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Настрої населення Миколаївщини                      
на початку Великої Вітчизняної війни 

(червень – серпень 1941 року):                           
морально-політичний аспект 

                                     

В публікації автор поставив за мету висвітлити спектр настроїв населення Миколаївщини від 
патріотичних до відверто антирадянських, що існували з початком німецько-румунського вторгнення 
на територію УРСР в 1941 році. По можливості встановити причини неоднакового відношення різних 
соціальних верств суспільства до політики партійного керівництва в умовах зростаючої загрози 
фашистської окупації, проаналізувати реакцію правоохоронних органів на об’єктивні соціальні кризові 
явища. 

 
In the article the moods of the population of Mykolaiv region (from patriotic to frankly anti-Soviet) which 

were from the beginning of the German-Romanian intrusion on the territory of  the UkSSR in 1941. An attempt 
is made to find out the reasons for various attitude of different social layers of society to the policy of ruling 
party in conditions of growing threat of fascist occupations and to analyze the reactions of law enforcement bodies 
on the objective social crisis phenomena.  

З утворенням незалежної Української 
держави розпочався новий період у її історії, що 
поклав початок фундаментальному 
переосмисленню національного минулого.  

Окремого розмаху набрав перегляд теми 
“морально-політичної єдності” 
багатонаціонального радянського народу та 
Збройних Сил СРСР напередодні та в роки 
Другої світової війни. Актуальність дослідження 
даної проблематики органічно пов’язана з 
бажанням науковців переглянути застарілі 
комуністичні догми щодо висвітлення теми та 
дати вичерпну відповідь на цілу низку болючих 
питань: чому цілі підрозділи Червоної армії 
здавалися без бою в полон або прямо 
переходили на бік Вермахту? Чому в багатьох 
населених пунктах України від евакуації на Схід 
уникала значна частина мешканців, а із вступом 
німецько-фашистських військ на нашу 
територію в деяких містах та селах окупантів 

зустрічали з хлібом-сіллю? Чому набрало 
розмаху таке явище, як колабораціонізм? На 
даному етапі розвитку вітчизняної історичної 
науки прискіпливі науковці не могли обійти 
стороною ці моменти, виникнення яких, на 
думку автора даної публікації, є прямим 
наслідком розколу у суспільній свідомості 
населення УРСР внаслідок тих антилюдських 
експериментів, що проводили над ним вожді 
ВКП(б) упродовж 20-30-х років. 

На жаль, існуючі за радянських часів 
ідеологічні заборони у дослідженні такого 
важливого питання, як всебічна підтримка 
народом України партійного керівництва на 
початку війни, завадили висвітлити повний 
спектр настроїв серед населення України 
Л.В.Кондратенку, В.І.Кучеру, І.І.Слиньку [1]. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної 
історії означена проблема в 
загальнореспубліканському масштабі отримала 
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належне висвітлення в роботах О.Є.Лисенка, 
А.В.Ско-робогатова, В.А.Гриневича, 
В.В.Стецкевича [2]. 

Аналіз вищезазначеної літератури показує, 
що порушена тема частково висвітлена по 
деяких регіонах України, на Півдні – це перша 
спроба під новим кутом зору розглянути 
зазначену проблему. 

Створення ідеологічних міфів про небувалий 
підйом, згуртування навколо партії, про 
одностайну підтримку всіма національностями 
та соціальними верствами мобілізаційних 
заходів державного керівництва, направлених на 
боротьбу проти гітлерівських військ, 
розпочалося комуністичною пропагандою в 
перші ж дні війни. На сторінках обласних та 
районних газет тих років – “Южная правда”, 
“Ленінським шляхом”, “Більшовицьке плем’я”, 
“Наддніпрянська правда” та інших – можна 
побачити дійсно приклади справжнього 
патріотичного підйому лише частини населення, 
спрямованого на допомогу діючій Червоній 
армії.  

Враховуючи те, що німецька армія вела 
успішний наступ в СРСР, використовуючи ідею 
“визволення радянського народу від комунізму”, 
радянська пропаганда вдалася до національно-
патріотичної риторики – “всебічного 
обґрунтування і розтлумачування визвольного, 
справедливого характеру…війни, шляхетних 
цілей захисту батьківщини. В цьому контексті 
модель “Вітчизняної війни” пасувала 
якнайкраще” [3]. 

24 червня 1941 р. в пресі друкується виступ 
по радіо заступника голови Ради народних 
комісарів СРСР і Народного комісара 
закордонних справ В.М.Молотова, в якому 
говориться про безпідставний напад 
гітлерівських військ на СРСР, наголошується на 
вітчизняному характері війни проти фашизму, 
висловлюється впевненість, що “Червона армія і 
народ знову поведуть переможну вітчизняну 
війну за батьківщину, за честь, за свободу” [4].  

Проведення прямої паралелі між 
нацистською агресією та вітчизняною війнами у 
минулому мала дати чітко зрозуміти населенню, 
що напали не ми, а вчинили напад на нас, що це 
не наслідок чергової спроби когось визволяти, 
чи навертати на шлях комунізму, що наразі ми 
обороняємося і йдеться про саме існування 
радянської держави як такої. Водночас, 
порівнюючи радянсько-німецьку війну з 
Вітчизняною війною 1812 р., сталінське 
керівництво мало намір активізувати не стільки 
“революційну свідомість мас”, скільки зіграти 
на національно-патріотичних струнах російської 
душі. До певної міри, це свідчило про 
розгубленість радянського уряду, адже 
прикриваючись національно-патріотичними 

гаслами, він де-факто визнавав безсилість тут 
своєї попередньої політики і комуністичної 
ідеології на загал [5]. До того ж в бесіді з 
американським послом в Радянському Союзі 
А.Гарріманом у вересні 1941 р. Сталін так прямо 
і зазначив: “У нас нема жодних ілюзій, буцімто 
вони (радянські люди) б’ються за нас. Вони 
б’ються за матір-Росію” [6]. 

Радянська пропагандистська машина почала 
набирати оберти вже на початку війни. 
Політагітатори переконували суспільство у 
правильності дій партійних органів, у 
необхідності їхньому всебічному сприянню, у 
засобах масової інформації висвітлювали 
виключно приклади всенародної підтримки 
мобілізаційних заходів державного керівництва. 
Проте замовчувалися факти протидії різного 
характеру серед значної частини людей. 

26 червня в ЦК КП(б)У Миколаївський 
обком КП(б)У повідомить про “гарячу” 
підтримку мобілізаційних заходів державного 
керівництва трудівниками села і міста, що 
висловлювали наміри на багатолюдних 
мітингах, які пройшли у всіх населених пунктах 
області: “На всіх фабриках, заводах, в МТС, 
колгоспах, радгоспах та закладах Миколаївської 
області 22-23 червня відбулись чисельні мітинги 
працівників, на яких були присутні більше 
200000 чоловік. Трудівники, колгоспники і 
службовці в своїх виступах і рішеннях, повністю 
підтримуючи заходи радянського керівництва, 
направлені на розгром фашистських варварів, 
одночасно запевнили партію и радянське 
керівництво, що віддадуть усі свої сили, а якщо 
буде потрібно, то й життя за Батьківщину, для 
розгрому пихатого ворога” [7].  

Безперечно, загроза з боку фашистської 
навали та пропагандистські заклики сколихнули 
патріотичні почуття багатьох людей, які були 
налаштовані день і ніч працювати, на заводах, 
фабриках, у полі на збиранні врожаю і віддавати 
всі кошти на “оборонку”. На думку автора, 
говорити про “єдиний бойовий табір народу та 
партії” некоректно. Основними ініціаторами, що 
“спонукали” до різного роду соцзмагань та 
перевиконання мобпланів, були в основному 
компартійні активісти, полум’яні заклики та 
трудові приклади яких переважно і 
використовували для висвітлення в засобах 
масової інформації. Так, окремі працівники 
заводу імені А.Марті, виступаючи на мітингу, 
запропонували “просити” державне керівництво 
продовжити робочий день на час бойових дій, 
зобов’язались взяти курс на перевиконання 
виробничих планів та запропонували ширити 
цей рух на інші підприємства області [8].  

З огляду на вищесказане зазначимо, що 
кількісно партійна організація області за станом 
на 01.12.1939 р. становила всього 19128 чоловік 
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[9]. Необхідно зауважити: кількість присутніх 
людей на мітингах по всій області – 200 тисяч – 
невелика цифра, оскільки на момент утворення 
Миколаївської області в 1937 р. за даними про 
кількість населення вказується на 1109571 
чоловік, з яких міського населення – 336142 
тис., сільського – 773429 тисяч [10]. До того ж 
бути присутнім на зібраннях ще не означає 
підтримувати насправді, оскільки люди 
розуміли всю небезпеку відкритого 
антирадянського протистояння в умовах 
оголошення воєнного стану.  

Аналіз документів обласних державних 
архівів Півдня України засвідчує, що партійні 
органи серйозно турбував морально-політичний 
стан населення з початком фашистської агресії, 
побоюючись відповідальності за антинародні 
експерименти, що впроваджувала комуністична 
партія протягом 20-30-х років. З усіх райкомів 
до обкому КП(б) постійно надходить 
інформаційний матеріал, в якому детально 
аналізуються настрої місцевих жителів. 

Поряд з висвітленням всенародної “ейфорії” 
на сторінках газет замовчувалися факти 
антирадянського спрямування, що виникали в 
різних середовищах: в лавах Червоної армії, 
партійних функціонерів, серед робітників та 
селян, інтелігенції, нацменшин. Більше того, 
часто документи про такі випадки надходили з 
райкомів в обком партії під грифом “таємно” та 
“цілком таємно”, а вже звідти їх направляли до ЦК 
КП(б)У [11]. 

Зокрема, у доповідній записці 
Миколаївського обкому партії до ЦК КП(б)У від 
15.07.1941 р. наголошується, що “поряд із 
бойовим піднесенням трудівників області є 
окремі випадки, коли боягузи і панікери, 
антирадянський елемент поширюють плітки, 
ведуть антирадянські розмови, прагнуть 
дезорганізувати мобілізаційну готовність 
населення. Скрізь ці німецькі найманці 
отримують рішучу відсіч…” [12]. 

Колгоспниця Тютюнник (колгосп “Аван-
гард”, Калініндорфський район) заявила своїй 
сусідці: “Коли прийдуть німці, ми все заберемо 
у тих, хто нас розкуркулював, особливо з ними 
поквитаються сім’ї репресованих” [13]. На 
збірному пункті у Голопристанському районі 
Мезенцева звернулась до проводжаючих 
військовозобов’язаних з такими словами: “Всі 
комуністи сидять на своїх місцях, а наших синів 
та чоловіків відправляють на бойню, 
прирікаючи нас на голод” [14], 

 Громадянин Шиян Ф.І в розмові сказав: 
“Моє життя пропало, нехай мене розстріляють, 
для мене все рівно життя немає, я голодний і 
семеро діточок зі мною, а хліба немає, колгосп 
не допомагає” 15]. У Центральному районі 
Миколаєва слюсар залізниці Бабін заявив: 

“Прийдуть німці, запитають, хто встановив 
норму на повну заробітну плату підписуватись 
на державну позику?” [16]. 

Про ставлення жителів окремих населених 
пунктів до партійних агітаторів свідчить і такий 
факт: “Комсомольці Торно, Сокар та інші в 
бесіді з тов. Афанасьєвим заявили, що вони не 
впевнені в окремих своїх колгоспниках, що 
вночі, охороняючи поля колгоспу, не зазнають 
підпалу від своїх же окремих мешканців 
хутора” [17]. 

В лавах партії теж було не все “гаразд”: 
“Голова Снігурівської автоколони, член ВКП(б) 
Л.Л.Тетер не хотів вчасно виконати 
мобілізаційний план поставки автомашин і 
затримав їх на 31 годину” [10], “Колишній 
секретар Херсонського міськкому ЛКСМУ, член 
ВКП(б) Вейнбрун по спеціальному набору 
відмовився піти на політичну роботу в Червону 
армію” [18]. 

З наведених прикладів видно, що чимало 
людей розуміли ситуацію, в яку вони потрапили. 
Більшість їхніх нарікань та звинувачень на 
адресу партійних керманичів була адекватною і 
цілком виправданою, з огляду на результати 
проведених вітчизняними науковцями сучасних 
досліджень з історії діяльності радянського 
тоталітарного режиму. Але за законами тієї 
системи таких людей прийнято було вважати 
“пані-керами”, “антирадянським елементом”, 
“воро-гами народу”, “поширювачами 
неправдивих чуток, що своїми 
висловлюваннями поганили радянське 
керівництво та Червону армію”. 

В архіві обласного управляння СБУ по 
Миколаївській області зберігається чимало 
кримінальних справ репресованих осіб в 1941-
1942, 1944-1949 роках, матеріали яких є добрим 
прикладом, що засвідчує строкату палітру 
настроїв серед населення області та вихідців з 
неї, що перебували на службі в різних частинах 
Червоної армії в ті роки. На жаль, внаслідок дії 
обмежень у використанні та оприлюдненні 
таких матеріалів неможливо зробити посилання 
на конкретні слідчі справи репресованих. Але 
внаслідок всебічного аналізу кримінальних 
справ репресованих, автор може зробити деякі 
узагальнення:  

 свідомість населення Півдня України, як і 
України в цілому, у 1941 р. була 
розколота: одна частина підтримувала 
заходи державного керівництва і готова 
була дати рішучу відсіч окупантам, інша 
– висловлювала певні сподівання на 
краще з приходом німців і вивільнення 
від комуністичного ярма, або ж, 
принаймні, зайняла очікувальну позицію;  

 антирадянські настрої панували серед 
представників різних професій, що згодом 
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стали наслідком їх ухилу від евакуації та 
співпраці з фашистськими окупантами: 
від рядового колгоспника, бухгалтерів, 
касирів, бригадирів, до голів колгоспів, 
особливо вихідців з українських селян, 
навіть були представники органів НКВС 
(начальник Миколаївського СІЗО) та їх 
агентурної сітки; 

 серед бійців Червоної армії – вихідців 
Півдня України, спостерігається 
невдоволення діями військового 
командування та вищого партійного 
керівництва, вчинення актів розправи під 
час бою з безпосередніми командирами, 
дезертирство та свідомий перехід на 
сторону військ Вермахту. 

 представники національних меншини 

південного регіону України, особливо 
німецької, взагалі розцінювалися як 
потенційні вороги і підлягали репресіям 
за національною ознакою. 

Дещо пізніше, з наближенням німців, на 
думку автора, такі “поодинокі” випадки 
громадської непокори стануть наслідком того, 
що десятки тисяч людей навмисно ухиляться від 
евакуації, стануть дезертирами з лав Червоної 
армії та залишаться на окупованій території з 
надією, що німці визволять їх від 
комуністичного ярма. Але необхідно також 
зауважити: не можна вважати абсолютно все 
населення окупованих територій таким, що було 
антирадянськи налаштованим і навмисно 
залишилося, адже частина бажаючих просто не 
встигла евакуюватися, оскільки місцеве 

Репресовані мешканці Миколаївської області в 1941 р. 
 

За національними ознаками За політичні погляди 
Виведені з лав Червоної 

Армії 
Заарештовані 
колгоспники, 

одноосібники та ін. 

Виведені з лав Червоної 
Армії 

Заарештовані голови 
колгоспів, бригадири, 
касири, бухгалтери, 

колгоспники, 
робітники 

Німці 74 108     
Українці     94 70 
Росіяни     17 12 
Поляки       1 
Чуваші     1 3 
Євреї     3 9 

Білоруси     1 2 
Молдовани     2 5 
Болгари 2   3   

  
  
  

Представники  
національностей  

Звісно, декому цифри можуть здатися 
невеликими, випадки не масові, але необхідно 
вказати на стислі строки, в які встигли провести 
арешти органи НКВС (17 серпня 1941 року 
Миколаїв окупували німці). Але головним 
підтвердженням щодо масовості невдоволених 
радянською владою стануть матеріали слідчих 
справ репресованих вже в післявоєнний період, 
з яких вже можна буде зробити висновки про 
характер та розмах добровільної співпраці 
населення Півдня України з окупантами в 1941-
1943 рр. 

Підсумовуючи, зазначимо, початок 
фашистської агресії проти СРСР об’єктивно 
поглибив розкол серед населення Півдня 
України в 1941 р., особливо вихідців з 
українських селян, серед жителів німецької 
національності, призвів до того, що одна 
частина все ж таки підтримала та виступила на 
боці радянської влади проти фашистських 
окупантів, але природнім також є і те, що інша 
частина населення, яка за словами О.Є.Лисенка, 

″належала до прихованої опозиції″ [12], не 
підтримала радянську владу і бажала її швидшої 
загибелі, а на прихід військ Вермахту покладала 
великі сподівання звільнення від 
комуністичного режиму. На думку автора 
публікації, причиною неоднозначного ставлення 
людей до початку фашистської агресії стали ті 
лиха, що були пережиті населенням Півдня 
України під час штучних голодоморів, суцільної 
колективізації сільського господарства, масових 
репресій, направлених на придушення та 
залякування будь-яких подальших спроб 
виступу антирадянської опозиції. 

Подальшої розробки потребують питання 
висвітлення настроїв населення і на інших 
територіях областей, що на сучасному етапі в 
адміністративному порядку входять до 
південного регіону України, встановлення 
зв’язків між проявами невдоволення радянською 
владою з розгортанням бойових дій та 
масштабами, характером добровільної співпраці 
населення з німецько-румунськими 
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