останній влітку 1942 року об'єднував 36 молодих людей, 
очолював його Федорено [2]. В репертуарі хору звучали десятки українських 
народних пісень. 

На кінець 1941 року окремі, дуже малочисельні осередки національної 
культури з'явилися в найглухіших селах і хуторах Полтавщини. В основу своєї 
діяльності вони поклали кращі традиції дореволюційних просвітянських 
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товариств, які жили в пам'яті людей зрілого віку. За невеликим винятком, 
полтавські «Просвіти» не були численними, але, очолювані ентузіастами своєї 
справи, ставали не тільки вогнищами національної культури, але й центрами 
суспільного життя. На відміну від інших громадських організацій, які 
працювали нелегально або напівлегально, діяльність «Просвіт» проходила 
цілком відкрито, особливо в перший період німецької окупації. 

Найбільш успішно "Просвіти" діяли там, де їх керівники були зв'язані з 
українським націонал-патріотичним підпіллям. Удало поєднуючи легальні й 
нелегальні методи роботи, вони пропагували серед полтавців ідеї української 
державності, будили в них національну свідомість. 

У селі Білецьківці Кременчуцького району товариство «Просвіта» 
виникло з ініціативи братів Василя, Якова і Степана Чорноволів у грудні 1941 
року. Організаційні збори щодо його створення відбулися в хаті Івана 
Платоновича Німця, яка стояла пусткою. На них Василь Чорновіл розповів про 
злочини більшовиків проти українського народу і закликав молодь села 
записуватися до «Просвіти», розвивати українську культуру і не бути 
байдужими до долі рідного краю. Щирими прибічниками українського 
національного відродження стали дочки Василя Чорновола – Лідія та 
Олександра, які проводили агітацію серед молоді, будили в односельців 
почуття любові до України, до рідного слова. Їх палкий заклик знайшов живий 
відгук серед жителів Білецьківки: членами «Просвіти» стало більше 50 селян, у 
тому числі 20 членів підпільної молодіжної організації «Набат». До «Просвіти» 
ввійшов і керівник «Набату» Василь Ус. Ця антифашистська організація за 
своїм складом і політичними переконаннями була національно-патріотичною і 
знаходилася під значним впливом ідеології ОУН. Лише в кінці літа 1943 року, 
коли Червона армія підходила до Дніпра, керівництво «Набату», відчуваючи 
невідворотність повернення радянської влади, у боротьбі з фашизмом зробило 
вибір на її користь. 

З ініціативи Лохвицької «Просвіти» з листопада 1941 року почав 
виходити літературний додаток до газети «Лохвицьке слово», а при редакції 
діяв гурток письменників-початківців і поетів. Лохвицька «Просвіта» 
організувала також драматичний гурток під керівництвом Синяка, який силами 
місцевих акторів-аматорів поставив кілька п'єс українських драматургів, кожна 
з яких починалася виконанням національного гімну «Ще не вмерла 
Україна» [3]. Проте розгорнути в повній мірі просвітянську роботу на теренах 
Лохвицького району німці не дали. Влітку 1942 року газета «Лохвицьке слово» 
була закрита, а з настанням сезонних польових робіт завмерла і діяльність 
сільських «Просвіт». 

З ініціативи «Просвіт» у багатьох районах Полтавщини колишні 
радянські Будинки культури почали перетворюватися в Будинки національної 
культури, які ставали центрами національного відродження українського 
народу, наскільки це було можливо в умовах ворожої окупації. 
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Шишацький будинок національної культури розпочав свою роботу на 
Різдвяні свята 1942 року. Його діяльність була багатоплановою: тут працювало 
декілька гуртків художньої самодіяльності, виступи яких користувалися 
великою популярністю серед жителів селища та навколишніх хуторів. 

Протягом першого півріччя 1942 року драматичний гурток Шишацького 
будинку національної культури поставив десять п’єс українських авторів, серед 
них: «Наталка Полтавка», «Мартин Боруля», «Кум-мірошник», «Пошивсь у 
дурні» та ін. Найбільшим успіхом у глядачів користувалися актори-аматори 
Н. Хорольська, І. Щербина, Г. Сердюк та О. Барабаш. Понад 50 народних 
пісень підготував хор під орудою О. В. Гусака. Танцювальним колективом 
будинку керував Юрій Кушнір, а оркестром духових інструментів – 
І. К. Діденко. Більше 20 українських історичних пісень мав у своєму репертуарі 
ансамбль бандуристів. Керував ним Федір Глушко, а учасниками були як 
професійні актори (М. С. Мишечкін та Бережний), так і аматори [4]. 

Вистави й концерти народного театру у Великих Сорочинцях завжди 
починалися з виконання національного гімну «Ще не вмерла Україна». 
Особливим успіхом користувалися тут народні пісні у виконанні дуетів 
Шелеста й Скалацького, Корецького й Пішка [5]. 

До репертуару хорового гуртка в селі Яреськи входило понад 70 
українських пісень. Керував ним Дмитро Коноплич, аматорський театр 
очолював Олександр Шепітько. У дні Різдвяних свят театр поставив виставу 
Б. Грінченка «Степовий гість». Учасники фольклорних колективів за 
допомогою односельців улітку 1942 року розпочали в Яреськах будівництво 
нового приміщення для «Просвіти», яке не було закінчене через зміну 
ставлення окупантів до українських національно-культурних організацій. 

Серед жителів Миргородщини великою популярністю користувався 
український дитячий хор під орудою О. Ф. Замоздри. Крім українських 
народних пісень хор підготував і 27 липня 1943 року поставив оперу «Коза-
дереза». Декорації до неї виготовив художник В. В. Бакало, а акомпанувала 
дітям З. П. Порпура. Увагу глядачів привернула гра маленьких акторів Люди 
Черненко, Галі Заноздри, Люди й Миколи Склярів, Таміли Ющенко та ін. [6]. 

Продовжуючи традиції просвітницьких товариств часів Української 
революції 1917–1920 років, «Просвіти» стали не лише осередками культурного, 
але й суспільно-політичного життя в містах і селах Полтавщини. Легально чи 
нелегально вони намагалися пропагувати серед полтавців ідеї державності 
України. Робити це в умовах ворожої окупації було надзвичайно важко, адже 
діяльність «Просвіт», як і все культурно-освітнє життя полтавців, знаходилася 
під постійним контролем відділів пропаганди німецької окупаційної 
адміністрації. 

Предметом особливої уваги «Просвіт» стало створення українських 
книгозбірень та читалень, книги в яких були б доступні та зрозумілі широкому 
загалу українців. 21 квітня 1942 року з дозволу німецької комендатури в 
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Кременчуці відкрито Українську читальню. Її книжковий фонд налічував понад 
10 тис. томів. В оздобленні приміщення читальні взяв участь німецький 
художник Шельген – співробітник відділу пропаганди. Діти ж прикрасили стіни 
українськими рушниками і штучними квітами. Крім українських книг та 
окупаційних газет, у читальні було багато німецьких журналів, брошур, 
плакатів та іншої пропагандистської літератури, яка мала демонструвати 
українцям зверхність німецької раси та силу німецької зброї. На урочистостях з 
нагоди відкриття читальні був присутній керівник відділу пропаганди – 
лейтенант Мауер, який у своєму виступі видав цю подію як подарунок 
німецького командування українцям. Хорова капела учнів місцевої музичної 
школи під орудою Сапсая виконувала веснянки [7].  

7 липня 1942 року в Кременчуці відкрито й українську бібліотеку, її 
книжковий фонд становив  13 тис. томів як українських авторів, так і 
західноєвропейських. Станом на 1 січня 1943 року в бібліотеці було 1552 
постійних читачів, переважно молоді, а щоденне відвідування складало 70–80 
чоловік. 12 серпня 1942 року в бібліотеці відбувся творчий вечір Уласа 
Самчука, який дорогою з Полтави до Києва на короткий час зупинився у 
Кременчуці. На вечорі письменник розповів про свій творчий доробок та 
прочитав уривки з повісті «Марія» [8]. 1 липня цього ж року українські 
книгозбірня та читальня відрилися і в Лубнах. На урочистостях з цієї нагоди 
співав хор місцевої «Просвіти» [9]. 

Районну бібліотеку в Лохвиці відкрито в березні 1942 року. Частину книг 
для неї зібрали місцеві жителі, зокрема Г. Савченко, Г. Северин, Т. Цілуйко та 
ін. Завдяки їхнім добродійним пожертвам бібліотека поповнилася 
забороненими за радянських часів творами Б. Грінченка, О. Олеся, В. 
Винниченка та інших українських письменників [10]. 

Відкриття українських бібліотек відбувалося з великими труднощами. 
Крім протидії окупаційної влади, яка намагалася тримати український народ у 
темряві й інформаційній блокаді, за роки війни різко скоротився книжковий 
фонд бібліотек. Якщо за радянських часів знищувалися книги, які не 
відповідали постулатам комуністичної ідеології, то в умовах німецької окупації 
проходив зворотний процес: знищувалася радянська література. 

Згідно розпорядження Хорольського гебітскомісара, існуючі за 
радянських часів бібліотеки могли відкритися для загального користування 
лише після вилучення з них «більшовицьких видань», але до грудня 1942 року 
така «чистка» ще не була проведена, і бібліотеки в чотирьох районах 
Хорольського гебіту не працювали [11]. Із цієї ж причини у квітні 1942 року 
припинила роботу щойно відкрита Зіньківська районна бібліотека, у фондах 
якої знаходилося понад 4 тис. томів [12]. 

Полтавці переважно користувалися бібліотеками безкоштовно, але 
матеріальна скрута в окремих випадках змушувала брати з читачів гроші. Так, у 
відкритій у передмісті Гадяча – Заярі – бібліотеці плата за користування 
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книгами для дорослих складала 10 крб. на місяць, для дітей – 5 крб., а з 
доставкою додому книг – 20 крб. [13]. 

Найбільш цінні видання з бібліотек Полтавщини пограбували окупанти. 
Зокрема до Німеччини вивезено старовинні книги Переяславської духовної 
семінарії, які зберігалися в Полтаві, 500 томів японських видань на шовковому 
папері та ін. Бібліотеку Полтавського педагогічного інституту перевезли до 
обласної наукової бібліотеки, але в ній розмістили німецьких солдатів, які в 
зимову пору, щоб не утруднювати себе доставкою палива, палили в печах 
книжки. Крім того, згідно розпорядження керівника відділу освіти Полтавської 
міської управи Фріди Тирель, значна частина книг з обласної наукової 
бібліотеки була передана до майстерні з виготовлення іграшок [14]. 

Полтава в роки окупації своїм культурним життям мало нагадувала місто 
воєнного часу. Тут працювало два кінотеатри, в яких демонструвалися німецькі 
фільми, окремі з них – з українським перекладом, театралізований ансамбль 
української пісні й танцю, дитячий театр (пізніше – театр молоді) із балетною 
студією та хором, літня естрада в Петровському парку, театр-вар'єте відомого 
до революції 1917 року циркового борця Шемякіна та інші установи культури, 
але розраховані вони були в основному на обслуговування німецьких вояків. 

Під час перебування влітку 1942 року в Полтаві письменника Уласа 
Самчука найбільше вразило те, що полтавські дівчата охоче «ходили під ручку» 
з вояками Третього рейху. «Тут слово «німець,» – писав він, – стало назвою 
вояка, як було колись «москаль». І було тут тих «німців» досить багато, і видно, 
їх тут аж ніяк не цуралися. Багато менше, ніж було там, наприклад, у Львові, де 
для дівчат «ходити з німцем» вважалося за порушення певної національно-
етичної засади, а тут це робилося так само просто, як і лузання соняшникового 
насіння» [15]. 

1 жовтня 1941 року, тобто вже через тиждень після вступу німців до 
Полтави, відновив свою роботу Полтавський музично-драматичний театр. 
Першими його виставами були «Наталка Полтавка» і «Запорожець за Дунаєм». 
Директором театру офіційно вважався Юрій Сидорук, але його «шефом» і 
фактичним керівником був німецький унтер-офіцер, піаніст із Гамбурга Зігфрід 
Вольфер, який видавав себе за оперного режисера. З українськими акторами 
німецький «шеф» поводився брутально, іноді вдаючись навіть до 
рукоприкладства. У перші місяці окупації художнім керівником театру був 
Семен Бутовський – старий актор, який ще в дореволюційні часи працював 
разом із Садовським і Саксаганським, але, не витримавши наруги з боку 
«шефа», залишив театр. Більшість акторів змирилася з постійним приниженням 
і працювали в театрі лише тому, що їм був гарантований продовольчий пайок. 

За роки окупації колектив театру поповнився акторами та музикантами з 
Києва, Харкова та інших міст України й Радянського Союзу. На сцені театру 
виступали відомі актори та співаки Борис Гмиря, Павло Захаров, Віолетта 
Багмет, Тамара Миколенко, Григорій Михайлов, В’ячеслав Баранович та ін. 
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Репертуар театру становили як класичні твори українських композиторів і 
драматургів (П. Гулака-Артемовського, І. Котляревського, М. Аркаса, 
М. Лисенка, М. Старицького та ін.), так і західноєвропейських (М. Масканьї, 
Д. Пуччіні, Ж. Бізе, Л. Бетховена, Р. Леонкавалло). Уперше в СРСР на 
українській сцені в Полтаві була поставлена опера Л. Бетховена «Фіделіо», де 
партнером знаменитого Бориса Гмирі виступала молода полтавська співачка 
Наталія Носенко. 

На початку 1943 року в Полтавському театрі працювало 285 осіб 
постійного складу, у тому числі 75 хористів (хормейстер – Шаповаленко) і 
45 чоловік оркестру (диригенти – П. Рябінін, С. Соколовський і Г. Жукоський). 
Такого численного колективу театр не мав ні до війни, ні після. Проте театр усе 
більше втрачав національне обличчя. Основними глядачами в ньому були вояки 
німецької армії та чиновники окупаційної адміністрації. Значна частина вистав 
відбувалася німецькою мовою. Так, із 24 вистав оперети «Мадам Баттерфляй», 
які відбулися протягом 1942 року, лише 5 показували українською мовою. 

Під час відвідань спектаклів німці, які сиділи в партері, нерідко вішали 
пояси з револьверами в кобурах на спинках стільців, а під час антрактів 
виходили, залишаючи зброю в залі. За спогадами В. І. Котляра, якось в одного з 
офіцерів зник револьвер. Німецька польова жандармерія влаштувала тотальний 
обшук усіх присутніх у театрі. Зброю не знайшли, але арештів не було. 

У Полтаві театр працював до останніх днів окупації. Лише 19 вересня 
1943 року Зігфрід Вольфер вивіз увесь колектив театру до міста Кам'янець-
Подільський, де полтавські актори поставили «Наталку Полтавку», «Запорожця 
за Дунаєм» та «Циганського барона». Потім їх відправили до Німеччини, але 
вже в якості остарбайтерів. 

Наприкінці 1941 року відновив роботу й Полтавський історико-
краєзнавчий музей. Першим його директором в умовах окупації став Валентин 
Лапа, який до цього завідував картинною галереєю, і, намагаючись вірно 
служити новій владі, старанно вивчав німецьку мову, але чимось не догодив 
окупантам. Із початку 1942 року директором музею працював довголітній 
в'язень сталінських концтаборів Микола Мощенко, який доклав багато зусиль 
для поповнення фондів і збереження їх від остаточного розграбування 
окупантами. Із решток історичних цінностей, які більшовики не встигли 
вивезти на схід, був відкритий зал історії Полтави та створені нові відділи: 
іконопису, історії української культури, етнографічний та природничий. За 
роки окупації експонати музею навіть поповнилися предметами українського 
народного вжитку та церковними реліквіями ХVІ–ХVІІІ століть. У березні 1942 
року при музеї відкрито художньо-промислову школу з відділами: 
килимарським, ткацьким та народної вишивки. На останньому відділі 
навчалося 36 учениць [16]. 

Разом із тим, за два роки окупації значна частина експонатів історико-
краєзнавчого музею була розграбована німцями. Історичні реліквії українського 
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народу, картини та меблі забирали до своїх службових кабінетів коменданти, 
гебітскомісари та інші службовці окупаційної адміністрації. Усе, що німці брали 
з музею тимчасово, зникало назавжди. Серед осіб, причетних до пограбування 
музею, були генерали Ругштедт і Лонінг, полковник Вайкнехт, художник 
Шварцкопф, бургомістр Полтави П. Галанін та ін. Під час відступу з Полтави 
німці взагалі спалили приміщення музею. Музей В. Г. Короленка забрав собі під 
житло полтавський гебітскомісар. Із будинку німці зняли меморіальну дошку, 
бібліотеку та особисті речі письменника вивезли до краєзнавчого музею, але під 
час переїзду частина меблів і кілька картин зникли безслідно. 

Одним із осередків національного відродження у Кременчуці був 
краєзнавчий музей. Разом із тим, його співробітники на чолі з директором 
К. І. Корольчуком перетворили музей на центр українського національно-
патріотичного підпілля в місті. У липні 1942 року для працівників культурних 
закладів Кременчука і району вони провели семінар із питань української 
етнографії та культури, на якому з лекціями виступав директор Інституту 
фольклору Академії наук УРСР професор Петров [17].В умовах німецької 
окупації були створені або відновили роботу художня майстерня в Лубнах, 
художньо-промислова майстерня в Шишаках, майстерня народних вишивок у 
Пирятині, артіль художнього ткацтва в селі Тахтауловому під Полтавою, 
гончарні артілі в Хомутці та Опішні. В Опішнянській художній майстерні на 30 
кругах працювало 130 робітників, переважно жінок. Щомісяця вони 
виготовляли понад 35 тис. штук різного посуду. Серед художників високою 
майстерністю відзначався Наливайко, а серед молоді – продовжувачі славних 
традицій опішнянських майстрів: дочка художника Кононенка – Линник, дочки 
гончарів Біляка й Колпака. Справу своїх батьків продовжували майстри Семен 
Хлонь та брати Сиваші [18]. 

Уперше за багато років більшовицької диктатури в 1942 році без штучних 
ідеологічних нашарувань, але з оглядкою на німців, в урочистій обстановці 
відзначалися Шевченківські свята. День пам'яті Пророка України відбувся в 
багатьох містах і селах Полтавщини. Урочистості з цієї нагоди стали вдалим 
приводом для українських патріотів вести в умовах ворожої окупації легальну 
пропаганду ідей національного відродження. Напередодні 128 річниці від дня 
народження Т. Шевченка Полтавська міська управа в середині лютого 1942 
року створила комісію в складі голови управи Ф. Борківського, завідуючого 
відділом мистецтв Кудрицького, керівника відділу освіти Ф. Тирель і редактора 
обласного часопису «Голос Полтавщини» професора Г. Ващенка. 

Залучивши вчителів, комісія розробила комплекс заходів із проведення 
Шевченківських днів у місті. 10 березня у головній залі міської управи 
відбулося урочисте зібрання і святковий концерт, в якому взяли участь хор 
театру під орудою Л. Шаповаленка, ансамбль бандуристів та солісти Щербань і 
Ніколенко. Актори театру показали сцени з «Гайдамаків», а оркестр виконав 
заборонені за радянських часів «Жалібний марш» та «Б'ють пороги» 
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М. Лисенка і «Помер поет» К. Стеценка. Того ж дня під керівництвом 
інспектора міського відділу народної освіти Ф. Пошивайла пройшов дитячий 
ранок, на якому виступали хорові колективи полтавських шкіл, а діти читали 
патріотичні вірші Т. Шевченка. 

У театрі «Колізей» була влаштована виставка репродукцій із картин Т. 
Шевченка й демонструвалися діапозитиви про життєвий і творчий шлях поета. 
Майстри Полтавщини представляли свої здобутки на Шевченківську тематику 
в краєзнавчому музеї: картини, вишивки, випалювання по дереву. Серед них – 
вишитий на полотні портрет Т. Шевченка художниці Андрущенко і випалений 
по дереву – Н. Вернера, картини І. Тонкоглаза «Катерина», М. Білоуса «Мені 
тринадцятий минало», С. Бродського «Шевченко-художник», О. Грена 
«Шевченко-солдат» та Тригуба «У дяка». Виставка мистецьких творів мала 
великий успіх у полтавців та у німецьких вояків, які відвідували музей [19]. 

Ставлення ж окупантів до національного генія України було зовсім 
іншим. Відразу після вступу до Полтави німці прокладали зв'язок і тягнули 
електичні кабелі до своїх штабів та тилових служб. Пам'ятник Т. Шевченку 
чимось став їм на заваді, і якийсь дикун-арієць двадцятого століття в уніформі 
солдата вермахту молотком відбив носа, вухо і частину вуса скульптури. На 
цих щербинах на бетоні, як по живих ранах України, німці цілим паском 
проклали кольорові електрокабелі [20].  

Лихоліття війни, коли смерть, здавалося, чатувала на кожному кроці, 
життя пересічного полтавця було нічого не варте, а також голод і нестатки не 
могли вбити серед народу потяг до прекрасного. Свідченням цього є хоча б те, 
що в умовах ворожої окупації кількість учнів у музичних школах, порівнюючи 
з довоєнним часом, не зменшилася. У Полтаві з лютого 1942 року почала 
працювати дитяча музична школа імені М. Леонтовича та музичне училище 
імені М. Лисенка з відділеннями фортепіано, духових та народних 
інструментів. Результати своєї праці їх вихованці продемонстрували на 
академічному концерті 27 червня 1942 року [21]. У Кременчуцькій музичній 
школі навчалося більше 120 учнів, але влітку 1942 року її закрили, а списки 
дітей передали до біржі праці для відправки до Німеччини.  

Після окупації німцями Полтавщини окремі вчителі-патріоти, які не 
сприймали комуністичного режиму, але, щоб не зазнати репресій, старанно це 
приховували, зробили спробу відродити національну українську школу, яка б 
виховувала в дітей любов до своєї Батьківщини та почуття національної гідності. 
Вони наївно сподівалися, що нацисти прийшли в Україну, як визволителі, і 
сприятимуть відновленню її державності та національному відродженню. Уже в 
перші дні окупації на шпальтах обласного часопису «Голос Полтавщини» 
анонімним автором була викладена концепція розвитку української національної 
освіти, вільної від більшовицьких догм. Аналіз її основних засад дав підставу 
стверджувати, що автором концепції був видатний український педагог Григорій 
Ващенко, який у час окупації залишався жити в Полтаві. На противагу 



1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ        
      

 
114 

 

радянській школі, яка відривала дітей від рідного ґрунту, вбивала в них любов до 
України, прищеплювала лицемірство й ненависть до так званих класових 
ворогів, українські освітяни, на думку автора, мають будувати школу 
національну не лише за формою, але й за змістом. «Школа, – стверджував автор, 
– мусить озброювати нашу молодь науковими знаннями, потрібними для 
будування нового життя, озброювати її науковим світоглядом і технічними 
навиками, потрібними для сільського господарства, промисловості і торгівлі. 
Разом з тим, вона мусить виховувати у молоді високу національну свідомість, 
твердість волі й характеру, принциповість, ретельність і наполегливість у роботі, 
чесність і дисциплінованість, високу культурність в особистому і громадському 
житті, цілковиту відданість громадській справі» [22]. 

У розвиток концепції національної школи редакційна стаття «Про 
українську школу» ставила перед освітянами Полтавщини ряд завдань, успішне 
вирішення яких забезпечувало б будівництво національної школи. Насамперед, 
потрібно було визначити характер і завдання школи, розробити навчальні 
плани і програми, упорядкувати навчальні приміщення та забезпечити школи 
підручниками і національно свідомими вчителями. «Перша вимога до нашої 
школи, – говорилося в статті, – щоб вона служила інтересам свого народу, була 
справді національною українською школою» [23]. 

Через декілька днів газета «Голос Полтавщини» опублікувала основні 
засади навчальних планів «елементарної» української школи, яка була 
розрахована на вісім років навчання і базувалася на класичних принципах 
європейської та національної педагогіки. Від змісту наук, – говорилося в статті, 
– що їх діти вивчатимуть у школі, залежить їхній світогляд, а від послідовності 
у вивченні – систематичність, ґрунтовність і тривалість знань. До навчальних 
планів національної школи мали входити основні елементи гуманітарних (мова, 
література, історія), природничих (природознавство та географія) і 
математичних (арифметика, алгебра, геометрія) наук. Із першого й до 
останнього року навчання в школі, як обов'язкові предмети, включалися уроки 
фізкультури, малювання, співів із музикою і ручної праці. 

Дотримуючись традицій національної освіти в минулому, до навчальних 
планів включався і Закон Божий. «Навчальний план, – говорилося в статті, – 
мусить забезпечити національний характер освіти й виховання в українській 
школі» [24]. Тому вивченню української мови й літератури, географії й історії 
надавалося пріоритетне значення. 

Українці, які опинилися на окупованій ворогом території, сподівалися, що 
і в умовах окупації діти зможуть отримати повноцінну середню освіту. Староста 
Кременчуцького району О. Алей навіть оголосив про платне навчання для учнів 
8-10 класів у сумі 50 крб. на рік. Від плати за навчання мали звільнятися діти–
сироти, інваліди та діти репресованих більшовиками батьків [25]. 

Будівництво національної української школи було одним з основних 
завдань і похідних груп ОУН, які слідом за німецькими військами вирушили в 
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Наддніпрянську Україну. Відділ народної освіти Кременчуцького району 
очолив П. Швидь. 

Він розробив і розіслав восени 1941 року по школах Кременчуцького 
гебіту «Правила внутрішнього розпорядку в новій українській школі», згідно з 
якими національна школа «створюється на основі вільного життя українського 
народу і пройнята ідеями національного відродження та розвитку». Над входом 
до школи мав обов'язково висіти український герб – Тризуб, а в кожному класі 
– ікона та портрети визначних діячів українського визвольного руху, рушники і 
патріотичні лозунги з тим, «щоб зовнішній вигляд української школи 
пробуджував і виховував національні почуття». Уроки мали починатися і 
закінчуватися молитвою. Від учнів вимагалося бути дисциплінованими, 
ввічливими, поважати батьків, учителів, старших за віком та один одного. При 
вході до класу вчитель вітався з учнями словам: «Слава Україні!» Учні мусили 
відповідати: «Героям слава!» Отже, члени похідних груп хотіли запровадити в 
українських школах традиційне вітання ОУН [26]. 

У перші місяці німецької окупації навчання в небагатьох школах 
Полтавщини, які відновили роботу, справді мало національний характер. Крім 
обов'язкових портретів Гітлера, на стінах висіли портрети Шевченка, Франка, 
Грушевського, Винниченка, Петлюри та інших діячів українського визвольного 
руху, а при вході – український герб. Першими піснями, які діти вивчали в 
школі, були національний гімн «Ще не вмерла Україна» та шевченківський 
«Заповіт». Національна школа, що відроджувалася зусиллями вчителів-
патріотів, потребувала і нових підручників. До їх складання відділ освіти 
Полтавської міської управи приступив 1 листопада 1941 року, а вже на початку 
1942 року вперше в Україні в умовах німецької окупації було видано 
український буквар, читанки для 1-4 класів, підручники з української та 
німецької мов, шкільний збірник українських пісень. 

У фондах Державного архіву Полтавської області збереглися окремі з 
названих підручників, зокрема «Рідне слово» (український буквар для 
початкової школи), складений О. Кустоляном при допомозі полтавських 
учителів Гармаша, Голубицької, Горєва та Гревцова. Тираж підручника був 
досить значний як для того часу – 10 тис. примірників. Методичну допомогу 
авторам букваря надали відомі полтавські вчителі-методисти Ф. І. Пошивайло 
та І. Є. Михайленко. У лютому 1942 року в напівзруйнованому приміщенні 
полтавської друкарні видано також читанку для другого класу початкових шкіл, 
яку підготував Федір Пошивайло. Матеріали до неї були підібрані з виданих за 
дорадянських часів підручників для українських шкіл Грінченка, Білоусенка, 
Лубенця та Черкасенка. Дещо взято і з білоруських та російських читанок. 
Частину текстів написав сам упорядник. 

Добираючи матеріали для читанки, автор прагнув, щоб вони були 
доступними й цікавими для дітей, виховували в них любов до України, 
життєрадісність, пошану до батьків і старших за віком. Ф. Пошивайло хотів, за 
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його словами, «дитині повернути її дитинство». Читанка мала такі розділи: у 
школі і вдома, серед людей, серед тварин, пори року, інші краї. Містила вона 
також короткі відомості про географію та історію України, її святі місця, життя 
Тараса Шевченка, звичаї та обряди українського народу. В підручнику було 
вміщено багато колядок, щедрівок, веснянок, а також текст національного 
гімну «Ще не вмерла Україна». 

Позбавлені ідеологічних нашарувань, обидва підручники вчили дітей 
доброти, виховували їх на засадах загальнолюдських цінностей і моралі. 

Таким чином, спроба українських патріотів відродити в умовах ворожої 
окупації національну школу, яка б давала дітям повноцінні знання і готувала їх 
до здобуття освіти у вищих навчальних закладах, закінчилася невдачею, 
сподівання виявилися марними. Відкриті з дозволу окупантів початкові, так 
звані народні, та професійні школи, за задумом гітлерівців, повинні були 
готувати з українців покірних і слухняних виконавців чужої волі, дармову 
робочу силу для гітлерівського рейху. 
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Чим довший час відділяє нас від пам’ятного травня 1945 року, тим більше 
виникає запитань, по-новому оцінюються, здавалось би, зрозумілі події, 
з’являються усе нові і нові обставини. Головним залишається одне: 1945 року 
завершено було найголовнішу справу століття – рідні землі врятовано від 
поневолення найлютішим, найнебезпечнішим ворогом за всю історію. 

Окупаційний режим, нав’язаний українському народу у вигляді «нового 
порядку», переслідував мету цілковитого знекровлення поневоленого народу. 
Німці встановили в області режими воєнної диктатури, жорстокого терору, 
масових вбивств, ідеологічного тиску. Але і у цих надскладних умовах 
українське населення намагалося зберегти риси національного, культурного та 
релігійного життя, виявляти прояви милосердя та опіки за своїми 
співвітчизниками. Найяскравіше це можна простежити в ході аналізу 
релігійного життя та діяльності благодійних організацій на території 
окупованої Полтавщини 1941-1943 років.  

Від самого початку окупації гітлерівці заохочували відродження церков 
та релігійних свят. Це була далекоглядна стратегія. По-перше, подібне 
заохочення, в певній мірі, сприяло появі симпатії до нової влади людей 
старшого покоління, що були обуренні антицерковною кампанією більшовиків. 
По-друге, вона давала можливість окупаційній владі у майбутньому 
поширювати власні ідеї за допомогою церкви.  Тому з приходом німців у 1941 
році ситуація в релігійному житті різко змінилася. Їм імпонувала роль  
«визволителів» від безбожної влади більшовиків. У вересні 1941 року Головне 
командування вермахту видало низку розпоряджень, якими передбачало 
«релігійній діяльності населення не сприяти і не перешкоджати» [1, с.135].   

Під церкви віруючі в роки окупації використовували колишні культові 
споруди, що були пристосовані в роки радянської влади під господарські склепи. 
Так, у с. Деревки Котелевського району зусиллями віруючих була відбудована 
церква, що була закрита у 1935 році. При цьому слід зазначити, що втручання 
окупаційної влади у релігійні справи почалося від перших днів. Зокрема, 
німецьким гебіткомісарам надавалося виключне право контролю за відкриттям 
нових церков і реєстрацію церковних громад, затвердження і звільнення 
священиків. Незареєстровані церковні громади штрафувалися і переслідувались 
[8]. Згідно із нацистськими постулатами християнське вірування «єврейське за 
походженням» із часом повинно було зникнути. Проте використовуючи 
релігійних українців у власних цілях, з метою підсилення контрасту із радянською 
владою, декларували «невтручання у справи конфесійних утворень, якщо вони не 
будуть займатися політикою і не «чинитимуть противу» німецькій владі» [13, 
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с.108]. А тому не перешкоджали відкриттю храмів, організацій церковних рад та 
єпархіальних управ, проведенню публічних масових богослужінь, храмових свят, 
дозволяли відкривати богословські курси, мати релігійну пресу. Але окупаційна 
влада не збиралася ділити із церквою ідеологічний вплив на населення, тому 
постійно  підтримувала  та розпалювала протиріччя між осередками двох 
православних церков – автономної та автокефальної. 

На Полтавщині існували обидві конфесії православ’я: УАПЦ та УАПЦ-
РПЦ. Німці підтримували автокефалістів у їхньому протистоянні Москві, але 
пильно слідкували, щоб УАПЦ не перетворилася на центр згуртування 
національних сил. Так, окупанти виступили на боці автономістів, коли ті 
зажадали передачі їм «російської святині» – Спаської церкви [10,с.135]. 
Очевидну перевагу на Полтавщині мала УАПЦ. Їй вдалося створити дві єпархії: 
Полтавську (176 парафій) та Лубенську (78парафій). Автокефалістам належало 
5 церков у Полтаві (Покровська, Соборна, Самсонівська, Преображенська, 
Миколаївська) та 2 у передмістях (Георгієвська та Андріївська) [13,с.110]. 

Щодо УАПЦ політика німців була двоякою: з одного боку, її 
протистояння російській церкві було на руку окупантам, з іншого – вона могла 
перетворитися на згуртування національних сил, що ніяк не входило у плани 
влади. Зрозуміло одне, окупаційна влада дозволяла існування православних 
церков рівно настільки, наскільки вони могли служити її інтересам. Почали 
створюватись обласні координаційні центри обох церков. 29 вересня 1941 року 
у Полтаві було організовано  Церковну управу православної старослов’янської 
церкви, що об’єднувала прибічників автономістичної течії православ’я. На її 
чолі став В.Беневський.[14, с.26]. На початку жовтня 1941 року виникла 
Українська церковна рада, як тимчасовий орган відродження УАПЦ на 
Полтавщині. Очолив її від початку О.Шевченко. Наприкінці грудня 1941 року 
на зміну церковній раді створюється обласне єпархіальне управління УАПЦ, 
яке очолив О.Потульницький, заступником став настоятель Спаської (згодом 
Миколаївської) церкви отець Павло (Бойко). 

Формально на Полтавщині існувало дві єпископські кафедри, що тяжіли 
до Харківського центру УАПЦ. Проте, коли адміністратор УАПЦ архієпископ 
Полікарп (Сікорський) призначив на Полтавську єпархію Ігоря (Губу), німецькі 
окупаційні власті заборонили йому обіймати єпископську кафедру. Це є 
яскравим свідченням не просто контролю, а прямого втручання окупаційної 
влади у внутрішні справи церкви.  

У розбудові УАПЦ особливо помітні успіхи спостерігались у перший рік 
окупації. Ця церква була найбільш близькою людям: служба відправлялася 
рідною мовою. 21 листопада 1941 року церкви відкрилися у Диканьці, 
Нижніх Млинах, 30 листопада – в Руновщині, 18 грудня – Миколаївська церква 
у Полтаві. Під час церковної літургії тут співала хорова капела під 
керівництвом хормейстера Полтавського обласного музично-драматичного 
театру В.Шаповаленка.  
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Всенародною справою стала відбудова зруйнованих і занедбаних храмів.  
Якщо на початку 1941 р. в Полтавській області була лише одна діюча 
православна церква, то в грудні 1941 року – 74. До храмів зносилися культові 
речі, які вдалося врятувати і зберегти. Зростання кількості церков потребувало 
збільшення культових речей. Значна їх частина виготовлялася у Полтаві: ікони, 
ризи, корогви тощо. На вул. Котляревського діяла спеціальна художня 
майстерня, яку очолив отець В.Трирог. Тут працював відомий тоді в місті 
іконописець Ф.Діхтяр, молоді художники Є.Вольський, В.Григоренко. 
Художнім консультантом був В.Лапа, в.о. директора Полтавського історико-
краєзнавчого музею.   

Загострилась і проблема священнослужителів, адже за роки сталінського 
терору вціліло лише 89 духовних осіб, із яких представників вищого духовного 
сану було лише 13 [4]. 

Крім суто релігійних справ, УАПЦ проводила і велику благодійницьку 
роботу, організовуючи віруючих на допомогу сиротам, престарілим, інвалідам, 
біженцям – усім, хто потребував допомоги. 

Окупація негативно вплинула і на суспільну самодіяльність мас, 
обмежила компетенцію громадських об’єднань, але при цьому породила нові 
форми самоорганізації. В першу чергу це були благодійницькі організації, які 
брали на себе допомогу найбільш постраждалим від війни: полоненим, 
біженцям, сиротам, престарілим, хворим, інвалідам, безробітним. Найбільш 
нужденним допомогу надавали відділи соціального піклування при міських та 
районних управах. Проте, їх фінансові можливості були вкрай обмежені, до 
того ж перебували під пильним контролем німців. Так, наприклад, на обліку 
соціального піклування Полтавської міської управи перебувало понад 4 тисячі 
пенсіонерів-інвалідів, але пенсії отримувало лише близько 200 чоловік У 
Кременчуці на обліку перебувало 3090 пенсіонерів, але регулярної пенсії вони 
не отримували, найбільш нужденним видавалася одноразова допомога у розмірі 
150-300 крб [13, с.119]. 

Знані на Полтавщині священики УАПЦ О.Потульницький та Д.Бурко  та 
їх дружини стали ініціаторами створення у листопаді 1941 року Полтавського 
комітету Українського Червоного Хреста (УЧХ), який і взяв на себе обов’язки 
надавати допомогу військовополоненим українцям, сиротам, інвалідам і всім 
нужденним. Осередки його у 1941 році відкрилися у Полтаві, Лубнах, 
Миргороді, Зінькові, Нових Санжарах. Вони існували виключно на пожертви 
місцевого населення,  підтримували тісні зв’язки із обласним єпархіальним 
управлінням УАПЦ. У Полтаві управу УЧХ складали Галина В’юн (голова), 
Зінаїда Потульницька, Антоніна Кушнір-Бурко. Загалом, до роботи УЧХ було 
залучено близько 100 чоловік, переважно інтелігенції. Найбільш активними 
були О.Потапенко, колишня сестра милосердя армії УНР, лікар Є.Нагай, 
О.Євдокимова. [15, с.15] Зусиллями цієї організації були обстежені табори 
полонених, складені списки бранців. За підтримки лікарів Брауна і Фікуса у 
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листопаді 1941 року відкрито шпиталь для хворих військовополонених у 
приміщенні напівзруйнованої школи №27. Силами полтавців та членів 
організації приміщення було частково відремонтоване, встановлено 
дезінфекційну камеру, налагоджено лікування хворих. Завдяки цим заходам 
смертність серед хворих цієї категорії скоротилася з 300 до 22 осіб за добу [11]. 
Завдяки клопотанню керівників УЧХ вдалося домогтися від німецького 
керівництва дозволу відпускати додому скалічених військовополонених, якщо 
за ними прибудуть родичі. Для цього на вул. Пролетарській був улаштований 
своєрідний «готель», де полонені очікували звільнення. Лише протягом грудня 
1941 року УЧХ домігся звільнення 300 полонених-українців [15, с.5].  

Полтавський комітет УЧХ надавав матеріальну допомогу українцям, що 
постраждали від сталінських репресій. Налагодив зв’язки із похідними групами 
ОУН, зокрема допоміг їм у встановленні зв’язків із місцевими жителями. 
Приватні помешкання О.Потапенко та А.Кушнір-Бурко слугували явочними 
квартирами для зв’язкових українського національно-патріотичного підпілля. 
Довідки УЧХ часто були єдиними легальними документами для українського 
підпілля.  Активно діяв Миргородський комітет УЧХ, який утримував притулок 
для полонених, де вони проходили санобробку, харчувалися, отримували ліки.  

Крім практичної, благодійної діяльності поступово осередки УЧХ 
перетворилися на центри згуртування українських національно-патріотичних 
сил. Занепокоєння окупаційних військ із цього питання призвели до початку 
переслідування  діячів УЧХ. Так, влітку 1942 року за наказом рейхскомісара 
Е.Коха з усіх видів благодійної діяльності була дозволена лише самодопомога, 
а 1 серпня 1942 року діяльність УЧХ була офіційно заборонена [13, с.124]. 

Таким чином, УАПЦ, благодійні товариства та осередки УЧХ були в 
умовах окупації не тільки єдиними життєдайними осередками, а й центрами 
національно-культурного життя українців. При цьому слід зазначити, що 
існували вони виключно на пожертви мешканців, їх волонтерську діяльність, не 
отримуючи жодної допомоги від окупаційної влади. Лояльність представників 
«нового порядку» до діяльності цих структур на перших порах пояснювалася 
лише прагненням створити позитивний імідж нацистського режиму.  При 
цьому вони постійно здійснювали контроль і пряме втручання у справи 
об’єднань. Зусиллями благодійних осередків та УЧХ врятовано життя сотень 
військовополонених, бранців, остарбайтерів та їх сімей. 
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ПОДІЇ	ЛІТА‐ОСЕНІ	1941	РОКУ	В	ШКІЛЬНОМУ	КУРСІ	«ІСТОРІЯ	
ПОЛТАВЩИНИ»:	ВАРІАНТИ	ВИВЧЕННЯ	ТЕМИ	

Тетяна	Демиденко		
 
В інструктивно-методичному листі Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України «Про викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу в 
2011-2012 навчальному році» увага вчителів історії наголошується на 
необхідності врахування в процесі вивчення історії України та всесвітньої 
історії низки важливих подій, першою з-поміж яких згадується 70-а річниця 
нападу Німеччини на СРСР [5, c.4]. З огляду на непроминальний слід, що його 
залишила ця подія, варто виокремити її як у курсах всесвітньої та вітчизняної 
історії, так і при вивченні історії Полтавщини, де воєнному лихоліттю                
1941-1945 років приділено значну увагу. Йдеться передусім про виданий 2007 
року підручник для 11 класу загальноосвітніх шкіл «Історія Полтавщини 
(середина ХХ – початок ХХІ століття), створений полтавськими істориками 
О.Білоуськом, П.Киридоном, Т.Пустовітом та В.Ревегуком, що став 
завершальним у серії навчальних книг з історії  рідного краю [3].  
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Розділ ХІІІ цього підручника – «Під час Другої світової війни 1939-1945» 
– відкривається темою 62, що має назву «Початок війни. Трагедія Південно-
Західного фронту» і охоплює події червня-жовтня 1941 р. Темі передує коротка 
інтродукція, в якій автори лаконічно й неупереджено визначають основні події 
літа-осені 1941 р., оперуючи точною мовою цифр, промовистих фактів, та 
водночас не упереджуючи можливих суджень й міркувань школярів власними 
висновками. Імпонує також і позбавлена пафосу, проте чітка й однозначна 
емоційно-ціннісна авторська оцінка тих випробувань, котрі несли з собою 
війна, окупація, тотальна руйнація і масове винищення народу України. 

Перший урок теми варто, на нашу думку, провести на основі пунктів 
підручника 62.1.1. – 62.1.4. 

Тема: «Чорна неділя» 
Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть на основі 

організації проектної діяльності методом інтерв’ю, матеріалів підручника та 
творів художньої літератури 

 з’ясувати реакцію на німецьке вторгнення різних верств населення, 
зміну ролі чоловіка і жінки в повсякденному житті в умовах війни; 

 визначати і коментувати причини і прояви кризи, що сталася в 
стратегічному керівництві країною та армією у перші дні війни; 

 аналізувати державні заходи, вжиті впродовж червня – початку липня 
1941 р.; 

 характеризувати мобілізаційні заходи органів влади та партійних 
організацій Полтавщини у червні-вересні 1941 р.; 

 тлумачити та застосовувати поняття «віроломний напад», «евакуація», 
«мобілізація». 

Хід уроку: 
1. Реакція на німецьке вторгнення. 
2. Мобілізаційні заходи влади. 
3. Евакуація.  
4. Гіркі жнива. 
Власне початок війни 22 червня 1941 р. висвітлюється у підручнику через 

сприйняття цих трагічних подій радянським керівництвом, різними верствами 
населення, німецькими та червоноармійськими командирами, через спогади 
мешканців Полтави і Кременчука, через відображення кризового стану країни у 
тодішніх директивах та розпорядженнях влади. Широке коло наведених 
авторами джерел (5 фото і 18 документальних свідчень) дозволяють сучасним 
школярам цілком адекватно уявити драматичні події перших тижнів війни, 
пережити увесь спектр почуттів і настроїв (від неусвідомлення масштабів 
загрози, ейфорії і «урапатріотизму»   до розгубленості, гіркого розчарування й 
зневіри), які були поширені в суспільстві влітку-восени 1941 р. За подібною 
структурою висвітлені в підручнику і питання 2 – 4, в яких докладно, на 
солідній джерельній базі, на основі контраверсійного представлення 
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радянських і німецьких документів, фото, плакатів (методичний прийом 
«зіткнення джерел») розкрито мобілізаційні заходи влади, складні умови 
евакуації, важкі жнива першого воєнного літа.  

Варіантом опрацювання цих питань теми може бути виконання учнями  
проектних завдань. Проектна система – це така організація навчання, за якою 
школярі набувають знань і навичок у процесі планування й виконання 
практичних вправ  [1, c.77]. Метод проектів спрямований на життєві реалії в 
усіх їхніх проявах, виконується учнями колективно. Головними фігурантами в 
навчанні за проектною системою є учні. Вони самостійно шукають або 
обирають проблеми для дослідження, самі розв’язують їх, керуючи власною 
діяльністю, самі захищають розроблений проект. На долю вчителя припадає 
консультативно-дорадча роль. Вихідним у його позиції є, на думку 
В.Кілпатріка, відмова від права регламентувати мислення учнів [1, c.82]. 

Методисти виокремлюють такі основні положення проектного навчання: 
 надання максимально можливого ступеня свободи учням у питаннях 

змісту, форм роботи і складності завдань; 
 оформлення навчання «голосом культури дитинства», що ґрунтується 

на специфіці дитячого сприйняття світу; 
 пріоритет дослідницької діяльності; 
 підключення до навчання всього досвіду дитини; 
 побудова освіти як відповіді на реальні запитання учнів; 
 поєднання раціонального та інтуїтивного у пізнанні [1, c.82]. 
Завдання, які обираються учнями, є різного змісту та висвітлюють 

проблему з різних боків. Так, проектне завдання до першого питання уроку – 
«Реакція на німецьке вторгнення» - може мати умовну назву «Завтра була 
війна». Суть його полягає у збиранні й оприлюдненні школярами інформації 
про останній день мирного життя червня 1941 р. і враження перших днів війни. 
У багатьох сім’ях зберігаються і передаються від покоління до покоління 
родинні перекази про недільний день 22 червня 1941 р., які можуть стати 
органічним доповненням до наведених у підручнику свідчень, надати подіям 
понад шістдесятирічної давнини емоційно-особистісного забарвлення. 

Тема проекту до другого та третього питань уроку – «Мобілізаційні 
заходи влади», «Евакуація» - може мати назву «Все для фронту, все для 
перемоги!», а до четвертого – «Гіркі жнива» - «Степом, степом, людям жито 
жати...». 

Проектна технологія в історичній освіті – це дидактичний засіб 
активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку креативності й водночас 
формування певних якостей особистості. Три «кити», на яких тримається 
зазначена технологія – це самостійність, діяльність, результативність [8, c.53]. 

Проекти варто розподілити між учнями за їхнім бажанням, сформувавши 
групи, кожна з яких самостійно обирає напрям роботи, спільно виконує 
необхідні завдання. 
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Методичним варіантом здійснення учнівських проектів з означеної теми 
можуть бути інтерв’ю з очевидцями, людьми, котрі пережили воєнне лихоліття, 
воювали, працювали в тилу, були на окупованій території чи зазнали 
поневірянь на чужині як остарбайтери. Пошукову роботу учні мають 
здійснювати як самостійно, так і за допомогою вчителя. Не викликає жодного 
сумніву цінність інформації, зібраної у такий спосіб, адже з кожним роком 
залишається все менше людей, котрі можуть особисто засвідчити перебіг подій 
1941-1945 років, донести до нинішнього покоління неоціненні свідчення 
очевидців, деталі і враження, яких не знайдеш у вкритих глянцем, 
пригладжених і ретельно відредагованих офіційних виданнях.  

Інтерв’ю як форма учнівської діяльності сприяє реалізації низки 
важливих завдань і на думку канадської дослідниці, історика й методиста 
В.Курилів. Вона акцентує увагу на таких важливих функціях інтерв’ю з 
очевидцями:  

 можливість учнів поспілкуватися з людьми, котрі пережили 
досліджувані історичні події; 

 доведення думки, що історія жива і розвивається навколо нас; 
 навчання учнів самостійній підготовці запитань для інтерв’ю; 
 ознайомлення школярів з реальними подіями, які відбувалися у 

житті їхніх дідусів, бабусь, сусідів; 
 спілкування з представниками старшого покоління, спільне з ними 

обговорення теми; 
 аналіз однієї історичної події через погляди і переживання однієї 

особи; 
 здійснення підходу історика у пошуку інформації; 
 представлення зібраного матеріалу перед класом в усній чи 

письмовій формі [7, c.187]. 
Виконанню проекту у формі інтерв’ю має передувати ознайомлення 

школярів зі стратегією їхньої діяльності, представлене у вигляді пам’ятки-
рекомендації: 

1. Оберіть особу для інтерв’ю. 
2. У групах підготуйте 10 загальних запитань для бесіди.  
3. Проведіть інтерв’ю з учасником історичної події. 
4. Довідайтесь про його життя у тому часі. 
5. Дізнайтесь, як він сприймав історичні події, що відбувалися в Україні 

в ті дні. 
6. Спробуйте довідатися, як ці події позначилися на його житті. 
7. Опишіть, що нового ви дізналися про історичні події з цього інтерв’ю 

[7, c.189]. 
Документальні свідчення (спогади, інтерв’ю), зібрані учнями, 

різнопланові, інформаційно насичені матеріали підручника можуть бути 
органічно поєднані на уроці і з відображенням подій перших днів війни у 
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творах художньої літератури. Зокрема,  правдиво і щиро описав літо й осінь 
1941 р. відомий полтавський письменник-фронтовик Леонід Бразов. Його 
повість «В ті далекі дні» містить і змалювання подій на фронтах, і картини 
евакуації під бомбами фашистських літаків, і розпач цивільного населення, на 
очах якого відступали радянські солдати, безладно блукали оточені війська, і 
водночас непідвладні війні кохання та вірність юних героїв авторської оповіді 
[4]. Ось як, наприклад, описане життя прифронтового міста у липні 1941 р.: 
«Над містом все частіше з’являлися німецькі літаки. І поодинці, і цілими 
зграями сунули вони на схід, не звертаючи уваги на татакання зеніток, які 
вкривали небо ріденькими вибухами. На їхніх крилах зловісно чорніли хрести. 
Проте міста майже не бомбили. Видно, німці мали на меті більш важливі 
об’єкти. Тільки іноді, виринувши з-за хмари, пікірував раптом «мессер», кидав 
кілька бомб, поливав дахи з кулемета і з несамовитим виттям знову шугав 
угору. 

Вулицями і вдень, і вночі торохтіли підводи, навантажені домашнім 
скарбом, цокали кінські копита, дрібно тупотіли отари овець. Зрідка сигналили 
автомашини, врізуючись у гурт худоби, сумно ревли корови, чулася лайка. За 
парканом гавкали собаки. Через місто плив потік евакуації. Фронт 
наближався... [4,с.33]. Пасажирські поїзди тепер ходили як завгодно, лише не за 
графіком. Залізниці ледве встигали пропускати військові ешелони. То вони 
мчали на захід, бадьоро і навіть весело вистукуючи колесами, то, переповнені 
пораненими, сумно і обережно повзли на схід. Крім того, були ще поїзди 
товарні, навантажені і заводським устаткуванням, і домашнім скарбом, і 
тисячами жінок і дітей, які тікали з насиджених місць, зайнятих німцями...» 
[4,с.40]. 

Включені до розповіді вчителя або використані як основа для 
самостійних висновків учнів уривки з повісті Леоніда Бразова про найскладніші 
місяці початкового періоду війни дозволять школярам не тільки розширити 
уявлення про цю трагічну добу в історії рідного краю, але й змусять 
замислитися над проблемою морального вибору, що її досліджує автор. 
Митець, діалектично осмислюючи воєнні події, полемізує з однобічними й 
поверховими поглядами на них: він бачить і героїзм людини, яка стала на 
оборону своєї землі, справедливість її помсти й кари, і людську ницість, страх, 
зраду, руйнівний моральний вплив війни на людину [6, с.202]. 

Отже, виокремивши з теми 62 перший урок («Чорна неділя» – п.62.1.1. – 
62.1.4.), учитель може вдатися при його вивченні до проектної діяльності 
школярів, котра, на нашу думку, суголосна авторській концепції підручника, і 
до залучення творів літературного краєзнавства, що містять емоційно досяжні 
картини перших місяців війни, органічно поєднавши ці засоби навчання з 
різноплановим і багатофункціональним матеріалом підручника. 

Варто також, підбиваючи підсумки цього уроку, обговорити з учнями або 
запропонувати їм обдумати самостійно запитання і завдання 1-13, вміщені на 
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с.86 підручника. Деякі з них розраховані на аналіз наведених у тексті свідчень, 
деякі апелюють до змісту авторського матеріалу, деякі – до фотоілюстрацій чи 
статистичних даних, та попри методичну й змістову різноманітність, усі 
завдання й запитання, адресовані школярам, вимагають від них не механічного 
відтворення інформації, а усвідомленого, конструктивно-скептичного 
сприйняття й осмислення пропонованих версій розвитку подій, їх оцінки, 
співставлення, пояснення. Саме тому вкрай важливим є якнайповніше 
використання вчителем цього компоненту методичного апарату підручника. 

Другий урок теми – «Громовиці літа 1941 р. Трагічний вересень 1941 р.» 
– охоплює такі питання, як втрата Правобережжя у серпні 1941 р., бої на 
черкаському та кременчуцькому напрямках, зародження Київського котла, бої 
на Кременчуцько-Дереївському плацдармі, оточення і розгром Південно-
Західного фронту. Уявляється доцільним обрати формою проведення цього 
уроку такий вид діяльності, як лабораторно-практична робота. Урок цього типу 
має характер досить складного дослідження, що спирається на аналіз 
різноманітних джерел, зіставлення їх і підготовку зведеної інформації з 
обґрунтуванням власного судження [2, с.172]. 

Лабораторно-практичні роботи належать до важливих методів навчання в 
11 класі, адже вважається, що в 16-17 років учні за своїм психічним розвитком 
досягають рівня дорослої людини. Це, в свою чергу, передбачає формування 
таких розумових умінь, які дають можливість випускникові середньої школи 
здійснювати найрізноманітніші інтелектуальні операції: виявляти тенденції, 
закономірності, виділяти головне в різних за обсягом, характером і 
призначенням інформаціях, робити теоретичні і практичні висновки, 
завершуючи їх узагальненням, осмислювати історичний матеріал. 

Провідною рисою розумової діяльності одинадцятикласників є здатність 
до творчості та пов’язаний з цим високий рівень критичного мислення. 
Прагнення до творчої діяльності в цьому віці зумовлене, на думку психологів, 
потребою в пошуковій активності, спрямованій на зміну існуючої ситуації або 
самого суб’єкта.  

Оптимальні умови для реалізації всього комплексу переваг творчої 
діяльності, що їх дає виконання лабораторно-практичної роботи, створені у 
викладі теми 62 авторським колективом підручника «Історія Полтавщини». Це, 
зокрема, поєднання вже відомого матеріалу з невідомим, наявність великої 
кількості різноманітних свідчень як основи для аналізу, співставлення, 
висновків, проблемний виклад теми, що спонукає учнів до роздумів і 
самостійного пошуку. Власне, сама структура й характер матеріалу підручника 
«підказують» вчителеві методичний варіант уроку у вигляді лабораторно-
практичної роботи. 

У сучасній методиці під лабораторно-практичним заняттям розуміють 
форму уроку, яка характеризується самостійним вивченням школярами нового 
матеріалу за допомогою підручника, документів та інших історичних джерел  
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[8, с.248]. Проведення лабораторно-практичного заняття за підручником є 
обґрунтованим, якщо  

 матеріал підручника змістовно, глибоко, оригінальним чином 
розкриває тему заняття; 

 підручник відображає різні точки зору на історичні факти, аналізує 
й аргументує їх, зіставляє різні підходи, запрошує до наукової дискусії з 
проблеми уроку [8, с.249]. 

Виконання лабораторно-практичних завдань пов’язане з великими  
витратами часу, тож учителю варто поєднувати індивідуальну і групову, 
домашню і класну форми організації діяльності учнів. Орієнтовна структура 
уроку може бути такою: 

Тема: «Громовиці літа 1941 р. Трагічний вересень 1941 р.» 
Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть на основі 

опрацювання різних джерел інформації (тексту підручника, свідчень 33-95, 
фотодокументів, ілюстрацій): 

1. формулювати причини трагедії, що розігралася на Правобережній 
Україні влітку 1941 р., розкривати кожну з них на конкретних прикладах; 

2. описувати героїчні дії Кременчуцької дивізії народного ополчення та 
зведеного полку Полтавського тракторного училища в липні-серпні 1941 р.; 

3. відтворювати та локалізувати на карті обставини катастрофи Південно-
Західного фронту; 

4. характеризувати діяльність командуючого фронтом генерал-
полковника М.П.Кирпоноса; 

5. формулювати узагальнюючі висновки щодо обставин і причин 
вересневої катастрофи 1941 р. (Київський котел, капкан в урочищі Шумейкове); 

6. висловлювати власне ставлення до подій літа-осені 1941 р. 
Хід роботи: 
1. Ознайомлення з джерелами і завданнями. 
2. Визначення шляхів їх виконання та основних етапів роботи. 
3. Аналіз матеріалу підручника і джерел, фіксація його результатів. 
4. Узагальнення у вигляді висновків. 
5. Звіт (усний чи письмовий) про виконану роботу. 
Великий обсяг матеріалу, запланованого на урок, брак навчального часу 

не дають можливості організувати лабораторно-практичну роботу тільки в 
межах уроку. Тому основним варіантом її виконання буде випереджаюче 
домашнє завдання зі звітом під час вивчення цієї теми.  

Власне звітну діяльність учнів у межах уроку слід вмотивувати і 
спрямувати вчителеві, чиє вступне слово може містити такі настанови: «Велика 
Вітчизняна війна вступила на полтавську землю майже одразу після її початку. 
Загальновідомо, якими трагічними подіями були позначені перші місяці війни 
для Червоної Армії, і одна з них завершилася саме на Полтавщині. Мова – про 
трагедію Південно-Західного фронту на чолі з М.П.Кирпоносом. І хоча 
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офіційна радянська історіографія, правда, з деякими зауваженнями, змушена 
була визнати сам факт катастрофи цілого фронту і описати цю непросту 
сторінку воєнної історії, вона сором’язливо оминала кілька принципових 
моментів, що залишили в історії набагато серйозніший слід: це причини 
трагедії, їх наслідки для Червоної Армії, а найголовніше – вплив затяжної агонії 
Південно-Західного фронту на весь перебіг подій у Другій світовій війні та її 
місце у всесвітній воєнній історії. Адже знищено було п’ять армій повністю, а 
ще дві серйозно пошарпані, при цьому мільйони солдат та офіцерів загинули, 
отримали поранення, розсіялись чи потрапили до полону. 

Водночас, на думку Г.Гудеріана, війну німці програли саме в 1941 р. під 
Києвом, коли його танкова армада була знята з вістря атаки на Москву і на два 
місяці змушена була затриматись в Україні, а саме у нас, на Полтавщині, 
добиваючи армії генерала М.П.Кирпоноса, які чинили шалений опір. Таким 
чином, можна говорити про те, що саме на полтавській землі було 
започатковано ту тріщину у плані «Барбаросса», яка широко дала про себе 
знати в битві за Москву, а далі – в кампанії під Сталінградом [11, с.406-407].  

У своїх дослідницьких завданнях кожна учнівська мікрогрупа 
опрацьовувала джерела й літературу, і тепер ми ознайомимося з результатами 
виконаних лабораторно-практичних робіт». 

Орієнтовні завдання для лабораторно-практичної роботи можна 
виокремити у чотири блоки, над кожним з яких працюватиме одна учнівська 
мікрогрупа (кількість мікрогруп має відповідати кількості блоків). Тематика 
досліджень з теми уроку може бути такою: 

1. Втрата Правобережжя (п.62.2.1., свідчення 33-44). 
2. Оборонні бої на Лівобережжі. Героїчна історія Кременчуцької дивізії 

народного ополчення та зведеного полку Полтавського тракторного училища 
(п.62.2.2. – 62.2.5., свідчення 45-46). 

3. Зародження Київського котла. Оточення Південно-Західного фронту 
(п.62.2.6. – 62.3.5., свідчення 47-78). 

4. Капкан в урочищі Шумейкове. Ціна поразки (п.62.3.5. – 62.3.8., 
свідчення 79-95). 

Завдання для кожного з тематичних блоків лабораторно-практичної 
роботи учитель може сформулювати сам або використати вміщені на с.87 
підручника запитання 15-37. Відповіді на пропоновані авторами завдання наразі 
й передбачають уважне вивчення, осмислення, порівняння наведених у 
підручнику свідчень, текстової інформації, фотодокументів як об’єкту 
учнівських досліджень у процесі виконання лабораторно-практичної роботи. 

Третій, заключний урок теми охоплює події вересня-жовтня 1941 р. 
(п.62.4.1. – 62.5.2.). Для школярів міста прийнятним варіантом проведення 
цього уроку може бути поєднання опрацювання підручника із навчальною 
екскурсією до Полтавського краєзнавчого музею (в його експозиції подіям 
Другої світової війни на Полтавщині присвячено зал №17). 
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Тема: «Бої на полтавському напрямі. Втрата Полтави» 
Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть на основі 

опрацювання підручника та знайомства з розділом експозиції «Полтавщина в 
роки Другої світової війни» у краєзнавчому музеї 

 прослідковувати, хронологічно та територіально співвідносити 
воєнні дії на Полтавському напрямі у вересні-жовтні 1941 р.; 

 характеризувати на основі конкретних прикладів героїчні зусилля 
радянських військ в оборонних боях під Полтавою; 

 уявляти і відтворювати картини життя міста в драматичні вересневі 
дні 1941 р.; 

 аналізувати і порівнювати інформацію підручника зі змістом 
музейної експозиції; 

 давати власні оцінки подіям осені 1941 р. на Полтавщині у звітах, 
складених на основі відвідування краєзнавчого музею. 

Хід уроку-екскурсії: 
6. Наступ на Полтаву. 
7. Злам радянської оборони. Втрата міста. 
8. Бойові операції на території Полтавщини. Окупація Полтавської 

області. 
Уроки-екскурсії – одна з найулюбленіших учнями форм організації 

навчання. Вони мають велике освітньо-виховне значення: сприяють 
конкретизації, поглибленню і розширенню знань школярів з певних розділів 
історії, перетворенню знань у переконання. Історичні екскурсії сприяють також 
виробленню в учнів дослідницьких і практичних навичок. 

Ефект екскурсії залежить від її змісту, чіткого визначення теми і мети, 
дотримання педагогічно обґрунтованих принципів її організації. До останніх 
належать: 

  доступність екскурсійних об’єктів для сприйняття учнівською 
аудиторією; 

  зв’язок візуального спостереження з уявленнями і знаннями учнів; 
  ґрунтовність висновків і узагальнень, якими має завершуватися 

екскурсія [10, с.108-109]. 
Властивістю історичної екскурсії є підвищений інтерес до емоційної 

сторони об’єктів, що слід враховувати вчителю, звертаючи увагу не на показне, 
зовнішнє, а на істотне, що характеризує історичну пам’ятку. 

Після завершення екскурсії закінчується лише перший її етап. Як засвоїли 
матеріал учні, якими навичками і уміннями оволоділи, як екскурсія сприяла 
конкретизації і поглибленню знань – про це буде відомо із звітів, що їх мають 
підготувати школярі, тобто на другому етапі роботи. Звіти можуть мати вигляд 
рефератів, есе, відгуків, доповідей, рецензій, відповідей на запитання анкети 
тощо. Власне, проведенню уроку-екскурсії може передувати оголошення 
конкурсу на кращий учнівський звіт, критеріями оцінки якого є точність, 
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детальність відтворення одержаної інформації, наявність самостійних 
оціночних суджень школярів. 

Важливими для забезпечення цілеспрямованої діяльності учнів у час 
екскурсії є також пізнавальні завдання, спрямовані на формування в 
екскурсантів умінь і навичок досліджувати екскурсійний матеріал, відкривати 
нові для себе істини, співвідносити й актуалізувати попередньо одержані 
знання з конкретно-образним матеріалом музейної експозиції. Ці завдання 
можуть бути як елементарними, що передбачають відтворення екскурсійної 
інформації (які види зброї представлені серед експонатів музею, які військові 
операції відображені, де і коли прогримів на Полтавщині один з перших 
ракетних залпів «катюш»), так і доволі складними, розрахованими на виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків, розв’язання суперечливих питань теми (чому, 
незважаючи на відчутну перевагу в танках і героїзм воїнів, у підсумку бій під 
Полтавою склався не на користь радянських військ?). 

Підбиваючи підсумки трьох уроків теми 62 – «Початок війни. Трагедія 
Південного-Західного фронту», варто нагадати учням про увічнення пам’яті 
радянських воїнів, які загинули на теренах Полтавщини у перший 
найтрагічніший період війни. У 35-у річницю розгрому Південно-Західного 
фронту (вересень 1976 р.) в урочищі Шумейкове Лохвицького району було 
відкрито монумент скульпторів А.Білостоцького, В.Винайкіна та архітекторів 
Т.Довженко, К.Сидорова [9, с.489]. З 1985 р. щорічно напередодні Дня 
Перемоги проводиться легкоатлетичний пробіг довжиною 400 км Полтава-
Шумейкове-Полтава в пам’ять Героя Радянського Союзу генерал-полковника 
М.П.Кирпоноса. 

Пропонований варіант вивчення теми є лише одним з можливих 
методичних шляхів використання багатого навчально-виховного потенціалу, 
що його містить підручник «Історія Полтавщини» для 11 класу. Широта 
поглядів і незаангажованість авторів, глибина і різновекторність 
репрезентованого фактичного матеріалу створюють сприятливі умови для 
реалізації вчителями історії найсміливіших методичних задумів, проектів, 
новацій. 
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ПОДІЇ	1941	Р.	НА	ПОЛТАВЩИНІ	ЧЕРЕЗ	ПРИЗМУ	ПОШУКОВО‐
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ	РОБОТИ	В	ШКОЛІ	

І.Лукич,	
С.Посмітна		

 
Вітер вічний вогонь гойдає, 

І печаль, і пісні, і сміх… 
Всіх полеглих ніхто не знає, 

Пам’ятають усіх. 
 

Щороку в самостійне життя ідуть тисячі наших випускників, від яких 
буде залежати майбутнє всієї держави. І саме дослідницько-пошукова робота в 
школі покликана допомогти учням зрозуміти сучасність у контексті минулого, 
відчути власне коріння і культурну спадщину своєї нації. Наукові дослідження 
з питань краєзнавства є частиною кропіткої праці з переосмислення та вивчення 
історії України, тим більше після тоталітарних перекручень. Метою даної статті 
є спроба побачити події 70-літньої давності в світлі сучасності, віддати шану 
героям, дослідити невідомі сторінки історії краю. 

Все частіше відходять у вічність свідки тих кривавих страшних подій 
Великої  Вітчизняної війни, Другої світової. І як важливо встигнути їх почути, 
побачити, зафіксувати їх свідчення і віддати належну шану, запевнити, що їхні 
нащадки докладуть всіх зусиль, щоб ніхто і ніколи більше не посмів зазіхнути 
на наші землі, на нашу свободу [15, c.4]. 

Досвід показує, що формуванню цілісної історичної свідомості сприяє 
поєднання вивчення історії України з історією краю та історією власної родини. 
Саме такий підхід дає можливість учням дістати відповіді на запитання «Хто 
ми? Чиї діти? Яких батьків?». 
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70 років минуло з того часу, як почалася  Велика Вітчизняна війна. Час 
гоїть рани, зрівнює окопи й воронки, та в нашій пам’яті живуть і житимуть 
подвиги нашого народу, здійснені у дні війни. 

Народний опір загарбникам не перестає вражати вірою у правоту справи, 
силою народного духу, величчю подвигу людей, котрі піднялися на захист 
Вітчизни, рідної землі, отчого дому. Пам'ять народу священна.  

У часи лихоліть Другої світової війни понад 2 роки тривала окупація 
Полтави… Місто і його жителі вели життя, на яке наклала відбиток жорстока 
загарбницька політика нової влади [19, c.8]. 

З перших днів війни 70 тис. полтавчан вступили до армії (всього за час 
війни 400 тис., з них 186 тис. не повернулись). У липні 1941 р. німецька авіація 
почала бомбардування Полтави. Підприємства, установи, радгоспи та колгоспи 
почали евакуюватися на Схід, а разом з ними евакуювалися 20 тис. полтавчан. 
Робітники ПТРЗ збудували бронепоїзд «С.Будьонний» та відправили на фронт 
до Кременчука [5, c.53]. 

За рішенням обкому ВКП (б) з робітників заводів Полтавщини було 
створено 44 винищувальних батальйони (8657 бійців). 

Одна з перших в Україні дивізія народного ополчення була створена в 
Кременчуці 31 липня 1941 року. 6 серпня 1941 року ополченці атакували 
колони німецької 16-ої моторизованої дивізії. Шквальним вогнем ворог був 
зупинений. У цьому бою ополченці знищили до 300 гітлерівців і відбили 4 
атаки. У кровопролитному бою більша частина ополченців, включаючи 
командира дивізії, загинула, проте підходи до переправи вдалося відстояти [12, 
c.67].  

Багатьох героїв знають майже всі, інших лише земляки, а імена деяких 
невідомі, адже їх прізвища не були занесені у книгу «За мужність і відвагу». У 
1986 році при Полтавській гімназії №21 було створено музей бойової слави 
Зведеного полку Полтавського тракторного училища. Музей створювався за 
активної допомоги Ульянченка Андрія Михайловича, одного з колишніх бійців 
Зведеного полку. З 1988 року і до сьогодні музей очолює вчитель історії 
Посмітна С.В. У музеї зібрано матеріал про бойовий шлях Зведеного полку. 
При музеї діє клуб старшокласників «Пам'ять» [16, c.56]. 

18 вересня 1941 року ворог окупував Полтаву. Настали найжахливіші 
часи для міста і його жителів. З перших днів фашисти встановили режим 
військової диктатури, грабіжництва, насильства, приниження гідності людини. 
Розпочалися арешти, катування і винищення безвинних людей. Протягом двох 
років і п’яти місяців гітлерівці за допомогою зрадників-поліцаїв знищили 18 
тисяч 200 чоловік, з них 5 тисяч 87 дітей [2, c.54]. 

732, цих днів так багато, 
Як страшно, як гірко, 
Бо скрізь вороги. 
Звучить в моїм серці  
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Тривожним набатом – 
Баранівка, Обухівка і Липняги. 
На Пушкарівці стояла розп’ята, 
Сивіла від горя Хорольської ями. 
Ти не злякалась фашистського ката, 
Була ти смілива і гордонезламна. 
Невинні, кинуті за грата. 
О, що Вам випало на долю! 
Ваш спокій береже Скорботна мати. 
Застигли сльози – відчаю і болю. 

(Посмітна С.В.) 
Фашисти поділили область на 110 округів (гебітів). Вони розмістили тут 

штаб групи «Південь», а також 6-ї армії (Паулюса). 
10 жовтня було видано наказ про перетворення Полтавщини на «зону 

випаленої землі». На вулицях з’явилися оголошення, у яких полтавцям 
заборонялося залишати постійне місце проживання, без перепустки виходити з 
приміщення, підходити до залізничної колії на відстань 100 метрів, збиратися 
групами. За невиконання всіх цих розпоряджень – смерть [17, c.23]. 

Область та місто вкрилися сіткою концтаборів. Просто неба, за колючим 
дротом, сотні арештованих чекали своєї долі. З’явилися свої Бабині яри 
(Хорольська яма, Гришкин ліс, де розстрілювали і закопували живцем). По 
області фашисти знищили – 222 тис. чол. [11, c.678]. 

8 тис. полтавських євреїв було знищено в ході масової акції 23 листопада 
1941 р. на окраїні міста, біля так званих Червоних казарм. Людей зібрали під 
приводом «переселення в іншу місцевість», відібрали цінності, одяг, взуття, 
потім розстрілювали, а трупи кидали в рів колишнього стрільбища. Дітей 
убивали на очах матерів. Навколишні мешканці цілу ніч чули стогін засипаних 
землею  людей. Земля на місці екзекуції ворушилася ще кілька днів [13, c.567]. 
У 1970 р. на цьому місці встановлено пам’ятник «Скорботна мати» (скульптор 
Є.А. Колкер).  

На території селища Селещина-1, неподалік від райцентру Машівка, 
восени 1941 року в складських приміщеннях, спішно евакуйованої до Саратова 
червоноармійської військової частини, гітлерівці спішно розмістили 
концентраційний табір для радянських військовополонених. Як згадують 
жителі села Базилевщина, котрі тієї осені працювали на прилеглих до табору 
полях, за колючий дріт окупанти зігнали більше ніж 8 тис. червоноармійців, 
полонених під час кровопролитних боїв першого року на Полтавщині та 
Харківщині. Полонених безжально експлуатували: примушували рити склади 
для боєприпасів, ганяли на польові роботи до Старицьківки та Рубанівки. 
Селещинський табір став одним із фашистських полігонів смерті, де за 
найменшу провину чи невиконання наказу людей забивали до смерті. За 
архівними даними у цьому таборі фашисти розстріляли понад 1,5 тис. 
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полонених, не менш ніж 3 тис. померли від голоду, холоду та хвороб. 
Полонених розстрілювали сотнями, а їхніх товаришів змушували закопувати 
тіла під стінами сараїв [17, c.34]. 

Учні полтавської гімназії №21 провели пошукову роботу, досліджуючи 
долю в’язнів концтаборів та остарбайтерів. Результати пошукової роботи 
висвітлені у двох випусках збірок «Знати, щоб пам’ятати» [8].  

При підготовці посібника «Знати, щоб пам’ятати» (частина 1) учні-
пошуковці зустрілися з в’язнями концтаборів та остарбайтерами. Юні 
пошуковці дізнались, що юність за колючим дротом провів син «ворога 
народу» Павло Айдонець, в’язень концтаборів Освенцім, Маутхаузен, Лінц. 
Майже з легенди повернувся Рибалка С.І. в’язень №135 концтабору 
Флоссенбург, куди він  потрапив 17-річним юнаком. Досліджували учні і 
життєвий шлях полтавських льотчиків С.Леваневського, І.Бабака, Н.Мехліна, 
І.Степаненка, М.Бондаренка, І.Даценка, Г.Берегового, Л.Литвяк, С.Гетьмана. В 
посібнику вміщені спогади юності остарбайтера  Бахуменко А.М. та історія, 
сповнена болю і страждань, яку повідала Перцева В.К. 

Також пошукова робота була проведена і з тими, хто став 
«остарбайтером» в молоді роки: Перцевою В.К., Костоглод Н.О., 
Бахуменко О.М., Папуцею А.Л., Тодінг В.П. Дослідження «Знати, щоб 
пам’ятати».(Випуск 2.) присвячене в’язням концтаборів: в’язню фашистського 
табору Бухенвальд – Стець Г.С., табору Маутгаузен – Климко В.М., в’язню 
Дахау №44291 – Вороні О.М., полоненій концтабору Освенцім – Гришко М.А., 
в’язню табору Аушвіц №125854 Верьовкіну М.П., табору Равенсбрюк – 
Іваненко О.А [8, c.7]. 

Полтавчани, як і весь український народ, не стали на коліна. На 
Полтавщині, як і у всій України, розгорнувся Рух Опору німецьким окупантам. 
У нас теж представлені були всі гілки Опору: радянські партизанські загони та 
підпільні групи, якими керували спеціально залишені для члени ВКП (б) та 
ВЛКСМ, також діяли самостійні підпільні групи, які виникали вже в ході 
окупації. І, нарешті, на Полтавщині широко розгорнули свою діяльність похідні 
групи ОУН (б) і ОУН (м) [18, c.5]. 

Вивчаючи долі конкретних героїв війни, учні більше дізнаються про ті 
страшні часи, про найжорстокішу війну в історії людства. А це, в свою чергу, є 
внеском у відродження з попелу забуття пам’яті про тих, хто віддав усе за 
мирне небо сьогодні.  

Одну з підпільних груп, яка ввійшла в історію Полтави під назвою 
«Нескорена полтавчанка», очолила Олена Костянтинівна Убийвовк. Їй 
виповнилося 23 роки, вона була студенткою Харківського університету, мріяла 
стати астрономом, але всі сподівання перекреслила війна. Ляля не могла сидіти 
і дивитися, як ворог топче рідну землю, знущається над людьми. Вона збирає 
біля себе молодь, близько 20 чол. До складу штабу ввійшли капітан Червоної 
Армії С.Сапіго, Л.Пузанов, Б.Серга, В.Сорока, С.Ільєвський. Діяльність групи 
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була спрямована на те, щоб зірвати відправку молоді до Німеччини, звільнити з 
концтаборів полонених. Вони розповсюджували листівки-повідомлення 
Радінформбюро, шукали зброю для подальшої активної боротьби. У травні 
1942 року підпільників було заарештовано [18, c.6]. Після жорстоких катувань 
29.05.1942 р. всіх шістьох членів штабу розстріляли на околиці Полтави.  

За особливі заслуги, мужність і героїзм, проявлені в боротьбі проти 
фашистських загарбників, Лялі Убийвовк було присвоєне звання Героя 
Радянського Союзу. 

«Ніхто не забутий, ніщо не забуте» – ці слова лягли в основу усієї 
патріотично-виховної роботи загальноосвітньої школи №10 міста Полтави. З 
ініціативи учнів, учительського колективу було відкрито клас-музей Лялі 
Убийвовк. Тут збереглася парта, за якою вона сиділа. За цією партою сидять 
найкращі учні класу. На стендах зібрані матеріали, в яких відображаються 
життя та діяльність членів підпільної групи. 

Учні школи свято шанують ы підтримують традиції, пов’язані з іменем 
нашої учениці. Кожен рік, 22 листопада, у день народження Лялі, у школі 
проводяться екскурсії класів до музейної кімнати, вечори пам’яті. 9 травня у 
школі проводиться традиційна лінійка Слави біля пам’ятника «Нескореним 
Полтавчанам». 1 вересня проходить святкове покладання квітів до пам’ятника. 
Секція екскурсоводів регулярно проводить екскурсії для учнів нашої школи та 
гостей. 

У школі №10, де вчилася Ляля, встановлено меморіальну дошку. Учні 
школи, члени історико-краєзнавчого гуртка «Ерудит» (керівник – вчитель 
історії Лукич Ірина Сергіївна) мали честь особисто познайомитися з нашою 
землячкою, членом підпільної організації «За Батьківщину», що діяла в Полтаві 
в роки Великої Вітчизняної війни, Кобець Марією Кирилівною. Кілька років 
поспіль вони приходили до цієї милої, гостинної жінки. Марія Кирилівна 
розповідала нам про тяжкі дні окупації, про сувору конспірацію підпілля, про 
діяльність їхньої групи «За Батьківщину» та її зв'язок з партизанами. 

Сучасним поколінням важко усвідомити трагедію воєнного лихоліття. 
Вони бачать минуле очима тих, хто її пережив, тих, хто не змирився з 
гітлерівським режимом, хто вступив в боротьбу з ворогом. Кожний, хто 
боровся, заслуговує на шану і пам'ять.  

Дослідницька робота у школах – це дань вшанування пам’яті тих, хто не 
повернувся з війни і віддав своє життя заради існування майбутнього 
покоління.  

Молодому поколінню 30-х рр. дісталася нелегка доля. Це була страшна 
війна, яка у будь-який момент могла поглинути молоде життя. Учасники війни 
чи свідки тих трагічних і героїчних для всього світу 1418 днів, кожного можна 
назвати живою історією. Яскравим прикладом є 25 наших земляків-
прикордонників, які захищали Брестську фортецю над Бугом, і на світанку 22 
червня 1941 року відчули на собі масованих, фатальний по силі удар ворога. 
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Опинившись сам на сам проти трьох кращих гітлерівських дивізій, під 
натиском яких уже впали Варшава і Париж, вони першими довели фашистам, 
що з нашим народом воювати не просто. Ці перші дні війни для 
прикордонників стали героїчно-трагічною Голгофою випробувань їхньої 
звитяги і печалі [9, c.7].  

Про одну з видатних постатей Великої Вітчизняної війни – маршала 
Сергія Семеновича Бірюзова – полтавцям сьогодні нагадує вулиця його імені, 
колишня Решетилівська. Бірюзов став комдивом у 35 років, його призначили 
командувати 132 стрілецькою дивізією, яка дислокувалась у Полтаві. Тут він і 
зустрів війну. У жовтні 1941 року, перебуваючи зі своєю дивізією в оточенні у 
брянських лісах, він з автоматом у руці підняв своїх солдатів в атаку й був 
тяжко поранений в обидві ноги [6, c.22]. 

Можна дискутувати про деталі, погоджуватись чи не погоджуватись з 
оцінками окремих етапів або епізодів війни. Але головні її істини ревізії не 
підлягають. І зараз, через півстоліття, не втрачає гостроти потреба у чесному та 
об’єктивному аналізі колізій Великої Вітчизняної та Другої світової війн. Такий 
аналіз необхідний для того, щоб віддати належне, скласти шану і вдячність 
усім, хто виніс на собі підйомний тягар цього гігантського протиборства. Не 
можна допустити, щоб боротьба радянського народу з фашизмом стала для 
наступних поколінь нашого народу такою ж невідомою війною, якою вона 
була, а нерідко й залишається донині, для заходу. 
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ПОДІЇ	1941	ОЧИМА	ЖИТЕЛІВ	ПОЛТАВСЬКОГО	РАЙОНУ:	
ДОСЛІДЖЕННЯ	КРАЄЗНАВЧОГО	ЗАГОНУ	«ПОШУК»	

ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ	ЗОШ	І	–	ІІІ	СТУПЕНІВ	
Т.	Хоменко		

 
Друга світова війна ввійшла в історію людства як найжахливіша з усіх 

воєн. Усе далі і далі відходять від нас її криваві події, але й сьогодні ми 
схиляємо голови перед подвигами наших батьків і дідів, усіх тих, хто вступив у 
смертельний двобій з ворогом, і у кривавій боротьбі відстояв свободу і 
незалежність Вітчизни. 

У нашій школі дослідженням подій війни займалось не одне покоління 
учнів-краєзнавців. Зібрано великий матеріал, на основі якого створено музейну 
кімнату бойової слави, експозиції якої розповідають нам про хоробрість і 
мужність наших односельців на фронтах війни і в тилу, про що маємо багато 
свідчень; про знівечене дитинство дітей війни, сплюндровану молодість 200 
юнаків і дівчат, вивезених у 1942 році до Німеччини на примусові роботи. 
Особливе місце займає експозиція, присвячена визволенню сіл Тростянецької 
сільської ради від ворога, у якому взяли участь воїни 89 гвардійського 
мінометного полку. Але й на сьогоднішній день тема Вітчизняної війни є 
актуальною, адже маємо випадки втручання в історію цієї війни, коли під 
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сумнів береться героїчна самосвідомість, тріумф і трагедія тих років. Тому 
сьогодні необхідно ще раз проаналізувати події тих часів, розповісти про 
замовчуване і поставити нові акценти. Учні школи, члени краєзнавчого загону 
«Пошук» мають великий творчий потенціал, бажання знати більше про рідний 
край в роки війни, тому в школі створюються сприятливі умови для розвитку 
краєзнавчої роботи. 

Ще раз пригадаємо ті буремні роки. 22 червня 1941 року. Коли звістка 
про початок війни дійшла до  жителів сіл Тростянецької сільської ради, всі, хто 
був вдома, поспішили до правління колгоспу. Мітинг був короткий. На другий 
день після початку війни перші добровольці в кількості 20 чоловік прибули у 
Полтавський військомат і невдовзі кожен з них уже був на фронті. За короткий 
період до війська були мобілізовані майже всі чоловіки  віком до 40 років. 

У зв'язку з наближенням німецьких військ спішно почали споруджувати 
оборонні укріплення навколо Полтави. Щодня на будівництві оборонних 
споруд у районі станції Головач працювало шість тисяч чоловік. Були там 
представники всіх тростянецьких сіл. Всі трудомісткі земляні роботи 
виконувалися руками жінок, літніх людей, підлітків. А в кожної з жінок були 
діти. Добре, коли була мати, то догляне, а бувало на сусідів кидали, а самі йшли 
на будівництво укріплень. 

У період, коли радянські війська відступили, а німецькі ще не підійшли, 
колгоспники розбирали по домівках громадське добро, яке не встигли вивезти 
на схід, і збирали врожай на полях. Становище ускладнювалося тим, що для 
роботи на полях не вистачало робочих рук і сільськогосподарської техніки. Але 
не встигли зібрати весь урожай, і німці, які зненацька завернули до тростянчан, 
побачили поле, де догоряв лан нескошеного хліба. Фашистська команда мала 
викачати з Великого Тростянця валку машин хліба, а його не було. З’явились 
перші зрадники, які вказали на бригадира Івана Юхимовича Ковригу. Як 
активіста, його удень розстріляли на вигоні.  

Із спогадів очевидців пошуковці дізналися про те, як з перших днів 
окупації Полтавщини прибувша з частинами гітлерівської армії польова 
жандармерія розгорнула свою жорстоку діяльність. Людям дозволялося 
показуватися на вулицях лише вдень. Уночі стріляли в кожного без 
попередження. Часто людей хватали без будь-якої причини, як заручників. 
Заарештованих заточували в тюрми і направляли в концтабори, в яких фашисти 
встановлювали нестерпний режим. Такий концтабір був створений і в 
приміщенні Буланівської 7-річної школи.  

Досліджуючи адміністративний устрій на території Полтавщини в роки 
окупації, учні дізналися про наступне. До весни 1942 року Полтавщина 
безпосередньо підпорядковувалася німецькому військовому командуванню, а 
потім – рейхскомісаріату «Україна» з центром у Рівному, який поділявся на 6 
генеральних округів («генеральбецирків»). Полтавщина була включена до 
складу Київського генерального округу і поділена на 11 округів 
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("крайзгебітів"). Кожний з них пересічно охоплював територію чотирьох 
районів. Зберігався також радянський адміністративний поділ на райони та 
структура господарських органів. Всі керівні посади в гебітах займали німці, 
головним чином з числа тих, що не підлягали мобілізації до вермахту. Лише 
старостами районів і сіл призначалися лояльні до окупантів місцеві жителі або 
фольксдойчі (німці за походженням). Місцеві ради депутатів трудящих були 
знищені, натомість були створені районні сільські управи на чолі із зрадниками. 
Так, сільуправи були створені у селах Тростянець та Буланово. Органи 
німецької адміністрації очолювали старости сільуправ, з якими тісно 
працювали старости громадських дворів – соцькі та поліцаї. Слід назвати два 
прізвища старост, це – Андрій Гуржій та Леонід Працюк, які використали пост 
гітлерівської влади для допомоги односельцям і на совісті яких не було 
людської крові, тому у 1956 році їх реабілітували. Але до цього часу вони уже 
відбули покарання. 

Якщо в перші дні вторгнення гітлерівців дехто ще вірив, що при 
окупантах можна якось прожити (мов, не звірі вони), то дуже швидко, 
побачивши коротку розправу над мирними людьми, найнерішучіші стали 
думати про боротьбу. 

З перших днів окупації на Полтавщині виникають і активно діють 
підпільні групи. В Полтавське підпілля, а саме до Мачуської групи, був 
включений і голова колгоспу із Нижніх Вільшан Микита Петрович Манько, 
який отримав від райкому партії завдання: залишитись в тилу і організувати 
продовольчу базу, що й виконав. Місцем своєї дислокації партизанський загін 
обрав нижньовільшанські ліси. Підпільники розповсюджували зведення 
Радінформбюро, проводили агітаційну роботу проти німецьких військ, 
здійснювали диверсії і збройні напади на окупантів. 

Для боротьби з партизанами німецькі окупанти стягли великі каральні 
сили. На жаль, есесівцям вдалося напасти на слід підпільників. В гестапо були 
замордовані керівники полтавського партизанського загону Гулій В.П., 
Різниченко П.Я., Москаленко М.А. та інші. Але ті, що залишилися в живих, 
продовжували свою діяльність до приходу визволителів. 

Дуже прикро, що Микиту Манька після війни чекали не нагороди, а 
виключення з партії. Шматько Микита Миронович, який входив до керівництва 
підпілля Полтавського району, – до окупації перший секретар райкому партії, 
всі два роки переховувався в мешканки села Нижні Вільшани – Тополі Тетяни. 
Та його представили до нагороди. 

До цього часу історики не можуть прийти до однозначної думки: як могло 
статися, що, маючи значну перевагу в живій силі, озброєнні у промисловому 
потенціалі перед Німеччиною, Радянський Союз зазнав таких величезних втрат 
у перший період війни, а Червона армія опинилася на межі катастрофи.  

На фронтах війни загинуло понад 300 тростянчан. І більшість з них 
загинула на початку війни – в 1941 році. Ми не хочемо, щоб повторилися 
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жахіття Другої світової війни. Нам потрібно зберегти пам’ять про ті жорстокі 
роки і залишити її у спадок прийдешнім поколінням.  
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ПОДІЇ	1941	РОКУ	НА	ОРЖИЧЧИНІ.	ДОСЛІДЖЕННЯ	
ПОШУКОВОГО	ЗАГОНУ	ОРЖИЦЬКОЇ	ЗОШ	І‐ІІІ	СТ.	

ІМ.	І.Я.	ФРАНКА	
Віра	Вовкодав		

 
Пошуковий загін Оржицької ЗОШ І-ІІІ ст. створений ще в 60-х роках 

ХХ ст. тодішнім вчителем історії Нестеренко Зінаїдою Пилипівною та 
директором школи – Діхтярьовим Афанасієм Констянтиновичем. Підтримку 
отримали завідуючим районним відділом освіти Дерев’янком Василем 
Григоровичем.  

Пошуковці школи провели велику роботу в пошуках родичів тих, хто 
загинув на оржицькій землі у роки війни. Були встановлені десятки імен воїнів, 
рідні дізналися, де вони прийняли останній бій і де спочивають вічним сном. 
Школа має великі традиції військово-патріотичного виховання. Довгий час 
пошуковці підтримували листування з ветеранами, які в 41 році боронили 
Оржицю і яким вдалося вийти з цього пекла.  

Щороку на День перемоги  багато хто з них приїздив до Оржиці на 
святкування. Тут відбулася зустріч ветеранів, воїнів 97 стрілецької дивізії. 
Червоні слідопити разом з ветеранами 97-ї стрілецької дивізії пройшли її 
щляхом від кордону на Львівщині до Оржиці.  

З розповідей ветеранів, з їх спогадів пошуковці відновили події вересня 
1941 року в Оржиці.  

1941 рік увірвався чорним смерчем війни, зруйнувавши життя і 
мешканцям Оржицького району, кількість яких на 1 січня обчислювалася в 64,3 
тис. чоловік. Від ЗО червня 1941р. у місцевій газеті "За більшовицькі колгоспи" 
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повідомлялося, що в Оржиці 22 червня відбувся мітинг трудящих, на якому 
була прийнята резолюція про найкоротші строки проведення жнив для 
забезпечення хлібом Радянської Армії. 

Уже в серпні все непризовне населення стало будувати оборонні лінії: 
рили окопи, траншеї, протитанкові рови за Селецькою, біля Остапівки, 
облаштовували польові аеродроми. Усі здатні чоловіки та добровольці були 
мобілізовані. 

Про початок воєнних дій на Оржиччині так говориться в "Книзі пам'яті 
України": "Наступ німців з плацдарму під Кременчуком і з півночі від Ромен 
завершився оточенням головних сил чотирьох армій Південно- Західного 
фронту. Територія Оржицького району стала ареною кровопролитних боїв. Під 
вогнем ворога і бомбардировок з повітря командирам і червоноармійцям 
доводилося пробиватись із оточення, форсувати болота, будувати дамбу через 
р. Оржицю. Нерівна, з великими втратами, боротьба продовжувалася по 23 
вересня 1941р. 

Містечко Оржиця, з військової точки зору, – підла пастка. При вдалій 
ситуації наступаюча сторона може блокувати в ній відступаючі війська 
противника і при паніці добитися швидкого та повного їх розгрому, але якщо 
вони збережуть бойовий порядок і дисципліну, проявлять мужність і стійкість, 
то можуть перетворити її в фортецю.  

Конфігурація півострова, на якому виросло село Оржиця нагадує глечик 
звужений посередині. У розширеній його частині, яка впирається в русло 
р. Оржиці – велика кількість вулиць і переулків, в центрі – невеликий парк, від 
нього на південь тягнеться головна вулиця, яка закінчується площею з ставком. 

Оржиця для загнаних в неї військ може стати або пасткою, або болотно-
степовою фортецею, де гарнізон битиметься до останнього. Права степова 
улиця і Черкаська дорога – вхідні ворота в цю фортецю, а дорога на північний 
схід, в Лубни, з невеликим дерев’яним мостом через р. Оржиця з високою 
дамбою – єдині вихідні ворота.  

Шлях відступу відрізано ворогом по р. Оржиця, бої в оточенні. 26 армія 
до прориву через Оржицю оборонятиметься в прямокутнику. Ворог прорвався 
18 вересня 1941 року з Лукім’я, вибив червоноармійців з висот в районі 
Нижнього Ірвця і своєчасно досяг р. Оржиця в районі Остапівки і Золотух.  

19 вересня на ділянці Оржиця-Золотухи червоноармійці прорвалися 
вперед і в районі Савинець батальйон продовжував безуспішні атаки. В Оржиці 
створена комендатура гарнізону, прагнуть навести порядок, сюди сунула 
лавина тиловиків, так що рухатися бойовим частинам було дуже важко. На 
дорогах скрізь були затори. Центральна Оржиця була заповнена полуторками, 
возами, покинутою зброєю, санітарними машинами, мотоциклами та іншою 
технікою.  

У районній лікарні отаборився військовий госпіталь. Медперсоналу не 
вистачало, а тому залучали і місцевих медиків. Так, Меліхова Надія працювала 



1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ        
      

 
142 

 

хірургічною медсестрою і врятувала життя не одному воїну. Палат не 
вистачало, а тому на території лікарні були поставлені намети битком набиті 
раненими. Військові хірурги працювали вдень і вночі. У Драбово було 
споруджено спеціальний аеродром, куди прибули літаки, щоб вивезти тяжко 
ранених. 

Ті, хто пішов південно-східною околицею Оржиці на Плехів, вийшли з 
оточення. Ті, хто рвався через Оржицю в північному напрямку до Лубен, майже 
усі залишилися в оточенні. Вони загинули в болотах Оржиці та Онішок, 
останки наших воїнів знаходять і до тепер на околицях цих сіл.  

Мужньо боронили рідну землю воїни 97, 116, 196 стрілецьких, 32, 43 і 47 
кавалерійських дивізій, Таращанського полку 45 Щорсівської дивізії. Зведений 
загін моряків Дніпровсько-Пінської військової флотилії. Але 18 вересня при 
підтримці авіації танковий клин німецьких військ прорвав оборону на 
південній околиці Оржиці. Тут були вщент розбиті полки 124-ї дивізії. 
Захисників ставало менше. Загинули командири: полковник Ф. В. Мальцев, 
начальник політвідділу комісар Ф. Г. Медведєв, начальник штабу підполковник 
В. І. Угорич, комісар Чечельницький, начальник політвідділу кавгрупи Герой 
Радянського Союзу Т. П. Бумажков, заступник прокурора армії підполковник 
Д. П. Лозовий та інші. Під селом Кандибівкою загинули 200 моряків 
Дніпровської флотилії і поховані в братській могилі в селі Сазонівці . 

10 рядових молодих бійців із сержантом М. І. Михайловим стояли на 
смерть на підступах до висотки оржицького плацдарму. І коли залишилися 
Саша Котов та Коля Ласточкін, вони, поранені, звелися на повен зріст перед 
сотнею гітлерівців і з словами: «Помремо за рідну Батьківщину!», підірвали 
гранатою себе та одинадцятьох фашистів. 

Німецькі загарбники скидали над районом листівки із закликами: 
«Безногі солдати Оржиці! Ваш опір безглуздий. Німецька армія вступила в 
Москву, Петроград. Червона Армія розгромлена. Рятуйте своє життя і 
здавайтеся в полон. Німецьке командування негайно забезпечить вас протезами 
та їжею». 

Проте бійці не здавалися. 184-й полк намагався пробратися на схід через 
річку Оржицю. Та німці прямим попаданням руйнували дерев'яний міст. 
Солдати три ночі ремонтували його. Останньої ночі вдалося тракторами НАТИ-
5 перетягти через міст артилерійські гармати (гаубиці). 

Увечері 22 вересня надійшов наказ зірвати гармати і виходити з цього 
вогняного кільця групами по 25 чоловік. «Дорогою смерті» знесилені бійці 
просувалися маршрутом: Оржиця – Онішки – В.Селецька – Івахненкове – 
Воронинці – Духове – Куреньки – Снітин – Охтирка. Вдалося вирватися з 
оточення штабу 26 армії з генералом Ф. Я. Костенком, з бійцями різних частин і 
підрозділів командиру 15 стрілкового корпусу генералу К. С. Москаленку, 
тисячі кіннотникам 32 кавалерійської дивізії, деяким командирам і рядовим. 
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У селі Новоселівка (с. Воронинці) двоє пастухів Безрога Іван Лукич і 
Облап Іван Павлович стали провідниками для кавалеристів, провівши їх вночі 
повз німецьку заставу в напрямку до с. Духового до с. Богодарівки. Тут же у 
місцевої жительки Дерев’янко Євдокії Йосипівни залишили пораненого 
командира дивізії полковника Бацкалевича Олександра Івановича разом з 
медсестрою і ординарцем. Життя командира було врятоване. 

Із Оржицького оточення вийшли також командири 41 артполку: майор 
І. К. Сидорчук, 69 КСП майор Гобзев, 136 СП підполковник М. А. Верьовкін. 

Ось як розповідав учасник боїв артилерист Скляров М. Д. про вихід із 
оточення: «Я з розвідниками, зв'язківцями і радистами йшов болотом, з 
труднощами витягуючи ноги із трясовини, яка затягувала нас. В кармані у нас 
було по два сухарі і по чотири кусочки цукру та й ті розмокли при форсуванні 
ріки. До суші залишилось не так далеко, але нам, знесиленим, він здавався 
таким далеким цей момент. А над головами все летять осколки снарядів, ухають 
рядом міни, викидаючи стовпи грязі і води». 

Із 18 по 23 вересня німецькі фашисти окупували район і встановили свій 
режим. Вони ліквідували емблеми та символи Радянської влади, а за порушення 
їхніх порядків арештовували або штрафували в 5 тис.крб. 

Ось що ми дізналися про Тихона Бумажкова. Напередодні 20-річчя 
великої Перемоги слідопити Оржицької середньої школи відшукали слід 
одного з героїв оборонних боїв Тихона Пимоновича Бумажкова. Війна застала 
Тихона Бумажкова на посаді першого секретаря Жовтневого райкому партії на 
Поліссі .З перших днів було створено партизанський загін, в якому комісаром і 
був Т. П. Бумажков. 

 
За місяць жорстоких боїв партизанський загін «Червоний жовтень» 

знищив 300 фашистів, підірвав 20 мостів, спалив 20 танків, пустив під укіс 
бронепоїзд, розбив 90 автомашин. Про дії цього партизанського загону стало 
відомо верховному головно-командуванню. У липні Т. Бумажкова викликали в 
обком партії, який був за лінією фронту. З невеликою групою партизанів, в 
тому числі зі своїм молодшим братом Петром, який був у нього ординарцем, 
Т. Бумажков перейшов лінію фронту. Члени бюро обкому партії вислухали 
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його звіт про перший досвід партизанської боротьби. Досвід вирішили передати 
іншим окупованим районам. 

18 серпня 1941р. газета «Правда» надрукувала розповідь Т. Бумажкова 
про бойові операції білоруських партизанів. На той час Бумажков був першим 
партизаном у роки війни, нагороджений золотою зіркою Героя Радянського 
Союзу. Але героєві не довелося більше «партизанити»: його призначили 
начальником політвідділу з’єднання кінноти в 21-й армії. 

У середині вересня 1941 року частина 21 армії потрапила в оточення в 
районі Оржиці. На ділянку, де проривалися кіннотники ворог кинув групу 
танків і свіжі моторизовані частини. У нерівному бою був смертельно ранений 
брат Петро, а згодом і Тихін Бумажков. 

Героя оржичани знають і шанують, а тому одна з центральних вулиць 
селища носить ім’я Бумажкова. 

Олексій Данілов. 
… У далеку дорогу Антоніну Іванівну Данілову покликав лист. Прислали 

його в підмосковні Хімки зовсім незнайомі люди – учителі й учні Оржицької 
середньої школи, що на Полтавщині. Вони писали, що в центрі їхнього селища 
в Братській могилі похованірадянські солдати, які загинули в першу воєнну 
осінь. Після довгих пошуків, юні слідопити встановили, що на українській 
землі покояться останки і російського солдата із Підмосков’я Олексія Данілова.  

« Альоша!» Скільки разів за 30 років повторювала вона це дороге для неї 
ім’я. Усе його життя проходило в материнській пам’яті. Ось він вперше іде до 
школи, ось він, молодий учитель, збирається на свій перший урок. Діти його 
величали Олексій Олександрович. 

Тихо і радісно усміхнулася Антоніна Іванівна: для неї він так і залишився 
Альошею. Ті ж, як і в дитинстві, ледь припухлі вуста, добрий, довірливий 
погляд. 

Таким і запам’ятала сина, коли він ішов у армію з рідного дому. Ішла 
війна, а довгожданного листа все не було і не було. Три довгих десятиліття 
ждала мати вісточки від сина. І ось лист із далекої Оржиці. Тепло і привітно 
зустріли солдатську матір в українському селищі і від людської доброти легше 
ставало на душі у Антоніни Іванівни. Вона попросила повезти її туди, де 
тридцять років тому зробив свій останній крок її Альоша. Вона намагалася 
уявити собі все, що було суворої осені 1941 року. Мати згадала розповідь 
колишнього командира 507 окремого інженерно-будівельного батальйону 
О. Полєхіна. 

« … Ми ішли на Схід. Одного разу я зустрів двох солдат без шинелі, в 
одних гімнастерках , вимучені, брудні. Вони стояли переді мною, міцно 
стискаючи зброю. Ці двоє йшли від самого кордону, йшли болотами, лісовими 
стежками. Їх звали Олексій Данілов та Іван Герасимов. Я направив їх у 
відділення сержанта Михайлова. З боями ми відступали на Україну. Особливо 
запам’яталися чотирьохденні бої біля селища Оржиці Полтавської області. Тут 
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батальйон попав в оточення. З 19 по 23 вересня 1941 року велися тяжкі бої. 
Ворог обстрілював містечко з гармат і мінометів. 

Група Михайлова із 20 чоловік зайняла оборону на захід Оржиці. 
Противник поливав смільчаків шквалом вогню , знищуючи все живе. Але коли 
фашисти піднімалися в атаку, оживали як напівзруйновані будинки, по ворогу 
відкривався шалений вогонь. Фашисти відступили назад, залишивши убитих. 

Найсильніше бій розгорівся 22 вересня. Уранці ворог кинув свіжі сили. 
Піхота йшла в атаку під прикриттям танків. Але і цей наступ ворога було 
відбито. Увечері бій зав’язався знову. У групі загинуло більше половини бійців. 
Фашисти ввірвалися в траншеї. Почався рукопашний бій. Саме в цей вечір 
загинули смертю хоробрих кулеметники Альоша Данілов і Ваня Герасимов. Ми 
відступили до річки. Зібравши залишки батальйону, я прийняв рішення – 
прорвати кільце ворожого оточення. Уночі ми пішли на прорив. На ранок ми 
вирвалися із кільця оточення. Поховати загиблих товаришів ми не змогли. 

Потім я налагодив зв’язок з червоними слідопитами оржицької середньої 
школи. Вони повідомили, що загиблих воїнів місцеві жителі поховали у 
Братській могилі. Останній бій російського солдата Олексія Данілова був 
останнім уроком учителя О. О. Данілова. Тему його уроку мужності можна 
назвати коротко: «Любіть Батьківщину!» Ні, її Альоша не загинув. Він 
продовжує жити в назві однієї з найкращих, найохайніших, найдобротніших 
вулиць селища – вулиці Олексія Данілова. 

До середини 80-х років кожного року 9 травня з Москви до Оржиці 
приїздили дорогі гості: мати Антоніна Іванівна та молодший брат Альоші. 
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«ХОРОЛЬСЬКА	ЯМА»	–	ПАМ’ЯТЬ	СТУКАЄ	В	НАШІ	СЕРЦЯ…	
Андрій	Козлов		

 
70 років минуло з часу утворення у місті Хоролі німецько-фашистськими 

окупантами табору-смерті «Дулаг № 160», знаного в народі як Хорольська яма. 
10 вересня 1941 року німецькі війська першої танкової групи розсікли 

оборону  38-ї армії північніше Кременчука, і направилися в межиріччя Хоролу і 
Сули назустріч військам другої танкової групи, що наступала з Конотопа та 
Ромен. Їх зустріч відбулася 20 червня північніше Лохвиці. Так завершилося 
оточення дивізії № 5, 26, 21, 37, 38, 40 Південно-Західного фронту. В оточення 
потрапило близько 600 тисяч осіб, у тому числі і штаб Південно-Західного 
фронту. Значна частина їх потрапила у німецький полон, серед них – виснажені 
боями поранені, хворі, контужені. 

Хорол був окупований фашистськими загарбниками 13 вересня 
1941 року. 

За кілька днів до окупації Хорола фашистські літаки-розвідники провели 
фотографування місцевості. Вони виявили величезну яму-кар’єр, з якої 
десятиліттями місцевий цегельний завод брав глину. Яму огородили колючим 
дротом, поставили вишки для вартових і сюди вже у другій половині вересня 
почали зганяти військовополонених. Огородили колючим дротом і всю 
територію цегельного заводу, де також розміщували бранців. Тут було три  
великі будівлі та чотири невеликих: піч для випалу цегли, сушарки та інші 
допоміжні приміщення, що використовувалися для поранених, хворих, яких 
спочатку ніхто не лікував. 

Оскільки табір «Дулаг № 160» планувався як пересильний, то сюди 
зганяли  до кількох десятків тисяч військовополонених одночасно. У ямі  не 
було місця не те, щоб лягти, але й сісти, тому полонені весь час пересувалися з 
місця на місце. Лише небагатьом в’язням вдавалося вирити у стінах кар’єру 
собі нішу з тим, щоб там відпочити вночі. 

В одному з загонів, оточеному колючим дротом і вартовими, було 
організовано роздачу їжі, найчастіше з баланди, звареної з нечищеної картоплі 
чи лушпиння,_ буряків,_ проса,_ різних рослинних відходів. Спочатку таку їжу 
видавали два рази на добу: вранці і ввечері, а потім – один раз на три-чотири 
дні. Хліба майже не давали, лише іноді хлібину на кількасот осіб. 

Більшість військовополонених  посуду не мали, тому «пайок» 
одержували у пілотки, поли шинелі чи гімнастерки, а то й просто у пригорщі. 
Бувало, наглядачі кидали в натовп в’язнів мерзлі буряки чи картоплю. Люди 
масово гинули від голоду, холоду і хвороб. 

Ще два загони були призначені для сортування військовополонених. У 
проході кожного загону стояли німці або поліцаї і майже кожного полоненого 
підганяли гумовими чи дерев’яними кийками. Особливо діставалось слабким 
чи  розгубленим людям. Хто не міг швидко рухатися, тих забивали до смерті. 
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Усередині ями-кар’єра був відкритий туалет-яма й дві дошки. Сморід цей 
розносився по всьому табору. Тут же в кар’єрі була одна криниця. Води можна 
було дістати лише зв’язкою ременів, якщо ще знаходився в кого казанок. До 
колодязя важко було дістатися, а особливо пораненим і кволим, тому води 
діставалося по кілька ковтків на кілька днів, не кажучи вже про те, що треба 
було вмитися чи промити рану. Військовополоненим дошкуляли воші. 

Про жахливі умови «Хорольської ями» розповідав у газеті «Зоря 
Полтавщини» колишній в’язень, письменник Дмитро Бедзик. У 1944 році він 
писав: «Щоб не киснути в калюжі, кожний намагався знайти сухий горбик 
днища. Вночі пробували лягти, тулилися один до одного, але вогка, холодна 
земля відбирала в людей рештки тепла. Тіло промерзало наскрізь, і лише під 
ранок падали безсилі і засинали важким сном». 

Фашисти не вважали військовополонених за людей, вони їх убивали, 
знущалися, як хотіли, іменували всіх по номерах. Особливо діставалося 
офіцерам, політпрацівникам та євреям. Кожного з них вони знищували з 
особливим звірством: їх обмазували фарбою, малювали на спині зірку, обличчя  
фарбували суриком, а голову – дьогтем і знущалися до того часу, доки людина 
не вмирала. При найменшій підозрі полонених кидали до ями, де було десять 
камер. Там людина могла знаходитися лише в напівзігнутому стані без хліба і 
води декілька днів. Мало хто витримував такі знущання. Двадцятилітні юнаки 
виходили звідти згорбленими дідами. Більшість умирали. Щоночі вивозили з 
ями десятки трупів полонених і скидали у протитанкові рови, засипаючи їх 
снігом. 

Колишній в’язень, відомий художник Євген Степанович Кобитєв, 
згадував у своїй документальній повісті «Хорольська яма», що на території 
табору в окремому місці, обгородженому колючим дротом, утримувалися 
жінки-санітарки, до яких фашисти відносилися з такою ж жорстокістю. Якось, 
коли одна із них відмовилася їсти вонючу баланду, охоронець тут же розстріляв 
її на очах у всього табору. 

Насувалася зима. Рання, сніжна і морозна. Навіть у норах, виритих у 
котловані руками людей, тепліше не ставало. Літнє обмундирування 
перетворилося на лахміття, а босі ноги – в криваві виразки. По ямі ледве 
пересувалися напівголі і босі люди. На днищі і в норах лежали хворі на 
запалення легенів, туберкульоз, кроваву дизентерію. Десь наприкінці листопада 
терпець полонених увірвався. Багатотисячна лавина нещасних людей  кинулася 
до відгороджених колючим дротом сушарок, вбачаючи в них свій порятунок . Із 
сторожових веж охорона відкрила кулеметно-автоматний вогонь, у натовп 
штурмуючих полетіли гранати, з цепу спустили собак. Живі все ж напирали на 
огорожу. Комендант «Дулагу № 160» відступив. Охорона припинила вогонь, а 
собаки шматувати людські тіла. Полонені дісталися сушарок. Проте тисячі 
найслабших, поранених, хворих залишилися в глинищі навічно. 
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Фашистське командування вирішило переселити військовополонених із 
ями на нові пекельні місця у сушарки та сараї для зберігання зерна – елеватор 
«Заготзерно» та «Нафтобазу», що в районі залізничної станції Хорол. 

Звідси військовополонених легше було направляти і перевозити на 
примусові роботи в Німеччину та країни її союзників, до інших таборів. 

Іноді військовополонених, лише тих, що у військовій формі, виводили на 
різні роботи: копати картоплю, носити цеглу із цегельного заводу, пиляти  
верби по дорозі на залізничну станцію, вантажити у вагони зерно та  
хорольський родючий чорнозем. 

У Народному домі (нині районний Будинок культури) був створений 
фашистами так званий госпіталь. Німецький лікар Фрюхте вибирав із числа 
найбільш фізично здорових військовополонених, щоб перевести їх у госпіталь  
де він проводив свої звірячі досліди. Страхітливі експерименти полягали у 
видаленні  окремих органів, прищепленні різних хвороб тощо. Звідти ніхто не 
повертався живим, люди помирали в страшенних муках. Військовополонені 
лікарі, що тимчасово працювали в цьому лазареті не могли рятувати поранених 
і хворих, бо не було інструментів, ліків і перев’язувального матеріалу. За 
людяність і допомогу пораненим, деяких лікарів розстріляли, зокрема, 
Щедрінського та Пирога. 

Звістка про табір військовополонених швидко поширилася по всій окрузі. 
Сюди почали приходити багато людей з міста та навколишніх сіл, 
сподіваючись знайти серед в’язнів своїх рідних. Якщо знаходили, або хто 
просив забрати його з табору, то необхідно було у перші місяці існування 
табору смерті принести довідку від сільського старости і відповідно щось 
смачне вартовим. 

Багато людей приносили військовополоненим їжу: хліб, варену картоплю, 
яблука, кукурудзу тощо. Інколи вдавалося передати це з дозволу вартового. 
Частіше всього вартові відбирали у людей все краще з їжі і проганяли їх геть. 
Бувало, що й відкривали по них вогонь. 

Колишній в’язень «Хорольської ями» Івженко І.А. згадував, що будучи  
пораненим і знаходячись у госпіталі на території цегельного заводу, звідки було 
добре видно вхід до табору, йому довелося бачити страшну картину: до 
загородженої ями підійшла якась молода жінка з дитиною на руках. Вона, 
мабуть, упізнала  серед в’язнів  когось із своїх рідних чи знайомих і звернулася 
до вартового з проханням передати туди вузлик з їжею. Вартовий ретельно 
перевірив ту передачу, забрав собі велике червоне яблуко, а жінці дозволив 
кинути через огорожу вузлик. Та коли вона це зробила, десятки голодних 
людей накинулися на той вузлик, зчинилася давка. Після кількох черг з 
автомата у гущу полонених, німець кинув туди ж одну за одною гранати, а 
потім, взявши яблуко в зуби, а автомат в обидві руки в упор розстріляв нещасну 
жінку і дитину. 
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У приміщенні колишнього райвиконкому фашисти організували ще один, 
так званий «госпіталь». Будівлю обнесли колючим дротом і поставили вишки 
для охорони. По вулиці ходив патруль. У глибині двору були викопані з 
десяток траншей, які використовувалися для поховання померлих. Їх туди 
скидали, пересипали хлоркою і знову скидали мертві тіла. Коли вже було 
повно, то закопували. Ніякого лікування, крім перевязок, в цьому госпіталі не 
було. Всього одночасно в цьому госпіталі було до 150 поранених і хворих. 

Незважаючи на смертельний ризик, за життя в’язнів «Хорольської ями» 
боролися патріоти: П.П. Лисенко,  М.А. Радченко, М.Г. Яцун, М.Й. Погребняк з 
Хорола, Олександра Кайда з Андріївки та багато інших. Вони допомагали  
в'язням, що вирвалися з пекла, їжею і одягом, декого й підліковували, і 
переправляли до підпільників, які допомагали перейти лінію фронту з тим, щоб 
продовжити боротьбу з фашизмом. 

Певний час на Хорольщині діяв військово-розвідувальний загін 
 І.М. Пураса, який вивів на волю з табору смерті близько 70 
військовослужбовців з числа командного складу, у тому числі генерала 
Морозова, командуючого армією, а також учених, творчу інтелігенцію. За це 
майор І.М. Пурас був нагороджений орденом Леніна. 

Поблизу Хорольської гімназії зберігся будинок, в якому у роки окупації 
знаходилася канцелярія табору смерті «Хорольська яма» – «Дулаг № 160», а 
пізніше – «Шталаг № 388». Після визволення міста від німецько-фашистських 
загарбників там було розкидано багато карток військовополонених. Вони були 
віддруковані на цупкому папері, в них значились особистий п’ятизначний 
номер полоненого, номер табору, місцевість, а також прізвище, ім’я (на 
російській і німецькій мові), дата і місце народження, національність, військове 
звання, номер військової частини тощо. На жаль такі документальні свідчення у 
Хоролі не збереглися. 

За даними німецької статистики  з 22 вересня 1941 року по 1 травня 1942 
року у всіх відділеннях «Хорольської ями» загинуло 37 650 осіб. Всього ж у 
таборі смерті «Дулаг № 160» – «Шталаг № 388» – загинуло більше 55 тисяч  
військовополонених. Нині наводять інші дані, наприклад 90 тисяч, 102 тисячі, 
але документального підтвердження вони не мають. 

Сьогодні у Хоролі встановлено шість пам’ятників жертвам «Хорольської 
ями», споруджених на місцях масових захоронень. В урочищі «Дубки», що 
майже в центрі міста, у 1991 році встановлено меморіальний комплекс 
«Хорольська яма». Саме тут відбуваються заходи до вшанування  пам’яті жертв 
фашистських концтаборів. 

У відділі Великої Вітчизняної війни Хорольського районного 
краєзнавчого музею є діарама «Хорольська яма», де знаходяться особисті речі 
військовополонених та їхні світлини, виставки картин художників 
Є.С. Кобитєва і А.І. Різніченка, які були в’язнями. Проводяться екскурсії не 
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лише до музею, а й по місцях розміщення табору смерті «Хорольська яма», щоб 
наочніше побачити та оцінити умови утримання в’язнів. 

Пошук продовжується…  
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ЛЮДИНА	І	ВІЙНА	В	КІНОПОВІСТІ	«УКРАЇНА	В	ОГНІ»	
ОЛЕКСАНДРА	ДОВЖЕНКА	

Віра	Мелешко	
 

У «Першій записній книжці» 30 березня 1942 року Олександр Довженко з 
трагічним пафосом занотував: «Війна стала великою, як життя, як смерть. Воює 
все людство. Ніби земна куля влетіла в якусь криваву божевільну туманність. 
Війна стала сенсом життя. І тема війни, отже, на довгі роки буде основною 
темою мистецтва. Україна мусить родити найсильніші твори про народ у війні, 
бодай один твір. Чи вистачить сили у письменників? Гей, хто в лузі, озовися!» 
[1, с.21]. Стачило сили, таланту, передовсім мужності самому Олександрові 
Петровичу, аби геніально розкрити тему війни, особливо долю України, 
українців, які винесли на собі тягар перших днів великого протистояння –
боротьби з фашизмом. Початковий етап війни, за Довженком, – це «філософія 
нищення» [1, с.9]. Тому-то автор прагне простежити усі складники такої 
філософії; указати на причини, що призвели до страхіття відступу, окупації, 
смерті, звиродніння, й одночасно художньо окреслити героїзм, мужність, силу 
духу. Це йому вдалося в кіноповісті «Україна в огні». 

«Україна…» написана в 1943 році на матеріалі однойменної статті та 
кількох оповідань («Незабутнє», «На колючому дроті», «Перемога»), а вперше 
надрукована через 23 роки, уже по смерті автора. Митець пояснив причину не 
виходу твору відразу по його завершенню тим, що «Україна в огні» має 
«критичні місця» [1, с.151]. 
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Твір Довженка – своєрідна епопея війни, правда про невимовні 
страждання українців, про наслідки більшовицької командно-адміністративної 
системи. 

Центральним у кіноповісті є епічний образ України, сплюндрованої 
більшовиками і фашистами. Його автор подає мистецьки довершено через 
призму кількох складників.  

Найперше – це безпосередні описи краєвидів, природи, пожеж. Разом 
узяті, вони відтворюють красу України, її надзвичайно багату природу. А 
епітети «нещаслива», «кривава», «попалена», «розбита», «поруйнована» 
змальовують портрет нашої землі в чорні роки окупації.  

Подав Довженко й предковічний образ України: «Світало. Зайшов уже 
місяць і зорі погасли давно… Невмирущі соняшники повертали свої мрійні 
голови на схід сонця. Було тихо скрізь, так тихо-тихо, і тільки десь гуло важким 
радісним громом».  

І трагічний образ України періоду «вогню»: «Високе полум’я гуло у саме 
небо, тріщало, вибухало глухими вибухами, і тоді великі солом’яні пласти 
огню, немов душі українських розгніваних матерів, літали в темному димному 
небі і згасали далеко в пустоті небес… Горіло все». 

Україна в Довженка – пісня. На початку твору родина Запорожців співає 
«Ой піду я до роду гуляти», яку так любить мати Тетяна. Цією ж піснею і 
завершується кіноповість. Але тепер її розпочинає наймолодша з родини – 
Олеся. Отже, пісня «Ой піду я до роду гуляти» переростає у своєрідний символ 
невмирущості України, безсмертності українців.  

Ще кілька пісень лунають у Довженка («Усі гори зеленіють, тільки одна 
гора чорна», «Летіла зозуля через мою хату», «Не вернемось, чайко, ти матінко 
наша»), кожного разу підсилюючи ситуації, поглиблюючи образ України 
воєнного часу.  

Пісенність стала символом високої духовності українців. 
Найвизначальніше Україна репрезентована через її люд. Українців можна 

згрупувати відповідно до Шевченкової легенди про двох близнят («Великий 
льох»):  

Один буде, як той Гонта, 
Катів катувати! 
Другий буде… 
Катам помагати. 
Найперше, до тих, хто буде «катів катувати», належить велика родина 

Запорожців: глава-батько Лаврін, мати Тетяна, п’ятеро їхніх синів – лейтенант 
прикордонних військ Роман, Іван-воїн, славний чорноморець Савка, майстер 
урожаю – агроном Григорій, рільник Трохим та донька Олеся – «всьому роду 
втіха». Старий Запорожець везе на війну синів, аби вони захищали свій рід, 
свою землю, свою Україну. Отже, Довженко свідомий того, що для українців 
поняття роду величне й всеохоплююче. Він вкладає в уста Олесі слова про 
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основне призначення жінки – продовження життя: «Ми жінки, Христе. Ми 
матері нашого народу. Треба все перенести, треба родити дітей, щоб не 
перевівсь народ».  

Автор «України в огні» говорить і про зв’язок між поколіннями: прізвище 
Запорожець – своєрідний міст між козацькою епохою та XX століттям; один із 
рідних Лавріна Запорожця був «подібний до прадідів своїх, ім’я яких він 
носив» Справжнім нащадком козаків є і сам Лаврін. Він по-житейському 
мудрий, що не заважає йому бути й розгубленим, і хитрим. Від давніх 
запорожців у батька великого роду глибока віра в перемогу над ворогом, 
впевненість у власних силах. Проте сучасний Запорожець мусить рахуватися із 
новітніми проблемами. Показовий щодо цього звернений монолог старого 
Лавріна – розмова з портретом Сталіна. Селянина цікавить, що «буде з народом 
нашим? Виживе він чи загине?». На відповідь герой не надіється, він не вірить 
сказаному раніше «вождем народів», а тому повертає портрет до стіни і ставить 
на підлогу. Від запорожців у Лавріна химерність вдачі. Довженко наводить 
трагічно-іронічний діалог між дивним старостою Лавріном Запорожцем і фон 
Краузом. На репліки німецького офіцера селянин відповідає беззмістовними 
загальними фразами, на зразок: «Та таке якесь действітельно. Та в нас теж 
чогось би там такого, так не дуже...», або пропонує план, вигідний йому. 
Запорожця не лякає ні власна смерть, ні смерть його дітей.  

Лаврін Запорожець наділений автором неймовірною силою, здатністю 
власним прикладом впливати на інших. Він у смертельному поєдинку вбиває 
запроданця Заброду, піднімає на повстання в’язнів німецького концтабору. 
Лаврін, як герой народних дум, звертається із закликом до новітніх рабів: «Гей! 
Піднімайтесь, хто сильний і дужий! Гей, хто жити хоче, вилізай з могил! 
Вставайте, гей!». Запорожець, поранений, увесь у крові, але «гарячий і 
натхнений», веде за собою люд на волю. 

У Лавріна був свій, дещо дивний, метод пробудження в односельців 
свідомості й прагнення до помсти. Він запрягав їх у ярма, «щоб зліші були». 
Дезертири та оточенці за наказом старости Лавріна Запорожця орють землю, 
виступаючи в ролі тяглової сили, їх поганяє Мина Товченик.  

Запорожець уміє відділити головне, вічне від другорядного, 
скороминущого. На слова Заброди про участь його, Лавріна, у неправому 
розкуркуленні, Запорожець відповідає: «То була наша внутрішня справа. А 
зараз Батьківщина гине, Україна... в’язні й судді повинні битись поруч». 

Доля кожного із великого роду Запорожців могла б стати сюжетом 
окремого сценарію. Вони стали символом давньої козацької відваги в новому 
часі, безмежної вірності своїй Україні. 

До розряду тих, хто «катів катує», належить і Василь Кравчина. У 
кіноповісті він опоетизований, зближений з героями народних історичних 
пісень, казок. Кравчина виживає там, де закінчується саме життя; неодноразово 
поранений, він знову і знову повертається до своєї військової частини. У 
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Василя є розуміння того, за що він бореться. Звертаючись до бійців, Кравчина-
командир говорить: «Хочу нагадати вам, за що ми б’ємося, за що помираємо. 
Ми б’ємося за те, чому нема ціни у світі, – за Батьківщину». 

Свого героя автор показує в різних ситуаціях: під час відступу, у 
трепетному коханні до Олесі, на полі бою в ролі командира, поміж рідних 
людей як визволителя і переможця – і скрізь він наділений глибокою 
душевністю, любов’ю до близьких та ненавистю до ворога. Образ Кравчини 
відзначається монументалізмом: Василь – полководець, який виграє 
вирішальну битву з фашистами. Його бій з ворогом переростає в боротьбу 
«безсмертя зі смертю». Отже, Василь Кравчина сповнений фізичної і духовної 
величі. 

Через образ Кравчини автор передає власне бачення війни та її наслідків. 
Устами героя письменник заявляє, що українці «не обивателі історії, не свідки 
історії…, а герої великого грізного часу». 

Лаврін Запорожець, його сини, Василь Кравчина – переможці смерті, ті, 
хто захистив Україну від огню, а її народ – від неслави. 

З-поміж українців, які населяють кіноповість, є «помічники катів». Ці 
новітні Іуди, виховані на ідеї класової боротьби, відчувають постійний страх, 
недовіру до людей, моральне спустошення, бездуховність. Довженко, 
змальовуючи образи запроданців, веде мову про відсутність національної 
гордості, гідності, зумовлену незнанням історії свого народу, приниженням 
людської гідності, знеславленням національних героїв. Окупант Ернст фон 
Крауз зауважує, що людей, які не «вивчають історії», легше завоювати, адже «у 
них немає вічних істин. Тому серед них так багато зрадників». На доказ таких 
жорстоко-правдивих слів автор уводить у кіноповість образи дезертирів – 
молодих хлопців, що «не змогли піднятися до висот розуміння ходу історії». Із 
загальної групи дезертирів Довженко вихоплює Павла, Миколая Хутірних, 
Івана Гаркавенка та Устима Товченика. Письменник не заглиблюється в деталі 
їхнього життя, минулого і сучасного, не подає розвитку їхніх характерів.  

Павло Хутірний з братом Миколаєм, кинувши зброю, прибігли додому. 
Однак батько Купріян не приймає своїх синів-зрадників, бо він, на противагу 
їм, відстоює вірність Батьківщині. «Я колись царя захищав, не тікав», – гнівно 
каже старий Хутірний синам. Використовуючи цю класичну ситуацію, де члени 
однієї родини в складні історичні моменти опиняються на різних позиціях, 
Довженко підкреслює вину суспільства за відсутність патріотизму в молодого 
покоління. У відповідь на гнів батька Павло грубо виправдовується, заявляючи, 
що його не вчили поняттю «батьківщина». До того ж, ні Бога, ні царя немає, 
отже, і захищати нікого.  

Найповніше багатогранність України відбивають жіночі образи 
кіноповісті. «Велика і надзвичайна тема – українська жінка і війна. Хто виніс і 
винесе на своїх плечах найбільше лиха, жорстокості, ганьби, насильства? 
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Українська мати, сестра, жінка, улюблена», – читаємо на сторінках 
Довженкового щоденника [1, с.11]. 

Жінки у творі виступають конкретизовано-персоніфікованими образами 
України: Тетяна Запорожець – образ України-матері, Мотря Левчиха – України-
чайки, Олеся – поетичної душі України, Христя – трагічної долі України. 

З давніх-давен образ жінки в нашого народу бачився через призму її 
основного призначення – материнства. Україна-мати втілена Довженком у 
велично-трагедійній постаті Тетяни Запорожець. ненька Тетяна може пишатися 
дітьми, які прославилися і в праці, і в ратних справах. Вона любить свою 
родину, а та відповідає взаємністю: «Діти дивилися на свою добру матір і 
величали її». Зворушливою є сцена зустрічі родини з нагоди ювілею матінки. 
Перед зором Тетяни пропливає усе життя: «І материнське горе, і радощі, і 
турботи, і невпинна праця на велику родину з дрібними діточками, на громаду, 
на державу». Схвильована спогадами, мати звертається до дітей зі словом-
побажанням щасливої долі, кличе служити рідній землі українській. Піднесене 
звертання старої Запорожчихи автор різко, але вмотивовано переводить у 
голосіння, адже мати Тетяна проводжає синів на фронти, як це робили тисячі 
інших матерів, її слова тонуть «в морі людського плачу й скорботи, у 
розлуках...». Так само Україна побивалася за своїми дітьми в часи лихоліть – 
від сивої давнини й до середини XX століття. Плакала за князем Ігорем і його 
дружинниками, котрі билися з половцями, голосила над тілами убієних у 
Дикому полі, лила сльози за воїнами Богдана Хмельницького, гірко тужила над 
своїми молодими захисниками під Крутами, а тепер, у роки Другої світової 
війни, заходиться плачем над Савкою Запорожцем, над Григорієм Запорожцем, 
над патріархом села Демидом Запорожцем, над мільйонами українців, убитих, 
повішених, замордованих у катівнях і концтаборах. Проте в плачі мати 
знаходила сили, аби підтримати дух своїх дітей, допомогти їм вистояти та 
вижити. Це Тетяна підбадьорює свою Олесю перед відправкою до Німеччини: 
«Донечко моя, до останнього подиху свого молитимусь я зорями вечірніми і 
ранішніми, щоб обминуло тебе горе лихе..., щоб вистачило тобі силоньки у 
неволі, щоб не покинула тебе надія, голубонько моя...».  

Тетяна Остапівна, «тиха, добра», відходить у небуття на руках сина 
Романа: він повернувся в рідне село й застав живою лише неньку, а вона, 
дочекавшись сина, відразу й помирає. Мати виконала своє земне  призначення: 
виростила прекрасних дітей, відспівала, відпрацювала. Проте її смерть 
Довженком представлена як спонука до грандіозної боротьби проти ворога: «На 
другий день повстав увесь район». Емоційний образ матері, наскрізний у 
кіноповісті, вносить в епічну розповідь ліричний струмінь, поєднує твір 
Довженка з фольклорними піснями та думами. 

Близькою до Тетяни Запорожець є інша героїня «України в огні» – Мотря 
Левчиха, символ доброти й жіночої статечності. Подана лише епізодично, 
Левчиха виконує у структурі повісті велике художньо-смислове навантаження. 
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Через неї розкривається багатогранність жінки-українки, через неї ж 
висвітлюється ницість іншої людини – Максима Заброди. Невеличка, немолода 
Мотря прагне додати сили дужому Лаврінові Запорожцеві, щоб він міг 
витримати муки в німецькому концтаборі. Не насущним хлібом, а величчю 
духу примножує силу цього героя. Побачивши вбиту Забродою Мотрю, котра 
«лежала маленька і чепурненька у святковій одежі. Вічний покій вже 
розливався по її чолу», Запорожець з ненавистю кидається на Максима і вбиває 
його. 

Автор творить піднесений образ Левчихи. Під його пером вона нагадує 
біблійних мучеників-святих: «І дающа права рука її простяглася з розгону 
вперед...», а чоло мертвої жінки «ніби світилося у присмерку». У Довженка 
Мотря Левчиха асоціюється з образом України-чайки, що «вивела чаєнят при 
битій дорозі». 

Війна ставала справжнім випробуванням для молоді, перш за все для 
дівчат. Довженко майстерно змальовував образ ліричної, здатної на 
самопожертву Олесі Запорожець. 

Невблаганна війна відправляла незліченими ешелонами до Німеччини 
дівчат, з-поміж них – і Олесю. Вона перша надумала втікати. Ці втечі, як у 
народних казках, повторювалися тричі. Та все ж дівчину відправили до рейху. 
Довженко ще раз підкреслює неординарність героїні: вона виривається з самої 
Німеччини і приходить до рідної оселі, від котрої залишилася лише піч. Автор 
не подає сцен, пов’язаних із поневірянням українки. Він вдається до ліричного 
відступу-роздуму, у кінці якого доходить філософського висновку: «Все було». 
Письменник переконаний, що час, великий і мудрий художник, несе на своїй 
палітрі «трагедійний портрет безсмертного нашого народу», отже, за 
Довженком, Олеся – велична й безсмертна. Якщо на початку твору синів-
Запорожців виряджає на війну мати, то в кінці проводжає увесь свій рід уже ця 
сильна й ніжна дівчина. 

Найбільшим трагізмом у кіноповісті сповнений образ Христі. Вона 
частіше, ніж інші, ставить запитання, прагне дошукатися відповіді на них, 
думає «гірку свою думу». Автор, говорячи про цю героїню, згадує її розтерзану 
душу. Дівчині гірко від усвідомлення свого рабського становища, від того, що 
розженуть українок «по чужих світах, мов чайок у бурю». Христя 
немилосердна до тих, хто покинув її та інших дівчат на знущання ворогові, 
кидає у вічі полоненим воякам слова ненависті. 

Для відтворення страдницького шляху Христі Хутірної Довженко 
вдається до прийому ретроспекції: про свої біди дівчина оповідає Олесі під час 
зустрічі в рідному селі. З цієї розповіді дізнаємося, що українка Христя стала 
дружиною італійського офіцера Антоніо Пальми, потрапила в полон до 
партизанів. Автор описує судилище, влаштоване бездумним, жорстоким 
прокурором Лиманчуком. Хутірна щиро й правдиво, з гідністю дає відповіді на 
його запитання, адже вони колись теж хвилювали її. Вона переконливо 



1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ        
      

 
156 

 

доводить, чому в неї та подібних до неї відсутні національна гордість і людська 
гідність. Передвоєнні роки, коли людські чесноти мірялися на трудодень, вбили 
високі почуття. А такі, як Лиманчук, своєю брехнею змусили Христю 
залишитися під ворогом. «Щось мені ось тут, – вона поклала руку на серце, – 
каже, що прийшла моя смерть, що зробила я щось запретне, зле і незаконне, що 
нема в мене ні отієї, що ви казали, національної гордості, ні честі, ні гідності. 
Тож скажіть мені хоч перед смертю, чого ж цього в мене нема? А де ж воно, 
людоньки? Рід же наш чесний». 

Це неординарна ситуація, у яку поставив свою героїню Довженко, ще 
більше поглиблює образ. Перед видимою смертю думки Христі не про власне 
життя. Письменник змушує дівчину мислити масштабно, дошукуючись 
відповіді на злободенні питання, які турбували його самого. 

Таким чином, із обвинувачуваної дівчина підіймається до рівня 
народного судді. Вона засудила систему, що приводила до деградації віковічні 
морально-духовні основи людини. Христя Хутірна – щира, правдива, відверта, 
смілива; ці риси підкреслює Довженко неодноразово. 

«Найстрашнішим під час відступу був плач жінок. Коли я згадую зараз 
відступ, я бачу довгі-довгі дороги, і численні села, і околиці, і скрізь жіночий 
невимовний плач. Плакала Україна, гірко ридала, свою долю проклинала» [1, 
с.14]. Тож війна, за Довженком, – протиприродне явище, яке руйнує людину, 
родину, душу. Та все ж народ «мій український чесний, тихий і роботящий, що 
ніколи в житті не зазіхав на чуже…» [1, с. 106] 
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