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Антоніна Карпова,
Наталя Кузовова
ТРІУМФ І ТРАГЕДІЯ
Що далі у минуле відходять роки Великої Вітчизняної війни,
тим ясніше стає видно, якою дорогою ціною дісталася Перемога
нашому народу.
У повоєнні роки
під тиском політичної
кон'юнктури проблеми
найжорстокішої в історії
людства війни висвітлювалися досить однобоко,
а критичні оцінки її результатів
не
допускались. Країна, а
радше
її
керівники,
воліли менше говорити
про трагічний характер
війни. У 1947 році 9
Монітор Дунайської воєнної флотилії,
1941 р.
Травня перестало бути
вихідним
днем,
з
великих міст виселялись інваліди війни, перш за все солдати і
молодші офіцери, а генеральські мемуари рясніли описанням
загальновідомих подвигів. За часів
Брежнєва
свято
Перемоги
стало
офіційним неробочим днем, але політична
воля тодішніх керівників знову не
дозволяла людям усвідомити справжню
ціну перемоги, трагедію колишніх
військовополонених,
остарбайтерів,
жителів окупованих територій.
Сучасна архівна інформація може
суттєво доповнити оприлюднені раніше
джерела, особливо, коли її автори – свідки
і учасники тих далеких подій. У спогадах,
щоденниках, нарисах, документальних та
літературних матеріалах фондоутворювачів держархіву області відобразилися поО.Федо ров
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дії Великої Вітчизняної війни, що робить їх цінним джерелом з
історії нашого краю, нашої держави. Тому не випадково, що
більшість людей, документи яких стали складовою Національного
архівного фонду, були учасниками Великої Вітчизняної війни,
кавалерами орденів та інших почесних нагород.
Серед них – Олександр Петрович Балабай (1912-1988) –
комісар, командир партизанського загону ім. Чапаєва, що входив до
партизанського з’єднання О.Федорова та Марія Олександрівна
Фортус (1900-1981) – офіцер радянської розвідки, начальник штабу
жіночого авіаційного полку, парторг партизанського загону
ім. Д.Медведєва.
З трагічних подій війни почалося доросле життя наших
фондоутворювачів: поета Леоніда Пилиповича Куліша; журналістки
Лідії Євгенівни Цурікової; краєзнавця, колекціонера, бібліофіла
Михайла Андрійовича Ємельянова. Через війну на довгі п’ять років
обірвалась мирна праця Наума Давидовича Фогеля, письменника,
лікаря-невропатолога, який у воєнний час працював у фронтових
шпиталях; письменниці Марії Андріївни Фомуляєвої; краєзнавця
Семена Івановича Кривошеїна; кавалера орденів – голови виконкому
Херсонської обласної ради депутатів трудящих Тимофія
Григоровича Барильника. Дехто з них пішов із життя, інші –
продовжують виписувати історію нашого краю.
Цілеспрямовано, протягом багатьох років збирали матеріали
про Велику Вітчизняну війну краєзнавці Закир’ян Ідіятович
Насібулін (1925-1995), Беатриса Єфимівна Зецер, які передали на
державне зберігання документи про бойові дії Дунайської військової
флотилії у 1941-1944 рр. на Херсонщині, спогади їх учасників,
карти-схеми бойових дій, публікації у пресі, фотографії. Рукописні
архівно-історичні довідки погодинно відбивають воєнні дії під час
оборони і визволення Херсона та інших населених пунктів Півдня
України.
У особових фондах держархіву області відображена також
історико-пошукова діяльність Херсонської обласної організації
Товариства охорони пам’яток історії і культури, старшим
методистом котрого був краєзнавець Валерій Миколайович Ленау.
Тема фашистської неволі відлунює у спогадах та публікаціях
колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів: Ю.К.Голобородька,
А.Е.Вірлича та ін.
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Сучасні дослідники часто висловлюють думку, що втрати
наших військ у ході війни були невиправдано високими. Маршал
К.К.Рокоссовський, який не підписав жодного смертного вироку
своїх трибуналів і воював з мінімальними втратами, писав: “Щоб
виростити і виховати молоду людину, потрібно 18 років, а
занапастити її можна через дурість командирів за одну мить”. Під
час оборони Криму 27 вересня 1941 року, за свідченнями
З.І.Насібуліна, вирішили “покласти, якщо потрібно, хоч
50000 людей, але з Перекопа і Чонгара не виходити”, а наступного
дня 271-а стрілецька і 42-а кавалерійська дивізії втратили в
оборонних боях до 20% особового складу і половину командирів.
“…За свідченням
“Книги пам’яті” тільки
на Херсонщині з 134
тисяч призваних до
армії, 74 тисячі воїнів
вважаються загиблими
або зниклими безвісти.
Найважчим, героїчним і трагічним був
1941 рік – рік початку
війни...”
–
пише
М.А.Ємельянов у статті
“Херсонщина в начальный период Великой
Отечественной войны”.
Німим докором
нам, сучасникам, є 1586
братських та окремих
могил на Херсонщині.
Адже покояться там
вічним сном здебільшого невідомі воїни. Дуже
важливо встановити їх
1943. Заречний В. , житель Херсонщини,
(перший зліва) з товаришами-однополімена. А як це зробити,
чанами, учасниками боїв у районі Сиваша коли за наказом Сталіна
(Гнилого моря).
№ 138 від 13 березня
Державний архів Херсонської області
1942 року було скасоФ.Р-3952, оп. 2, од.зб. 3, арк. 59
вано солдатські ме6

дальйони. А 12 квітня 1942 року у радянській армії відмовилися від
поіменного обліку втрат, натомість запровадивши графу “зник
безвісті”.
У численних братських могилах
лежать, здебільшого, визволителі, а ті,
хто загинув на початку війни, часто не
мають і таких поховань. У списках невідновних людських втрат літа-осені 1941
року, складених краєзнавцями, у графі
“де похований” найчастіше значиться “не
повернувся з бойового завдання”,
“переданий морю”, “пропав”.
Списки воїнів, що загинули у
бою, пропали безвісті, померли від ран і
хвороб на Херсонщині у 1941-1944
роках складені краєзнавцями В.Гришановим, Л.Єршовою, В.Ткач та ін.,
вказані місця їх поховань, номери братМ.І.Глобін, інстр укторських могил, адреси живих родичів.
льотчик Херсонської
Приклади мужності, справжньої
авіаційної
школи, Герой
жертовності невідомих воїнів можна
Радянського Союзу, 1943 р.
зустріти навіть у коротких оперативних
зведеннях з фонду З.І.Насібуліна:
“20 серпня 1941 року пілот 9-ї окремої авіаескадрильї Військовоповітряних Сил Чорноморського Флоту Юрков, повертаючись із
другого польоту по евакуації поранених з оточеного Очакова у
районі Червоної Знам’янки був атакований ворожими літаками і
здійснив вимушену посадку. Пілот Романов, який здійснював
зустрічний рейс, приземлився поряд, щоб вияснити причину
посадки.
Обидва літаки були підпалені ворогом і згоріли...” “З
20 серпня по 5 вересня, коли наші військові частини утримували
оточений ворогом Скадовськ, пілоти Зощенко, Корсаков, Бітюцький,
Романов щоночі вивозили поранених і медперсонал до Севастополя
через море на непристосованих для нічних польотів літаках
санавіації. Всі польоти були здійснені без втрат”. У серпні-жовтні
1941 року у небі над Херсонщиною було збито 122 ворожі літаки.
Організованість і стрімкість евакуації величезної кількості
матеріальних цінностей і людей, небачені темпи розгортання
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евакуйованих
підприємств на нових
місцях, не можуть не
викликати захоплення. І
все ж історики нерідко
пишуть про те, що
Червона армія, налаштована лише на перемогу,
не була готова до оборонних боїв, а народне
господарство і населення
на початку війни несло
великі втрати через елементи
хаосу і демора1944. Савченко Б., уродженець
лізації.
Документи
фонду
м. Берислав Херсонської області,
Насибуліна
містять
такі
авіамеханік, учасник оборони Ленінграда.
приклади.
“У
Миколаєві
ДАХО, ф.Р-3952, оп. 2, спр. 23, арк. 6
згідно з наказом Військової
Ради Південного Фронту для захисту міста створена дивізія тилового
ополчення з десяти полків, але у серпні 1941 року необхідне для неї
озброєння на
Миколаївській військово-морській базі відсутнє”.
“8 жовтня 1941 року о 1200 у м. Маріуполь вдерлись танки противника,
почався обстріл порту. У зв’язку з відсутністю барж і буксирів у ньому
залишився плавучий док, вітрильник “Товариш”, більше 3-х тисяч тонн
хліба. Злетів у повітря завод “Азовсталь”, інші споруди”...
У спогадах С.І.Кривошеїна відображене наближення ворожої
армії до нашого рідного міста. «Невдовзі після початку війни місто
Херсон почало бомбардуватися літаками противника, а навколо
міста скидалися групи диверсантів і розвідників. Числа приблизно
13-15 серпня у районі села Антонівка і на північний схід від міста
скинутий десант ворога на мотоциклах. Підрозділ винищувального
батальйону, який знаходився у засідці, зав’язав з ними бій і захопив
у полон 6 німецьких солдат і 2 мотоцикли, які були відправлені у
розпорядження начальника гарнізону”. Як хотів автор цих рядків
бути поруч із воїнами, що боронили місто! “6 серпня. Знову
зарахований до резерву, армійського. Коли вже почнеться справжня
робота? 8 серпня. Їду у відрядження на передові позиції по завданню
військової ради армії перевіряти організацію системи оборони.
Кажуть, що передній край нашої оборони на цій ділянці 150-200
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метрів від німців і інтенсивно обстрілюється німцями. Це добре,
зможу себе перевірити. Яким моє самопочуття буде під вогнем
противника?..” “16 грудня. Запеклий вогневий наліт комбінованих
сил німецької артилерії. Сотні снарядів і мін довбають мерзлу
землю, розкидаючи залишки вже зруйнованих будинків. Бути у
цьому чортовороті – задоволення нижче середнього. Серед
поранених – дівчина-медсестра років 18. У неї відірвана нога і
поранення у спину. Як важко чути її останні слова: “Невже я помру,
адже мені тільки 18, я жити хочу…” Жорстоким виявилося обличчя
війни, не жіночим…”
Жіночу тему продовжує у своїх спогадах Л.Є.Цурікова, вона
пише, – “… Помню, еще с детства мы с гордостью пели светловскую
песню:
И девушка наша
Проходит в шинели,
Горящей Каховкой идет».
Мы белой завистью завидовали девушкам, участницам
революции и гражданской войны. И не знали, что девчата нашего
поколения оденут солдатскую шинель, возьмут в руки винтовки и
пойдут на войну.
Мы не знали, что снова
будет гореть Каховка, снова будут
свистеть пули и ровно строчить
пулеметы. И снова сквозь дым
будут
улыбаться
воинам
синеглазые девушки…
Да, у войны не женское
лицо…».
Серце стискається від болю за дівчат – молодших медсестер, що потонули разом з
торпедованим фашистами санітарним транспортом “Вірменія” восени 1941 року, – Таїсію Глотову,
Марію Новикову, Ларису Фоменко, Марію Бондаренко, Марію
Недяшко та ще 150 поранених
бійців і санітарів, братською
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могилою, яким стало сонячне ялтинське узбережжя. Їх імена серед
сотень загиблих, списки яких зберігаються у фонді Насибуліна.
Про випускників славнозвісної Херсонської авіашколи,
пишуть С.Майоров та В.Ленау: “… У вогненні роки війни сотні
випускників школи відважно билися у небі Батьківщини. За бойову
майстерність, мужність і відвагу 20 з них присвоєно звання Героя
Радянського Союзу... Вся країна дізналась про подвиги уславлених
льотчиць Лідії Литвяк і Катерини Буданової. Перша збила 12, друга
10 ворожих літаків. Вони загинули у боях за визволення Донбасу.
Вдячні нащадки встановили на місцях їх загибелі пам’ятники...”
З болем і вдячністю згадуючи учасників війни, імена яких
носять вулиці і школи, не можемо не пам’ятати, що вона була
спільним подвигом народу, мільйонів відомих і невідомих героїв.
“3 січня 1944 р. на кордоні нинішнього Нововоронцовського і
Високопільського районів зав’язався повітряний бій. Винищувач
льотчика Кузнєцова був підбитий вогнем зенітної артилерії і
змушений був приземлитися на території противника. Тоді ведучий
групи С.І.Маковський несподівано посадив свій літак біля підбитого
винищувача, взяв до себе на борт товариша і на очах вражених
німецьких вояків стрімко злетів у небо, незабаром приземлившись
на своєму аеродромі в районі Нижніх Сірогоз. Пізніше Маковському
було присвоєно звання Героя Радянського Союзу”. Цей, та багато
інших миттєвостей війни відображені у фонді Насибуліна.
Попри винятковий героїзм і високий бойовий дух воїніввизволителів втрати були величезними. І їх не можна пояснити лише
помилками командирів. У складі наступаючих частин діяли, так
звані, польові військкомати, які мобілізовували до діючої армії
навіть 16-17 річних юнаків. Нерідко їх, зовсім не навчених, не
обмундированих, навіть без складання присяги, кидали у бій
“спокутувати кров’ю ганьбу перебування в окупації”. Серед них, як
свідчать архіви, були Андрій Ганжа з Новотроїцька, Микола
Антонов із Цюрупинська, Іван Резнік із Запорізької, Іван Жалей з
Сталінської областей.
Відлунала Велика Вітчизняна війни. Тепер поряд з нами вже
немає більшості свідків та учасників цих вікопомних подій. Багато
героїв залишаться невідомими назавжди. Однак документальна
скарбниця держархіву області не тільки береже пам’ять про їхні
подвиги, але й про безліч таємниць та маловідомих імен, що
чекають на свого дослідника.
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За матеріалами державного архіву області
МИТТЄВОСТІ ВІЙНИ

Радіє весняному сонцю смаглявий Херсон, задивляється у
блакитне дніпровське дзеркало, затамували подих безкраї лани від
передчуття щедрого врожаю, мчать стрімкі авто древніми
чумацькими шляхами... Приходять у світ покоління людей, які
зможуть дожити до старості, ідуть у небуття ті, чиї ровесники не
дожили...
Чимало з них залишили по собі листи і рукописи, спогади і вірші, автобіографії і протоколи допитів, які стали сьогодні архівними документами – промовистими свідками тріумфу і
трагедії нашого народу у
Великій Вітчизняній війні...
Зранку 22 червня
1941 року Херсон, тоді
Працівники заводу ім. Петровського
районний центр Миколаївпояснюють колгоспникам переваги
ської області, перестав бути використа ння локо мобіля на мирних
ланах Херсонщини, серпень 1936 р.
мирним містом. Звістка про
початок війни сколихнула всі
100 тисяч його населення – завирували мітинги і сходки, оголошено
військовий стан і мобілізацію, запроваджено
світломаскування
і
чергування груп самозахисту, біля будинків
військкомату,
міськкому Червоного Хреста, продовольчих магазинів витяглись довгі
черги.
Курсанти Херсонської авіашколи,
червень 1941 р.
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На підставі постанови Ради Народних Комісарів Союзу
РСР від 1 липня 1941 р. виконком Херсонської міськради
депутатів трудящих постановляє:
§1
Запровадити загальну обов'язкову підготовку до протиповітряної і протихімічної оборони всього дорослого населення
м. Херсона віком від 16 до 60 років.
Примітка: неповнолітніх віком від 8 до 16 років навчити
користуванню засобами індивідуального захисту при повітряних
нападах.
§2
Обов'язкову підготовку провадити: робітників та
службовців – за місцем роботи, учнів шкіл, технікумів і
інститутів— по учбових закладах, решту громадян – за місцем
проживання.
§З
Обов'язкову підготовку населення, проживаючого в будинках
житлової системи, а також у приватних домоволодіннях, по
нормах ППХО 1-го ст., а також підготовку інструкторів ППХО
покласти па міськраду Тсоавіахіму і керівників домоуправлінь.
§4
Для проведення обов'язкової підготовки населення,
проживаючого на Військовому, в Млинах, на Забалці та Сухарному,
міськраді Тсоавіахіму організувати спеціальні учбові пункти, для
чого дозволити йому притягти в обов'язковому порядку потрібну
кількість інструкторів ППХО...
Голова виконкому Херсонської міськради
депутатів трудящих.
Ладичук
Секретар виконкому міськради
депутатів трудящих
К. Сокирко
(З постанови виконкому Херсонської міської
ради депутатів трудящих , газ. «Наддніпрянська правда», № 164, 13 липня 1941р.)

Ладичук О.К.
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Несподівано швидко Херсонщина стала прифронтовою
територією. Для знешкодження шпигунів і диверсантів, запобігання
паніки і пограбувань створювались загони ополчення і
винищувальні батальйони. Їх бійці нашвидкоруч вчились стріляти і
окопуватись, чергували на підприємствах і дорогах.
Всі працездатні жителі мали відробити на спорудженні оборонних об’єктів, на які щоденно виходило до 10 тисяч херсонців. Офіційно
покинути райони, що опинились під загрозою окупації, могли лише
окремі особи, що супроводжували вантажі і обладнання, кращі фахівці,
партійні і радянські працівники. Робочий день тих, хто залишився,
перетворився на робочу добу. Не дивлячись на мобілізацію і евакуацію,
всі підприємства працювали, на полях спішно збирали достиглий
урожай. За вантажівками з обмолоченим зерном на схід рушали гурти
худоби. Прагнули вивезти все, що вважалось найбільш цінним. Не
обминула ця чаша і архів: “Сводная ведомость по ущербу, нанесенному
Херсонскому государственному архиву немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации г. Херсона: всего фондов на 01.08.1941
эвакуировано 11,8 тысяч, сожжено – 5,9 тысяч, уничтожено фашистами во время оккупации 30,7 тысяч архивных дел...”
Степовою Херсонщиною ворог прагнув якнайшвидше прорватись на Одесу і Крим.
Ворожі танки і мотопіхота безжально знищували знекровлені
червоноармійські підрозділи, які нерідко потрапляли в оточення,
день і ніч правий берег Дніпра обстрілювали кораблі Дунайської
воєнної флотилії. Від них, мужніх захисників, що загинули у 41-му,
не залишилось навіть братських могил. В списках воїнів, полеглих в
оборонних боях на півдні України, що зберігаються в архівних
фондах, проти більшості прізвищ значиться: «не вернулся с боевого
задания», «пропал», «предан морю».
Прогуркотівши вулицями міст і сіл Херсонщини ворожими
танками і мотоциклами, фронт відійшов на схід. Жах і розпач
перших місяців війни змінився довгим тривожним очікуванням
вістей з Великої землі.
Херсонщина стала територією генеральних округів –
Миколаївського і Мелітопольського, до складу першого входив
Херсонський округ на чолі з окружним комісаром. Німецька влада
прагнула створити видимість спокою і добробуту. Знайшлись і такі, що
зголосились допомагати у встановленні “нового порядку”. В архіві
зберігаються фонди установ і організацій періоду німецької окупації:
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гебітскомісаріату,
штатскомісаріату,
районних і сільських
управ, общинних господарств. Херсонські
газети періоду окупації “Голос Дніпра”
і “Наш путь” крім
повідомлень про успіхи німецької армії
містять чимало інформації про повсякденне
життя
херсонців.
Працювала частина підприємств, біржі праці, банки, водогін,
електростанція, порт. Відкрились деякі школи, лікарні, магазини,
драматичний і кіно- театри. На селі створювались общинні
господарства, МТС, готувалась реформа по переходу на одноосібне
господарювання, люди займались землеробством, тваринництвом,
шовківництвом.
Поряд із здавалось би мирними звітами про терміни
проведення посівних і ветеринарних заходів, ремонт доріг силами
населення і стягнення податків, страхування майна і
перейменування вулиць, отримання хлібних карток і патентів
кустарів є і зовсім інші документи: списки осіб, вивезених до
Німеччини, плани розміщення концтаборів, довідки про боротьбу з
партизанами, умови обов’язкової здачі майна і продовольства для
потреб німецької армії.
“Лист з далекої Німеччини на рідну Україну до рідного папаші і
мами в рідне село Розовку від вашої дочки Іри Ф. Добрий день
дорогой папаша і мама рідненьки мої. Дуня і зятік Федя. Дорогой
папаша получіла я від вас отк. За яку я вам дуже благадарю що ви
іще не забули за свою дочку котра відбита від вас як та пташка в
чужій стороні. Дорогенький папаша й мама вислала я вам отк. з
фотог. вам і Дуні разом. Но не знаю чі ви получіли як получіте то
напишіть. А тепер папаша пишу я вам що я від Пантюші получаю
пісьма то він і вам передає привет він вам пише отк. но від вас
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неполучає нічо пише може папаша і ненуждаїця і писать нехоче за
що хоть він поїхав в Нім. що він вам помішав один дома один
остався і той помішав. Рідненький папаша як мені скучно за вами як
хочіця побачіця з вами коли вже та минута буде що ми будемо
вмісті як получу від вас отк. то обілю її всю слізьми не наговорюся з
вами як прочітаю. Пока досвіданя дорогой рідненький папаша мама
сест. Дуня і Федя с приветом ваша доч і син Пантюша Іра цилую
крепко вас всіх ваша нещасна доч”.
(Лист до рідних мешканки c. Розівка Високопільського району
Ірини Н., 1943 р.)

Остарбайтери з Херсонщини (фото з робочих книжок)

У Херсоні на вулиці Суворовській, розмістилась шибениця,
що рідко пустувала; в районі нинішнього житлоселища – єврейське
гетто, а під Зеленівкою – глибокий рів для поховання людей з
нашивками у вигляді шестикутних зірок; у тюремному будинку на
Перекопській – найбільший у місті концтабір, просто за стінами
якого, поблизу старого пивзаводу – місце розстрілу військовополонених і циган.
Дехто під час війни тихо працював і навіть багатів, але не
вони залишились у пам’яті нащадків. У іншій вічній вдячній пам’яті
живуть відчайдушні хлопчаки та дівчата з Карантинного і Воєнки,
мужні і відважні партизани Гірського і підпільники Комкова.
Головним в їх діяльності були не підірвані ешелони, підпалені поля і
вбиті посібники окупантів, головним було те, що вони не давали
іншим зневіритись і впасти у відчай.
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(Зі щоденника керівника антифашистської підпільної організації «Центр» у Херсоні Комкова П.А.)
Січень-лютий 1943 р.
...В основном наша работа велась к подготовке вооруженного восстания при поддержке десанта с фронта. Но так как
не было нормальной связи с фронтом, приходилось все
откладывать. Занимались изысканием оружия и боеприпасов.
Наряду с подготовительной работой производили диверсионные
акты, убивали провокаторов и делали саботаж на заводах и в
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колхозах, а также занимались разложением немецких и румынских
солдат.
На заводах выполняли заказы недоброкачественно, затягивали срок выпуска заказов, производили взрывы, пожары.
В сельском хозяйстве гноили хлеб, овощи, устраивали побеги
и переправку на ту сторону командиров, которые находились в
плену.
Последнее время начали заниматься пропагандой среди
населения, т. е. выпускали листовки и давали их массам, сводки
Информбюро. Из-за провокаторов, которых сразу распознать не
удалось, начался провал, в результате чего пришлось уйти в
подполье.
...Связь установлена и имеются люди на следующих заводах:
1. Ремонтнотракторный
9. Железная дорога
2. Электростанция
10. Стеклотара
3. Элеватор
11. Нефтебаза
4. Мельница
5. Хлебозавод
12. Батальон
6. Коминтерн
13. Полиция
7. Консервный завод
14. Порт
8. Завод им. Петровского
15. Мебельная
На данных предприятиях Херсона имеются наши
представители.
28.2.43.
Меченый
3 января 1943 г. я выехал в Херсон.
4 января проводил совещание на квартире т.
Федорова по Пушкинской ул. с представителями
Херсонского центра.
5 января 1943 г. вечером я встретился с
Жуковым, которому дал задание 6 января
встретиться с руководителями группы и дать
задание вывезти продовольствие и денежные
Комков П.А.
средства в безопасные места. 6 января Жуков в
назначенное место не явился. Гестапо начало производить аресты на
квартире, где стоял радиоприемник, арестовано 3 человека. В
результате репрессий мне, Вале, Тасе (Шубина), Дуброву пришлось
уйти в подполье.
7 января на связь с Николаевым послал Валю (Мацулевич).
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8 января Володя пошел на квартиру Севастопольская, 85,
где была засада, хозяйка не предупредила Володю, а из комнаты
открыли стрельбу по Володе, где он был ранен в руку, ногу и бок…
9 января явился, заявил, что на... произошел арест...
12 января Валентина послал вторично.
16 января Валентин вернулся, заявил, что на квартире по
Спасской, 59 был арест, бежали Володя и Тамара Корень с мужем
Сашей Николаевым, а хозяйка Корень арестована.
18 января Валентину дал пароль и конспиративные квартиры в
Николаеве, и 19 января он должен идти в Николаев связаться с
николаевскими организациями. 18 января сам и Николай Дубров пошли
по селам Чернобаевка, Музыковка, Зеленовка и т. д. для подыскания:
конспиративных квартир, т. к. в Херсоне очень трудно с квартирами.
22 января вернулись в Херсон. 22 января по возращении в
Херсон я узнал, что сюда явились Саша Николаев, Корень, (они)
заявили, что в Николаеве начались большие репрессии и что там
жить нельзя, а Василий Задарожный, Василий-Соколов, Леонид
Лебедев арестованы...
Запись и документацию веду я – Меченый. Кто найдет
данную тетрадь, направить по адресу: разведуправление или
разведотдел 56 армии.
Прошу сообщить по адресу: Омская область, г. Омск,
Газетный пер., 8, кв. 24, Комковой Марии Антоновне (сестра).
28 февраля 1943 т., г. Херсон, Забалка.
Комков (Меченый)

Зимовими таврійськими степами, весняним бездоріжжям,
холодною дніпровською “шугою” йшла Херсонщиною Перемога.
Першим, 28 жовтня 1943 р., був звільнений Нижньосірогозьський
район нашої області, останнім, 14 березня 1944 р. – Білозерський.
Такий тривалий час знадобився військам
Червоної армії, щоб звільнити досить невелику територію, бо
вона лежала в зоні особливих інтересів фюрера, який прагнув будьщо утримати Кривий Ріг, Марганець, портові чорноморські міста.
Величезну ціну заплатили визволителі за подолання найбільшої за
всю війну водної перешкоди – Дніпра. Вражаючим є той факт, що з
25-ти тисяч радянських воїнів, які спускалися з лівого берега у
дніпровські води, правого берега діставалися не більше трьох-п’яти
тисяч. І знову тремтіла земля під колесами танків і гармат, тепер
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фронт рухався на захід, залишаючи тисячі трупів вояків обох
протидіючих армій, понівечену техніку і спустошені людські оселі.
В них майже не було молодих облич – кого вигнали до Німеччини,
кого стратили за спротив окупаційній владі, кого забрали до діючої
армії, де вони мали кров’ю змити “сором перебування в окупації“.
По війні до Південної України потяглись ешелони переселенців
з колишніх польських воєводств. Лемки і бойки, призвичаєні до
мальовничих Карпатських краєвидів і росяних полонин, повинні були
разом з засмаглими степовиками відроджувати спалені сонцем поля
Херсонщини, обживати будинки, покинуті етнічними німцями, іноді
місяцями з дітьми і худобою просто неба.
Кожної весни наші земляки несуть квіти до братських могил,
розкиданих по містах і селах Херсонщини, а найбільш допитливі
гортають пожовклі сторінки архівних документів. Щоб не вмерла
пам’ять про велику війну.

Юлія Коник
ОГЛЯД ФОНДІВ ХЕРСОНСЬКОГО ОКРУЖНОГО
КОМІСАРА І КОМІСАРА МІСТА ХЕРСОНА ПЕРІОДУ
НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ

Переважна більшість документів періоду тимчасової нацистської окупації України (1941-1944) завдяки грифу секретності довгі
роки була недоступна для об’єктивного наукового вивчення. Дозовані відфільтровані публікації в офіційних збірниках документів слугували лише одній меті – показати звірства окупаційної влади і
боротьбу проти неї місцевого населення. В 1989-1991 рр. було
поетапно знято грифи “Таємно” з засекречених документів періоду
нацистської окупації України, які зберігаються в держархіві
Херсонської області, таким чином відкривши їх для дослідників.
Однак ці фонди до сьогоднішнього дня залишаються
малорозробленими, і далеко не найменша перепона на шляху до їх
серйозного вивчення – німецька мова основних з них. Як видається,
найбільш інформаційно насиченими і водночас найменше
вивченими є фонди, яким присвячено даний огляд:
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– Ф.Р-1824, Херсонський окружний комісар (гебітскомісар), 2 описи,
293 одиниці зберігання, 1941-1944 рр. Частина документів надійшла
з Центральних Державних історичних архівів Української РСР
(Київ, 1953) і Латвійської РСР (Рига, 1964), частина була виявлена
при розборі листівок окупаційного періоду в Херсонському
обласному держархіві (1964). Решта документів надійшла в 19571958 рр., безпосереднє джерело надходження не встановлено.
– Ф.Р-1942, Комісар м. Херсона (штатскомісар), 1 опис, 66 одиниць
зберігання, 1941-1944 рр. Документи вперше надійшли на державне
зберігання в 1944 р., безпосереднє джерело надходження також не
встановлено. Частина документів надійшла з Центрального
державного історичного архіву УРСР (1964).
Процес окупації Миколаївської і Запорізької областей, до
складу яких на момент початку війни входила територія сучасної
Херсонської області, тривав протягом серпня-жовтня 1941 р., сам
Херсон був окупований 19 вересня 1941 р. Одразу ж по його
завершенні почалося створення нових органів влади і – вже вшосте
на південноукраїнських землях у ХХ ст. – перекрій адміністративно-територіального поділу. Правобережжя сучасної Херсонської
області разом з Кіровоградською, Миколаївською областями
увійшло до Миколаївського генерального округу (Generalbezirk
Nikolajew). Лівобережжя Херсонської, Запорізька область і Крим
мали б увійти до генерального округу Таврія, але фактично центр
цього утворення знаходився в Мелітополі, а Крим утворив
самостійний генеральний округ (тому лівобережжя Херсонщини
могли позначати на картах частиною або Таврії, або
Мелітопольського генерального округу) 1 .
Миколаївський генеральний округ поділявся на південну і
північну групи округів (гебітів) на чолі з окружними комісарами.
Південну групу (A Süd) складали Вознесенський, Гайворонський,
Миколаївський, Новобузький, Олександрштадтський (він же
Великоолександрівський), Первомайський і Херсонський округи. До
північної групи (B Nord) входили Бобринецький, Долинський,
Кіровоградський,
Новомиргородський,
Олександрівський
і
1

Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: Збірник документів і
матеріалів /Упоряд. А.А.Батюк, І.Л.Бутич (керівник), П.М.Костриба та ін. – К.:
Держполітвидав УРСР, 1963. – С. Х (передм.).
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Олександрійський округи 1 . Округи поділялися на райони, або
крейси. Херсонський округ складався з п’яти районів, або крейсів:
Бериславський, Білозерський, Калініндорфський (з 1943 р.
Великоінгулецький), Снігурівський і Херсонський. Райони
поділялися на орти з центрами у великих селах, до яких входило по
кілька сільських управ. І, нарешті, сільські управи об’єднували по
кілька общинних господарств.
Вищу окупаційну владу в округах представляли генеральні
комісари, яким підпорядковувалися окружні комісари (gebietskommissar), а тим, в свою чергу, комісари міст (stadtkommissar).
Херсонський округ очолював окружний комісар Вальтер
Беренс 2 . Його комісаріат складався з діловодної служби і восьми
відділів: І * – загальний (або головне бюро), ІІ – політики і
пропаганди, ІІІ – управління, ІV – фінансів, V – економіки, VІ –
будівництва, VІІ – сільського господарства і харчування, VІІІ –
робітничої політики і соціальних питань 3 .
Адміністративним центром округу був Херсон, де вищу
владу уособлював комісар міста Густав Маттерн 4 . До складу
міського комісаріату входило три відділи: І – головне управління
(бюджетне, касове і розрахункове відділення, міський інспектор,
канцелярський секретар, стенотипіст, перекладач), ІІ – політичний,
або відділ по роботі серед підростаючого покоління, ІІІ –
господарсько-технічний
(господарський
інспектор,
міський
секретар, стенотипіст) 5 .
Для впровадження в життя наказів окупаційної влади були
створені органи місцевого управління, так звані українські допоміжні
управління, або адміністрації: міські управи на чолі з міськими
головами (bürgermeister), районні на чолі з районними шефами
(rayonchef) і сільські на чолі з сільськими старостами (dorfschulz).
Хоча документи Херсонської міської управи і районних
управ Херсонського округу як самостійні фонди на зберігання до
1

Державний архів Херсонської області (далі назва архіву не вказуватиметься). Ф.Р1824, оп. 1, спр. 155, арк. 5.
2 Там само, спр. 170, арк. 1-9.
* Назви відділів для зручності в діловодстві були зашифровані під цифровими
індексами. Так, замість писати автором документа відділ політики і пропаганди,
ставили просто Abt. ІІ (тобто відділ ІІ).
3 Там само, спр. 70, арк. 9-9 зв., 61.
4 Там само, спр. 198, арк. 1-3.
5 Ф.Р-1942, оп. 1, спр. 19, арк. 14.
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держархіву не надходили, але вони частково відклалися в
анотованих фондах у вигляді звітів, доповідних записок, листування
тощо, і це підвищує їх унікальність та цінність для дослідників.
Фонд комісара м. Херсона містить особливо багато документів
Херсонської міської управи (Chersonischen stadtverwaltung), а отже, з
огляду на малодослідженість питання, вважаємо за доцільне навести
її структуру. Вона мала дев'ять відділів, цього разу без цифрових
індексів: головне управління (куди входили також відділ ЗАГС і
землемірне управління), фінансове управління, відділи культури і
освіти, охорони здоров’я, житла і будівництва, торгівлі (з 1 квітня
1943 р. перетворений на торгово-продовольчу управу 1 ), міського
господарства, промисловості, сільського господарства 2 .
Районні управи мали приблизно таку саму структуру, як і
міські. Документи управ Херсонського округу відклалися у фонді
окружного комісара головним чином у вигляді фінансових
документів. Більше про діяльність цих управ як інституту
управління можна дізнатися з фонду Р-1501 “Районні управи
Херсонщини”, який зберігається в держархіві і об’єднує документи
управ лівобережних районів сучасної Херсонської області. Хоча
вони і входили до складу іншого генерального округу, але їх
документи, безумовно, є типовими.
Оскільки документи анотованих фондів практично не
відображають структуру самих фондоутворювачів, можна
застосувати лише галузеву схему їх огляду. Одразу слід зауважити,
що документи по кожній галузі, окрім хіба що фінансової, навряд чи
можуть дати цілісну картину діяльності обох комісарів – вони
надійшли на державне зберігання безсистемно, з різних джерел у
різні роки, а тому мають логічні і хронологічні пропуски. Проте і
наявні документи дають багатий матеріал для різнопланових
досліджень.
Передусім фонди містять значну кількість наказів,
розпоряджень, директивних вказівок, циркулярів вищестоящих
владних структур – Рейхскомісара України, Миколаївського
генерального комісара – і самих фондоутворювачів про організацію
роботи промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку,
банківської системи, введення нового земельного ладу і податкової
системи, мобілізацію матеріальних і людських ресурсів на потребу
1
2

Ф.Р-1824, оп. 2, спр. 30, арк. 67.
Ф.Р-1942, оп. 1, спр. 19, арк. 2.
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фронту, співробітництво з місцевим населенням і вербування і
відправлення його до Німеччини та ін.
Детальніше зупинимося на розгляді масивів документів, що
стосуються впровадження в життя цих самих наказів і розпоряджень
безпосередньо на території м. Херсона і Херсонського округу.
Заслуговує на увагу розгорнута доповідь старшого
інспектора м. Херсона Ернерта, який у вересні 1942 р. перевіряв
діяльність херсонської влади по всіх напрямках 1 . Оригінал доповіді
був надісланий у м. Рівне до Рейхскомісара України Еріха Коха, а
копія лишилася у фонді комісара м. Херсона. На початку документа
дається стисла характеристика самого міста. Зокрема, сказано, що
перед війною в ньому налічувалося 100 тис. жителів, а на момент
перевірки – близько 60 тис. (це без урахування окупаційних
військових і цивільних служб). Раніше, зауважував Ернерт, Херсон
був містом пенсіонерів, і, незважаючи на “більшовизацію”, ситуація
мало змінилася. Зруйнованих будинків в місті мало, промисловість
представлена трьома крупними заводами, на яких зайнято 2,5 тис.
робітників, і багато дрібних підприємств 2 . Доповідь містить перелік
посад і окладів Херсонського міського комісаріату, міської управи, її
відділів і підпорядкованих служб, характеризує стан установ освіти і
культури, підприємств промисловості, комунального господарства,
транспорту, закладів торгівлі, медичного обслуговування тощо.
промисловості
Комплекс
документів
стосовно
представлений головним чином звітами про роботу підприємств,
листуванням з Миколаївським генеральним комісаром, Херсонським
окружним і міським комісарами, німецькими фірмами про
підпорядкування, постачання паливно-мастильними матеріалами,
розподілення і виконання військових замовлень, встановлення нових
розцінок на продукцію, ревізію обладнання і т. п. 3 Обов’язково
треба згадати розгорнуті анкети підприємств м. Херсона (1942), а
саме: машинобудівного заводу № 1 (який в документах часто
називався просто “Petrowski”, оскільки за радянської влади носив
ім’я Г.Петровського), консервного заводу № 1 (колишнього заводу
1

Там само, спр. 19, арк. 1-16 зв.
Там само, арк. 2.
3
Ф.Р-1824, оп. 1, спр. 119, арк. 1-21, спр. 120, арк. 1-36, ф.Р-1942, оп. 1, спр. 5, арк.
1-120, спр. 6, арк. 8, 15-15 зв., 56, спр. 15, арк. 16-34 зв., 74, 79, 108-114, спр. 20,
арк. 2-72, 77-82, 86-97, спр. 27, арк. 1-27, спр. 28, арк. 1-48, спр. 30, арк. 1-31, спр.
31, арк. 1-26, спр. 41, арк. 1-45.
2
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ім. Сталіна), заводів протипожежного обладнання, “Металіст”,
металопрокатного, трактороремонтного заводів, двох авторемонтних
майстерень,
лакофарбової
фабрики,
артілі
“Ліскооп”
і
Бериславського автотрактороремонтного заводу 1 . Анкети дають
інформацію про керівництво, кількість працюючих, випуск
продукції, постачальників за радянських часів, грошово-товарний
обіг. Для інформації про останній бланки анкет були оптимістично
розкреслені на період з 1937 по 1941 роки, але деякі дані про нього
вказані лише у Херсонського машинобудівного і Бериславського
автотрактороремонтного заводів. Решта традиційно пов'язувала
відсутність інформації з відступом більшовиків, які при відступі
знищили документацію. У фонді комісара м. Херсона є також
список підприємств міста з зазначенням кількості робітників.
Відомості про міське господарство м. Херсона стосуються
головним чином роботи водогону і паротурбінної електростанції.
Електростанція була частково відновлена після пошкоджень зновтаки “більшовиками при їх відступі з м. Херсона” 2 , і працювала
стабільно, маючи головною проблемою обмежені потужності.
Водогін же залишив куди більше листів зі скаргами: знищення
планів дуже ускладнило відновлення артезіанських свердловин,
зруйнованих повінню 1942 р., лазарет для військовополонених
скидав бруд і рідкі нечистоти прямо під його стінами, хлор для
дезінфекції води був страшенно дефіцитний, а на додачу охоронець
водогону внаслідок необережного поводження зі зброєю прострелив
собі руку і смертельно поранив чергового машиніста 3 . У фондах є
анкети обох підприємств 4 , списки працівників електростанції 5 і
охоронців водогону 6 .
Ситуація на ринку робочої сили регулювалася за
посередництвом бірж праці, які були підпорядковані міській і
районним управам і займалися обліком безробітних та
забезпеченням підприємств робітниками. Херсонська була відкрита
14 вересня 1941 р.; наказ про організацію районних бірж окружний
комісар видав 9 березня 1942 р. 7 , хоча фактично вони почали роботу
1

Ф.Р-1942, оп. 1, спр. 13, арк. 3-64.
Там само, спр. 21, арк. 11.
3
Там само, спр. 112, арк. 8-12, ф.Р-1942, оп. 1, спр. 22, арк. 7, 17, 27, 28, 40.
4
Ф.Р-1942, оп. 1, спр. 13, арк. 19-22 зв., 25-26 зв.
5
Ф.Р-1824, оп. 1, спр. 108, арк. 27-35.
6
Там само, спр. 123, арк. 2.
7
Там само, спр. 9, арк. 13.
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значно раніше. Через рік після відкриття Херсонська міська біржа
влаштувала, як сказано в запрошенні, “маленьку урочистість” з
нагоди святкування своєї річниці і “ліквідації в основному
безробіття в м. Херсоні” 1 . Стосовно боротьби з безробіттям у
фондах відклалися такі найбільш цікаві документи: статистичні дані,
місячні звіти, зведення Херсонської міської і районних управ про
стан робочої сили і кількість безробітних по м. Херсону і районах 2 ;
список безробітних на обліку на обліку Херсонської біржі праці 3 ;
заявки на робітників від підприємств промисловості і транспорту 4 ;
список молоді Херсонського округу 1925 року народження,
направленої в робочі команди 5 ; договори між підприємствами і
батьками учнів, прийнятих на роботу до Херсонського трактороремонтного заводу, лісопильні і приватних фірм 6 . Виїзд на роботу
до Німеччини також дуже допомагав у благородній справі ліквідації
безробіття в окрузі: маємо список відправлених туди з зазначенням
місця перебування і роботи, а також відміткою стосовно способу
відправлення (добровільно чи набором) 7 ; список херсонців 19201926 років народження для відправлення до Німеччини 8 ; місячні
звіти, листування міської і районних управ з окружним комісаром
про виплату допомог сім’ям осіб, що виїхали на роботу 9 . І, нарешті,
є список і анкети самих працівників Херсонської біржі праці 10 .
В документах обох фондів досить багато відомостей про
особовий склад органів влади, як окупаційних, так і допоміжних
місцевих. Це передусім особові справи службовців Херсонського
окружного і міського комісаріатів (включаючи і самих комісарів),
міської, районних і сільських управ та підвідомчих їм установ і
організацій; особові картки, анкети, автобіографії працівників різних
сфер по Херсонському округу (в цьому ряду окремо виділимо
особові документи землемірів і картографів землемірних управлінь
1

Там само, арк. 31.
Там само, спр. 4, арк. 5-7, 18-26, спр. 9, арк. 9, спр. 10, арк. 1-148, спр. 113, арк. 25, спр. 118, арк. 16-32 зв., ф.Р-1942, оп. 1, спр. 2, арк. 12.
3
Ф.Р-1942, оп. 1, спр. 12, арк. 150-155.
4
Там само, спр. 33, арк. 1-77, спр. 42, арк. 1-62.
5
Ф.Р-1824, оп 2, спр. 59, арк. 1-12.
6
Ф.Р-1942, оп. 1, спр. 38, арк. 1-66.
7
Ф.Р-1824, оп. 1, спр. 84, арк. 38-42.
8
Там само, спр. 148, арк. 1-2.
9
Там само, спр. 99, арк. 1-43, спр. 109, арк. 1-61.
10
Там само, спр. 149, арк. 1-75.
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не лише Херсонського, а й Гайворонського і Первомайського
окружних комісаріатів 1 ); листування з Миколаївським генеральним
комісаром, сільгоспкомендантами і шефами районів про
призначення і звільнення сільських старост.
Багато в фондах різноманітних іменних списків, які
складалися з різною метою: чи просто як такі для обліку, чи для
отримання перепусток, чи для оплати лікарняних листів і т. д. Окрім
згаданих вище, це: списки службовців і робітників комісаріатів,
міської і районних управ (в т. ч. і фольксдойче) 2 ; педагогівфольксдойче по Миколаївському генеральному округу 3 ; сільських
старост по Херсонському округу 4 ; власників приватних підприємств
м. Херсона 5 ; власників гужового транспорту по м. Херсону 6 .
Окремі невеликі групи документів, що містять відомості про
конкретних осіб, становлять повідомлення про ув’язнених у
Херсонській каторжній тюрмі (1943), анкети фольксдойче
м. Херсона, які побажали змінити ім'я чи прізвище, свідоцтва про
народження і смерть фольксдойче.
Цінну статистичну інформацію дають зведення, відомості
про кількість школярів по Херсонському округу, в т. ч. окремо
представників німецької національності 7 ; про результати перепису
населення м. Берислава (1942) 8 ; про кількість населення і наявність
населених пунктів, колгоспів, землі, селянських господарств по
Білозерському району 9 ; списки сільськогосподарських общин по
Миколаївському генеральному округу з зазначенням року їх
заснування 10 .
1

Там само, спр. 131, арк. 1-18, спр. 132, арк. 1-12, спр. 133, арк. 1-84, спр. 134, арк.
1-38, спр. 135, арк. 1-26, спр. 136, арк. 1-75.
2
Там само, спр. 3, арк. 119-123, 127, 133, спр. 19, арк. 1-70, спр. 23, арк. 23 зв.-34,
спр. 39, арк. 17 зв.-18, спр. 98, арк. 45-45 зв., оп. 2, спр. 10, арк. 19-25 зв., 30, спр.
12, арк. 15-29, ф.Р-1942, оп. 1, спр. 7, арк. 32-34, спр. 65, арк. 1-8.
3
Ф.Р-1824, оп. 1, спр. 153, арк. 1-6, оп. 2, спр. 10, арк. 35-45 зв.
4
Там само, оп. 2, спр. 33, арк. 1-4, спр. 34, арк. 1-5, спр. 35, арк. 1-5, спр. 36, арк. 14, спр. 39, арк. 13, спр. 41, арк. 4, спр. 42, арк. 1-5, спр. 47, арк. 1-22.
5
Там само, оп. 1, спр. 93, арк. 4-11, 17-20 зв.
6
Ф.Р-1942, оп. 1, спр. 17, арк. 1, 2.
7
Ф.Р-1824, оп. 1, спр. 85, арк. 43-51.
8
Там само, спр. 9, арк. 10.
9
Там само, арк. 37.
10
Там само, спр. 155, арк. 6-82.
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Одним з найважливіших напрямків діяльності окружного
комісара було упорядкування на ввіреній території фінансового
господарства і уніфікація пов’язаної з ним документації. В
поясненні до господарського плану українських допоміжних
управлінь на 1943 р. він зазначав: “Держплани до теперішнього часу
в Генералкомісаріатах складаються по-різному, через що перевірка
планів вельми ускладнена...” 1 , а отже, щоб покінчити з цим,
вводилася єдина схема складання господарських планів міських і
районних управ 2 і звітності по них. Маємо зведений звіт про
виконання окружного бюджету за 1942/1943 фінансовий рік 3 ,
бюджету Херсонської міської 4 і Бериславської районної 5 управ,
місячні звіти про виконання районних бюджетів 6 ; зведений
фінансово-господарський план і штатні розписи на 1943/1944 р.
окружного комісаріату 7 , Херсонської міської управи 8 і районних
управ 9 ; баланси, кошториси, звіти про їх виконання по медичних
закладах округу і лікарняних касах при міській і районних
Бериславського
мотороремонтного
заводу 11 ,
управах 10 ,
12
13
і підсобного господарства
окружного
транспортного двору
комісаріату; акти ревізій фінансово-господарської діяльності за
1942-1943 рр. районних управ 14 , відділів, установ і організацій,
підвідомчих Херсонській міській управі 15 , районних лікарень 16 .

1

Там само, спр. 94, арк. 1.
Там само, арк. 1-38.
3
Там само, спр. 38, арк. 1-19.
4
Там само, спр. 100, арк. 1-41.
5
Там само, оп. 2, спр. 19, арк. 5-7.
6
Там само, оп. 1, спр. 102, арк. 1-47, спр. 101, арк. 1-11, спр. 103, арк. 1-52, спр. 104,
арк. 1-50, спр. 105, арк. 1-45, спр. 106, арк. 1-45.
7
Там само, оп. 2, спр. 11, арк. 6.
8
Там само, спр. 12, арк. 1-29.
9
Там само, спр. 13, арк. 1-25, спр. 14, арк. 1-41, спр. 14а, арк. 1-16, спр. 15, арк. 1-33,
спр. 17, арк. 1-5.
10
Там само, оп. 1, спр. 39, арк. 1-95, спр. 97, арк. 1-40, спр. 107, арк. 1-122, оп. 2,
спр. 4, арк. 1-6, спр. 23, арк. 1-26.
11
Там само, оп. 2, спр. 21, арк. 1-4.
12
Там само, спр. 22, арк. 1-19.
13
Там само, спр. 16, арк. 1-32.
14
Там само, спр. 7, арк. 1-74, спр. 27, арк. 1-29, спр. 28, арк. 1-13, спр. 29, арк. 1-24.
15
Там само, спр. 25, арк. 1-14, спр. 26, арк. 1-68, спр. 30, арк. 30, арк. 1-124, 126-134,
ф.Р-1942, оп. 1, спр. 22, арк. 66-69.
16
Ф.Р-1824, оп. 2, спр. 30, арк. 125-125 зв., спр. 31, арк. 25-29.
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Акти ревізій особливо цікаві тим, що дають картинку у русі – до і
під час окупації.
Помітне місце в документах фонду Херсонського окружного
комісара займають карти і плани (1942-1943). Це передусім загальні
карти залізниць Німеччини, доріг України, дорожня карта району
Північного Причорномор’я, карти Миколаївського генерального
округу 1 , і більш детальні: Долинського, Миколаївського,
Олександрштадтського округів 2 , Білозерського і Калініндорфського
районів Херсонського округу, Баштанського, Володимирівського,
Казанківського і Новобузького районів Миколаївського округу 3 .
Фрагментами одного великого плану з позначенням територій
сільськогосподарських общин є плани Бобринецького, Вознесенського, Гайворонського, Кіровоградського, Олександрійського і
Олександрштадтського округів 4 . Окремо слід сказати про план
Миколаївського генерального округу з позначенням колишніх
радянських аеродромів, схеми Херсонського цивільного аеродрому,
аеродромів і авіамайданчиків Бобринецького, Вознесенського,
Гайворонського, Долинського, Олександрійського, Первомайського
округів 5 . І, нарешті, плани і схеми телефонних ліній Білозерського
району і с. Снігурівка Херсонського округу 6 , території Херсонської
суднобетонверфі, транспортного двору Херсонського окружного
комісара в м. Херсоні 7 .
В характеристиці будь-якого комплексу архівних документів
археографічне описання є не менш важливим, ніж анотація їхнього
змісту. Це тим більше вірно у нашому випадку, коли зійшлися дві
воюючі сторони, з яких одна була окупуючою, а інша окупованою,
відбулася різка зміна влади. Отже, документи окупаційної влади, як
правило, надруковані на якісних друкарських машинках на цупкому,
так само якісному папері, часто з водяними знаками фірмвиробників. Натомість Херсонська міська управа послуговувалася в
кращому разі папером нижчого ґатунку і машинкою, яка явно
1

Там само, оп. 1, спр. 85, арк. 52, спр. 162, арк. 1, спр. 163, арк. 2, 4, 5, 6, 7.
Там само, спр. 30, арк. 11, спр. 162, арк. 12, 22, 35, 2, спр. 63, арк. 1, оп. 2, спр. 63,
арк. 1.
3
Там само, оп. 1, спр. 30, арк. 11, спр. 162, арк. 4, 5, 12, 13, 22, оп. 2, спр. 63, арк. 1.
4
Там само, оп. 1, спр. 155, арк. 21, 27, 77, 82, спр. 162, арк. 10, 28, 33, спр. 163,
арк. 1.
5
Там само, спр. 162, арк. 6-9, 14-26, 27а-37, спр. 163, арк. 3.
6
Там само, спр. 30, арк. 9, 13.
7
Там само, спр. 67, арк. 31, ф.Р-1942, оп. 1, спр. 30, арк. 30, 31.
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потребувала настройки і заміни друкарської стрічки. Відділи управи,
установи, підприємства, а також приватні особи зі своїми заявами
взагалі використовували все, що трапиться під руку: в хід ішли
шматки шпалер, старих креслень, вітчизняних і німецьких бланків.
Частина документів написана на зворотах нерозрізаних етикеток, по
яких можна вивчити довоєнний асортимент консервних заводів м.
Херсона – тут і горох з яловичиною в бульйоні, і баклажанна ікра, і
консервовані огірки. Популярними також (певно, не від хорошого
життя), були нацистські плакати: рекламні краєвиди Німеччини,
чепурні українські селяни, суворі німецькі солдати з добрими очима
і карикатурні радянські вояки. Особливо зручно було
використовувати плакати для розлогих фінансових таблиць – деякі з
них настільки великі, що в розрізаному вигляді являють собою
окремі фрагменти кулаків, чобіт, доменних печей і вишневих садків,
і все це можна було б переплутати з радянською наочною агітацією,
якби не уривки специфічних лозунгів. Трапився і радянський плакат
з нейтральним закликом масовим збором лікарських рослин
забезпечити нашу Батьківщину медикаментами. Не можна також
оминути увагою справу з кошторисами на проведення ремонту
медичних закладів Херсонського району за 1942 р., майже цілковито
написану на зворотах документів Херсонської губернської земської
психіатричної лікарні за 1896-1916 рр. 1 (ця справа тим цікавіша, що
самі по собі документи названої лікарні на зберігання до держархіву
області не надходили).
В межах огляду неможливо проанотувати групи документів з
усіх сфер діяльності – до того ж часто їх досить складно об'єднати у
групи, – тому багато чого в даному огляді залишилося
неокресленим. Важко переоцінити значимість цих фондів для
об’єктивного вивчення малодослідженого періоду нацистської
окупації на конкретній території, а отже, вони чекатимуть свого
ретельного перекладу і вдумливого критичного аналізу.
Деякі скорочення, найбільш уживані в документах фондів:
Abt./Abtl. (Abteilung) – відділ
ARGE (Arbeitsgemeinschaft Eisenbeton) – профспілка працівників
залізобетонної промисловості
DKVAU (Deutschen Krankenversicherungsanstalt für die Ukraine) –
Німецькі установи страхування хворих для України
1

Ф.Р-1824, оп. 2, спр. 6, арк. 1-85.
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I. A. (Im auftrage) – за дорученням
LKW (lastkraftwagen) – вантажівка
PS (pferdestärke) – кінська сила (одиниця виміру)
RKU (Reichskommissariat Ukraine) – Рейхскомісаріат Україна
RM (Reichsmarka) – рейхсмарка
WBfh (Wehrmachtsbefehlshaber) – командуючий Збройними силами
Z. d. a. (zu den akten) – до справ
ZHO (Zentral-Handelsgesellschaft Ost) – Центральне торговельне
товариство ОСТ

Людмила Митницька
ОГЛЯД ФОТОДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРІОДУ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Фотодокументи в держархіві області є окремою групою
нефондових комплексів документів зі спеціальними носіями із
загальною кількістю 29574 од. зб. Фотодокументи періоду Другої
Світової війни складають незначну кількість і зберігаються у вигляді
позитивів і дубль-негативів. Фото цього періоду містяться також як
складова частина у фондах особового походження, фільтраційних і
слідчо-кримінальних справах управління Служби безпеки України по
Херсонській області, звітах-альбомах шкіл про роботу туристськокраєзнавчих акцій Херсонської обласної станції юних туристів.
Фотодокументи періоду Другої світової війни представлені
фотографіями солдат, офіцерів, визначних воєначальників, які брали
участь в боях за місто Херсон, учасників підпільної і партизанської
боротьби, уродженців Херсонщини – Героїв Радянського Союзу. Є
фотознімки воєнних дій, зокрема, артилерійська підготовка ворожих
укріплень 1 та форсування Сиваша (листопад 1943) 2 , переправа через
Дніпро в районі Херсонського консервного комбінату частин 295-ї
Стрілецької дивізії (березень 1944) 3 .
1

Державний архів Херсонської області (далі ДАХО), П-852.
ДАХО, П-854, П-12024.
3
ДАХО, П-16804.
2
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Фотодокументи періоду нацистської окупації м. Херсона
відображають: місця масових розстрілів радянських громадян; табір
радянських військовополонених, створений гітлерівцями в
м. Херсоні (1942) 1 ; фото радянських патріотів, страчених в Херсоні
(1942); зруйновані промислові і житлові об’єкти; загальний вигляд
міста після визволення від нацистських окупантів (20 березня
1944) 2 .

1941. Моряки Дунайської військової флотилії монітора “Ударний”,
учасники оборони м. Херсона (зліва направо) Северін П.; Товник М.,
Коновський О., (внизу) Гулін І.
П-16770.

1943. Решетов А., льотчик, Герой Радянського Союзу, біля
літака, збудованого на кошти колгоспників Іванівського району
Запорізької (нині Херсонської) області.
П-16806.
1
2

ДАХО, 0-11068.
ДАХО, П-17027.
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Частина фотодокументів відтворює події відбудови
народного господарства після звільнення Херсонщини, серед них
жителі Каховки, які повертаються до рідного міста, визволеного від
фашистських загарбників (листопад 1943) 1 ; польові роботи на
звільненій землі в колгоспі Каланчацького району (березень 1944) 2 .
Окрему групу фотодокументів складають фото учасників
Великої Вітчизняної війни, зібрані у ході туристсько-краєзнавчої
акції “Згадаємо всіх поіменно”, яка проводилася обласною станцією
юних
туристів.
Вони
супроводжуються
анотаціями
з
автобіографічними даними воїнів-земляків та елементами “усної
історії” подій періоду Великої Вітчизняної війни. Серед них
фотознімки
Білоброва
Івана
Герасимовича,
уродженця
смт Каланчак, моряка Волзької Військової Флотилії, учасника
оборони Сталінграда, визволення Чехословаччини, Угорщини,
Болгарії, Румунії, Югославії, учасника параду Перемоги у Москві,
нагородженого орденами Вітчизняної Війни І ст., Червоної Зірки,
Партизанської війни ІІ ст. і багатьма медалями; Майстренка Степана
Степановича
з
товаришами-однополчанами,
уродженця
с. Любимівка Каховського району, учасника боїв за звільнення
Криму, Угорщини, Польщі, Румунії, нагородженого двома орденами
Червоного Прапора і орденом Дружби народів та медалями;
Житкова Григорія Петровича, уродженця с. Милове Бериславського
району, учасника боїв за звільнення Великолуцької, Псковської,
Новгородської, Калінінградської областей, нагородженого двома
орденами Червоної Зірки і двома медалями “За відвагу” та інші.
Представлені фотодокументи публікуються вперше.

1
2

ДАХО, П-16809.
ДАХО, П-16810.
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Наталя Кузовова
ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ПРО ПОБУТ НАСЕЛЕННЯ
ХЕРСОНЩИНИ ЗА ЧАСІВ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Документи про життя і побут населення Херсонщини за
часів нацистської окупації відклалися у більшості фондів цього
періоду, що зберігаються у державному архіві області. Значна
частина цих документів створена у процесі діяльності
окупаційної влади та органів так званого “місцевого
самоврядування”: міських, районних та сільських управ тощо.
Вона відображає політику нової влади по відношенню до
цивільного населення, несе інформацію про розпорядок його
життя, регламентований зверху.
Документами, що утворилися у результаті автономної
діяльності населення Херсонщини під час окупації, є, порівняно,
невелика група джерел, сконцентрована переважно у фондах
сільських общин, мирових судів, товариств взаємодопомоги. Це
протоколи засідань загального сільського сходу, скарги населення
на зловживання місцевої влади, конфіскацію майна і
продовольства румунською та німецькою арміями, заяви про
звільнення від трудової повинності через стан здоров’я, позови до
суду, заяви про матеріальну допомогу тощо.
Оскільки ці документи були створені за межами великих
установ, що відігравали провідну роль у житті Херсонщини
періоду нацистської окупації, а також мали свою специфіку: на
перший погляд, сумнівну історичну актуальність, низьку
інформативність, неповний склад, – вони не привертали
заслуженої уваги дослідників. За умови зростання в останній час
інтересу істориків до вивчення життя пересічних людей, так
званої “мовчазної більшості”, ця група документів представляє
значний науковий інтерес для вивчення життя та побуту
населення Херсонщини у 1941-1944 рр. Разом з управлінською
документацією вона фактично є єдиним джерелом, що відображає
громадське та культурне життя регіону під час окупації.
Життя і побут сільського населення під час нацистської окупації відображено у певних групах документів фондів
сільськогосподарських общин. Общинні господарства районів
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утворюють об’єднанні архівні фонди Генічеського (ф.Р-1413),
Голопристанського (ф.Р-1475), Горностаївського (ф.Р-1414),
Каланчацького
(ф.Р-1492),
Каховського
(ф.Р-1628),
Нижньосірогозького (ф.Р-1535), Нововоронцовського (ф.Р-1399),
Олешківського (ф.Р-1422), Сиваського (ф.Р-1586), Скадовського
(ф.Р-1554), Херсонського (ф.Р-1488) та окремі фонди: общинне
господарство № 26 “Зелений дуб” Трохимівської сільради
Іванівського району (ф.Р-1815), общинне господарство № 7
с. Людмилівка
Новокалузької
сільської
управи
Великоолександрівського району (ф.Р-1606) та МТС Великоолександрівської сільськогосподарської комендатури.
За довоєнним адміністративно-територіальним поділом ці
господарства
відносилися
до
складу
двох
областей:
Миколаївської та Запорізької, після окупації вони стали
підпорядковуватися окружним комісарам: Херсонському та
Мелітопольському відповідно.
Сільськогосподарські общини утворювалися на місці
колгоспів. На чолі общини знаходився призначений окупаційною
владою староста, виконання його розпоряджень забезпечували
солдати української поліції – поліцаї. Крім сільськогосподарських
робіт, общинники несли різні трудові повинності. Іноземна армія
потребувала провіанту, тому на першому плані була посівна та
збиральна кампанії, а також продрозкладка, що часто була просто
конфіскацією продовольства і худоби. Общинні роботи були
обов’язковими, потрібно було відробляти трудодні, як і за
радянської влади.
У фондах сільськогосподарських общин відклалися
документи, що регламентували життя колишніх колгоспників під
час окупації: розпорядження окружних комісарів, районних
земельних управ, сільських управ, керівників сільськогосподарських общин. За змістом їх можна умовно поділити на три
групи.
Перша група документів стосується основних засад
управління сільськогосподарською общиною. Це розпорядження,
накази, вказівки, інструктивні листи про паспортизацію населення,
проведення інвентаризації майна общини тощо. Вони відображають
основні зміни, що відбувалися при переході від колгоспів до общин,
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від общин до індивідуального господарства. Штучність цих процесів
залишалась незмінною за грабіжницької сутності політики
окупаційної влади. Це також інструктивний лист старостам про
призначення з числа колгоспників особи, яка буде добросовісно
виконувати покладені на неї обов’язки української народної міліції,
та про зарахування їй 37 трудоднів на місяць (1941р.) 1 . Перехід від
общини до індивідуального господарства ілюструє наказ коменданта
по роз’ясненню закону про землеустрій від 26 серпня 1943 р., за
яким всі розділені общини зобов’язані проводити збирання врожаю
та осінню сівбу одноосібно: “Це означає – кожний працює сам на
себе”, – уточнює комендант. Віднині трудодні рахувати
заборонялося, а з листопада 1943 р. всі ще не розділені колгоспи
повинні були розділитися, що, в принципі, означало перехід до
одноосібного господарства 2 .
Друга група складається з розпорядчих документів про
проведення сільськогосподарських робіт, у тому числі, якісне
ведення посівної компанії, боротьбу з епізоотіями та шкідниками.
Сюди також можна віднести документи про плани, строки і норми
примусової здачі продовольства, відбір худоби для перегону до
Німеччини, збір теплих речей для німецької армії. Це, наприклад,
розпорядження Каланчацької сільської управи від 16 жовтня 1942 р.
про прискорення посівної кампанії, скирдування соломи, обмолоту
зерна, збирання картоплі, негайну ліквідацію заборгованості по
натурповинності, заборону забою худоби та ін. 3
До третьої групи можна віднести документи, що стосувалися
загальних моментів життя населення сільських районів. Це
розпорядження про вигнання населення до Німеччини, списки
вигнаних до Німеччини, списки мобілізованих до німецької армії;
накази військової комендатури про заборону руху цивільного
населення і транспорту; розпорядження про виклик общинників на
примусові роботи тощо 4 .
Серед документів, що створювалися у результаті діяльності
сільських общин – списки общинників, заяви від населення про
прийом їх у члени общини, звільнення від трудової повинності через
хворобу, відомості обліку роботи, видачі зерна членам общини,
1

Державний архів Херсонської області. Ф.Р-1492, оп. 21, спр. 3.
Ф.Р-1535, оп. 6, спр. 1, арк. 1.
3
Ф.Р-1492, оп. 21, спр. 3, арк. 86.
4
Там само, арк. 6.
2
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інвентаризаційні відомості про нерухомість і сільгоспінвентар
общини, документи бухгалтерського обліку. Особливий інтерес
викликають протоколи загальних сільських зборів. Вони є лише у
фонді однієї з сільськогосподарських общин – колгоспу “Заповіт
Ілліча”, с. Керменчик Каланчацької районної управи, за кінець
1941 р. Серед рішень зборів – вибори голови колгоспу, проведення
посівної кампанії, наймання пастуха 1 . На зборах староста знайомив
колгоспників із наказами окупаційної влади, як-то наказом про
здачу зброї, реєстрацію колишніх червоноармійців, що прибули з
полону 2 . Збори приймали рішення про подання списків
колгоспників, що не виходять на роботу до комендатури, видачу
корів тим колгоспникам, у яких їх забрала німецька армія тощо 3 .
Важливими джерелами з історії громадського і культурного
життя Херсонщини є документи з фондів Генічеський (ф.Р-1444) та
Херсонський (ф.Р-1617) мирові суди. У них відклалися документи
про характер, перебіг та результати розгляду місцевими судами
скарг та позовів місцевого населення під час нацистської окупації.
Вказані фонди складаються з 20 одиниць зберігання за 1943 р. і
містять протоколи засідань та вироки мирових судів, протоколи
допитів, позови, заяви, свідчення, виконавчі листи, виклики до суду,
квитанції, свідоцтва про народження дітей, висновки медичної
експертизи, довідки лікарів тощо.
Інформацію, що знаходиться у цих фондах, доповнюють
документи районних та сільських відділів української допоміжної
поліції, що входять до складу чотирьох фондів: районні – Генічеська
(ф.Р-1677) і Скадовська (ф.Р-1578), сільські – Князе-Григорівська
(ф.Р-1632) й Ушкальська (ф.Р-1633). Вони нараховують 19 одиниць
зберігання за 1941-1943 рр.
Так звані “мирові суди”, були утворені окупаційною владою і
займалися цивільним судочинством. Українські мирові суди у
Генічеську та Херсоні підпорядковувались окружним комісарам:
Мелітопольському та Херсонському відповідно. Мирові судді –
шліхтери – займалися розглядом цивільних справ про крадіжки,
сварки, виплату аліментів на дітей та старих батьків, наданням
дозволів на усиновлення тощо. У компетенцію мирового судді
також входило вирішення майнових та земельних суперечок.
1

Там само, арк. 99-99 зв.
Там само, арк. 110.
3
Там само, арк. 111, 111 зв.
2
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Питання більш значимі вирішував Німецький карний суд, що
уособлював окупаційну військову владу. У своїй діяльності мирові
судді користувалися Німецьким карним укладенням.
У цьому комплексі документів особливий інтерес викликають
заяви і скарги громадян, протоколи допитів, протоколи засідань і
вироки суду, що відображають проблеми правового характеру, з
якими стикалося населення на окуповані території. Також ці
документи відображають деякі морально-етичні аспекти поведінки
людей у воєнних умовах.
Однією з найбільших груп документів є справи про сварки,
образи словом та дією між родичами, сусідами, членами общини.
Вони свідчать про занепад моралі, пов’язаний із погіршеннями умов
життя, необхідністю виживання у важких умовах окупації.
Напівголодне існування, нестерпні побутові умови, невизначеність
майбутнього, страх за власне життя та життя близьких були
джерелом сварок, бійок, що закінчувалися навіть кровопролиттям.
Так, приводом для судового розгляду стала заява Софії Р. про
нанесення їй образи односельцем Іваном К. у черзі за хлібом, що
видавався общинникам, які залишилися без запасів, керівництвом
общини за рахунок трудоднів. Івану здалося, що у Софії ще
залишилося
трохи
хліба 1 .
Анастасія
С.
зверталася
у
Бобровокутський відділ поліції про притягнення до відповідальності
сусідів та відшкодування ними збитків, нанесених їхньою худобою
кукурудзяному полю позивачки 2 . У цих документах чітко
вимальовується особистість судді, що уважно та прискіпливо
розбирає найменші подробиці справи і виносить вирок на свій
розсуд. Так, суддя Генічеського округу П.П. Беліков-Сокол виявив
неабияку кмітливість при розгляді скарги Лідії Б. на односельчанку
Ганну С. через образу. Вирок про визнання Ганни С. винною у
лихослів’ї є справжнім шедевром цього судді 3 .
Окрему групу документів складають справи про призначення
аліментів на дітей і батьків. Утримання на дитину було таким, як й у
доокупаційний період – 25 % від доходу, новим явищем стало
призначення аліментів на немічних батьків. Судді, які були
колишніми радянськими громадянами, вимагали роз’яснень про
величину допомоги на батьків, що, як виявилося, теж складала 25%.
1

Ф.Р-1444, оп. 1, спр. 15, арк. 9.
Там само.
3
Ф.Р-1677, оп. 1, спр. 1, арк. 39-42.
2
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Інколи зустрічаються справи про розлучення та усиновлення дітей.
Позиція суду, а саме забезпечення захисту інтересів дитини,
відображається у справі Михайла Б., херсонського поліцая, та його
дружини Олександри про удочеріння дитини її сестри Марії П. Для
того, щоб вирішити це питання урядовим опікуном по завданню
мирового судді було проведено обстеження майнового стану
Михайла та Олександри Б. Рішення суду про дозвіл удочерити
дитину було прийняте лише після сприятливого висновку опікуна 1 .
При розгляді справ про розлучення суд визначав винну сторону, на
яку покладав судові витрати, призначав аліменти на утримання
дітей, слідкував за своєчасною їх виплатою 2 .
У документах мирових судів відображено також майнові
спори. Це, наприклад, лист начальника Юзкуйської окружної поліції
до начальника Генічеської міської поліції про повернення Надії К.
корови, що була продана без дозволу власниці та сільського голови,
довідка, протокол допиту, постанова Генічеської міської поліції про
визнання продажу дійсним через попередню угоду Надії К. з
покупцем 3 ; листування Генічеської районної управи з керівником
сільськогосподарської общини “Плугатар” Юзкуйської сільської
управи, про розрахунок із жінкою за роботу її чоловіка, убитого
бомбою 4 .
Хоча нова влада заявляла, що виступає проти більшовизму, у
найважливішому з майнових конфліктів – поверненні власності,
конфіскованої радянською владою, вона виявляла цілковиту
байдужість до інтересів громадян, що постраждали під час
розкуркулення. Даремно колишні власники поверталися до своїх
хат, суд, керуючись спеціальною вказівкою окупаційної влади,
відмовляв колишнім власникам, якщо їх майно було згодом
придбано у держави іншими особами у законному порядку. Цей
аспект відображений у декількох документах Генічеського
окружного мирового суду. Серед них – заява солдата шуцполіції
Михала Б. про повернення будинку, відібраного радянською
владою 5 , протокол про розгляд майнового спору між Микитою П.,
охоронцем Сокологірненського бавовнопункту, та Катериною і
1

Там само, арк. 26-31.
Там само, арк. 51-53.
3
Ф.Р-1444, оп. 1, спр. 12, арк. 1-6.
4
Там само.
5
Там само.
2
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Єфимією С. за хату, відібрану радянською владою у останніх,
рішення суду про виселення Катерини та Єфимії С. через те, що хата
була куплена Микитою П. у держави на законних підставах 1 . У той
же час, була задоволена заява Марії В. про затвердження її у правах
спадкоємиці на будинок після визнання чоловіка, репресованого
радянською владою у 1932 р., померлим 2 .
Найбільш суворо, порівняно з іншими провинами, каралися
вияви непокори та виступи проти окупаційної влади: небажання
віддавати худобу та майно на користь армії, необережні висловлювання
проти її представників. Подібний випадок відображений у справі трьох
громадянок сільськогосподарської общини “Плугатар”, звинувачених у
нанесенні образи словом сільському старості та поліцейському
с. Юзкуї, перешкоджанні їм виконувати свої обов’язки та відмові
виконувати зобов’язання перед державою – здати єдину корову
(1943 р.). Справа закінчилася вироком суду про арешт винних. На
допомогу звинувачуваним прийшли їх односельці, що свідчили на їхню
користь та лікар, що надав необхідну довідку про нервову хворобу, яка
могла пояснити “неадекватні” дії, що теж зафіксовано у відповідних
документах3 . Це стосувалося й крадіжок общинного майна, однак не
завжди суд визнавав вину підозрюваних. Так, справа про звинувачення
членів сільськогосподарської общини “Південна” Новогригорівської
сільської управи у крадіжці общинного зерна завершилася вироком
суду про тюремне ув’язнення винних на підставі свідчень членів
общини, протоколів допитів свідків, акту вилучення зерна 4 . Але
розслідування, що проводилося протягом 15 травня 1943 р. – 22 червня
1943 р. про звинувачення трьох членів сільськогосподарської общини
“Північної” у крадіжці общинного зерна, завершилося виправданням
звинувачених та віднесенням витрат суду на рахунок держави. На їх
користь свідчив акт перевірки общинних документів про відпуск
звинуваченим ячменю і соняшнику та позитивна характеристика
одного із звинувачених – Єфима К. про добру роботу, за яку його
призначено бригадиром5 .
Документи, які відображають тяготи окупації для мирного
населення, містять окремі документи фондів Бериславський міський
1

Там само, арк. 50, 50 зв.
Ф.Р-1617, оп. 1, спр. 1, арк. 17-18.
3
Ф.Р-1444, оп. 1, спр. 12, арк. 67.
4
Ф.Р-1677, оп. 1, спр. 1, арк. 17-31.
5
Ф.Р-1444, оп. 1, спр. 1, арк. 13-26.
2
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комітет взаємодопомоги (ф.Р-1498) та Голопристанське добровільне
благодійне товариство (ф.Р-1607), які складаються з 2 одиниць
зберігання за 1942-1943 рр. Це численні заяви від старих, немічних
людей та відомості про надання матеріальної допомоги (переважно у
розмірі 100 крб.), протоколи засідань. Документи складені переважно
російською, українською, рідко – німецькою мовою. Часто їх основою
служать плакати і брошури, як радянські, так і німецькі. Переважно,
документи написані від руки, однак майже всі завірені підписами і
печатками. Основним елементом печаток є тризуб. Стан документів
задовільний, умови їх використання – без обмежень.
Комплекс документів, що увійшли в огляд, є важливим
джерелом з історії життя і побуту мирного населення під час
нацистської окупації Херсонщини.

Луїза Виноградова,
Антоніна Карпова
ПОВЕРНЕНІ З НЕБУТТЯ

Святкування ювілейних і пам’ятних дат зазвичай привертає
увагу громадськості до окремих тем та подій минулого. Річниці
звільнення від нацистської окупації Херсонщини, України, а також
Перемоги викликали підвищений інтерес до фондів державного архіву
Херсонської області, які містять документи періоду Великої
Вітчизняної війни. Деякі з них стали доступними для дослідницького
загалу лише в умовах незалежної України. Серед них передані на
державне зберігання Управлінням Служби безпеки в області
фільтраційні справи вигнаних до Німеччини, а також розсекречені
фонди держархіву, що містять документи часів окупації.
Чимало інформації щодо умов проживання херсонців на
окупованій території містять розсекречені у свій час газети того
періоду, які зберігаються в науково-довідковій бібліотеці архіву.
Орган Херсонської міської управи газета “Голос Дніпра” (виходила
з 20 вересня 1941 р. по 26 вересня 1943 р.) добре знайома
дослідникам, а ось газета “Наш путь” (час виходу з 30 червня по
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5 листопада 1943 року) дослідниками практично не використовувалась.
З 1941 по 1944 рік з території нинішньої Херсонської області
було вивезено на примусові роботи до Німеччини майже 15 тисяч
юнаків і дівчат. Фільтраційні справи колишніх остарбайтерів
розкривають долі людей на чужині, умови їх праці і шляхи повернення
з неволі – до рідних осель, в діючу армію або у далеке заслання. Ці
документи були використані під час проведення державним архівом
області виставки архівних документів “Повернені з небуття” (1997 р.).
Однак певна невизначеність у правилах використання цієї групи
документів обмежує можливість їх оприлюднення.
Добірка містить документи, що публікуються вперше мовою
оригіналу та ілюструють вказані фонди.
№1–6
Матеріали газети окупаційної влади “Наш путь”
30 червня – 19 серпня 1943 р.

Державний архів Херсонської області, науково-довідкова бібліотека,
№ 26, 19 серпня 1943 р.
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№2
По городу
В знаменательный день двухлетней годовщины войны
Германии с СССР в Херсоне открылся новый книжный магазин,
помещающийся на углу Главной улицы и Успенского переулка.
Красиво и культурно оформленное помещение магазина в
течение целого дня было заполнено публикой, интересующейся
жизнью современной Германии и красотами ее природы.
Журналы и брошюры о Германии, изданные на русском
языке, с прекрасными иллюстрациями, имели большой успех, чему
не мало способствовали доступные для населения цены на эту
литературу.
Здесь же производилась розничная продажа первого номера
Херсонской газеты «Наш Путь».
С открытием магазина «Наш Путь», организованного
начальником Херсонского отдела агитации и пропаганды
г. Зейпелем, в Херсоне возникло культурное учреждение, в котором
жители города, интересующиеся Германией и ее жизнью, не только
могут приобретать соответствующую литературу, но и получать
разъяснения и ответы по тем или иным вопросам, касающимся
Германии.
№ 4, 30 червня 1943 р.
№3
Журнал для казаков

Вышел № 3 двухнедельного журнала для казаков «На
Казачьем Посту», посвященный первой годовщине основания
казачьих частей на Украине.
В отличие от предыдущих номеров, № 3 этого журнала
содержит
много
хорошо
выполненных
иллюстраций,
характеризующих различные моменты жизни казачьих частей,
формирования их для борьбы с большевиками.
По содержанию он значительно полнее отражает настроение
той части казачества Дона, Терека и Кубани, которая сражается в
рядах Русской Освободительной Армии.
В журналах помещено несколько казачьих песен и
стихотворений, посвященных отчизне и полководцам.
Изгой
№ 4, 30 червня 1943 р.
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№4
Всем короводержателям г. Херсона
Доводится до сведения всех короводержателей, что продажа
коров разрешается на территории города в том случае, если
покупателем будет выполнен годовой план сдачи молока.
За разрешением обращаться в Сельскохозяйственную
Комендатуру.
Городской голова Горайский
№ 20, 6 серпня 1943 р.
№5
Торгово-продовольственная контора
Снабжение городского населения продуктами первой
необходимости
производится
Торгово-Продовольственной
Конторой Городской Управы, имеющей в составе своей торговой
сети 25 продовольственных магазинов в центре города и 19 на его
окраинах.
Кроме того 6 овощных лавок, 4 промтоварных магазина,
1 книжный магазин, 2 фуражных и 1 дровяной склад, 19 точек для
продажи безалкогольных напитков и 3 скупочно-комиссионных
магазина.
Для снабжения работников городских предприятий, вокзала
и театра при этих предприятиях в учреждениях имеются еще
8 продовольственных магазинов.
Все точки городской торговой сети, за исключением
скупочно-комисионных магазинов, получают продукты и товары от
Центрального торгового О-ва по ценам единым для всей Украины.
Основные показатели Торгово-Продовольственной Конторы
за истекшее полугодие и за июль месяц т. г. свидетельствуют о том,
что план по товарообороту выполнен с превышением, а именно, в
особом квартале (январь, февраль и март) 111 %, в первом квартале
(апрель, май и июнь) 135 % и в июле 100 %; реализованное
наложение – в особом квартале 109 % и в первом квартале 132 %.
Расходы за те же кварталы снижены против плановых на 1013 % и на 20 % (в июле). Снижение это достигнуто, главным
образом, за счет сокращения оперативных расходов по торговле.
В то же время накопления составили в январе – марте 185 %
и апреле – июле 230 % против планового задания.
№ 22, 11 серпня 1943 р.
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№6
Церковь
До революции в г. Херсоне было 22 церкви. Каждый праздник,
каждое воскресенье эти церкви были полны верующим народом. В
тяжелые годы 1917-20, во время кровавой междоусобной войны,
единственным утешением для жителей оставалась церковь Христова.
В 1920 г., когда окончательно установилась советская власть,
и провозглашен был лозунг «Религия – опиум для народа» началось гонение на церковь Христову.
В 1921 г. при церквах были организованы, так называемые,
«пятидесятки», и каждая церковь могла существовать только при
условии, если члены «пятидесятки» подвергались преследованиям
советской власти. Пользуясь всякими предлогами, безбожники
начали закрывать и разрушать церкви. Снимали кресты, колокола,
реквизировали церковное имущество.
Таким образом в г. Херсоне к 1-му октября 1937 г. осталось
только две церкви: Кладбищенская и Греческая, но впоследствии
была закрыта и она. В сентябре 1937 г. все духовенство, за
исключением о.протоиерея Гошкевича и Никольского, было
арестовано и посажено в тюрьму. В 1939 г. те из священников,
которых не успел выслать на Север, были выпущены, но к службе в
церкви они приступить уже не могли за отсутствием церкви.
Когда началась война, верующие почувствовали, что
приблизилось освобождение, но выражать свои чувства не могли,
так как за ними зорко следил НКВД.
С момента вступления немецких войск стали образовываться
инициативные группы по восстановлению разграбленных и
оскверненных церквей.
В настоящее время в г. Херсоне служба Божия совершается в
семи храмах при 15-ти священниках.
В Херсоне имеется Духовное Правление, возглавляемое
Архимандритом Александром.
Заботами прихожан храмы украшаются и постепенно
начинают принимать подобающий вид а благолепное служение
привлекает много молящихся. В этом мы видим свидетельство того,
что вера не может быть уничтожена из души нашего народа, ибо и
врата адовы не одолеют ее, как сказал Христос.
А.А.
№ 26, 19 серпня 1943 р.
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№ 7 – 12
Документи з фільтраційних справ остарбайтерів, вигнаних до
Німеччини з території Херсонщини

19 березня 1946 р. - 5 серпня 1955 р.
№7
З протоколу допиту Колісниченка Івана Петровича, який
працював на будівництві аеродрому
19 березня 1946 р.

…Вопрос: Расскажите, где Вы были и чем занимались в период
1941-1945 годов ?
Ответ:

До 1944 года я работал в совхозе им. Юркина
Бериславского района Николаевской области. В 1944 году
при отступлении немцы забирали всех, мучили и угоняли
с собою. Я долгое время прятался, а затем меня схватили
и вместе с отцом отправили на вокзал для отправки в
Германию. В пути следования отец мой заболел, и идти не
мог, тогда немцы его на дороге застрелили, а меня забрали
с собою. Сначала нас отправили в Польшу в гор.
Перемышль, где мы находились в лагере вместе с
военнопленными 2 недели, а затем направили в гор. Эгерь
(Чехословакия), где мы работали на строительстве
аэродрома до 25 августа 1944 г., а затем нас направили в
гор. Гусум (Германия), но только мы туда приехали, и
Германия капитулировала и мы прибыли на сборный
пункт для отправки на Родину.

Вопрос:

В немецкой армии Вы служили?

Ответ:
Вопрос:

Нет. В немецкой армии я не служил
Какое название имела ваша строительная группа?

Ответ:

Нас там было всего 50 человек, немцы нас охраняли и
заставляли работать, но как называлась наша группа не
знаю.
ДАХО, ф.Р-4033, оп.1, спр. 545, арк. 47, 47зв.
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№8–9
Реєстраційний лист і довідка про приналежність до «фольксдойче»
Єлизавети Мазнюк
22 листопада 1951 р.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
на прошедшего регистрацию в лагере № ___ или СПП № 143
(ненужное зачеркнуть), дислоцирующегося в населенном пункте
г. Ратеков
1. Фамилия, имя, отчество
Мазнюк Елизавета Генриховна
2. Год и место рождения
1918. Славгородская обл.
Полугородский р-н. с.Хоротица
3. Национальность
Немка
4. Образование
10 классов
5. Специальность
Акушерка
6. Последнее постоянное место Запорожская обл. Б. Лепетихжительства и работа на тер- ский р-н. с. М. Лепетиха
ритории СССР (для военнослужащих указывается наименование воинской части)
7. Состоял ли в ВКП(б) или
Б/п
ВЛКСМ
8. Почему оказался на терриВывезена немцами
тории другого государства
31 октября 1943 г.
9. Подвергался ли арестам, до- Не подвергалась
просам, задержаниям, штрафам со стороны немецких
властей (когда, где и за что)
10. Содержался ли в спецлагерях Не содержалась
противника и что там делал
(указать наименование лагеря
и адрес)
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11. Проходил ли службу в неНе проходила
мецкой армии, полиции, отрядах, воинских частях, госпиталях, строительных и иных
батальонах, создававшихся
противником; служил ли в немецких учреждениях, предприятиях, организациях (в
каких, в качестве кого)
12. Какие отобраны документы Паспорт нем. № 026704
при регистрации
13. Где проживают близкие
Брат Петр в России, а брат Иван
родственники, кто именно
в немецкой армии с 1944 г., 2
(указать точный адрес)
сестры при лагере 143 г. Ратеков
14. Куда следует на постоянное Алтайский край г. Барнаул
жительство
Правильность данных мною сведений подтверждаю.
подпись Мазнюк Елизавета
Регистрационный лист заполнил
подпись
/підпис/________
Регистрационный лист проверил:
Председатель регистрационной комиссии НКВД СССР
капитан подпись:______________________________
Удостоверение о направлении на постоянное местожительство
Мазнюк
Елизавета__
получил:
/печатка/
(подпись регистрируемого)
Убыл из лагеря «___» сентябрь 1945 г.
ДАХО, ф.Р-4033, оп. 1, спр. 726, арк. 98
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***
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления КГБ при СМ
УССР по Херсонской области –
Полковник
/підпис/

СПРАВКА
Архивные компрометирующие материалы № 9714; Мазнюк
Елизавету Генриховну, 1918 г. р. рассмотрены в соответствии с
приказами КГБ при СМ СРСР
№ 00475 от 23 ноября 1959 г. и № 00238 от 30 мая 1970 г.
Учитывая, что немцы, проживавшие на временно
оккупированной территории Херсонской области, пользовались
привилегиями со стороны созданных окупантами органов власти, а
также проходили регистрацию, во время которой принимали
германское гражданство: Мазнюк оставить на оперативносправочном учете, как “фольксдойче”.
Капитан
Согласны:

(підпис)
Начальник 1 отделения 2 отдела
УКГБ по Херсонской области
подполковник
(підпис)
Начальник 2 отдела УКГБ при СМ УССР
по Херсонской области
майор
(підпис)

ДАХО, ф.Р-4033, оп.1, спр. 726, арк. 100.
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№ 10
Лист опитування Мозжарової Марії Федорівни, мешканки
с. Новоолександрівка Каланчацького району
5 серпня 1955 р.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для возвратившихся на Родину из германской неволи
1. Фамилия, имя и отчество Мозжарова Мария Федоровна

2. Год рождения 1927 г.
3. Место рождения с. Н-Александровка, Каланчакского р-на
4. Домашний адрес с. Н-Александровка, Каланчакского р-на
Херсонской области
5. Где и кем работала до угона в германскую неволю училась в
школе с. Н-Александровка
6. Когда был угнан (год, месяц), из какого города, района, села 30
октября 1942 года угнана из с. Н-Александровка, Каланчакского
района
7. Кто из немцев (венгров, румын и др.) руководил насильственным
угоном, кто помогал руководил насильственным угоном староста
Н-Александровки
8. Куда был направлен (страна, город, район) Германия, г. Росток,
Миклинбургская область
9. Краткое изложение условий и обстоятельств в пути на
германскую каторгу везли в тесных закрытых товарных вагонах,
охраняли полицейские, на станциях с вагонов не выпускали, кто
пытался выйти с вагона били, питание было плохое, всего два раза
давали кушать за дорогу
10. Как происходило на месте направление на работу (купляпродажа, осмотр на бирже труда, направление под конвоем,
заключение в концентрационный лагерь и т.д.) Когда приехали на
станцию на место приходили фабриканты, хозяева и др. и брали на
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лагере мы жили, охранялись немецкими солдатами. Работать
водили на фабрику.

11. Где работал (подробное название предприятия, фамилия и имя
владельца, хозяина, хозяйки, их приметы) Работала на фабрике
«Гримундко», мастерская по ремонту самолетов. Делали все, что
заставлял мастер (подносили части, убирали в мастерских и др.).
Владелец фабрики Ганс Грим, высокого роста, толстый, рыжий.
12. Адрес предприятия (страна, город, район, улица, номер дома) г.
Росток, Миклинбургская область, Шванерландштрассе, 15
13. Адрес местожительства хозяев (город, район, улица, номер дома)
г. Росток
14. Краткое изложение условий работы и жизни в неволе (род
работы, число часов, оплата, питание, жилище, снабжение
необходимыми предметами – обувью, одеждой и др., охрана и т.д.)
Работала на разных работах, чернорабочей фабрики, 13 часов в
сутки, оплачивалось по 30 марок в месяц, питались один раз в день –
вареная брюква, 5 кг хлеба на неделю, 70 гр. маргарина и 200 гр.
сахара на месяц. Жили в лагере в комнате 30 чел., за все время
работы был выдан один рабочий костюм и деревянные колодки,
охранялись немецкими солдатами.
15. Краткое изложение фактов издевательства, насилий, истязаний,
побоев и других преступных действий владельцев предприятий, их
служащих, хозяев, хозяек и других лиц по отношению к угнанным в
германскую неволю Если не оденешь значек «Ост» и выйдешь из
лагеря подвергались штрафу на 50 марок, 20. Если опаздывали на
работу били и отводили в гестапо, где тоже били, закрывали
камеры на 21 сутки, кушать не давали.
16. Перечисление лиц администрации предприятия, лагеря,
общежития, полицейских и других лиц, виновных в эксплоатации и
истязаниях советских граждан (фамилии и имена, должности, по
возможности адреса их, приметы), а также членов семьи хозяев с
характеристикой их отношения Подвергали избиению вахман
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фабрики Шольц. Шнайдер Отто, высокого роста, тонкий, черный,
Ганс Грим – высокого роста, толстый, рыжий, Шольц – среднего
роста, толстый, лысый. Проживали в г. Росток.

17. Особые замечания: _______________________________________
Подписи опрашиваемого
и опрашивающего

Мозжарова
/підпис/

Печатка
Подписи заверяю
Зам. Пред. РИКА

/підпис/

ДАХО, ф.Р-4033, оп. 1, спр. 726, арк. 18, 19
№ 11
Робоча книжка Козлової Антоніни, мешканки с. Новопетрівка
Великоолександрівського району (залізниця у м. Альтенштейн
(Німеччина)

ДАХО, ф.Р-4033, оп. 1, спр. 540, арк. 42
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№ 12
Робоча картка Ляшенка Андрія, мешканця с. Улянівка
Херсонського району, працював в м. Нордлинген (Німеччина)
на воєнному заводі

ДАХО, ф.Р-4033, оп. 1, спр. 723, арк. 25
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Олена Стукалова
ОГЛЯД ФОНДІВ “УСНОЇ ІСТОРІЇ” ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ)

“Усна історія” подій Другої світової війни в державному
архіві Херсонської області
представлена такими фондами і
колекціями: Документи учасників Великої Вітчизняної війни (ф.Р –
2999); фонди особового походження – родинний фонд Кривошеїних
(ф.Р – 3873), засновник якого Семен Іванович Кривошеїн написав
цікаві спогади про перші місяці війни і свою участь в подіях цього
періоду на Херсонщині; фонд колишнього партійного архіву
Херсонського обкому компартії України: Документи та спогади про
бойові дії, підпілля та партизанський рух на Херсонщині в період
Великої Вітчизняної війни (ф.П–3562, оп. 2, 3).
Архівна колекція Документи учасників Великої Вітчизняної
війни зібрана архівістами у 1980-1990 рр. за допомогою обласної
організації ветеранів війни, складається з 45 одиниць зберігання. В
ній містяться особисті документи, листи воєнних років, описання
подвигів і заслуг воїнів, нагороджених бойовими орденами та
медалями. В фонді є унікальний документ – щоденник херсонської
дівчини Тетяни Набєгової, що була примусово вигнана до
Німеччини, працювала на гумовому виробництві, повернувшись на
Батьківщину, померла від туберкульозу, на який захворіла ще у
Німеччині. В щоденнику є записи про побут української молоді в
трудовому таборі, роботу на фабриці, недостатнє харчування, про те,
що дівчата підробляли пранням та штопанням білизни в німецьких
родинах, про покарання, та страти українських остарбайтерів за різні
провини. Щоденник є живим та дуже емоційним свідченням
моральних та фізичних страждань молодих українців в Німеччині.
Та одночасно дівчина пише і про взаємини юнаків та дівчат, їх
симпатії, антипатії, кохання, дружбу, розваги у вільний час – поїздку
на озеро, танці, знайомство з поляками, італійцями, які також
працювали в Німеччині 1 .
У фонді є спогади, написані за проханням архівістів
жителькою Каховського району Ніною Іванівною Дражич, що також
1

Державний архів Херсонської області (далі ДАХО) Ф.Р-2999, оп. 1, спр. 23, арк. 133.
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була вигнана до Німеччини, працювала там на цегляному заводі і
жила в бараках трудового табору. Вона згадує злидні, голод, тугу,
що панували серед остарбайтерів, описує дуже важкі 12-годинні
зміни на заводі та постійну втому, численні смертельні випадки від
виснаження серед українців, поранення та розтравлювання ран, які
заподіювали собі хлопці та дівчата, щоб уникнути непосильної
праці, про те, як за всяку провину забирали остарбайтерів в поліцію,
як пропонували голодним хлопцям поступати на службу в поліцію
та німецьку армію, приваблюючи добрим продуктовим пайком, але
охочих не було 1 .
В неволі під час Другої світової війни працювала більша
частина молоді, що залишилась на окупованій території, тому
обидва ці документи є цінним та багатим джерелом для вивчення
цієї сторінки історії українського народу.
Вищезазначений фонд містить також спогади про бойовий
шлях учасниці Великої Вітчизняної війни колишньої архівістки
Іванової М.С., члена підпільної організації с. Рубанівка Нижньосірогозького району Херсонської області Гридасової М.Т., написані
власноручно на прохання співробітників архіву.
В родинному фонді Кривошеїних тема Великої Вітчизняної
війни відображена у спогадах засновника фонду Кривошеїна С.І. “З
прожитого та пережитого” 2 . Автор перед початком війни працював
завідувачем військовим відділом Херсонського міського комітету
партії і до останніх годин перед окупацією знаходився в місті. Він
детально і яскраво описав події, настрої і сподівання херсонців,
вигляд міста в ці дні, дії радянського та партійного керівництва.
Мобілізація до лав Червоної Армії проходила швидко, люди
мали піднесений патріотичний настрій, призначали зустрічі в
Берліні. Ніхто не вірив, що війна продовжиться більше кількох
місяців... 3 Після мобілізації в Херсоні почалось формування
батальйонів народного ополчення, вже в кінці липня вони
налічували близько 8 тисяч чоловік. Але виявилось, що зброї в місті
не було, окрім невеликої кількості гвинтівок, карабінів, ручних
кулеметів часів громадянської війни, що були здані населенням до
міськвідділу міліції, а також того, що було вилучено у бандитів при

1

ДАХО Ф.Р-2999, оп. 1, спр. 23, арк. 34-62.
ДАХО Ф.Р-3873, оп. 1, спр. 21 б.
3
Там само, арк. 11.
2
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арештах. Патронів теж було обмаль 1 . Отже, сформували один
винищувальний батальйон з 500 чоловік, з яких озброєними були
тільки приблизно 250 бійців. Велика частина ополченців (з 8 тисяч)
була переправлена до Миколаєва на риття окопів і знаходились там
до самого підходу німецької армії, а потім з великими труднощами
виходили з оточення. В останні дні, вже під час німецьких
бомбардувань, в Херсоні продавали, а потім роздавали населенню
залишки продуктів харчування. Біля магазину в районі морського
порту роздавали борошно, зібралась велика черга людей (переважно
жінки і діти), в яку потрапила авіаційна бомба. Керівництво, яке
приїхало на місце події, побачило величезну воронку і навкруги – на
дахах сусідніх будинків, на деревах, на землі – скривавлені останки
людей 2 .
Автор описує також евакуацію, створення підпілля,
залишення міста його керівництвом за п’ять днів до приходу німців,
а потім повернення, організацію переправи через Дніпро частин
відступаючої Червоної Армії, велику роль в якій зіграли рибалки з
прибережних сіл, та багато, багато іншого... Після окупації Херсону
Кривошеїн С.І. потрапив на фронт і пройшов всю війну до
Перемоги. У фонді зберігаються також його воєнний щоденник та
листування з родиною.
Значний комплекс спогадів учасників Великої Вітчизняної
війни міститься у фонді Партійний архів Херсонського обкому
компартії України 3 . Він складається з 46 справ. Переважно, це
спогади і листи учасників боїв на Херсонщині під час оборони і
визволення території області і міста, написані колишніми воїнами у
1972-1975 рр.
Спогадів про події 1941 року в документах “усної історії”,
взагалі, дуже мало, і це зрозуміло – люди неохоче згадують страшні
дні поразок і відступу. Колишній офіцер зв’язку 9-ї армії
Вітенко Є.Д., який брав участь в боях на Херсонщині у 1941 році,
згадує тяжке становище військ, постійні бомбардування, відсутність
зв’язку між підрозділами, загибель бойових товаришів під час
переправи через Дніпро в районі м. Берислава 4 .

1

Там само, арк. 17.
Там само, арк. 14.
3
ДАХО ФП-3562, оп. 3.
4
Там само, спр. 2, арк. 1-3.
2
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Учасники винищувального батальона, чиї спогади були
записані співробітниками партархіву у 1965 році, розповідали, що
бійці батальону використовувались на демонтажі промислових
підприємств, підготовці їх до евакуації, знищенні устаткування, яке
залишалось, розборці завалів після бомбардувань, а також в
операціях по затриманню диверсантів. 17 та 18 серпня батальон був
залучений до оборони Херсона, але участі в боях, практично, не
брав. 19 серпня разом з частинами Червоної Армії залишив місто, і
вже у Мелітополі був розформований. Частина бійців увійшла до
складу діючої армії, інша – до складу партизанського загону під
керівництвом О.Гірського 1 .
У спогадах учасників бойових дій при визволенні міста з
великою вдячністю згадуються рибалки
населених пунктів
лівобережжя – Цюрупинська, Голої Пристані, Великої Кардашинки,
Старої Збур’ївки та інших, які, ризикуючи життям, на своїх
схованих від фашистів човнах проводили радянських військових по
заплутаних протоках гирла Дніпра, допомагаючи тим самим таємно
дістатись німецьких укріплень і несподіваним ударом знищити їх 2 .
В цьому ж фонді містяться і спогади учасників підпільних
організацій м. Херсона, інших населених пунктів області, написані у
1960-ті роки 3 . Зберігається тут також і щоденник керівника
підпільної організації “Центр” в Херсоні Комкова Ф.А., написаний в
учнівському зошиті, олівцем, дуже нечітко (архівом виготовлено
машинописну копію). Щоденник містить різноманітні відомості:
інструкцію щодо організації партизанських та диверсійних груп,
складену самим Комковим, списки членів організації та їх підпільні
прізвиська, прибуток та витрати коштів і продуктів підпільної
організації, завдання окремим підпільникам, відомості про пошуки
та зміни конспіративних квартир, інформація про арешти та допити
членів організації, тексти відозв до громадян та молоді, які
розкидувались по місту... 4
Фонди зазначеної групи складаються ще з великої кількості
розповідей про життя наших земляків в воєнні роки, про підробиці
цього нелегкого життя, про те, як народ вижив в тій довгій та
неймовірно тяжкій війні.
1

Там само, спр. 39.
Там само, спр.7, арк. 2.
3
ДАХО ФП-3562, оп. 2, спр. 26.
4
Там само, спр. 25, арк. 1-52.
2
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Антоніна Карпова
СВЯТО ПЕРЕМОГИ НА ХЕРСОНЩИНІ

Ретроспектива подій, які цього дня протягом шести
десятиріч відбувались у містах і селах області, відображена в
документах державного архіву.
Змучені війною люди з нетерпінням чекали офіційного
повідомлення про її завершення. Попередній протокол капітуляції
був підписаний у м. Реймсі 7 травня, а наступного дня в Берліні
сторони поставили підписи під остаточним актом, виконання якого
почалось з 24 години 8 травня. Тож 9-го травня, у середу, з самого
ранку радісні, збуджені херсонці з квітами і портретами вождів
попрямували до центральної площі міста. Люди обнімались,
цілувались, радісно вітали одне одного, передаючи з рук в руки
надрукований протягом ночі листок екстреного випуску газети
“Наддніпрянська правда”. Захоплено обговорювались берлінські
події, що відбулись напередодні. В розмовах звучала і тривога, адже
ще йшли бої на території Чехословаччини, ще гинули військові, ще
не було повідомлено про демобілізацію... О 10-й почався мітинг,
першим на якому “під гучні оплески присутніх” виступив двічі
Герой Радянського Союзу, секретар обкому КП(б) У Олексій Федорович Федоров. В цей день ніхто вже не працював, бо 9 травня було
оголошено святковим неробочим днем. Після демонстрації, яка
пройшла вулицями міста, на них почались
імпровізовані масові гуляння, найпочеснішими
гостями яких стали колишні фронтовики, байдуже, були то знайомі чи
випадкові перехожі.
У перші повоєнні
роки свято Перемоги набрало рис скоріше родинного ніж державного.
Херсонці вітають генералів-визволителів На відміну від 1-го Травня з помпезними демонз 25-ю р ічницею визволення міста від
страціями, парадами і
фашистських загарбників.
урочистими зборами, офі13 березня 1969 р.
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ційна частина обмежувалась, здебільшого, покладанням квітів до могил
і пам’ятників загиблим воїнам. У 1946 році, у першу річницю
Перемоги, у Херсоні пам’ятників ще не було і святковий натовп
вирував на вулицях і в парках. Лише жителі центрального району міста
– Ленінського – зібрались на збори у приміщенні обласної філармонії,
де віддали данину творцям перемоги, а найперше – партії і Сталіну.
Інші городяни раділи весняному сонцю і вітали колишніх фронтовиків,
які зовсім недавно повернулись у свої домівки. Із святкових заходів –
екскурсія до Каховки на пароплаві “Козьма Мінін”, футбольний матч
між командами Херсона і Кіровограда, концерти самодіяльних
колективів у парках і скверах. Але більшість людей з сім’ями і друзями,
на човнах і пароплавах переправлялись на лівий берег Дніпра і до
Цюрупинська, де гуляння тривали до самого вечора. Святкували і в
райцентрах нещодавно створеної області. По центральній вулиці
Чаплинки пройшли парадом 600 фізкультурників, на підприємствах
Каховки відбулись мітинги, а в колишньому Калінінському районі –
зустрічі з більшовиками.
З наступного 1947 року
9 травня
стало
звичайним робочим днем і дещо
загубилось серед
низки травневих
свят: днів міжнародної солідарності трудящих,
преси, радіо, які
гучно відзначались. До 10-ї річВетерани 203-ї стрілкової дивізії у с.Орлове
ниці Перемоги в
Високопільського району. 9 травня 1983 р.
центрі міського
кладовища був відкритий перший у Херсоні меморіал. У 12
братських і 50 одиночних могилах поховані бійці і 49-ї, і 295-ї
стрілецьких дивізій 28-ї армії 3-го Українського фронту, що
загинули при визволенні міста і померли від ран у шпиталях
протягом 1944-1946 рр. До центрального пам’ятника у вигляді воїна
з плащ-накидкою на плечах, каскою в лівій і вінком у правій руці
жителі міста почали приносити вінки і квіти у травневі дні.
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Виникали святкові традиції. З 1962 року, після відбудови
Херсонського музично-драматичного театру, в ньому почали
проходити урочисті збори з доповідями і частуванням ветеранів; до
15-річчя Перемоги вперше був проведений мотокрос по маршруту
Каховка-Нова Каховка-Дніпряни-Нова Маячка; у містах і селах
області зводились пам’ятники і пам’ятні знаки.
У травні 1966 року на річці Конці робітники заводу
“Петровського” знайшли могилу невідомого радянського воїна. 13
березня 1967 року його останки були перепоховані у
новоствореному парку Слави, а 9 травня цього ж року над могилою
був урочисто запалений Вічний вогонь. У брежнєвські часи, коли
любили добре посвяткувати, день Перемоги знову став неробочим.
Гучно відзначалось його 30-ліття. Після денних урочистостей
надвечір біля Вічного вогню зібралась молодь з палаючими
смолоскипами у руках. Над темним дніпровським плесом звучали
пісні і вірші про війну, а потім у небі спалахнув святковий салют.

Крокує колона учасників Великої Вітчизняної війни.
М.Генічеськ, 9 травня 1985 р.

Минали роки, колишні фронтовики – учасники свята Перемоги
ставали його почесними гостями. Для них це був привід з гордістю
надіти на груди нагороди і прийняти вітання і квіти. Стало традицією
до ювілеїв Перемоги випускати спеціальні нагороди. 44 тисячі жителів
області отримали медалі “40 років Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941-1944 рр.”. Цей ювілей відзначався з великим розмахом –
масовими заходами, трудовими вахтами, спортивними змаганнями,
запрошенням численних гостей. На ньому побували навіть побратими з
болгарського Шумена і угорського Залаегерсег.
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Херсон ставав усе більш людним містом і невелика площа
біля Вічного вогню стала замалою для святкових заходів і людей,
що приходили сюди 9 травня без оголошень і запрошень.
1988-го року в День Перемоги колона
Херсонських
ветеранів і керівників області з прапорами і гаслами “Перебудова!”,
“Гласність!”, “Перемога” вирушила від пам’ятника Леніну до парку
Слави, де закінчувалось спорудження нового меморіалу. Його
відкриття відбулось восени, у жовтневі свята, а в цей день над
чашею, де знову мав спалахнути Вічний вогонь, височіла лише
скульптура Матері-Батьківщини, інших елементів меморіалу ще не
було. Після вітальних промов до берега причалив бронекатер, з
якого із запаленим смолоскипом вийшов старший лейтенант,
кавалер ордена Червоної Зірки Ю.І.Дуванов. Біля підніжжя
монументу до нього приєднались почесні ветерани, які і запалили
Вічний вогонь, що в дні свята Перемоги палає у Херсоні і сьогодні.
Міняються покоління, гасла і прапори, але незмінною
залишається людська ріка, яка в цей день омиває береги вічної
пам’яті про тих, чиє життя обірвала найжорстокіша в історії людства
війна.
ЗІ СПОГАДІВ В.П.МАРГЕЛОВА,
колишнього командира 49-ї гвардійської стрілецької дивізії,
генерала армії, Героя Радянського Союзу, почесного
громадянина м. Херсона

...Наступила весна. Днепр
широко разлился, затопив плавни.
Необходимо было ожидать, когда
понизиться уровень воды. 9 марта,
наконец, получили приказ: дивизии
быть готовой форсировать реку и
развивать наступление на Николаев,
обходя Херсон с севера и северозапада. Прикрываясь дымовыми завесами, несколько разведывательных
групп 3-го батальона 149-го стрелкового полка 11 марта незаметно для
противника переправились на правый
берег северо-восточнее с. Козацкого.
Вслед за ними через реку двинулись и
60

В.П.Маргелов

главные силы батальона. Лодки, плотики, сооруженные из подручных
средств, паромы высадили первых гвардейцев-пехотинцев на правом
берегу Днепра. Они тут же развернулись в боевой порядок и пошли в
атаку. Удар был неожиданным. После непродолжительного боя село
Козацкое было в наших руках.
Бои на правом берегу Днепра изобиловали примерами
героизма воинов-гвардейцев. Гвардии рядовой Сердюк первым
ворвался в населенный пункт. Огнем из автомата он уничтожил
четырех гитлеровцев, а троих забрал в плен, а еще захватил
повозку с военным имуществом.
С чувством глубокого восхищения вспоминаю о героических
делах командира пулеметного взвода 3-го батальона 149-го полка
младшего лейтенанта Сергея Приходько. Этот юноша, почти
мальчик, ему тогда не было еще и 20-ти лет, удивлял нас всех,
видавших виды, своей неуемной храбростью, железной и лютой
ненавистью к врагу. В числе первых он с пулеметным расчетом
переправился на правый берег Днепра. Выскочив из лодки на берег,
уничтожил огнем два легких пулемета противника и тем самым
дал возможность переправиться главным силам батальйона.
Позднее, 13 марта, при наступлении батальона на опорный
пункт противника – Никольское – ворвался в штаб немецкого
батальона и уничтожил трех офицеров.
Молодому коммунисту младшему лейтенанту Приходько Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено высокое звание
Героя Советского Союза. Успешное
форсирование Днепра в районе Козацкого и развернувшиеся бои, отвлекшие
основные силы противника, позволили
организовать переправу главных сил
дивизии. Для этой цели был избран
участок южнее с. Садово.
К исходу 12 марта подразделения 144-го и 147-го гвардейских
стрелковых полков вышли к Днепру,
а с наступлением темноты начали переправляться через реку. Враг ожесточенно сопротивлялся. По переправе
били артиллерия и минометы, дорогу
гвардейцам преградила сплошная
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стена пулеметного огня. Но их порыв был неукротим. Вскоре
первые подразделения зацепились за правый берег и завязали бой
на южной окраине с. Садово.
Наступление частей дивизии развивалось неудержимо.
К утру 13 марта мы переправили на правый берег
артиллерию. При ее поддержке полки овладели селами Садово,
Антоновкой, а на правом фланге — Токаревкой и Никольским.
В то время, корда 49 гв. сд. громила немцев севернее Херсона,
не давая противнику подтянуть свои резервы, соседи слева – 295 гв. сд.,
4 и 5 мсбр ворвались в город и завязали там уличные бои.
Родина высоко оценила подвиги гвардейцев 49-й стрелковой
дивизии при форсировании Днепра и освобождении Херсонщины.
Шестерым воинам присвоено высокое звание Героя Советского
Союза, 3340 солдат и офицеров награждены орденами и медалями…
28 апреля 1973 года
Державний архів Херсонської області. Ф.П-3562, оп. 3, спр. 7,
арк. 11-17.
ЗІ СПОГАДІВ Л.П. КАЗАКОВА,
генерал-лейтенанта у відставці, колишнього заступника
начальника оперативного відділу 9-ї армії про бойові дії на
Херсонщині в серпні – вересні 1941 р.

...Бои на Херсонщине велись всеми силами 9-й армии
Южного фронта и частью сил 18-й армии этого же фронта...
Развернувшееся в середине августа сражение на Херсонщине, в
крайне неблагоприятных условиях обстановки для наших войск,
непрерывно велось до конца сентября 1941 г. ...
В течение второй половины августа, обороняемый войсками
9-й армии Днепр, был непреодолимой преградой для фашистских
полчищ. Многократные атаки немцев через реку, поддержанные
мощным огнем артиллерии и ударами авиации, особенно в районах
Днепрян, Цюрупинска, Голой Пристани, отбивались с большими
потерями для них, а отдельные подразделения, переправившиеся на
левый берег, были полностью разгромлены. Так, в районе южнее
Тягинки было уничтожено до четырех батальонов фашистских войск.
Одновременно наши войска в течение пяти суток
удерживали плацдарм в районе Берислава, первоначально 14 км по
фронту и 6 км в глубину, успешно отражая удары до двух дивизий
противника.
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Немецкое командование, убедившись в бесполезности
попыток преодолеть реку в нижнем течении на широком фронте,
проводит перегруппировку своих войск. До четырех дивизий,
сильная танковая и мощная артиллерийская группировка
сосредоточиваются в районе Берислава. Используя многократное
превосходство в силах, противнику удается здесь ликвидировать
наш плацдарм и форсировать р. Днепр в районе Каховки.
В сражении за Нижний Днепр, как и ранее за рр. Дунай, Прут
и Южный Буг, активное боевое содействие войскам 9-й армии
оказала Дунайская флотилия...
Для участников боев за Каховку особенно памятны первые
сентябрьские дни. Противник, захватив плацдарм, спешно
наращивал силы, переправляя через р. Днепр по мостовой переправе
и других табельных плавсредствах танки, пехоту, артиллерию…
Силы фашистов на Каховском плацдарме росли, медлить
было нельзя.
296-я стрелковая дивизия совместно с 256-м стрелковым
полком 30-й Иркутской стрелковой дивизии и другими частями усиления получили задачу с утра 1 сентября нанести удар, разгромить
переправившегося противника на плацдарме и восстановить положение. На подготовку войск к наступлению отводилась одна ночь...
С рассвета бой начался внезапно. Противник, упредив наши
части, открыл ураганный огонь из всех видов оружия и нанес
мощный бомбовый удар авиацией. После огневого налета его танки
и лавина пехоты двинулись на наши позиции.
Стойко и мужественно выдержали наши части удар
противника. Допустив танки на близкое расстояние, открыли по ним
прицельный огонь, передовые машины загорелись. Огонь по
противнику нарастал по всему фронту, вражеская пехота залегла.
Первоначально танки противника остановились и с места
вели огонь по нашим артиллерийским орудиям, а когда было
подбито еще несколько танков, они начали отходить, за ними
отступала пехота. Наступление врага было остановлено. Используя
этот момент, части 296-й сд и 256-го сп, 30-й сд незамедлительно
перешли в атаку и с возгласами «Даешь Каховку!», «За Сталина, за
Родину!» стремительно стали продвигаться вперед.
В течение всех суток шел ожесточенный кровопролитный бой.
Противник при поддержке мощной авиации вводил в бой все новые и
новые резервы. К утру 2 сентября Каховка почти полностью была
освобождена. Бой на плацдарме продолжался три дня, Каховка
несколько раз переходила из рук в руки. Массовый героизм проявили в
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эти дни бойцы, командиры и политработники. При этом особенно
отличились артиллеристы и минометчики, танкисты и разведчики. Весь
личный состав артиллерийских подразделений: 296-й сд и 256-го сп, 3го батальона (под командованием старшего лейтенанта Шевцова) и
взвода конной разведки (под руководством его командира Букреева и
замполитрука Елисеева) можно назвать истинными героями.
В боях за Каховку 256-й стрелковый полк (командир полка
полковник Сафонов Г. А. и комиссар полка Цыпленков) с честью
выполнил свой воинский долг, он и в дальнейшем героически
дрался с фашистами. За успешные боевые действия в 1941 году этот
полк был награжден орденом Красного Знамени, а его командиру
было присвоено звание Героя Советского Союза...
…В боях за Каховку, как и в предыдущих боях, героически
вели себя медицинские работники. Невзирая на вражеский огонь,
они не оставили ни одного раненого бойца и командира на поле боя,
вынесли их. Санинструктор Чичев вынес 23 человека, а за весь
период боевых действий на Херсонщине более 50 человек, за что
был награжден орденом Красного Знамени. Санинструктор
Листопад вынес 27 человек и награжден орденом Красной Звезды.
Геройский подвиг совершила Галя Горбунова. Эта
бесстрашная девушка за два дня боев вынесла с поля боя 37 человек,
будучи сама ранена, не покинула поля боя – продолжала из горящей
Каховки выносить раненых...
За время боев на плацдарме 22-я пехотная дивизия
противника фактически была разгромлена, она потеряла до 80 %
личного состава, вооружения и боевой техники. Враг вынужден был
на смену ее ввести две новых пехотных и одну танковую дивизии.
Наши части также израсходовали свои наступательные возможности
и вынуждены были после 5 сентября прекратить активные бои за
ликвидацию Каховского плацдарма...
11 и 12 сентября немецко-фашистским войскам удалось
прорвать фронт обороны 9-й армии на Каховском плацдарме и
развить одновременные наступления в направлении на Мелитополь
и на Перекоп, частью сил – на Скадовск.
До 20 сентября войска 9-й армии вели тяжелые очаговые
бои, фронт был разорван. Дунайская военная флотилия и Тендровский боевой участок оказались отрезанными от главных сил армии.
Части Тендровского боевого участка совместно с морской пехотой флотилии к 12 сентября заняли оборону по рубежу Збурьевка,
Железный Порт, в дальнейшем эвакуировались на о. Тендра.
64

Дунайская флотилия, обеспечив отход частей Тендровского боевого
участка на Тендру и эвакуировав туда же с прибрежных островов их
защитников, 24 сентября убыла в Севастополь. Тендра, как часть
Херсонщины, удерживалась до ноября 1941 года…
Июнь 1972 год
Державний архів Херсонської області. Ф.П-3562, оп. 3, спр. 11,
арк. 2-16.

Наталя Кузовова
ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У ФОНДАХ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

Друга світова війна змінила долі людей усього світу.
Водночас боротьба за свободу своєї землі знайшла вияв у
прекрасних та героїчних вчинках синів і дочок багатьох народів, що
чинили опір нацистській навалі. Ці важкі й значущі події залишили
по собі пам’ять у спогадах, щоденниках, нарисах, документальних
та літературних матеріалах фондоутворювачів держархіву області і є
цінним джерелом з історії нашого краю, нашої держави.
Не випадково склалося, що більшість людей, документи яких
стали складовою Національного архівного фонду, були учасниками
Великої Вітчизняної війни, кавалерами орденів та інших почесних
нагород.
Серед них визначними людьми, що залишили по собі слід у
історії саме завдяки своїм ратним подвигам, стали Олександр
Петрович Балабай (1912-1988) – комісар, командир партизанського
загону ім. Чапаєва, що входив до партизанського з’єднання
О.Федорова та Марія Олександрівна Фортус (1900-1981) – офіцер
радянської розвідки, начальник штабу жіночого авіаційного полку,
парторг партизанського загону ім. Д.Медведєва.
За радянських часів глядачам були добре відомі популярні
художні кінофільми “Салют, Маріє!” та “Альба-Регія”. Прообразом
їх героїнь стала легендарна радянська розвідниця
Марія
Олександрівна Фортус (1900-1981 рр.). Уродженка Херсона прожила
довге і яскраве життя, сповнене справжніх подвигів. У роки
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громадянської війни та іноземної
інтервенції, працюючи в Херсонській,
Єлисаветградській
та
Одеській надзвичайних комісіях,
вона брала участь у ряді сміливих
розвідувальних рейдів. Пізніше –
навчання в Москві, а далі –
боротьба з фашизмом в Іспанії, де
разом з нею бились і загинули її
чоловік – один з керівників
компартії Іспанії Рамон Касанеляс
і єдиний син Рамон-молодший. В
роки Великої Вітчизняної війни
майор
М.Д.Фортус,
успішно
закінчивши військову академію ім.
Фрунзе,
воює
у
жіночому
авіаз’єднанні прославленої льотчиці Марини Раскової, потім – у
партизанському загоні Медведєва під м. Рівне, де її призначають
командиром військової розвідки. Брала участь у бойових операціях
разом з Героєм Радянського Союзу М. Кузнєцовим, у розвідувальних
операціях на території Західної Європи. Кавалер двадцяти радянських
і іноземних орденів і медалей.
Численні художні і документальні твори, спогади,
присвячені легендарній розвідниці, її особові документи
зберігаються в держархіві області в родинному фонді Фортусів.
Водночас війна 1941-1944 рр. стала невід’ємною частиною
біографії людей, які здобули славу на трудовій ниві, у науці, літературі,
журналістиці і мистецтві. З її трагічних подій почалося доросле життя,
через неї залишена на довгі п’ять років мирна праця багатьох наших
фондоутворювачів: Леоніда Пилиповича Куліша (1924-2002), поета,
Василя Павловича Золотуна (нар. 1921), професора, доктора
сільськогосподарських наук, Лідії Євгенівни Цурікової (1922-2002),
журналістки, Наума Давидовича Фогеля (1908-1980), письменника,
лікаря-невропатолога, який у воєнний час працював у фронтових
шпиталях, Марії Андріївни Фомуляєвої, письменниці, Семена
Івановича Кривошеїна (1903-1978), краєзнавця, Тимофія Григоровича
Барильника (1909-1987), кавалера орденів, голови виконкому
Херсонської обласної ради депутатів трудящих (у 1950-1963 рр.),
Костянтина Івановича Трипольського (1905-1967), організатора перших
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гуртків художньої самодіяльності в Україні, Михайла Андрійовича
Ємельянова (нар. у 1923 р.), краєзнавця, колекціонера, бібліофіла,
директора партархіву Херсонського обкому КПУ та ін.
Серед документів наших фондоутворювачів окреме місце
займає мемуарна література. Особисті переживання, враження
очевидців пробуджують уяву дослідника, суб’єктивізм, літературні
елементи викликають співпереживання подіям, що давно минули,
дозволяють різностороннє підійти до, здавалось би, давно визначених
фактів. Саме в цьому полягає цінність цього виду джерел для історика.
Авторами щоденників, спогадів про Велику Вітчизняну війну стали
М.А.Фортус, С.І.Кривошеїн, М.А.Ємельянов Л.Є.Цурікова та ін.
Особистий досвід відобразився у статтях, нарисах, лекціях,
методичних матеріалах О.П. Балабая, який досліджував історію
партизанського руху на Херсонщині, М.О.Фортус – “Записках
офицера разведки”, К.Ю. Паншина “Визволення лівобережжя
Херсонщини від німецько-фашистських загарбників”, спогадах
С.І.Кривошеїна “Из прожитого, и пережитого. Годы военные”,
М.А.Ємельянова “Херсонщина в начальный период Великой
Отечественной войны”, “Подпольно-партизанское движение на
Херсонщине в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 рр.”,
“Освобождение Херсонщины от немецко-фашистских захватчиков в
годы
Великой
Отечественной
войны”
(1943-1944 рр.),
“Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной войны”, нарисах і статтях
Л.Є.Цурікової “Нам дороги эти позабыть нельзя” та ін.
Цілеспрямовано, протягом багатьох років збирали матеріали
про Велику Вітчизняну війну краєзнавці Закир’ян Ідіятович Насібулін
(1925-1995), Беатриса Єфимівна Зецер, які передали на державне
зберігання документи про бойові дії Дунайської військової флотилії у
1941-1944 рр. на Херсонщині, куди увійшли спогади їх учасників,
архівно-історичні довідки, карти-схеми бойових дій, публікації у пресі,
фотографії. У результаті був підготований багатий історичний матеріал
з історії флоту, який чекає на свого дослідника.
У особових фондах держархіву області відображена також
історико-пошукова діяльність товариства “Меморіал”, з яким
працював краєзнавець і журналіст Август Ернестович Вірлич,
робота над Херсонською міською та районними “Книгами Пам’яті”,
членом авторського колективу яких була Л.Є.Цурікова, Херсонської
обласної організації Товариства охорони пам’яток історії і культури,
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старшим методистом якого працював краєзнавець Валерій
Миколайович Ленау.
Фашистська неволя – ця тема відлунює у спогадах та
публікаціях колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів: Юрія
Костянтиновича Голобородька, Августа Ернестовича Вірлича та ін.
Ось якою постає війна на нашій землі очима наших
фондоутворювачів.
“В мировой истории ХХ века самым значимым и трагическим событием была Вторая мировая война. 1418 дней и ночей
шла битва на советско-германском фронте не на жизнь, а на смерть.
Именно здесь решалась судьба войны и народов всей Европы.
Народы Советского Союза эту войну справедливо определили как
Великую Отечественную. Ее участники не только выстояли, но и
победили самую мощную армию фашистской Германии. Дорого
обошлась нам эта Победа. Общий итог 27 миллионов оборванных
человеческих жизней. Как свидетельствует «Книга памяти», только
по Херсонщине из 134 тысяч призванных в армию, 74 тысячи
воинов числятся погибшими или пропавшими безвести.
Самым трудным, героическим и трагическим был 1941 год –
год начала войны…”
(М.А.Ємельянов “Херсонщина в начальный период Великой
Отечественной войны”)
У захопленій ворогом Херсонщині почалася партизанська
війна…
«… С первых дней оккупации Херсонщины, на ее территории, также, развернулась всенародная война против фашизма. Вокруг отдельных коммунистов и беспартийных патриотов создавались небольшие подпольные группы, которые затем перерастали в
целые организации.
Так, на Каховском заводе поршневых колец (ныне завод
электросварочного оборудования) была организована группа во
главе с лектором Одесского обкома КП(б)У К.И.Туросом.
Участники группы проводили массово-политическую работу,
антифашистскую агитацию, саботаж на предприятиях. Несколько
раз подпольщики этой группы производили диверсии на железной
дороге. В январе 1943 года группа Туроса была разгромлена и
подпольщики расстреляны…»
(М.А.Ємельянов “Подпольно-партизанское движение на
Херсонщине в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 рр.”)
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«… Маленький порт на Днепре. Херсон. Семьдесят тысяч
жителей. Среди достопримечательностей города пять тюрем, где
отсиживают срок «политические» Юга России. Много ссыльных.
Здесь протекло детство Марии…»
(Ж. Казальбу. «Некто Иванов»)
Ці рядки про Марію Олександрівну Фортус – легендарну
розвідницю родом з Херсонщини.
«20 августа 1942 года. Два месяца наш отряд в тылу у
противника. Мы все время в движении. За спиной Черниговская и
Житомирская области, надо поскорее добраться до Ровенщины. Там
предстоит обосноваться и приступить к выполнению основной
задачи. О ней знают всего человека четыре или пять. Поэтому
находятся горячие головы, которые упрекают командование в
излишней осторожности.
А я – парторг отряда и обязана не раскрывая секретов
поднять настроение…А что если использовать день рождения
командира?…
Январь 1945 года. Советская Армия освободила Пешт и вела
бои за Буду – правобережную часть города. Перешедшие на нашу
сторону офицер штаба венгерского танкового соединения сообщил,
что их командование покинуло бункер под королевским замком и
что, возможно, там сохранились важные секретные документы.
Возник план операции: капитан Ласло сохранит свою форму
танкиста и документы, я буду в форме немецкого врача, а наш
переводчик Шандор – в форме обергруппенфюрера СС…»
(М.О.Фортус «Из воспоминаний»).
Дорогою ціною була завойована свобода нашого краю від
нацистських окупантів. Про це пише безпосередній учасник боїв на
Нікопольському плацдармі К.Ю.Паншин:
«… Взятием Большой Лепетихи завершился разгром
немецких войск в юго-западной части Никопольского плацдарма. В
этот же день 3-я гвардейская армия совместно с 6-й армией овладела
городом Никополь, с потерей которого немецкие войска лишились
последнего опорного пункта и оказались перед катастрофой. В
панике недобитые вояки бежали на запад, бросая оружие…
Разгром вражеских войск в этом районе – это большая
победа Красной Армии. Был ликвидирован важный в оперативном
отношении плацдарм на левом берегу Днепра. Противник
окончательно потерял надежду на установление сухопутной связи со
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своей крымской группировкой. Войска 4-го Украинского фронта,
очистив всю Северную Таврию от фашистских захватчиков, могли
приступить к подготовке операции по освобождению Крыма, не
опасаясь удара с тыла…»
(К.Ю.Паншин «Освобождение Левобережья Херсонщины от
немецко-фашистских оккупантов»)
«… Плацдарм на Сиваше был отправным пунктом для
штурма вражеских укреплений в Крыму и изгнания гитлеровцев из
Всесоюзной здравницы.
За форсирование Сиваша и бои в Крыму на плацдарме более
70 воинов 51-й армии удостоены звания Героя Советского Союза.
В боях на Сиваше принимали участие многие херсонцы.
Двум из них – каховчанину Ивану Зозю и рубановцу Д.Гридасову
было также присвоено звание Героя Советского Союза.
Здесь каждый метр земли освящен подвигом советских
солдат и офицеров. По этой земле нельзя ходить без священного
чувства гордости за бесстрашных воинов 51-й армии…
На высоком берегу, возле того места, где была переправа, могила 1516 воинов, погибших при форсировании Сиваша. Стоит
над могилой монумент – солдат с автоматом. От подножья
памятника бежит дорога, переходящая в дамбу: это и есть место
исторической переправы. Решением исполкома Херсонского
областного совета депутатов трудящихся это место объявлено
памятником республиканского значения».
(А.Вирлич, В.Якименко «Славой увенчаны. Путеводитель по
памятным местам на земле Херсонщины»)
Залишили свій слід у історії випускники славнозвісної
Херсонської авіашколи:
«… У вогненні роки війни сотні випускників школи
відважно билися в небі Батьківщини. За бойову майстерність,
мужність і відвагу 20 з них було присвоєно звання Героя
Радянського Союзу...
... Вся країна дізналась про подвиги уславлених льотчиць
Лідії Литвяк і Катерини Буданової. Перша збила 12, друга
10 ворожих літаків. Вони загинули в боях за визволення Донбасу.
Вдячні нащадки встановили на місцях їх загибелі пам’ятники....”
(С.Майоров, В.Ленау “Шлях у небо”)
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Відлунала Велика Вітчизняна війни. Поряд з нами вже немає
багатьох свідків цих подій. Але залишається документальна
скарбниця олюдненої, переломленої через людські долі історії,
відкрита для всіх, хто цікавиться історією нашого краю – фонди
особового походження держархіву Херсонської області.

Олександр Шинкаренко
ОГЛЯД АРХІВНИХ ФОНДІВ ПЕРІОДУ
НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ХЕРСОНЩИНИ

Як відомо, територія майбутньої Херсонської області,
створеної 30 березня 1944 року, на початку війни входила до складу
Миколаївської і Запорізької областей. Вже на другий місяць бойових
дій війна докотилася до херсонських степів. 19 серпня 1941 року
Херсон був захоплений ворогом, а 20 вересня вся Херсонщина була
окупована. Розпочався довгий період режиму кривавого терору та
необмеженого свавілля фашистської влади.
Ще 17 липня 1941 року Гітлер підписав наказ про передачу
окупованих земель у відання рейхсміністерства у справах зайнятих
східних областей на чолі з А. Розенбергом. Вся окупована територія,
яка не входила до так званої воєнної зони, була поділена на
рейхскомісаріати (державні комісаріати). Державний комісаріат
“Україна” з центром у м. Рівне поділявся на 6 генеральних округів
на чолі з генералкомісарами. Землі правобережної Херсонщини
увійшли до складу генеральної округи Миколаїв, а лівобережної –
до генеральної округи Крим, яка пізніше получила назву Таврія, з
центром у м. Мелітополі. Генеральні округи у свою чергу
поділялись на округи на чолі з окружними комісарами
(гебітскомісарами), на райони та сільські управи. Правобережна
Херсонщина поділялась на Херсонську та Олександрштадську
(Великоолександрівську) округи, лівобережна – на Олешківську,
Каховську, Генічеську округи та Іванівський і Нижньосірогозький
райони входили до складу Якимівської округи.
Окупаційною владою був створений величезний апарат
насильства та грабежу – гестапо, жандармерія, поліція, різні
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спеціальні групи, команди, які спиралися на регулярні військові
частини, що стояли гарнізонами на території Херсонщини.
Рейхскомісарами, генералкомісарами, гебітскомісарами, штадтскомісарами (міськими комісарами), ортскомендантами (військовими
комендантами), ландвіртами (сільськогосподарськими керівниками)
призначались виключно німці.
Були створені так звані допоміжні місцеві установи – міські
та районні управи на чолі з бургомістрами і районними шефами
(районними старостами) та підрозділи так званої української
допоміжної поліції. Низовою ланкою управління були сільські
управи, старости сіл та керівники держгоспів та громадських
господарств (колишні колгоспи та радгоспи).
У держархіві області зберігаються фонди 75 різноманітних
установ та організацій, того періоду, які нараховують 1604 справи.
Переважна більшість документів фондів надійшла на державне
зберігання у 1945 році. Значна частина фондів була вивезена
окупантами при відступі або знищена під час бойових дій при
звільненні Херсонщини від нацистських загарбників.
Найбільш важливими для вивчення історії тієї доби та
об’ємними є фонди: Херсонський окружний комісар; Комісар
м. Херсона; Районні управи Херсонщини; Сільські управи
Херсонщини; Общинні господарства Херсонщини та МТС.
Фонди містять: накази, обіжники, розпорядження уряду
Німеччини, генеральних, окружних, міських комісарів про
встановлення та діяльність органів окупаційної влади, їх
спрямованість на підкорення місцевого населення та забезпечення
Німеччини та діючої армії необхідними ресурсами; організацію
роботи підприємств, общинних господарств; мінімальні оплату
праці та продовольче забезпечення робітників, які не належали до
німецької національності; надання значних переваг у суспільному та
господарському житті німцям як вищій расі; про заборону
самовільних поїздок за межі громад, особливо під час інтенсивних
сільськогосподарських робіт; запровадження різноманітних податків
для населення; конфіскацію сільськогосподарських продуктів,
худоби, речей для потреб окупаційної влади та армії; організацію
обліку молоді та вербування до Німеччини на підневільну працю;
боротьбу з партизанським рухом та саботажем.
Накази, розпорядження польових комендатур про утворення
та діяльність допоміжної поліції, здавання населенням зброї та
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військового спорядження, підтримання жорсткого порядку в
населених пунктах.
Накази сільськогосподарських керівників, районних старост
про хід польових робіт; заборону використання соломи на опалення;
збір металобрухту; забезпечення паливом та м’ясом військових
підрозділів; облік хліба у населення; мобілізацію населення на
різноманітні роботи; охорону посівів; збір теплих речей для
німецької армії; покарання громадян за невиконання наказів та
несплату податків.
Відомості про вигнання до Німеччини на примусові роботи.
Списки військовополонених, які використовувались на
громадських роботах по Голопристанському, Горностаївському і
Каланчацькому районах та по окремих населених пунктах
Великоолександрівського, Скадовського, Цюрупинського районів.
Списки членів общин, біженців, службовців, поліцейських,
фахівців. Посвідчення осіб. Особові справи працівників установ.
Списки ув’язнених Миколаївської тюрми.
Документи цих та інших фондів написані німецькою,
українською, російською мовами і дають достатнє уявлення про
події, що відбувались під час нацистської окупації на Херсонщині.

Олена Стукалова
ЕВАКОГОСПІТАЛЬ № 1959 1941-1945 РР.

У червні 1941 р. на базі міської лікарні № 2 (нині лікарня
ім. Тропіних) був сформований евакогоспіталь № 1959, який очолив
головний лікар В.З.Зільберштейн. Медичний персонал лікарні склав
основну частину співробітників госпіталю. За 30 днів роботи в
Херсоні у 1941 р. на лікування надійшло 1364 поранених бійця, а
через сортувальний приймальник пройшло та переправлено в інші
більш безпечні місця більше 12000 солдат і офіцерів Червоної Армії.
Госпіталь був розташований в будівлі школи-гімназії № 20.

74

Малюнок з рукописного альбому
про бойовий шлях евакогоспіталю №1959

14 серпня 1941 р., тобто перед самою окупацією міста,
госпіталь за наказом командування Південного фронту був передислокований в м. Астрахань. Так почався чотирьохрічний воєнний
шлях херсонських медиків, наповнений важкою, героїчною роботою, втратами і перемогами. На Південному, Південно-Західному,
Сталінградському, 4-ому Українському фронтах евакогоспіталь
оперував, лікував, вивозив вглиб країни тисячі і тисячі поранених
бійців. Перемогу медики зустріли у Польщі, в Кракові.

Автобус, яким був укомплектований евакогоспіталь в Херсоні у 1941
році. Закінчив війну разом з медиками у 1945 р. у м. Кракові
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130 чоловік з особового складу госпіталю було нагороджено
бойовими орденами і медалями. Від бомбардувань та під час боїв
загинуло 16 лікарів, медсестер, санітарів, кілька десятків співробітників та членів їх родин, що перебували разом з ними, були
поранені...
Героїчні
сторінки
історії
госпіталю,
імена
його
співробітників відображені в архівних документах, які зберігаються
в фондах держархіву області.
Державний архів Херсонської області. Ф.Р-2999, оп. 1, спр. 12,
арк. 1-37.

Віра Баранюк
“ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ...”

“Все для фронту, все для перемоги” – цей лозунг міцно вкарбувався у свідомість людей старшого покоління, які пережили війну.
До середини березня 1944 року територія практично всієї
Херсонщини була визволена від німецько-фашистських загарбників.
Звільнена від фашистів земля і визволені люди були у страхітливому
стані: Гітлер у наказі своїм військам наголошував: “Не можна
допустити, щоб при відступі з України ми залишили після себе... хоч
одну голову худоби чи мірку зерна. Ворогові повинна дістатися
повністю спалена й винищена земля”.
Стрімкий наступ Червоної Армії не дав змоги загарбникам
повністю здійснити свої плани, але й те, що залишилось після
відступу важко уявити. Наприклад, на Херсонщині було знищено
13 тис. господарських споруд, вивезено 400 тис. ц. зерна, 14 тис.
голів великої рогатої худоби.
Були пограбовані не тільки колгоспи, а й індивідуальні
господарства селян. В актах про збитки, завдані окупантами
жителям області читаємо: хата – розібрана румунськими солдатами
на бліндаж, корова, теля, кози, свиня – взято німцями на м’ясоздачу,
зерно, картопля, крупи тощо – знищено, пограбовано румунськими
солдатами у п’яному вигляді у перший день.
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Це витяг з акту по Білозерському району. Сотні таких актів
зберігаються у державному архіві по всіх районах області. Вони
наочно свідчать про ту розруху і зубожіння, в якому були визволені
райони. В таких умовах необхідно було не тільки відновлювати
господарство, але й допомагати фронту. Весна 1944 року ... Сівба.
“Робочий день вважати з 6 години ранку до 8-ої години вечора з
перервою на обід. Вихід на роботу по дзвінку і уход по дзвінку” –
так постановило правління колгоспу імені Цюрупи м. Цюрупинська
31 березня 1944 р. Посівних матеріалів не вистачало, тяглової сили
обмаль. Для проведення посівної кампанії по всій області було
організовано збір посівного зерна у колгоспників: у кого що
збереглось. Людям обіцяли, що позичене зерно буде повернуто з
першого ж врожаю.
Масовим явищем було, коли в плуг запрягали корів, сіяли
під лопату, сапку. 18 березня 1944 р. районна газета Чаплинського рну “Червоний Перекоп” писала про необхідність “на колгоспних
дворах привчати корів ходити в упряжках”. У березні 1944 р. у
Велико-Олександрівському районі на 76 колгоспів нараховувалось
96 коней і 7 робочих корів. У колгоспі ім. Кагановича (с. Давидів
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Брід) було 5 робочих коней, які “... виснажені, хворі чесоткою, але
використовуються на різних роботах”. У колгоспі “Червоний
партизан” Григорівської сільради Чаплинського р-ну після війни
залишилось дві пари замучених коней. Таких прикладів безліч.
В цих умовах десь протягом року на Херсонщині було
відновлено роботу 908 колгоспів, 42 радгоспів, 48 машиннотракторних станцій. Жнива 1944 року дали близько 25 млн. пудів
хліба. Врожайність у перший повоєнний рік була такою: пшениця
озима – 12 ц. з га, жито – 10 ц. Врожай йшов, головним чином, на
потреби фронту. Поширеною у ті роки була така форма допомоги
фронту, як збір матеріальних коштів. Серед колгоспників області з
весни 1944 року проходив збір коштів на побудову танкової колони
“Колгоспник Херсонщини”. Газети того часу рясніють
повідомленнями про те, як активно колгоспники здають гроші.
Наприклад, на 14 квітня 1944 р. в Голій Пристані зібрано 2 млн.
315 тис. крб., у Скадовському – 3 млн. 723 тис. крб., у
Цюрупинському районі розгорнувся збір коштів на будівництво
бойових машин “Цюрупинський колгоспник”. Як повідомляв у
Москву телеграмою у травні 1944 р. секретар Цюрупинського
райкому партії Анісімов, зібрано 2 млн. 537 тис. крб.
Ось красномовний документ того часу:
“Дорогий наш батько і учитель Йосиф Віссаріонович!
Ми, вчителі та учні Високопільської школи, палаючи
бажанням допомоги нашій героїчній Червоній Армії швидше
розгромити ворога, внесли з своїх особистих збережень у фронт
оборони 9 775 крб. Просимо побудувати танк “Високопільський
школяр”. Крім того, внесли до фронту допомогти дітям-сиртам 2 500
крб.” Лист підписали: директор школи Л. Блюменфельд, секретар
Комсомольської організації Р. Блюменфельд, голова місцевкому Є.
Чабаненко, голова учкому Петренко.
З Кремля від Сталіна надійшла відповідь “Мій гарячий
привіт і подяка Червоної Армії вчителям та учням Високопільської
середньої школи” (г-та “Шлях до Комуни” 25.01.1045 р.)
Людям старшого покоління добро пам’ятні воєнні позики.
На 10 травня 1944 р. по 19 районах області по м. Херсону внесено
65 млн. крб., готівкою – 9 млн. крб. У травні 1945 р. оголошується
4-а державна позика. І знову селяни “з великою радістю, – як писала
горностаївська газета “Сталінець” – передплачують позику перемоги
над ворогом всього людства”.
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У документах держархіву знаходимо цікаві документи про
вклад церков Херсонської єпархії у всенародну допомогу фронту.
Ось кілька фактів з архівних джерел. Віруючі приходу ОлександроНевської церкви с. Велика Лепетиха у квітні 1944 року здали у
фронт Червоної Армії 1 114 крб. У військовий госпіталь здано 400 кг
зерна, 70 кг квасові, 25 кг борошна тощо. Прихожани СвятоПокровської церкви с. Горностаївки у березні 1944 р. зібрали тисячу
крб. на танкову колону, у квітні теж тисячу – на військовій госпіталь
№ 41737. Віруючі с. Юзкуї (Фрунзе Генічеського району)
“пожертвували на аероплан 2 тис. крб., і 2 427 крб. для армії” –
повідомляв 2 липня 1944 р. місцевий священик Площин. Влітку
1944 р. прихожани Різдво-Богородицької церкви с. Партизани
Генічеського району передали для армії: м’ясо – 8,6 кг, сало – 4,7 кг,
яйця – 511 шт, рушники – 12 шт, бинти – 23 качалки (так у
документі), мило – 9 шматків, марля – 1 м тощо. Від православної
общини об’єднаних приходів Різдво-Богородицької церкви і
Успенського собору м. Генічеська здано у фонд оборони 36 тис. крб.
В архівних документах немало свідчень про тих, хто у воєнні
роки впрягався в плуг, ніс до сільради останні копійки, хто
надголодь надривався на колгоспному полі, аби швидше перемога.
Вони ще живі, вони ще серед нас...
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