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У збірнику вперше публікуються архівні документи, що зберігаються в Державному архіві Харківської області у фонді “Колекція документів про німецькофашистський окупаційний режим на території Харківської області 1941–1943 рр.,
м. Харків”. Це письмові роботи (твори-спогади) учнів ІV–X класів сільських шкіл
різних районів Харківської області та м. Харкова на тему: “Що я пережив (пережила) під час німецької окупації”, написані у 1943–1945 рр.
Представлені у збірнику спогади дітей, насичені особистими спостереженнями та почуттями, є одним із джерел для вивчення нацистської окупації України,
особливо в регіональному контексті, а також загалом війни як світового явища.
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться вітчизняною історією, історією
та філософією війни.
В сборнике впервые публикуются архивные документы, которые хранятся в
Государственном архиве Харьковской области в фонде “Коллекция документов о
немецко-фашистском оккупационном режиме на территории Харьковской области
1941–1943 гг., г. Харьков”. Это письменные работы (сочинения-воспоминания) учащихся ІV–X классов сельских школ разных районов г. Харькова на тему: “Что я
пережил (пережила) во время немецкой оккупации”, написанные в 1943–1945 гг.
Представленные в сборнике воспоминания детей, насыщенные личными переживаниями, являются одним из источников для изучения нацистской оккупации
Украины, особенно в региональном контексте, а также в целом войны как мирового явления.
Издание рассчитано на всех, кто интересуется отечественной историей, историей и философией войны.
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До читача!
Минають роки, які все більше віддаляють нас від тих страшних
воєнних часів 1941–1945 років, але пам'ять про них житиме вічно.
Збірник архівних документів «Війна очима дітей», який пропонується вашій увазі — це результат плідної роботи колективу
Державного архіву Харківської області, здійсненої на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня
2011 року № 199-р «Про заходи з увічнення пам’яті про події
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників на
2011–2015 роки» та Плану заходів з увічнення пам’яті про події
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників на 20112015 роки, затвердженого головою Харківської обласної державної
адміністрації 19 квітня 2011 року.
Збірник архівних документів представлений добіркою спогадівдітей шкільного віку (4–10-х класів), мешканців Харкова та районів
Харківської області, які за вироком долі опинилися у вирії подій воєнного часу, сповненого біллю, стражданням, відчаєм та неймовірним
бажанням здобути Перемогу й вижити. І їм це вдалося. Свої дитячі
враження від пережитого вони залишили на папері у вигляді письмових робіт, виконаних за шкільною партою після звільнення м. Харкова та Харківської області від німецько-фашистських загарбників.
З часом ці спогади були передані на довічне зберігання до однієї
з найпотужніших архівних установ України — Державного архіву
Харківської області і сьогодні представлені широкій аудиторії — тим,
хто цікавиться історією Великої Вітчизняної війни і не байдужий до
історії своєї країни. Документи, представлені у збірнику, публікуються вперше. Виступаючи скарбницею історичного минулого, вони
сприяють більш глибшому розкриттю теми війни поглядом дитини.
Випуск у світ збірника архівних документів «Війна очима дітей» — це ще один крок до збереження історичної пам’яті про
наше трагічне минуле і можливість вкотре нагадати людству, що
таке забувати не можна, бо це небезпечно.
В.В. Хома, заступник голови-керівник апарату
Харківської обласної державної адміністрації

Предисловие
“Война далеко не олицетворение славы,
это – организованное убийство, грабеж
и жестокость, тяжесть которых реже всего
падает на воюющих; большею же частью
страдают от нее женщины, дети и старики”
Г. Гордон.

Сборник документов “Війна очима дітей” содержит уникальные
свидетельства о периоде Великой Отечественной войны, когда наш
край стал ареной грандиозных военных столкновений немецкофашистских захватчиков и их союзников с Советской Армией.
Харьковщина оказалась кровоточащей раной, на полях которой
гибли тысячи и даже десятки, сотни тысяч как военнослужащих
обеих сторон, так и мирных, ни в чем не повинных граждан.
История тех драматических лет уже исследована достаточно полно,
но такой аспект, как взгляд на войну детским оком, еще не стал
предметом специального изучения. Специалисты Государственного
архива Харьковской области предложили читателю рассказы очевидцев событий – детей, школьников средних и старших классов.
Они позволяют увидеть годы борьбы, оккупации, освобождения –
не с точки зрения командующих и стратегов, взрослых, военных
и гражданских лиц, профессиональных историков и краеведовлюбителей, а тех, кто только вступал в жизнь, осмысливая себя
и окружающий мир.
Месяцы войны: как долго они длились! На память приходят
шекспировские строки: “Кто в радости ликует, время мчится, в
тоске же час один, как десять, длится.” Дети, пережившие войну,
рано повзрослели, на них часто ложились заботы взрослых, они
не знали настоящего детства, а перенесенные страдания порой не
уходили из памяти десятилетиями, возвращались в снах, и тем
больше они жаждали мира, доброты, человеческого тепла. Нельзя не забыть также то, что они, эти рано повзрослевшие дети,
были одними из тех, кто из руин поднимал страну. Вспомним,
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что среди детей, переживших ужасы оккупации, был и маленький Юра Гагарин, который впоследствии стал первым человеком,
побывавшим в космосе. А сколько детей не дождались Победы!
Самая ужасная из войн в истории человечества подтвердила народную мудрость, которая гласит: “Воин воюет, а дома дети
горюют”.
По прочтению этих бесхитростных, часто наивных детских
рассказов, возникает чувство гордости за них, их отцов и матерей,
за весь наш народ.
									
С.М. Куделко, кандидат исторических наук,
профессор Харьковского национального
университета им. В. Н. Каразина
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Від упорядників
Війна як явище і в ХХІ столітті не стала лише історією, вона,
на жаль, є і сьогоденням людства.
Представлені у збірнику архівні документи не складають якусь
певну версію Великої Вітчизняної війни. Історична реконструкція подій, нехай останньої на теренах нашої країни війни, відбувається в міру того, як людина знайомиться з документами.
Неупереджено розглядаючи цю картину, бачиш: війна – це жах,
звідки б вона не прийшла. Для дитини це жах, посилений в багато разів: загибель батьків, сестри чи брата, страхіття пожежі,
в якій палає рідна домівка, розриви бомб і снарядів, що несуть
смерть і залишають руїни там, де ще недавно вирувало життя,
важка примусова праця і приниження. Війна для дитини – це і
коли відбирають улюблену іграшку, рублять дерева в рідному
фруктовому садку.
Саме свідчення безпосередніх очевидців, що містять особистий досвід, переживання стають цінним доповненням до інших
категорій джерел при створенні об’єктивної історії.
У збірнику вперше публікуються архівні документи, що зберігаються в Державному архіві Харківської області у фонді Р-3746
“Колекція документів про німецько-фашистський окупаційний режим на території Харківської області 1941–1943 рр., м. Харків”.
Це письмові роботи (твори-спогади) учнів ІV–X класів сільських
шкіл різних районів Харківської області та м. Харків на тему:
“Що я пережив (пережила) під час німецької окупації”, написані
у 1943–1945 роках.
Специфіка та складність у підготовці даних архівних документів до видання, в тому числі їх археографічному опрацюванні,
полягає в тому, що створювалися вони в епоху не просто радянського суспільства, а суспільства, що перебувало фактично ще у
воєнному стані. Короткий джерелознавчий аналіз надає можливість зробити висновок, що написання і збирання письмових робіт
дітей мало централізований, підготовлений вищими державними
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органами влади характер. Про це свідчать наявність подібних документів в інших обласних архівах України, супровідних листів
на ім’я керівника обласного архіву про надсилання письмових
робіт учнів і вчителів певного району області та наявність у вагомій частині масиву документів заданої схеми, за якою вони
створювалися. Всі зазначені чинники пояснюють подекуди заідеологізований, як на сучасне сприйняття, характер свідчень дітей.
Специфічність цих джерел, як матеріалів, що публікуються, і в
тому, що доволі часто зустрічається надзвичайно емоційна риторика щодо характеристики окупантів (“німецька чорна свора”,
“німецькі сволочі”, “людожери”). Частково це можна пояснити
впливом офіційної пропаганди того часу, але по-перше тим, що
люди перебували у стані усвідомлення важких втрат, безумовно,
для кожної, людини, насамперед, особистих.
Основним критерієм відбору документів стала насиченість оповіді особистими спостереженнями та почуттями. Разом з автобіографічністю розповіді наявність різних фактів, що характеризують
життя населення в період нацистської окупації, також впливала на
вибір документів для публікації. Не дивлячись на вагому частину
творів-спогадів, написаних за певною схемою, зустрічаються і довільно вибрані сюжети, що становлять особливий інтерес.
Письмові роботи-спогади дітей є важливим джерелом для вивчення нацистської окупації України в регіональному контексті,
оскільки в них описуються події, що відбувалися на території
Харківської області, яка входила в зону військового управління
вермахту. Військова зона України охоплювала прифронтову смугу
окупованих українських земель.
У своїх творах-спогадах діти торкаються таких тем:
– власна трагедія, пов’язана з втратою рідних;
– трагедія радянських військовополонених;
– проблема голоду, “мєнка” (походи в навколишні села, де
обмінювались різні промислові товари на продукти) ;
– реквизиції продовольства, грабіж, що здійснювались окупантами;
– депортація молоді до Німеччини;
Війна очима дітей
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— примусова мобілізація місцевих жителів для роботи в “громадських господарствах” та на різних об’єктах;
— масова примусова евакуація населення на Захід;
— навчання дітей в “народній школі”
Усього до збірника включено 133 документи. Частина їх подається у скороченні. Місця скорочень позначені трьома крапками
в квадратних дужках. Документи згуртовані за адміністративнотериторіальним принципом.
Документи подаються мовою оригіналу, із збереженням стилю
викладу та мовних особливостей часу та регіону.
Назви районів та населених пунктів подаються згідно з
адміністративно-територіальним поділом відповідного періоду.
До науково-довідкового апарату увійшли: географічний покажчик, примітки, перелік документів.
Під текстом кожного документа вміщено легенду.
Географічний покажчик містить складений за алфавітом перелік зазначених у документах адміністративно-територіальних
одиниць і населених пунктів.
Примітки за змістом документа позначені позначкою посилання
(астериском) і розміщені на тій же сторінці, що і частина документа, до якої вони відносяться.
Дане видання надає можливість ознайомитись і ще з одним,
наряду з іншими, джерелом для уявлення правдивого образу
війни, в тому числі ІІ світової, Великої Вітчизняної.
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ВОЙНА
Было так весело и празднично. Было лето. Наш детский сад на
лето переехал в Ольшаны, под Харьковом. На всех праздниках я
пела, на Новый год была Снегурочкой. Воспитательница говорила
папе и маме: “Ваша Люся должна стать актрисой.”…
И вдруг родители срочно увозят нас в Харьков. Еще утром мы
в лесу на прогулке. Нарвали ромашек и сиреневых колокольчиков.
А вечером оказались дома, и увядший букет лежал на диване…
Все оборвалось мгновенно, неожиданно.
Всего пять с половиной лет я прожила “до войны”… Так мало!
“Война, война, война… Сталин, Россия… фашизм, Гитлер…
СССР, Родина…” – слышалось отовсюду.
Что такое война? Почему они ее боятся? Мне было очень
любопытно – что такое “пострадало от бомбежки”? Как это
выглядит? …
24 октября 1941 года в Харьков вошли немцы. В городе как
будто все вымерло. Только по булыжной мостовой Клочковской
улицы шли немецкие войска, ехали машины, танки, орудия. Не
было ни выстрелов, ни шума. Жители группками осторожно спускались вниз по Клочковской, чтобы поближе рассмотреть: какие
же они немцы ?
Немцы шли, ехали молча. Никакой радости, никакого ликования по поводу взятия крупного города не было. Все холодно,
четко, равнодушно. На жителей не смотрели. Мы разглядывали
их дымчато-серую форму, лица, погоны. У некоторых под подбородками висели железные кресты. Впервые увидели и немецкие
танки, тоже с крестами…
Сейчас, когда я как бы заново проживаю те дни… Да, действительно, ужас. А тогда это была моя естественная жизнь. Довоенная – короткая и радостная – кончилась. И началась другая.
К ней я скоро привыкла. Я и не думала, какая у меня жизнь –
хорошая или плохая. Я знала и исполняла свои обязанности. Моя
Війна очима дітей
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главная обязанность была принести воды. А мама доставала топливо…Корней было много от вырванных при бомбежке деревьев.
Корни горели хорошо. После взрывов мама ходила по развалинам
в поисках “деревянного”. Из разрушенных домов люди выносили
все, что горит…
Стою в очереди, закутанная с ног до головы. Торчит один
нос. Руки и ноги замерзают, едва только выходишь из дома.
А еще идти до проруби. А еще стоять… А люди в очереди серые,
мрачные. И ни одного слова, прямо гробовое молчание. И дети
сурово стоят. И тоже молчат. И так хочется с кем-нибудь поговорить! Чтобы не хотелось есть, чтобы не хотелось спать…
У каждого палка или кочерга, чтобы отталкивать трупы.
Немцы зимой трупы сбрасывали в Лопань. Течением их сносило
сюда. Иногда они застревали около проруби. Воду обязательно
кипятили… Под ведра приспосабливались большие железные банки, похожие на бидон, с отрезанным горлышком. А в пробитые
по бокам дырки продевалась проволока, перевитая несколько раз.
Она нещадно врезалась в закоченевшие ладони. Но воду я должна
принести домой. Так хотелось порадовать маму…Несу окоченевшими руками проклятые ведра, считаю шаги: “Папа на фронте,
ему трудно… всем трудно… маме трудно… Я донесу, я должна
донести! Немного, но донесу.”
И вдруг: “Айн момент, киндер! Ком, ком, гер! Шнель, шнель!”
Немец отдает твою воду коню… Домой идти? Выстоять еше раз
очередь? … Нет сил, ну, нет же сил. Вода нужна, и я поворачиваю назад, к проруби…
Гурченко Л.М. Аплодисменты. – М., 2003. – C. 18–21; 34–37.
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Письмові роботи учнів середніх шкіл
м. Харків та Харківської області –
спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.

м. Харків
№ 1
Письмова робота
Є. Бабової, учениці неповної середньої школи №16 м. Харків
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
13 грудня 1943 р.
Контрольная работа
по русскому языку
ученицы VI класса 16 школы
Бабовой Евгении
Что я пережила во время немецкой оккупации
Много горя пережили мы во время немецкой оккупации. Очень
тяжелые условия были тогда в Харькове. Подвоза продуктов не
было, если люди вырывались для того, чтобы привезти в город
продукты, или матери ехали на село, чтобы для своих детей привезти хлеба, так полицаи не давали проезжать на поездах, и не
только проезжать, а даже проходить по селам. Продукты забирали,
а людей избивали и как скот гнали на работы. Я тоже ходила на
село, для того, чтобы привезти хлеба и пшена, для того чтобы
можно было прожить неделю, но масла принести было невозможно, все молочные продукты и масло забирали немцы. Очень
тяжелые были зимние походы на сёла. Мы ехали с саночками по
полю, дул страшный ветер и мёл большой снег. Людей заметало по дороге, много шло матерей с маленькими детьми. Добыть
хлеба было очень тяжело. Это было большое переживание, пока
дойдешь домой, по дороге забирали на работы, оттуда забирали
в Германию.
Много, много горя переживали мы, жители Харькова, во время
немецкой оккупации. Нужно много и очень много писать, для того
чтобы передать все те случаи, которые мы переживали.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.134, арк. 48–49 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 2
Письмова робота
Пустоварової*, учениці неповної середньої школи №16
м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
		

13 грудня 1943 року
Контрольная работа
по русскому языку
уч[еницы] VI класса 16 школы
Пустоваровой

То, что пришлось пережить во время немецкой оккупации,
никогда не забудется, те ужасы и страдания никогда не изгладятся
в памяти. Пришлось и мне, тогда 14-летней девочке, перенести
немало. Однажды я с мамой была на базаре, нам нужно было
продать кое-что из одежды и купить хлеба. Вдруг народ бросился
бежать во все стороны, поднялась паника. Оказалось, подъехали
немецкие машины. Начали хватать людей и бросать их в машины.
Внезапно подскочил ко мне немец и крикнул: «Документ!» Мама
говорила ему, что мне всего 14 лет, но он оттолкнул маму, а
меня бросил на машину. От неожиданности и страха я заплакала,
на машине было много женщин, мужчин, подростков. Привезли
нас на ул. Сумскую, №79, зарегистрировали, и под конвоем, как
арестованных, отправили в Померки работать. Голодные, на холоде, мы долбили камни до самого вечера, никто не позаботился
о том, чтобы нам дали кушать. Вечером приехал немец, и грозно
крича, с дикой свирепостью, кричал на нас и сказал, чтобы завтра
в 6 часов утра все снова пришли на работу, а тот, кто не явится
на работу, будет наказан плетью и посажен в тюрьму. Перед этим
за несколько дней 15-летний мальчик не вышел на работу, к нему
пришли домой, избили до полусмерти и посадили в тюрьму.
Я три дня ходила в Померки на работу, чтобы выручить мамин
паспорт, так как тогда немец забрал и меня и мамин паспорт.
* Ім’я не вказано.
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Несколько дней после этого я не ночевала дома, боясь, чтобы за
мной не пришла полиция. Никогда не приходилось мне видеть,
чтобы от людей прятались, как от зверей. Никогда не забудутся все переживания, издевательства, грабежи варваров во время
пребывания их на украинской земле.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.134, арк.69–70 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 3
Письмова робота
Л. Клубаньової, учениці неповної середньої школи №16
м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
13 грудня 1943 р.
Контрольная работа
по русскому языку
уч. 6-го кл[асса] «А» шк[олы] 16
Клубаневой Ларисы Константиновны
Что я пережила во время немецкой оккупации
Не забыть мне того, что я пережила во время немецкой оккупации. Было это в 1941 году. Был страшный голод, люди ездили
на село, чтобы выменять себе кусок хлеба. Уже ездили поезда
товарные. Люди не могли уже идти и садились на эти поезда.
Вот и я с моей мамой сели в поезд. Прошли мы 75 км, растерли
ноги и не могли дальше идти. Сели мы в вагон, чтобы немного подъехать. К нам в вагон зашел полицейский с немцами и
спросил документ, это означало: надо что-то давать. Люди собрали полсотни яиц и 100 руб. денег. Мы им дали и они ушли.
Через некоторое время подошли другие, мы еще собрали, и так
повторилось четыре раза. Наконец поезд тронулся, и мы поехали.
Доехав до ближайшей станции, поезд остановился, и на станции
14
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показалось несколько немцев с собаками. Когда поезд остановился, немцы открыли все двери вагонов и спустили собак. Собаки
бросились на людей, вырывали куски мяса из ног, бросались к
лицу и к горлу. Кровь лилась потоком. Я с мамой как-то свалилась с вагона и очутилась в какой-то яме, обросшей колючками.
Мы были исцарапаны. Маму собака схватила за ногу, но, увидев
убегающего мужчину, тотчас погналась за ним и свалила его с
ног. Я потеряла сознание и очнулась в крайней деревенской хате.
Меня принес туда один мужчина с нашего вагона, как слышала я
из разговора мамы. Меня привела в чувство хозяйка этого дома.
У нас пропало все, что мы везли менять. Измученные,
израненные, мы пешком вернулись домой ни с чем. В этот час
дома у нас не было ни кусочка хлеба. Немцы забрали дома и то,
что было. Два дня мы сидели голодные, у мамы болела нога, потом нам помогли люди, нога у мамы зажила и она отправилась
сама опять на менку пешком. Этот случай навсегда останется в
памяти. Теперь я учусь в школе, папа работает, мама работает.
И я помогаю общественной работой в тылу фронту. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.134, арк.52–53 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 4
Письмова робота
Г. Колісникової, учениці неповної середньої школи № 134
м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
14 грудня 1943 р.
учениці 7-го класу
134 середн[ьої] школи
Колісникової Г.
Що я пережила під час німецької окупації
24 жовтня 1941 року, коли німці вступили в Харків, вони з
першого разу показали себе. Як тільки вони вступили в місто,
Війна очима дітей
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то з першого разу почали ходити по квартирах і забирати цінні
речі і продукти. На другий день в центрі міста висіли повішені.
Люди жахалися німців і боялись виходити на вулицю. Деякі люди
чекали німців і виходили їх зустрічати. Один раз німець і український перекладач прийшли до нас і почали шукати цукор і яйця.
Коли вони полізли в буфет і знайшли цукерки, то їх забрали, хоч
ми і просили їх, щоб вони не брали. Тоді мама взяла на руки
сестру трьох років і сказала, щоб вона не давала йому цукерок.
Як тільки вона побачила, що він узяв її цукерки, то вона почала
кричати: “Віддай, – каже, – то я папі оставила”. Але він поїв їх
усі, а їй дав усього три штуки, і пішли геть з хати.
Один раз німці зробили облогу і, хто не успів заховатись, то їх
забирали в Германію. Коли я почула, що німці ходять і забирають,
то я втекла з дому. Коли я вибігла, то не знала, куди ховатись.
Ми з дівчатами хотіли бігти на кладовище, але туди побігли всі
люди. Тоді ми побігли через річку на другий берег і поховались
в ярках. Коли німці побачили, що люди бігли на кладовище, вони
теж побігли туди. Це побачили люди і почали тікати. Тоді німці
почали стріляти. Всіх, кого вловили, забрали з собою. Коли надвечір я повернулась додому і вийшла у двір, я подумала, що вже
не забирають. Згодом у двір ідуть два німці і перекладач, вони
вели з собою двох чоловіків. Я хотіла заховатись, але не встигла,
бо вони мене побачили. Німці сказали мені, щоб я брала ложку,
миску і ковдру, і йшла з ними, але я сказала, що я не тут живу.
Перекладач наказав, щоб я показала свій документ, а я сказала,
що в мене його нема тому, що мені всього чотирнадцять років.
Він каже, цього не видно, бо, може, вам сімнадцять років. Він
сказав, щоб мати винесла будинкову книгу, але мене в книзі не
було записано. Коли мати йшла в будинок за книгою, вона сказала тихенько мені, щоб і я йшла в кімнату. Коли ми увійшли в
кімнату, вона сказала мені, щоб я тікала через вікно. Я вискочила
і побігла до сусідів на горище і заховалась. Коли мати винесла
книгу, вони подивились і пішли геть. Червона доблесна Армія
визволила нас від німецьких окупантів.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.134, арк. 255–256 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 5
Письмова робота
Є. Овденка, учня середньої чоловічої школи №32 м. Харків
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
14 грудня 1943 року
Учня 8 класу
32 сер[едньої] чол[овічої] школи
Овденко Євгена.
Що я пережив під час німецької окупації
З самого початку окупації міста Харкова німці справили на
мене тяжке враження. По вулицях висіли трупи повішених. На
тротуарах валялись трупи забитих і опухлих від голоду людей.
Спочатку ж, як німці зайшли в місто, вони почали грабувати
місцеве населення. На радянських громадян німці дивились, як
на тварин. Ходіння по вулицях дозволялось тільки до 4-ох годин.
Хто вийде після 4-ох годин хоч у двір, того німці розстрілювали.
16 грудня 1941 року німці наказали всьому єврейському населенню виїхати в бараки тракторного заводу і там їх знищили.
А хто не хотів виїжджати, того розстрілювали на місці. Коли
Червона Армія визволила місто Харків, всім було велике полегшення. Але недовго було полегшення. В березні Червона Армія
змушена була тимчасово відступити.
При другій окупації було ще гірше. В місто вдерлися есесівці. По всьому місті йшли погроми. Німці «шукали німецькі
речі». У нашому будинку розстріляли 4-ох чоловік: професораастронома, столяра, одного члена партії, повісили червоноармійця,
який залишився в однієї жінки.
По вулицях не можна було й пройти, німці забирали на роботи: мити машини, чистити чоботи або копати окопи. Більшість
людей вони відправили на каторгу до Німеччини. По місту валялися знов трупи забитих і пухлих радянських людей. На каторгу
в Німеччину було відправлено тисячі юнаків і дівчат.
Війна очима дітей
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В серпні місяці знов було свято: Червона Армія знову визволила місто. Люди цілувалися з червоноармійцями, співали пісень,
жінки з радощів плакали. На площі ім. Дзержинського о 12-ій
годині почався мітинг. Там показували зброю Червоної Армії.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.134, арк.90–91. Оригінал. Рукопис.

№ 6
З письмової роботи
І. Буяльської, учениці неповної середньої школи № 78
м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
14 грудня 1943 року
78 школа, 6 «Б»
Буяльской Ирины
“Что я переживала во время немецкой оккупации”
(Сочинение)
Полоса фронта всё ближе и ближе подходила к Харькову. Над
городом кружились вражеские самолёты. Взрывы бомб, пожары.
По городу была объявлена всеобщая эвакуация. Каждый день уходили эшелоны с эвакуированными. Мы с мамой тоже собрались
уезжать. Мама целые дни бегала, чтобы достать посадочный билет.
С нами оставались две бабушки. С большим трудом удалось маме
достать два билета, больше она никак не смогла достать. Оставить
наших старушек было нам очень тяжело, и мы решили остаться. Уже сильно гремела канонада. Фашистские самолеты каждый
день появлялись над городом. Шли жестокие бои в окрестностях
Харькова. Мужественно сражались советские бойцы, стойко сдерживали натиск фашистских орд. Но немцы бросали подкрепление
за подкреплением. Приходилось отступать. Сумрачные тянулись
цепи отступающих бойцов. Тяжело было покидать родной город,
но в сердце теплилась уверенность в скором возвращении в Харь18
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ков. Тяжело и нам, остающимся в городе. Не хотелось верить, что
в городе скоро будут хозяйничать немецкие фашисты. В городе
стояла гнетущая тишина. Мы несколько дней сидели в подвале.
Страшно, ужасно не по себе.
И вот 24 сентября* в город ворвались полчища немецких солдат. Сразу же в Харькове начались ужасные репрессии. Тысячи
невинных харьковчан гибли от рук озверелых фашистов. Весь город
был завешен трупами. Невозможно было выйти на улицу. Потекли
дни страшных мучений и переживаний. Люди страдали не только
физически, но и морально. Ведь каждую минуту можно было ожидать насилия и смерти от фашистских солдат. В квартиру вваливались пьяные мерзавцы, издевались, забирали вещи, продукты, всё,
что попадалось им на глаза. Не было воды. Приходилось идти за
водою по 4–5 километров. По дороге немцы отнимали воду. Часто
я приходила домой без капли воды. Дома тяжело заболела бабушка,
слегла моя мама. Я была в отчаянии. Мы доедали последние крохи.
В квартире ужасный холод. Тут от болезни и истощения скончалась
наша бабушка. Кое-как мы с мамой похоронили её.
В городе начался голод. Люди опухали и умирали. Полная
страданий, началась жизнь харьковчан под властью фашистов.
Чтобы добыть себе кусок хлеба, я с мамой поехала на менку по
селам. Приходилось делать 300–400 км, таща за собой тяжело
нагруженные сани. Стояли декабрьские морозы 30–40°. По дорогам тянулись вереницы меняльщиков. Сотни людей гибли посреди
дороги, замерзая от холода, падая от истощения, не имея сил тянуть за собою санки. Много детей не дождались своих матерей,
отцов, ушедших на менку. По улицам ходили опухшие дети с
протянутой ручкой, прося жалобным голосом подаяния. Если было
у прохожего что-нибудь съестное: кусочек хлеба, бурачка, картошки, то делились с ними, отрывая от себя драгоценную крошку.
Откормленные немцы с фотоаппаратами в руках ходили по городу и снимали разрушенные дома, опухших людей для своих
киножурналов. Хотелось задушить этих мерзавцев. Ведь это они
разрушили наши города, свободных зажиточных советских граж* Так у документі. Помилка автора. Йдеться про події 24 жовтня 1941 року.
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дан сделали нищими. А теперь кричат по всему миру, посмотрите,
мол, какая несчастная страна.
Но начались ещё большие мучения. На улицах появился приказ о “добровольной“ мобилизации молодежи в Германию. И вот
начались облавы, невозможно было пройти по улице без страха
быть схваченной немецкими жандармами и отправленной в 15–
ую школу. Оттуда отправляли в рабство в Германию. Я два раза
получала повестки. Приходилось скрываться по подвалам и чердакам. Маме самой приходилось ездить на менку. После каждой
поездки она возвращалась изнуренная, ещё больше похудевшая.
Наконец, вернувшись после одной поездки, она совсем слегла.
Ехать на село я не могла, грозила опасность быть схваченной
полицаями, а, во-вторых, оставить тяжело больную мать на руки
старенькой бабушки было невозможно. Каждый день, закутавшись,
как старушка, чтобы не приметили жандармы, бежала я на базар,
чтобы продать вещи и купить продукты. Целые дни простаивала на базаре, чтобы продать какую-нибудь вещь. И потом, вся
окоченевшая, бежала домой, неся пару стаканов муки, картошку.
Цены на продукты на базаре были невероятные. Чтобы поддержать
маму, мы отдавали всё ей, а сами ели шелуху от картошки. И такая мучительная жизнь тянулась 2 года. Но вот стали доноситься
слухи о наступлении наших войск. Скоро мы узнали об освобождении Орла, Белгорода. Немцы в невероятной панике летели из
Харькова. Наконец, и для Харькова настал счастливый день.[…]
Смерть немецким оккупантам!
Привет партизанам и партизанкам, которые борятся за освобождение Украины!
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.134, арк.107–110 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 7
З письмової роботи
О. Борох, учениці неповної середньої школи № 78 м. Харків
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
15 грудня 1943 р.
Сочинение
Уч[еницы] 7 кл[асса] “А”
78 шк[олы] Борох Нади
Что я переживала во время оккупации
Наступила осень 1941 года. Но это была не та осень, которая
всегда была на Украине. Это была хмурая и страшная осень. 24
октября – этот день навсегда останется в моей памяти. В этот
день Харьков впервые узнал, что такое немецкий террор. Впервые
за всю свою молодую жизнь, я почувствовала себя подневольной.
Над Харьковом собрались грозовые тучи. Террор свирепствовал
по всему городу. Страшно было показаться на улице. Немецкие
изверги могли схватить тебя и сделать все, что им только угодно.
Время шло. Началась ужасная зима 1942–1943 гг. Зима, которую забыть очень трудно. Люди пережили страшный голод.
Наш цветущий город превратился в могилу. Полные снега улицы,
иногда проходящие измученные люди, кучка немецких солдат –
вот всё, что можно было встретить в Харькове в эту суровую
зиму. Зимой фронт стоял всего в 30–40 километрах. Часто были
слышны отзвуки канонады. Когда слышали канонаду, то становилось как-то легче при мысли, что свои близко. Летом было тоже
очень трудно. Всё время чувство унижения не покидало меня.
Всегда при виде немцев, гнев наполнял мое сердце. Было тяжело
видеть их в своем городе, этих извергов, которые столько уничтожили и разрушили, столько людей лишили жизни.
За всё время оккупации я не имела ни одного спокойного дня.
Страх за свою жизнь, опасение за жизнь родных и близких были
постоянными спутниками.
Війна очима дітей
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Немцы хватали четырнадцатилетних девочек и насильно угоняли в рабство в Германию. В это время мне пришлось насильно
покинуть свой город и уйти на село. Я делала все, что могла,
только бы не попасть на каторгу в Германию.
Эти тяжелые дни оккупации прошли смутно. Жить не хотелось. Жизнь совершенно не интересовала.
В январе месяце первые немецкие войска начали отступать.
Целой вереницей они тянулись по улицам Харькова. Но вот последние фронтовики ушли. Началось вступление нашей родной
Красной Армии. Весь город наполнился шумом. По главной улице проходили советские танки, советские красноармейцы, наши
родные дорогие освободители. Сколько было радости, а от радости
слез при этой встрече.
Две недели промелькнули незаметно. Фашисты снова подошли
к Харькову. Немецкие бомбардировщики носились, как коршуны.
Сотнями бомб они засыпали наш родной город. Но на этот раз
я не решилась остаться в лапах у разъяренного врага. 9 марта я
покинула Харьков и ушла вместе с родной Красной Армией.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 113, арк. 132–133 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 8
Письмова робота
Ю. Фролової, учениці неповної середньої школи № 2
м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
21 грудня 1943 р.
Робота з української мови
уч[ениці] 7-го кл[асу] “Б” ІІ-ої школи
Фролової Юлії
Що я бачила в період тимчасової окупації
Коли німці прийшли, життя стало дуже важким. На другий
день, коли вибухнув міст, батька мого було забрано в заложники.
22
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Сидів у готелі “Інтернаціонал” два тижні. Кожного дня, коли я
носила йому їжу, то бачила в ямі багато вбитих людей. Коли
батько вийшов, він розповідав нам, як кожної ночі розстрілювали людей. Через деякий час батька по доносу забрали в гестапо.
Їсти не було чого, і матері доводилося їздити за хлібом. Я довго носила передачі батькові. Просидів батько в гестапо 2 місяці.
Одного разу, коли я принесла передачу батькові, то мені сказали,
що його вчора вивезли в Полтаву. З того часу не було чути про
батька нічого. До нас кожного дня приходили, трусили і забирали
речі. Якщо ми їм не давали, то вони казали, що і вас заберем.
Мене хотіли забрати в Германію. Я довгий час дома не була, і
мене не знайшли.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.134, арк. 20–21. Оригінал. Рукопис.

№ 9
З письмової роботи
Л. Пешехонової, учениці неповної середньої школи № 78
м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Грудень 1943 р.*
Уч[ениці] 6 кл[асу] “Б”
Пешехоновой Людмилы
Что я переживала во время оккупации
Туманное осеннее утро. В городе тишина, только изредка
слышно отрывистую речь на непонятном языке. Всматриваясь в
туман, можно различить группы людей в темнозелёных шинелях,
в касках, с автоматами в руках. Некоторые люди, переборовши
страх, выглянув на улицу, в страхе шептали: «Немцы»…
С первых же дней оккупации в городе производились массовые
аресты и расстрелы ни в чем неповинных людей. На балконах
центральных улиц, на телеграфных столбах, можно было видеть
*

Датовано за суміжними документами.
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раскачиваемых ветром повешенных мирных жителей. Каждый день
производились обыски и грабежи. Каждый день тысячи невинных
людей были замучены в застенках гестапо. Многих жутких душепотрясающих картин, была я очевидцем. Фашистские оккупанты
по-зверски истязали военнопленных. В лагере военнопленных
советские люди подвергались истязаниям, больных посылали на
тяжелые работы, не оказывали медицинской помощи. Многие из
них от побоев и истощения не в состоянии были держаться на
ногах. При попытке населения дать кому-либо из пленных кусок
хлеба, немецкие солдаты отгоняли советских людей, били их палками и прикладами.[…]
Мне также пришлось много пережить. Однажды днем моя
мама была подстрелена фашистским выродком. Разрывная пуля
попала в ногу и ее оторвало. Другую ногу поранило осколками.
Папа в то время находился в рядах Красной Армии. Учиться было
негде, да и кому тогда приходилось думать об этом. Думать приходилось о том, где бы достать кусок хлеба, чтобы не умереть с
голоду. Но весь ужас прошел. И теперь все это кажется длинным,
запутанным, кошмарным сном. Пребывание немцев в Харькове
оставило в моей памяти глубокий след. Пребывание фашистов в
моем родном городе сделало мне непоправимое горе, разрушившее
и спалившее город, останется навеки жить в моей памяти. Большое спасибо бойцам и командирам, доблестной Красной Армии
за освобождение от фашистского ярма. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 113, арк. 139-140. Оригінал. Рукопис.
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№ 10
Письмова робота
М. Толмачева, учня середньої школи № 82 м. Харків
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Грудень 1943 р.*
Письменная работа
по русскому языку
ученика 7 класса 82-й школы
Толмачева Михаила
Что я пережил за два года оккупации немцами гор. Харкова
24/Х 1941 г. немцы вступили в наш родной Харьков. По улицам раздавался топот кованых сапог. С первого же дня немцы
начали вести жестокую расправу с населением. Они вешали, расстреливали и мучили ни в чем неповинных людей.
Мне так же, как и многим другим, пришлось идти на работу, потому что школы были разбиты или заняты немцами под
казармы. Работал я и грузчиком на автомашине и ученикомслесарем. Особенно трудно было зимой. С 6 ч[асов] утра до 4
вечера приходилось находиться на морозе.
Жизнь была очень тяжелой. Люди ели павших лошадей,
мерзлые капустные листья и бураки. Смертность была такова,
что кладбища не вмещали покойников.
Мне делается страшно, как вспомню все те ужасы, свидетелем которых я был. Это время оккупации кажется мне тяжелым
кошмарным сном.
23 августа 1943 г. надолго останется мне в памяти, так как
в этот день я впервые увидел красноамейцев, освободивших наш
город от вражеской оккупации.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.134, арк. 119-120. Оригінал. Рукопис.
* Датовано за суміжними документами.
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№ 11
Письмова робота
Г. Журавель, учениці неповної середньої школи № 2 м. Харків
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Грудень 1943 р.*
5 кл[ас] “Б” 2-ої н/с школи
Журавель Галі
Що я бачила в період тимчасової окупації
23 листопада** до нас в місто Харків вступили німці. Почався
дуже великий голод. Ми дуже голодували, мама їздила на село
міняти. Батько робив у німців безплатно тяжкі роботи. 28 грудня
я поїхала на село до родичів, але в них теж не було чого їсти.
Німці забрали в них корову і весь хліб. Навесні, коли німці відступали, вбили мою рідну тітку, її чоловіка і маленьку дівчинку
чотирьох літ. Велику дівчину забрали в Германію.
Через 3 місяці я приїхала знов у Харків. По вулицях було
дуже сумно і страшно. Дома не було чого їсти, і я з мамою поїхала міняти. По дорозі німці все відбирали – доводилось обходити
великими ярами. Мені доводилось ходити і старцювати в німців
кусок хліба або тарілку супу. За це вони нас били прикладами.
В селі Таранівці німці спалили дім моєї рідної сестри. Їхнього
батька забрали на каторгу в Німеччину.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.134, арк. 3–4. Оригінал. Рукопис.

* Датовано за суміжними документами.
** Так у документі.
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№ 12
Письмова робота
О. Слюсаревої, учениці середньої школи № 26 м. Харків
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
1943 р.
Слюсарева О.
5 клас “А” 26 школи
Як я жила в часи окупації німцями м. Харкова
Як минуло мені 12 років, я вперше почула вибухи з гармат.
Це підступали німці до м. Харкова. Дуже тяжко мені було розлучитись з моїми дядьками та з червоноармійцями, які пішли
захищати батьківщину. Як вступили німці в м. Харків, почали
катувати людей. Вони вішали їх і безпощадно били. Я бачила, як
трупи людей, завернутих у дрантя, везли на саночках на кладовище. А там заривали в сніг, бо стара мати не в силах була копати
могилу в мороз. І залягла в моїм серці ненависть до ворогів.
Люди, щоб не вмерти з голоду, їздили на село. Багато людей
зовсім не повернулись до родини. А багато залишилось калік.
Моя мати їздила міняти і теж одморозила руки. Тітку мою, як
єврейку, німці закатували. І тепер тяжко дивитись на мого осиротілого брата, якому минуло 4 роки того дня, як її, бідну, забрали. Тяжко було матері розлучатися з малолітнім хлопчиком,
який теж не міг розлучиться з рідною матір’ю. При німцях ми не
могли вільно носити наші галстуки, які палають у нас на грудях.
Німецькі окупанти відняли у нас 2 роки.
Ось прийшла Червона Армія. Вона звільнила нас від ярма.
Дала право носити нам наші червоні галстуки і вчитися як можна
краще.
І тепер ми вчимось, бо треба вчитись на зло ворогові, а на
користь Батьківщині.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.134, арк.78, 78 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 13
Письмова робота
С. Загорного, учня середньої школи* м. Харків
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
1943 р.
Загорного Станислава
уч[еника] 6 кл[асса]
Что я пережил во время немецкой оккупации
Когда в Харьков вступили немецкие оккупанты, меня захватили дома и погнали на работу в пекарню. Проработал я там
полгода. Это была очень тяжелая работа. Нас, мальчишек, заставляли таскать мешки с мукой по шесть-семь пудов каждый.
Работали мы с шести утра до шести часов вечера, имея только час
перерыва. За плохую работу нас били чем попало – и руками и
ногами. Одного избили до полусмерти, перебив ему ребра и ноги.
Во время немецкой оккупации немецкие изверги уничтожили
десятки тысяч мирных жителей. На моих глазах повесили шесть
невинных евреев, обвиняя их в том, что они взорвали мост. Перед
своим отступлением немецкие изверги жгли всё на своем пути.
Убивали стариков, детей, насиловали девушек. Двадцать третьего
августа под напором нашей доблестной Красной Армии немецкие
изверги в панике пустились в бегство, оставляя на своем пути
развалины и пепелища. Наш родной Харьков был снова советский.
Слава нашей непобедимой Красной Армии, освободившей нас от
немецкого ига!
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.134, арк.163, 163 зв. Оригінал. Рукопис.

* Номер школи не вказано.
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№ 14
Письмова робота
В. Попова, учня середньої школи с. Піщанка
Красноградського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень 1944 р.**
Песчанск[ая] сред[няя] школа
Ученик 5-го “А” класса
Попов Виктор
Что я пережил во время немецкой оккупации
Это было в Харькове в январе 1941** года. Была хмурая погода
Накрап[ыв]ал мелкий дождь и холодный ветер бил в лицо. Наша семья – я, мама и брат ютились в маленькой холодной кухоньке. Мы
ходили в городской парк собирать дубовые желуди, перемалывали
их на мясорубке и пекли нечто похожее на лепешки. Мама заболела. У нее началась температура. У нас все съестные запасы
кончились, а от желудевых лепешек тянуло на рвоту.
По выздоровлении мама решила перевезти меня и брата в
Песчанку. Но двух сразу перевезти было невозможно, да и нечем. И вот в один из сырых дней, когда с разрушенных крыш
домов капала холодная вода, мама собрала себе котомку, отвела
5-летнего брата к соседям и навязавши мне небольшой узелок с
книжками вышли из Харькова на станцию Люботин, находящуюся
в 25 км. Перед выходом из дома я набрал штук десять книг и
мама все спрашивала меня: “Не много ли ты берешь книг? Не
набирай столько !” Мне было жаль расставаться со своими книгами и я отвечал: “ Разве это много?” Я даже подошел к зеркалу
и посмотрел, как я выгляжу с котомкой за плечами. Но когда мы
вышли за Харьков вес книг дал себя чувствовать.
* Датовано за суміжними документами.
** Так у документі. Ймовірно, йдеться про 1942 рік.
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По дороге всюду виднелись черные трупы замерзших во время пурги людей, которые шли менять на село. Таких трупов мы
встречали очень много. Мне очень хотелось есть, но наши лепешки были уже съедены и есть было нечего. На 15-м километре
от Харкова я окончательно выбился из сил и отдал свою котомку с книгами маме. Но вот показались уже хаты села Люботин.
Я обрадовался, что скоро мы прийдем на станцию и может нам
удастся сесть на немецкий поезд, отправлявшийся на Полтаву, а
с Полтавы мы уже доберемся до Краснограда. Я шел и шатался
от усталости. Вошли уже в село. Мама говорит: “Скоро уже и
станция”. Но станция все не показывалась. Я не мог уже двигать
ногами. Мама устала и еле плелась, подбадривая меня. Кое-как
дошли до люботинской станции. Стоял поезд. Люди говорили,
что едет в Полтаву. В поезде – немцы-железнодорожники. Мама
спрашивает: “Пан, можно сесть на поезд ?” А они кричат на нас
по-своему: “Ком в командатур! Командант! Командант!” Тут поезд
тронулся и мы остались стоять на перроне. Немцы прогнали нас
и мы с мамой пошли в село ночевать. На утро, чуть свет вышли
на станцию. Спросили у русских железнодорожников: “Какой из
поездов сегодня утром отходит на Полтаву ?” Они нам указали.
Мы залезли в полуразбитый товарный вагон и притаились в углу.
На дворе был мороз. Через несколько минут послышались голоса
и несколько семей с детьми, ехавших из Донбасса, сели в наш
вагон. Людей набилось очень много. Дети начали плакать. Один
фриц, услышав этот плач, вошел в вагон и начал кричать: “Век!
Век, рус!” Но видя, что сидевшие люди не хотят выходить из
вагона, он начал брать узелки и выбрасывать в окно. Женщины
начали плакать, просить: “Пан, кляйн киндер! (маленькие дети) Не
выбрасывайте наши вещи! ” Но немец был неумолим. Он рассердился, начал бить людей палкой. Один мужчина не хотел сходить
с вагона. Тогда немец пихнул его с вагона и мужчина, падая вниз,
ударился о рельсу и разбил себе лицо. Немец прогнал и других
людей, в том числе и нас с мамой. Я очень испугался как немец
издевался над людьми. Мама взяла меня за руку и повела вдоль
поезда. Я кричал: “Мама, пойдем отсюда, нас могут убить.” Но
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мама все вела меня вдоль поезда. Мы обогнули поезд и с противоположной стороны отодвинули дверь в одном из вагонов и сели.
Мама задвинула вагонные двери. С замиранием сердца мы ждали
отхода поезда. Вот послышалась немецкая лающая речь того же
немца, который бил людей. У меня душа ушла в пятки ! Но в
этот момент послышалось протяжное “ту-ту-у…” и поезд медленно
начал двигаться. Это была большая для нас радость!
На второй день мы приехали в Красноград и благополучно
добрались до Песчанки.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.118, арк. 192–193зв., 199. Оригінал. Рукопис.

№ 15
З письмової роботи
В. Правдюка, учня неповної середньої школи
смт Коротич Харківського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
22 квітня 1944 р.
Уч[ня] ІV класу
Правдюка Володимира
Самотвір на тему:
Що я пережив під час німецької окупації
[…] Я жив тоді в Харкові. В останній день перед відходом
червоних, я попращався з братом, що ішов разом з червоними.
Сумно було на серці. Я прийшов зі станції додому. Думки мої
переплутались і я не міг зібрати їх до купи. Я почав думати про
майбутнє, про німців. Моя уява малювала мені їх якимись незвичайними, страшними. Але на ділі вони були такими, що моя
увага не могла намалювати нічого подібного.
Занявши Харків, вони зразу показали себе. Одного разу я сидів сам у хаті. Раптом вірвались два відгодовані німці. Мовчки,
тільки зкоса поглянувши на мене, вони кинулись шарити скрізь
Війна очима дітей
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по шафах, під ліжком. Переворушивши все, розкидавши, вони
кінець кінцем натрапили на муку, забрали її і пішли. Я стояв,
як громом прибитий. Якось дико здавалось, коли бачиш, як якісь
чужі люди приходять до тебе і хазяйнують так, ніби тебе тут і
нема. Та приходилось миритись.
Ми лишились зовсім без продуктів. Важко було. Приходилось
їздити на мінку. Якось пережили зиму. Я з матір’ю пішов працювати у радгосп*, щоб як-небудь прожити, не вмерти з голоду.
Не заробили ми нічого. Влітку, коли ми працювали в радгоспі,
німці розграбили в Харкові нашу квартиру, потрощили меблю.
В період другої окупації німці стали ще лютіші. Під палкою
вони примушували працювати на себе. Мене теж вигнали працювати
на шлях. Не раз приходилось получати палки, а раз, коли я не вийшов на роботу, мене посадили на два дня в холодний, сирий льох.
Та ось під могутніми ударами Червоної Армії фашисти почали
відступати.[…] Вони палили, руйнували все по своїй дорозі, але
це не спасло їх. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.131, арк. 86-87. Оригінал. Рукопис.

№ 16
З письмової роботи
С. Ткач, учениці неповної середньої школи м. Красноград
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
20 травня 1944 р.
Уч[ениці] V класу
Красноградської нсш
Ткач Світлани
Що я пережила під час окупації
20 жовтня 1941 р. фашисти почали нищівні нальоти авіції на
Харків. Нальоти були спрямовані на житлові квартали міста. 21
* В окупаційний період – «державне господарство».
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цього ж місяця наші частини поступово почали відходити з нашого міста. 24 жовтня 1941 фашистські варвари повністю захопили
рідне місто. Почалось грабування німецькими солдатами жителів. Увійшовши в квартиру, зараз же своїми хижацькими руками
зриває гардіни, скатертину й інші речі й суне в свій бездонний
мішок.
Один випадок навіки залишиться в моїй пам’яті. Одного осіннього дня німці оголосили, що на площі Дзержинського буде
встановлено радіоприймач і щоб люди, які живуть поблизу площі
обов’язково прийшли. Нічого не знавши, прийшла й я з своїми
товаришами. На площі дійсно був встановлений радіоприймач.
По радіо сказали, що німцями взято м. Севастополь. Люди стояли, сумно похилиливши голови. Але раптом на балкон будинку
ОблВКП(б) вийшли два німецькі палачі й вивели з собою літнього чоловіка із зв’язаними за спиною руками, на грудях висіла дощечка, на якій було написано: “Партизан”. Не встигли ми
й опам’ятатись, як людина висіла на балконі. Почалися крики й
плач. Після цього випадку ніхто не виходив слухати радіо.[…]
За взрив Катеринославського мосту було розстріляно чотириста чоловік.
Після захоплення німцями городу почався голод. Люди ходили
пухлі. В розбитих домах лежали мертві люди. […] Я з мамою,
щоб не вмерти голодною смертю ходила міняти за 100–150 км.
Літом ми переїхали в місто Красноград. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 118, арк. 164, 164 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 17
Письмова робота
Помєльцова,* учня середньої школи м. Чугуїв
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
5 березня 1945 р.
Письменная работа
по русскому языку
Уч[еника] 6 “А” кл[асса]
Помельцова
Что я пережил во время немецкой оккупации
Как только вступили немцы первый раз в Харьков, они с первого дня на моих глазах повесили партизана. Этот извергский
поступок никогда не забудется. Это происходило на площади
Дзержинского в доме О.П.** (большевиков) на балконе. Играло
радио. Собирался народ. Когда на площади собралось довольно
много людей, радио перестало играть. Все стояли и смотрели на
балкон, какая причина молчания. Вдруг трое немцев вынесли на
руках, с закрытым лицом мужчину с надписью «партизан».[…]
Всем стала ясна картина. Вдруг из толпы раздается плачущий
голос жены: «Ваня, Ваня, где ты был ? Мы тебя трое суток искали!» Народ начал суетиться и стали слышны мне непонятные
слова, которые доносились из толпы. Один немец, подойдя к перилу, завязал толстую веревку за железную трубу, а другой одевал
петлю на голову партизана. Он крикнул: «Бейте извергов. Скоро
наши прийдут!» Его подняли трое немцев и опустили через перило. Он повис. И, чуть-чуть вздрагивая от боли несколько минут, простился со своей жизнью. Я больше ничего не помню, что
происходило на площади, как вдруг я от усталости очутился на
своей улице, остановившись на углу.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 136, арк. 65, 65 зв. Оригінал. Рукопис.
* Ім’я не вказано.
** Читати: “обком партії”.
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Балаклійський район
№ 18
З письмової роботи
Р. Проценко, учениці неповної середньої школи м. Балаклія
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
5 квітня 1944 р.
г. Балаклея
уч[еницы] VII класса
Б[алаклейской] н/с школы
Проценко Р.
Как я переживала в дни немецкой оккупации
1941 г. Ярко смотрит солнышко, весело поют птички, работают
люди. Как хорошо посмотреть на их жизнерадостные лица! Ведь
это мирное время. И сразу насунулась черная туча. Немец пошел
на нашу страну войной. Наша семья состояла из 4 членов. Отец
работал на военном заводе и сразу эвакуировался с рабочими в
тыл. Нас осталось трое. Мать тоже ушла на работу. Учеба прекратилась. В одно пасмурное утро из города ушли последние части
Красной Армии. «Немцы! Скоро будут немцы!» – было слышно
всюду. Какое это тяжелое слово! При слове «немец» воображалась
смерть, истязание. Начался грабеж. По улицам ездят подводы, за
ними вооруженные немцы. Тащили все. От мебели до ложек. […]
В городе царила дневная ночь. Окна забитые, двери закрытые,
людей не увидишь.[…]
По улице ведут военнопленных. Они идут босые, голодные, а
к ним даже и не подпускают ближе наших людей. В это время
убило моего брата 11-ти лет. Это была тяжелая утрата в нашей
семье. Мы плачем, а немцы смеялись над нашими слезьми.
Когда отошел фронт, начали гонять на работу. Все лето прошло под чисткой дорог, уборкой бурьяна и других мелких работ.
Війна очима дітей
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Настала зима. Все запасы продуктов кончались. Надо было идти
на работу. Тяжело было работать на пути, среди снега, за 300
грамм хлеба, но все-таки мама ушла. Так пошли дни за днями
изнурительной работы под надзором немца. Но в одно морозное
утро, когда так рано встало солнышко, немцы зашевелились. На
базаре показались какие-то незнакомые люди в длинных кожухах.
Это старосты да полиция удирала с окрестных мест. Красная Армия наступала. 5 февраля 1943 г., когда мама пошла на работу,
«правителей» не оказалось. Они убежали ночью, даже не приняв
боя. Весь город торжествовал. Над нашим городом снова взвился
красный флаг. […]
После черных дней, наступила радость. Теперь уже враг далеко. Мы снова учимся, но раны, нанесенные немцами, еще горят
кровью. Ведь еще же есть наши люди в оккупированной территории. И еще немцы издеваются над жителями и моими сестрами,
которых он угнал в Германию. И мое сердце не успокоится до
тех пор, пока вся страна не будет торжествовать победу. И этот
час уже недалеко.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 102, арк. 149-150 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 19
Письмова робота
Ф. Шаповала, учня неповної середньої школи м. Балаклія
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
7 квітня 1944 р.
Робота Шаповала Федора
4-й клас “А”
Як я жив під час німецької окупації
Коли я почув, що началась війна, почали мобілізовувати в
Червону Армію. Забрали мого батька. Потім мені стало страшно,
що скоро прийдуть німці. Німці прийшли. Заскочив до нас німець,
почав шукати, що треба і що не треба. Потім прийшли до нас
офіцери і вигнали нас з хати. Перейшли до сусідки на квартиру.
Дуже погано жилося. Німці забрали в нас хліб, картоплю, свиней,
курей і хотіли забрати мою гармошку, але я повиймав голоса.
Німці й не забрали її. Потім мене забрали на роботу дрова рубати, воду носити і прибирати в кімнаті. Заставляли робити дуже, а
їсти не давали. Манили мене, щоб я почав курити, давали сигарет,
але я на них і дивитись не хотів. Потім вони почали відступати.
А я й запитав у свого пана Отто: “що це ви собираєтесь дуже
швидко ?” А він мені відповів ударом по спині. Коли німці відступили, а ми пересилились в свою хату, там було побито. Піч
завалили, стулки побили. Почали ми прибирати в хаті.
Вступили наші бійці, а з бійцями прийшов і мій батько контужений. Я був дуже веселий, що вступили червоні бійці в наше
місто Балаклею. Мого батька знову забрали на фронт. І загинув
на Ізюмському направлінні.
Обіцяю вчитись тільки на “4” та на “5” за визволення нас від
німецького гніту.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр. 103, арк. 91–91 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 20
Письмова робота
Александрової*, учениці неповної середньої школи
м. Балаклія (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
7 квітня 1944 р.
Робота
Александрової
уч[ениці] IV класу нсш
Як я жила під час німецької окупації
Коли почалась війна, то мій батько евакуірувався на Урал.
Я залишилась з мамою дома. Як тільки виїхав завод, Балаклія
зразу засмутніла, вікна ганяв вітер, вони билися. В грудні ввійшли німці, вони зразу почали грабувати, забирати курей, свиней
і корів. Ми з мамою були в бабушки, коли ввійшли німці, то
до бабушки зайшов німець і схватив подушку, а потім кричить:
«Никс партизан ? » А мама каже, що нема. Він вискочив і побіг
в другу хату. Як люті звірі бігали німці з хати в хату.
При німцях я ходила в школу, там казали, щоб палили книжки, але я не послухала і не спалила ні одної книги. Потім зловіщий хижак почав відправляти молодь в Німеччину, забрали і
моїх двоюродних три сестри і одного брата, і зараз мелькають
платочки і сині, і красні, і білі, коли кивали з вагонів. А п’ятого
лютого** вступила Червона Армія, я з радістю пішла зустрічати
своїх бійців.
Смерть німецьким розбійникам! Желаю, я піонерка четвертого
класу, Червоній Армії найлучших успіхів на фронтах! Добивайте
німецьких загарбників.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 103, арк. 99–100. Оригінал Рукопис.

* Ім’я не вказано.
** м. Балаклія було визволено від німецьких окупантів 5 лютого 1943 року.
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№ 21
З письмової роботи
Н. Чаговець, учениці середньої школи
смт Андріївка Перша Балаклійського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
7 квітня 1944 р.
Уч[ениці] VIII кл[асу]
Чаговець Ніни
Твір на тему: “В якому становищі я знаходилась
під час німецької окупації”
Осінню, 1941, коли наші війська відійшли назад, слідом за
нашими бійцями прийшли німецькі загарбники. Зразу почувся
жах... З первого ж дня життя погіршало. Німецькі ненависники
зразу почали ганяти на кінську роботу. Приказували запрягатись
дівчатам і жінкам у санки і возити сосну. В цьому числі робітників була і я. Тягнеш сосну і сльози ринуть у кожного із очей.
Дотягнеш до комендатури, а комендант ще й «пожаліє», коли ні
того, так другого, поб’є.
Коли пройшло місяців два в таких муках, проклятий Гітлер
видумав нову ще гіршу кару, почали брати в Германію на каторгу.
Почав[ся] смуток в нашій хаті. Пройшло кілька днів, і приносять
поліцаї повістку старшій сестрі. І через два дні, в серпні місяці,
поїхала під вартою поліцаїв в Харьків, а там далі і далі. Через дві
неділі приносять і мені. Зовсім жах обняв душу. Мати говорить:
«Хай що хочуть роблять, а тебе не пустю». Так і сталося. Прийшов поліцай і забрав в комендатуру, там уже було багато дівчат.
Повезли в Харьків і там з допомогою харьківської переводчиці я
вернулась назад. Приносять через 3 дня іще повістку. На цей раз
я з під конвою втекла, і пішла геть з свого села. І так я спасла
своє життя, а сестричка там в проклятій каторзі.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 102, арк. 48–48 зв. Оригінал. Рукопис.

Війна очима дітей

39

№ 22
Письмова робота
Л. Яновської, учениці середньої школи м. Балаклія
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
10 квітня 1944 р.
Уч[ениці] 5 кл[асу]
Яновської Людмили М.
Як я жила під час окупації
Коли наше місто було окуповано німцями, то мені прийшлося
переживати гірке життя. Маму мою було ранено у ліву ногу. Після
цього я залишилася з бабушкою. Було у нас трохи ячменю і його
забрав німець. Їсти в нас не було нічого. Мамі давали півлітра
молока, але вона його не їла, а заставляла мене нести молоко у
село обмінювати на хліб.
Пройшло ще місяці два й мама моя потроху стала виздоравлювати. Але їсти нам все рівно було нічого. Ми вирішили, що
з бабушкою будемо ходити собирати милостиню. Проходили ми
п’ять місяців. Один раз пішла я в село. Стою біля хати. Підходить до мене поліцейський і питає: “Ти, дівчино, не єврейка?”. У
мене так щось заболіло серце. Я йому кажу, що не єврейка. Він
не повірив і повів у сільраду. Пішла я з ним. От що там було.
Питали мене, яка моя національність. Я їм казала, що я чиста
росіянка. Мене відпустили.
Слава Червоній армії, нашій визволительниці!
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.103, арк.91–91зв. Оригінал. Рукопис.

40

Збірник архівних документів

№ 23
З письмової роботи
К. Блудової, учениці середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень 1945 р.**
Блудовой К.
До войны мы жили хорошо, было все у нас. Потом неожиданно пришли немецкие звери. […] Когда они вступили в наше село
Шевелевку, то стали забирать, что ни есть. Они у нас забрали
сразу 8 чувалов пшеницы, потому что мы ее не вспели спрятать.
И когда стали они забирать у нас хлеб, то мы все плакали, а отец
стал с ними драться; когда стали они лезть на горище, то отец
мой стал стаскивать их… Тогда подбежали пятеро немцев и схватили отца и стали его бить. Потом они говорили, что “застрелим”.
Тогда он стал от их прятаться. Но тут скоро выехала та часть
и он остался в живых. Когда немцы пришли, то у нас забрали
корову, потом стали забирать у всех колхозников и за неделю
они поели 40 коров. Пока приехал комендант и прекратил брать.
Когда наши солдаты были в нашем селе, они не могли выйти…
То наши люди стали их переодевать в вольное. Мы переодевали 4 наших бойцов. Потом наша соседка переодела мою сестру,
было звать Нина. Когда она была в нашем селе, то она говорила,
что “все равно за себя убью 10 солдат и буду в своей Красной
Армии”. Когда была наша Красная Армия, то мы им расчищали
дороги. Партизаны у нас жили в камышах. Ночью они приходили и мы им давали хлеб, а рано утром уходили опять в камыш.
Когда немцы гнали наших солдат пленных, то мы им выносили
хлеб, сухари.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 103, арк. 25, 25 зв. Оригінал. Рукопис.
* Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі “Письменные
работы школьников Балаклеевского района – воспоминания о пережитом во время немецкой оккупации 1941-1943 гг.” У документі йдеться про події у с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області.
** Датовано за суміжним документами.
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№ 24
З письмової роботи
П. Караченцевої, учениці середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень 1945 р.****
Караченцевой Пелагеи
Было тихо, спокойно мы учились в школе. Вдруг из-за горы
пришла немецкая разведка, а за разведкой пришли варвары и
начали забирать курей, свиней, гусей, уток. Люди испугались в
смерть, немцы стали по хатам ходить забирать, что им понравится, пришли к нам, забрали хлеб, из хаты выгнали, говорят:
«Партизан, партизан». Берут все, бьют. Пришел офицер глаза
вытрещил, вынимает нагайку, маму ударил. Папаша стал заступаться, они и папашу ударили.[…]
Немцы отправляли наших людей в Германию. Люди плакали,
прятались. Под конвоем гнали и люди шли как мертвые. Немцы
убивали людей, били, мучили. Моего отца Караченцева Федота С.
убили. Вечером пришли немцы говорят: ”Пойдем на работу”. Отец
говорит: “Я больной”. Но они приказали идти. В тот вечер забрали четверо человек Караченцева Ф.С., Разинькова А.М., Каменева В.А., Каменева Д.В. Вывели их за село, мучили их, издевались
над ними и расстреляли их. Мы ещё не знали, как их побили, а
не допустили посмотреть на них, немцы обнаружили у них ружья.
Взяли их и повели на кладбище. Там всячески мучили их, заставили выкопать ямку и расстреляли их. Долгое время лежали они
в этих ямках не похороненные. Родных к трупам не пускали. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 103, арк. 38, 38 зв. Оригінал. Рукопис.
* Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі “Письменные
работы школьников Балаклеевского района – воспоминания о пережитом во время
немецкой оккупации 1941-1943 гг.” (ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 103). За змістом
архівної справи у документі йдеться про події в с. Асеївка Балаклійського району
Харківської області.
** Датовано за суміжними документами.
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Барвінківський район
№ 25
Спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.
В. Коваленко, учениці Гаврилівської середньої школи,
жительки с. Семенівка Барвінківського району**
1944 р.

Учениця 7 кл[асу]
Коваленко Віра
Гавр[илівська]с/ш, жителька
с. Семенівка

Розправи фашистів з нашими бійцями і мирним населенням
Був 1943 рік. Наші війська знову повернулися до нас. Але не
надовго. Ворог зробив обхід і частини Червоної Армії попали в
кільце. 23 лютого в наше село Семенівку увірвалися німці. Полонених червоноармійців розстрілювали прямо біля вікон і дверей
будинків. Люди були налякані і майже не виходили з будинків
і підвалів. Розправившись з обеззброєними червоноармійцями і
раненими, машини поїхали далі.
Через декілька днів частини Червоної Армії, що були в кільці,
стали рухатися ближче до фронту, щоб прорватися і дістатися до
своїх частин.
Одного разу в наше село Семенівку перед світанком прийшли
півтори тисячі бійців з кіньми і озброєнням. Вони рухалися вночі,
а вдень відпочивали. І вдень в село в’їхала німецька автомашина
по яйця та кури, не знаючи про те, що тут є червоноармійці.
А ті засіли і підбили цю машину, поранивши одного німця. Але
проклятий фріц удрав і повідомив про це свою частину. Вони
думали, що тут діють партизани, і вирішили винищити людей і
спалити село. На другий день в село в’їхали автомашини, напо* З архівної справи “Воспоминания граждан Барвенковского района о пережитом во
время немецкой оккупации” (ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 141)
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внені німцями і почали забирати всіх чоловіків і молодих хлопців.
За машинами тягли пушки.
У колгоспі “Червоний партизан” нашого села почулися гвинтівочні постріли, тріск автоматів і вибух гранат. То німці вивели
за село, до глинища 10 чоловіків і хлопців і стали розстрілювати.
Сім було вбито, а три упали під убитих і зосталися живі. Стали розстрілювати полонених і ранених. Деяких ранених стріляли
прямо на ліжках. Через деякий час поприїжджали комендант села,
старшина*, поліцейські і інші, вони теж розстріляли багато партійних партизанів. І інших ні в чим невинних людей.
Але настав час, коли знову на нашій землі засіяло сонце і
не стало підлих вбивців. Наші герої-воїни ідуть все далі й далі,
відплачуючи гітлерівським душогубам за кров наших закатованих
людей.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.141, арк.29 зв. – 30 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 26
Письмова робота
В. Недвиги, учня середньої школи №1 м. Барвінкове
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
7 березня 1945 р.
Робота уч[ня] 7 “А” кл[асу]
Недвиги В.
Що переживав я під час окупації
Це було під час німецької окупації навесні 1943 р. Річка Сухий Торець, що протікає по території м. Барвінково, дуже розлилась. Вночі був мороз і вода замерзла, так, що вранці лід міг
видержати людину. Зранку німці задумали будувати переходку
через воду шириною метрів 50. Вони прикотили сюди кілька залізних діжок, забрали в людей все, що попадалось під руки: до* Так у документі. Мається на увазі староста.
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шки, колеса, візки. Потім німці почали завертати сюди людей,
що проходили мимо. Більшість з них були ребята років 13 – 15.
Німці заставили їх лізти в льодяну воду і намощати дошки на
переходку. Зранку можна було бігом пробігти по льоду, а потім
лід став валитись і люди бродили в холодній воді, яка сягала
пояса. Так вони були примушені працювати до полудня, поки не
закінчили будувати переходку. Деякі з ребят зуміли втекти, але
більшості з них прийшлось бути мокрими до полудня, а потім
бігти додому, щоб обсушитись.
Ось як поводились німці з людьми в тимчасово загарбаних
ними районах.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.104, арк. 81, 81 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 27
Письмова робота
О. Зірки, учня середньої школи №1 м. Барвінкове
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
19 березня 1945 р.
Зірка Олександр
Що я пережив під час німецької окупації
Це було 20 октября* 1941 року. Наші війська тимчасово покидали місто. Ми з своєю матір’ю сиділи в підвалі. Бій поступово
почав стихати. Над нашою головою заговорили по-німецькому.
Ми ще раньше знали про варварства фашистів, но тут нам прийшлося стати самими очевидцями. Вони почали наводити “новий
європейський порядок”.
Німці почали розстрілювати ранених бійців, які не встигли
відійти зі своїми частинами. На нашому городі піймали туркменасержанта, якого на місці розстріляли. Заховати його не дозволили.
* За офіційними даними м. Барвінкове було окуповано німецькими військами 23 жовтня
1941 року.
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“Нові хазяїни” почали вивозити в своє логово дівчат і хлопців.
Я довше в Барвінкові жити не зміг… Я поїхав у село Мар’янка,
до своєї бабушки, і записався з 1929 року. До села зайшли наші
частини (28 лютого 1942 року), постояли 2 тижні й відступили.
Заходять німці. Почалися нові грабунки, побої, крадіжка, розстріл з удвоєною силою. На луки вийти неможливо, тому що пулі
так і вищать над головою, гусей та качок б’ють по річці. Ми з
другом вийшли у сад, коли це біжить з автоматом німець, схватив
Івана (коли він підбіг, я упав у кущ бузини) і потяг до річки. По
той бік скакала підстрелена гуска. І він заставив Івана роздягтися
і лізти по осінній воді за гускою. Він удав, ніби поліз, а сам під
берегом почав тікати. Німець це замітив і почав стріляти з автомата. Я йому крикнув, щоб він ліг, але ворожа куля уже догнала
його і вирвала усю потилицю. Німець і не підійшов до нього, не
звернув уваги. Йому все рівно, що убити собаку, що чоловіка.
Підійшла зима. Комендант села, товстий німчура з хижими
зеленими очима, приказав: “Поселитися у хліві всім колхозникам!”
Ми з дідусем і бабушкою стали жити у хліві, разом з коровою
і німецькими кіньми на сіні. Від сирості і морозів я захворів
легенями. Німці дозволили увійти в хату, тільки жити під полом.
Я проболів майже всю зиму. За цей час пройшло багато змін у
селі. Старосту вбили партизани. За нього розстріляли 60 чоловік.
Все село зганяли дивитися, як будуть стріляти “партизанів”. Мене
теж вигнали дивитися. Після цієї події я захворів іще дужче. Але
тут підійшли наші війська і визволили нас від цих людожерів.
Нехай більше ніколи не вертаються. “Ні, більш не вернуться”, –
сказав мені командир.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.104, арк. 83, 83 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 28
З письмової роботи
Колісник*, учениці середньої школи № 1 м. Барвінкове
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Колісник
8 кл[ас]

Березень 1945 р.**

Що я бачила при німцях
Глибокої осені 1941 р. наш город Барвінково забрали німецькі
фашисти… Одного разу ми пішли з подругою на базу УГР*** в сад
нарубати дров. В цей час приїхала закрита машина і стала біля
німецької столової, яка була недалеко від саду. Нас німці почали
бити і кричали, щоб ми йшли геть, але ми не пішли додому, а
сховалися в одному розбитому домі і дивилися, що то за машина.
Минут через 10 – 15 німці відкривають машину і звідти тягнуть
замучених, розкудланих партійних жінок. Ми стояли і дивилися, що далі буде. Вони повели їх до ям і там почали стріляти.
Прийшли німці і дивилися, сміючись на них. Прийшла черга до
молодої комсомолки. Вона не витерпіла знущання і шпурнула
ногою офіцера…вона хотіла помститися, але її зразу розстріляли.
Побачивши це ми побігли додому.
Німецькі фашисти дуже знущалися з українського народу. Забирали коров, ловили курей і били всіх, хто під руки попаде.
Але незабаром прийшла наша Червона Армія і звільнила нас від
німецького іга. Наші бійці кинулись зразу до цих ям, де був
вбитий наш народ. Вони знайшли дві ями повні і колодязь, але
в ньому невідомо скільки їх було. Коли почали їх откопувати, то
видно було, як німці знущалися з них: в одній ямі були вбиті
з попеченим обличчям, повикручуваними пальцями. В одній ямі
* Ім’я не вказано.
** Датовано за суміжними документами.
*** Так у документі.
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знайшли убитого старого діда, зв’язаного з своєю дочкою. […]
А в колодязі і не витягали, бо було дуже глибоко, і скільки їх
там було ніхто не знає. […]…
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.104, арк. 184,184 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 29
Письмова робота
Н. Ніжнової, учениці середньої школи № 1 м. Барвінкове
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень 1945р.*
Робота уч[ениці] 5 “Б” кл[асу]
Ніжнової Наді
Що я пережила під час окупації
Зимою 1942 року, коли наші відступили, німці евакуювали
наш район. То мені доводилося бачити кілька грізних пригод. […]
Вступивши вони стали по квартирах і стали на базу УГР**. Там
вони знайшли зручне провалля в кількох метрах від будинків.
До провалля вони привозили людей для розстрілу, до яких вони
чогось придирались. Після допиту вони зв’язували людей, садовили в машини-будки і, позакривавши двері в машинах, везли.
Коли привезуть до ями, машину спиняли біля будинку і виводили
людей, зв’язаних за руки, з машин, потім вели до ями, поставлять
і влучають пострілами з гвинтівок, люди падають. Другі ждуть
в машині. Потім і цих вже виводять з машини і ведуть до ями.
Побачивши це, німці біжать аж спотикаються, дивляться, веселі,
сміються. Так в день розстрілювали по 10 чоловік.
ІІ випадок.
Коли відступили наші, німці заїхали сюди ж таки, на базу
УГР, і захопили 70 душ полонених. Німці їх довго мучили, потім
наказали взятися за руки і поставати в кружок. Пізніше наказали,
* Датовано за суміжними документами.
** Так у документі.
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щоб вони кружком ходили. Кілька німців вилізли на двохповерховий будинок і з вікон почали строчити з автоматів. Полонені
падали один за одним на землю, як снопи. Перебивши всіх полонених, стягли на купу й підпалили. Червоноармійцям не вдалося
ні одному врятуватися. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр. 104, арк. 53, 53 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 30
Письмова робота
М. Ярошенка, учня середньої школи № 1 м. Барвінкове
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень 1945 р.*
Робота уч[ня] 5 “А” класу
Ярошенка Миколи Федоровича
Що я пережив під час окупації
У 1942 р. під час окупації німці захопили в полон багато
червоноармійців. Коли німці перегоняли з села в село червоноармійців, ми виходили на вулицю і виносили куски хліба і відра
з водою. То німці перекидали прикладами воду і били нас, щоб
ми не виносили хліба і сухарів своїм рідним червоноармійцям.
І стріляли по нас. Ну, ми кидали через забори куски хліба і сухарі. Коли побачим, ідуть по дорозі червоноармійці, ми накладаєм
хліба і води на дорозі.
Німці били дуже ранених червоноармійців, які не могли вже
йти, зійшовши кров’ю. А який червоноармієць не міг уже йти,
німці добивали прикладами.
В 1943 році німці почали відступати. Евакуіровали мирне населення і гнали пльотками людей геть. А самі підривали путі і
зірвали мельницю. Палили колгоспні сараї з хлібом, стоги немолоченого зерна. Палили селянські хати. Люди ховались по ярах,
по балках, щоб спастись від лютого ворога.
* Датовано за суміжними документами.
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Німці укопались на горі. Коли ми почули про вхід Червоної
Армії в місто Барвінково. Німців почали бомбардувати наші літаки. Та німці узнали, що нас не бомбардують і почали стріляти
з кулеметів і мінометів на нас. Ми почали тікати у своє рідне
місто Барвінково. Приїхали ми додому, хати були всі попалені. Ми
спали у сирих окопах. Коли німців одігнали дальше, ми почали
будувати собі будинки.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.104, арк. 46, 46 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 31
Письмова робота
З. Зірки, учениці середньої школи №1 м. Барвінкове
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень 1945 р.**
Уч[ениці] 5 “А” класу
Зірка З.
Що ми пережили під час німецьких окупантів
Мені приходилось під час німецької окупації один раз, коли
до нас стали на квартиру 5 німців, то мене унтер-офіцер заставив
чистити жакет і він сказав, щоб я його чистила паличкою, ну, я не
паличкою почистила, а вибила руками, вичистила як слід, но він
побачив у вікно, що я не палкою вибивала, а руками. От я заходю
в хату, він як хвата з рук жакет та мене як начав бити по спині,
то я начала плакать, він підходе вдруге і начав іще бити по щоках.
Іще я розкажу такий случай. Коли німецькі окупанти брали
наших красноармійців в полон, то вони як хотіли з них знущались. На ранених не признавали увагу**, що він безсильний, вимучені вони отставали, то вони їх били прикладами і стріляли.
Но мирні жителі їм виносили хліба, але німці не допускали нас
* Датовано за суміжними документами.
** Так у документі.
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до їх і били пльотками, но ми не звертали уваги на німців. Зимою, які умирали з голоду, то німці запрягали плєнних в бричку
і заставляли вивозити мертвих, які були босі, голі й роздіті. Так
[і]здівались німецькі окупанти з наших жителів.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.104, арк. 39, 39 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 32
З письмової роботи
Масюк*, учениці середньої школи №1 м. Барвінкове
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень 1945 р.**
Учениці 6 “А” класу
Масюк
Під час німецької окупації
Я була під час німецької окупації в селі Богодарово і спостерігала такі випадки. […]
У нашому селі був табір наших полонених. Під час дощу, коли
по дорозі не їдуть німецькі машини, тоді запрягають полонених і
везуть машини до м. Барвінково. А потім, коли повернуться, то їх
гонять на вигін, а німці ідуть по хатах і говорять: “Матка, кушать
руському солдатові.” Усе село несе, хто що може, їсти полоненим.
І моя мама понесла кушин*** молока і хліба. Німці перестріли її і
говорять: “Матка, що несеш ?”. Мама відповіла: “Чай ”. Але вони
не повірили і побачили, що там молоко, і забрали молоко і хліб, і
самі поїли. А як хто несе буряк або картоплю, то вони говорять,
це – руському солдатові. Багато полонених гинуло від такого харчування та муки. Так поводились німці з нашими полоненими.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.104, арк.197, 197 зв. Оригінал. Рукопис.
* Ім’я не вказано.
** Датовано за суміжними документами.
*** Так у документі.
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№ 33
Письмова робота
М. Осадчої, учениці середньої школи № 1 м. Барвінкове
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень 1945 р.*
Робота уч[ениці] 10 кл[асу]
Осадчої М.
Що я пережила під час окупації рідного міста
Під час окупації м. Барвінково німцями мені власними очима
довелось побачити, як сільськогосподарський комендант Барвінківського району, німецький офіцер, бив серед поля хлопця років
п’ятнадцяти. Страшно було дивитись на цю жахливу картину. Це
було 3 вересня 1942 року в радгоспі в Ільїчовці, 8 км від м. Барвінково, куди послали молодь м. Барвінково на скирдування хліба. Там ми повинні були працювати від сходу сонця до пізнього
вечора. Відробивши перший день, ми рушили з поля, коли вже
сонце зайшло, але його промені ще було видно за горизонтом. Цей
хлопчик ішов перший. В цей час їхав полем комендант. В кабіні
автомобіля з ним була велика собака і гумова різка. Він зупинив
машину і завернув усіх людей на роботу, не дивлячись на те, що
з поля до радгоспу було 5 – 6 км. Хлопця, що йшов першим, він
почав бити гумовою різкою, яка під час замаху розтягувалась, а
коли падала на тіло, то зтягувала шкіру. Німець ганяв хлопця навколо себе і бив, а коли той хоч трохи хотів відскочити, кидалась
собака і рвала. В радгоспі ми працювали один тиждень, але нам
казалось, що ми були там цілий рік.
В цьому ж місяці до нас в будинок прийшов поліцай. Вовкодав,
який наказав, щоб мати негайно знайшла захований велосипед і віддала йому. Мені з братом було неохоче віддати ворогові велосипед,
який купив батько лише за кілька місяців перед війною, і ми навчились лише поганенько їздити. Нам було дуже приємно проводити
* Датовано за суміжними документами.
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літні канікули, катаючись у вільні години разом з іншими товаришами на велосипедах. Під час окупації довелось сховати велосипед, але
поліцаї місцеві і знають, що є. Все ж мати вирішила не дати. Матір
забрали в поліцію, а також знайшли і забрали велосипед. Начальник
поліції побив матір різками і знепритомнілу її вкинули в холодний
підвал, де вона пробула з 8 годин ранку до 8 годин вечора. Ввечері
ледве дійшла додому і майже місяць після цього хворіла.
5 травня 1943 р. мене повідомили, що я мушу їхати працювати
в Німеччину. Я не могла собі уявити, як це – лишити рідну країну,
рідне місто, де так весело і щасливо проходили дитячі і шкільні
роки, де я виростала і вчилась. Знайшлась хороша подруга Рева
Марія, з якою були однієї думки, щоб то не було, лишитись вдома,
не поїхати. Але сказать поліцаєві, що я відмовляюсь, не можна, бо
могли раніше забрати в поліцію і відправити. 6 травня я пізно ввечорі пройшла до одної хорошої тітки, яка сховала мене в сараї на
сусідньому подвір’ї, де жила її стара мати. Тут, в ямі з-під буряків,
я просиділа майже цілі сутки. Ніхто не знав, що я там перебуваю.
Навіть стара з сім’єю, що жила в неї, не знали. Ранком чоловік,
прибираючи біля корови, змів у яму сміття і нічого не знав.
7 травня мобілізованих відправляли. Я почула з розмов на
цьому подвір’ї, що матір мою теж забрали, побили і відправили
в поїзд, що віз до Німеччини. Я не знала, що далі буде. В 10
годин вечора тітка попросила інших сусідів, щоб я була в них
на горищі. Мати поїхала без нічого. В неї був лише вузлик з
харчами, що дала на станції якась знайома. Дома залишився брат,
який боявся навіть заходити в хату, бо там були самі німці. Мати
на кожній зупинці намагалась втекти, але не вдалось. Лише на
вузловій станції, в Лозовій, вона зуміла втекти, ховаючись між
поїздами, що тут скупчились, бо недалеко була зруйнована нашими бомбардувальниками залізниця. Вночі мати повернулась
додому. На другий день я також прийшла додому. Декілька днів
не показувались. Потім люди стали говорити, що скоро знову
буде мобілізація. На цей раз можуть забрати раніше, тому я з
Ревою М. мусила шукати інший вихід. Ми поступили працювати
на залізницю.
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Дуже тяжко довелось працювати, але інакше вже не можна
було сховатись від Німеччини. Від тяжкої роботи я 1 вересня
тяжко захворіла.
6 вересня німці побачили, що вони повинні відступати, почали
вигоняти з міста все населення. Знову потрібно якось ховатись від
цього. Довелось залишити хату і ховатись. На нашій вулиці майже
нікого не залишилось. Два дні я ховалась за сусідніми городами в
глибоких ямах від бомб, що заросли високим бур’яном, а також в
очереті на березі річки. Дуже страшно було самій, бо мати була
десь в іншому місці, а брат на сусідній вулиці за річкою.
9 вересня почали приближатись червоні воїни. Над головою
свистіли снаряди, але краще перетерпіти це ніж залишити рідне
місто. Ранком 9 вересня місто було звільнено від німців. Знову
повернулось веселе і щасливе життя. Знову я можу продовжувати
навчання.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.104, арк. 164–166 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 34
Письмова робота
М. Ведмідевої, учениці середньої школи № 1 м. Барвінкове
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень 1945 р.*
Робота уч[ениці] 5 “А”
кл[асу]
Ведмідевої М.
Що я пережила під час окупації
В 1943 році, коли наші відступали, а німці входили, то до
нас заїхало багато машин і кухня. Вони взяли в плен** два червоноармійці, вони їх накормили, а потім виїжджали і вивели цих
* Датовано за суміжними документами.
** Так у документі.
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красноармійців і постріляли в садку. Одного вбили, а другого поранили в голову, то він ускочив до нас у хату і почав говорити:
“Спасайте !” Ми йому подали води, а потім наш дєдушка, 82
роки, почав перев’язувати. Ми полякалися і повтікали до сусідів,
там і спали, коли я утром прийшла додому, то у нас було все
порозкриване. Я заглянула у хату, то у нас лежали люди, я подумала, що то німці. Коли я прийшла, уже розвиднилося, то я
побачила, що у нас серед хати лежали убиті дєдушка з палкою
у руках, і лежали два чоловіки чужих, і лежав боєць, потім ми
пішли на край села і були там, поки німці виїхали. Потім ми
їх заховали у садку під яблунею, а самі перейшли в хату жить.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.104, арк. 38, 38 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 35
З письмової роботи
З. Пащенко, учениці середньої школи №1 м. Барвінкове
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень 1945 р.*
Пащенко Зої П.
Уч[ениці] 8 кл[асу] с/ш № 1
м. Барвінково
Що я пережила під час окупації
Коли почалася війна мені було 14 років. З наближенням німців
до нашого міста евакуюватися не довелося, бо не було можливості. Тому залишилось чекати того часу, коли прийдуть кати і цим
покінчиться життя. Перед цим днем розпрощалася з рідними, містом, зі знайомими, з рідною хатою і чекала смерті в погребі.[…]
Під час першої окупації була малолітньою, на світ показувалася мало. Більше сиділа в окремій кімнаті разом з старшою
сестрою, за яку дуже хвилювалась вся родина, бо вона була ком* Датовано за суміжними документами.
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сомолкою.[…] Вона була взята на увагу в міській управі, коли
трапиться десь убійство* німецького солдата, то їх брали б заложниками. І так ховаючись в кімнаті, чекали або смерті або
визволення Червоною армією. Все ж таки пощастило дочекатись
цього довгожданого часу. Зразу розвиднилось життя. Не дивлячись
на своє малолітство я працюю весь час на аеродромі та інших
роботах, які допомогали Батьківщині. Сестра працює в госпіталі.
Та недовго продовжувалося це щастя, бо ворог був не за горами.
В один весінній теплий день німці вскочили в наше місто,
як цепові собаки. Це було 17 травня 1942 року. Батько й сестра
встигли втекти від цієї чуми, а я знов залишилась: мати хвора і
мала сестра. Залишилась загинуть разом. Кругом усе попалене,
розбите.
Одного дня привозять полонених тяжкопоранених червоноармійців до залізниці і складають на мокру землю. В цей час лив
великий дощ. Деякі ранені в гімнастерках, інші в одній білизні.
Рани в кожного уже по неділі, а то й більше, як не розв’язувались.
Жахливо дивитись на таку картину. Рани позабруднювались, позагноювались, позаводились черви. Багато ранених в обличчя, в
животи. Всі старі жінки, молодиці кинулись нести хліб, молоко (в
кого що було), бинти, для того, щоб перев’язати рани. Хіба ж такі
кати дозволять допомогти умираючому росіянинові чи українцеві. Я теж мала людське серце, бо десь і брат, і сестра, і батько,
може, так горюють, а хтось допомагає. Цілий день носила воду,
кому змогла перев’язала рани…Для бійців, які зовсім не могли
їсти твердої їжі… принесла повну корзину сиру, молока, сметани.
Роздаючи це кожному в банку чи в щось інше, побачив німець.
Розлючений вкрай він підбіг до мене ззаду і вдарив різкою і прогнав від полонених.[…]
Одного разу погнали юнаків та дівчат 14 – 15- річних копати окопи, я також попала. Перш за все повели під нагайками й
гвинтівками до комендатури, щоб підрахувати. В цей час у місті
стояли есесовці – це звичайні людські катюги. Привели нас, построїли в колону по чотири. Есесівець ходить рахує. Я стала в
* Так удокументі.
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одну з четвірок і стою, нахиливши голову. І раптом повалилася
на землю, бо німець ударив і я упала, чому ударив і до цього
часу не знаю. Рядом грузили на машину полонених і також били
нагайками. Протестувати, звичайно, на мали ніякого права.
Окопи копали по коліна в воді і кожен повинен з 8 годин
ранку до 12 годин дня викопати два окопи в ріст і довжину людини. Закінчивши один окоп, я пішла напитись води. Напилась
води, прихожу знову до цього окопа ритись, начебто й справді
копати. Не встигла я копнути декілька разів, як підбігає німець,
вхопив за комір і товче мене об окоп, говорячи: “Почему шпацірен
(гуляєш)?” Я йому – ні слова, продовжувала працювать.
Коли почали забирати в Німеччину приходилось по цілому
тижню сидіти в ямі, в якій була колись картопля. Але це все
нічого, терпів, якби тільки туди не їхати.
Відступаючи німці гнали людей нагайками, щоб грузились на
поїзд для відправки. Люди, які чекали з нетерпінням визволителів,
потікали в степ, кручі і там чекали їх. Я особисто сиділа цілий
день в болоті між очеретом, коли німці натрапили на цей народ і
забирали молодь. І так, з великими труднощами, я дочекалася дорогих визволителів і зараз щасливо продовжую життя радянське.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.104, арк. 180–181 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 36
Письмова робота
О. Діденка, учня середньої школи №1 м. Барвінкове
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень 1945 р.*
БСШ №1
Уч[ня] 6“А” кл[асу]
Діденка О.
Під час німецької окупації
Я був дома. При німцях дуже було погано. Тому що німці за
малий пустяк з людей знущались.
Наприкінці зими до нас стала канцелярія есесівська і 5 німців.
Один офіцер був дуже скажений, він кричав на мамку, що не
так зваре, не так положе йому ложку або не ту поставе тарілку.
Мамка його розбувала, мила чоботи, а хліба не давали. Потім
офіцер і денщик перейшли на другу квартиру. Там вони випивали, а хазяйка носила їм їсти. Коли вона носила їм їсти, то вони
сміялись із неї. Коли уже була вода, то він зібрав з усієї вулиці
старих людей і став строїти місток через воду, люди бродили по
пояс у воді, а він стояв на березі з наганом в руках, все кричав:
“Бистрей, матка !” Люди лазили по кризі та провалювались. Коли
построїли місток, на другий день місток затопило водою. Коли
він переходив через місток, то він набрав повні чоботи. Прийшов
додому, він кричить на мене, що не скину йому чоботи. Тоді
помогла тьотка. Коли він виїхав на другу квартиру, то він і там
побив усі миски, тарілки, вигнав хазяйку із хати. Ми раділи, що
він виїхав із нашої квартири.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.104, арк.194, 194 зв. Оригінал. Рукопис.

* Датовано за суміжними документами.
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Богодухівський район
№ 37
З письмової роботи
К. Сурикової, учениці середньої школи № 3 Богодухів
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
2 березня 1945 р.
Сурикова Калерия
г. Богодухов, средняя школа № 3
Х класс “Б”
Сведения о времени немецкой оккупации
В ноябре* 1941 года немецкие войска заняли наш город. Как
будто бы черная туча нависла над городом: наступили тяжелые
дни в немецкой неволе. Целую неделю прятались мы в погребах
от гитлеровцев, так как в первые же дни они проявили свою
“культуру”. Немцы отбивали замки дверей и врывались в опустевшие дома…Они рылись в открытых чемоданах, комодах, сундуках,
забирали все, что им нравилось. Если же немцы встречали людей,
которые не могли понять их требований, то они злились и здесь
же начиналась их расправа над населением.[…]
Так же глубоко осталось в сердце впечатление об отправке советских граждан в неволю. Долгое время приходилось скрываться
под всякими предлогами от отправки в Германию. Но в 1943 году,
после издания приказа о мобилизации девушек 1923 – 1925 годов
рождения, скрываться дольше стало невозможно. Жандармерия с
полицией организовывала облавы… Мне не забыть ужасных дней,
проведенных в это время. Часто доходило до состояния обморока,
так как не хватало воздуха в том убежище, где я находилась. Там
я пробыла 3 месяца. Я часто даже не могла определить време* Так у документі. м. Богодухів було окуповано німецькими військами 12 жовтня 1941 року.
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ни – день или ночь. Так проходили месяцы тяжелого заточения.
Особенно же тяжело было, что каждую ночь являлись гитлеровцы
и полиция, требуя выдачи меня. Мать скрывала, что я дома. За
это ей пришлось немало перенести. Трижды ее арестовывали и
уводили в полицию. Ей угрожала опасность, ее хотели отправить
в Германию за меня, но она удирала и ничто не могло сломить
ее.[…]
После отхода войск Красной Армии зимой 1942* года много
осталось раненых красноармейцев в больнице, которым население
тоже оказывало помощь. Многие носили им кушать, многие забирали домой за родных.[…]
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.107, арк. 53, 53 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 38
З письмової роботи
Н. Бабенко, учениці середньої школи № 3 м. Богодухів
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
19 березня 1945 р.
Учениця 9-го класу “А”
Богодухівської школи № 3
Бабенко Ніна
Що я пережила під час окупації
Червень 1941 р. – веселі дні шкільних канікул. В цьому ж
році я закінчила 7 класів і мріяла про велике майбутнє навчання.
Серед чудових полтавських садків, у районовому містечку проходили щасливі дні. Здавалось радощам не буде кінця. Та ось несподівано 22 червня віроломно напав на нашу вільну Батьківщину
розлютований ворог.[…]
* Ймовірно, йдеться про події 1943 року. м. Богодухів перший раз визволено 18 (17)
лютого 1943 року. 12 березня місто знов окуповане німецькими військами. Остаточно
м. Богодухів визволено 7 (8) серпня 1943 року.
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4-го вересня 1941 року моя мама пішла в ряди Червоної Армії,
а 11-го вересня я виїхала з Полтавщини, 14-го вересня приїхала
в Богодухів і залишалася тут. Все ближче і ближче наближались
чорною хмарою віроломні німецькі полчища, а 12-го жовтня ввірвались у місто. З цього дня почались дні небаченої муки, каторги,
голоду.[…] За невеликий час вони повішали в нашому місті 10-ки
партизанів. Жах охоплював тебе, бачачи і переносячи страшні
муки, заподіяні нам звірами-окупантами, і ненависть розгоралась
все більше і більше. Під нагайкою доводилось працювати, а для
того, щоб не вмерти з голоду, ми продавали останні речі. Так
проминуло 16 місяців тяжкого життя.
І ось почулися звуки наших рідних батарей. Часто вночі, притулившись вухом до мерзлої землі, я чула орудійну стрільбу наших рідних червоних бійців і серце сильніше билося в грудях,
і сльози радощів набігали на очі, і тоді лягти і, затуливши очі
руками, переді мною стояв образ мами…
14 лютого вранці я почула радісну звістку: “Наші в 7 км від
міста !” Цієї радо[сті] я не можу передати на словах. Та цього
ж дня розлючені звіри СС почали підпалювати, роблячи собі заслону, наші будинки. Ось підпалили першу хату нашої вулиці,
2-гу, 3-тю, 4-ту і, раптом все в очах потемніло, кинув німець геть
батька з ганку нашого будинку. Щось положив замотане в солому під стріху, а потім вистрелив і хата зайнялась вся полум’ям.
Далі нічого не пам’ятаю, а тільки через дві доби, на ранок, я
вийшла з душного, сирого підвала і пішла тільки-тільки, тримаючись на ногах. І на місті, де була хата, я побачила чорне
попелище. Упавши серед бувшого двору, я довго-довго плакала,
а коли опам’яталась, то відчула голод і почала шукати печеної
картоплі на тому місці, де була кро[вля], але вона вся потліла.
Тоді, згадавши, що в духовці була каша, я з жадністю кинулась
на неї і майже всю з’їла. Потім пішла вздовж вулиці і раптом
побачила вбитого німця. Я підійшла, але щось не таке відчувало
серце, я нахилилась, і під німецькою шинельою виглядала наша
радянська. Тоді я поняла і знову плакала, плакала. На вулиці ще
нікого не було та ось розкрилися мої очі, я не вірю: наші, наші !
Війна очима дітей
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Так, це були наші рідні червоні бійці. Але минуло 3 неділі і наші
відступили, знову потрапили ми в ярмо, та 7 серпня 1943 року
наші війська назавжди звільнили нас і повернули нам минуле
шкільне життя. І тепер ми вчимося, щоб надалі стати на зміну
впавшим на фронтах братам, батькам і сестрам. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.107, арк. 60 – 61 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 39
З письмової роботи
Н. Шаповал, учениці середньої школи № 3 м. Богодухів
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
19 березня 1944 р.
Ученицы ІХ класса “Б”
Шаповал Нины
Что я пережила за время оккупации
Когда немцы-варвары пришли на нашу территорию, то мы
сразу почуствовали их жестокость, насилие. С первых же дней
вступления на нашу землю они показали свою жадность, некультурность. Они начали все грабить, были голодные и злые…
Как только пришли фронтовики, то они сразу выгнали нас из
квартиры. Гады-варвары сгоняли людей в одну квартиру по пять,
шесть и больше семей, а сами жили в тех квартирах, откуда людей повыгоняли.[…]
Немцы как только начинают топить, то они начинают палить
стулья, столы, комоды, что в нас и дрова есть, но они, гады, на
зло все делают.
Как только начал идти тыл, то сразу начали забирать людей
в Германию. Я и моя сестра дома не спали, все приходилось прятаться от извергов. Мы понесколько суток не спали, все прятались
в подвалах, на чердаках, в поле. Какой только не был дождь,
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холод, но нам приходилось спать на дворе. Сколько мы горя перенесли за два года – не могу передать. Но когда нас не было
дома, то забирали нашу мать, тогда она начала тоже прятаться.[…]
Когда начались посевы, то нас начали гнать в колхоз*. Заставляли нас тягать плуги. Когда кто не хотел пахать землю, то они
били палками. Я работала в поле с коровой…и когда приезжал
комендант в поле и видел, что кто-нибудь стоит, то он очень издевался, бил палкой, одного старика так избил, чуть не до смерти.
Хотя немцы-варвары заставляли людей работать, били, но все
же пользы мало с этого было, мы все равно, как только поедет
комендант-гад стоим на одном месте. В нас маленькие мальчики
так боялись этих гадов, чтобы они их не повкидали в колодцы,
так матери надевали на них платья, завязывали их платками.[…]
Немцы нас заставляли потрать куриц, гусей, но мы с подругой
не хотели, говорили: “Нам некогда.” Но он, озверелый фашист,
принес к нам двое гусей и заставил их потрать, но мы с большой
неохотой обпотрали этих гусей, и он дает нам по пять рублей. Но
мы их тут сразу же и выбросили. Но затем мы уже знали, как
только идут по улице с курицами, так мы и сбегали из дому.[…]
В нас есть небольшой садочок. Так они, как только поспевали
яблоки, вишни, еще зеленью пообъедали чуть ни с листьям...у нас
ничего не доспевало, даже огурцы, помидоры зеленью ели.[…]
Наша Красная Армия отомстит за наши страдания, переживания.[…]
Смерть немецким оккупантам.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.107, арк. 65–66 зв. Оригінал. Рукопис.

* В окупаційний період – “громадське господарство”.
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№ 40
З письмової робота
К. Дмитренко, учениці середньої школи №3 м. Богодухів
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень 1945 р.*
Учениці 6 класу “В”
Богодухівської с/ш № 3
Дмитренко Клари
[…] Над Богодуховом прогриміли орудійні вибухи й покотились на схід. Чорна хмара заслала небо.[…] Через декілька днів
встановився новий німецький порядок. Появились повішені й розстріляні. Був створений “старостат”. Ганяли на роботу й старих,
й малих. Німці ходили по хатам й становили солдат на квартири.
Люди зустрічали їх вороже, з ненавистю. Якби полічив, скільки
вони зрубали фруктових дерев на маскіровку своїх машин. Наш
колись пишний садок тепер скидається на пустелю.[…]
Поліцаї разом з німцями робили облави. Вони вривались в
хату й насильно забирали молодь в поліцію. А відтіля в Німеччину. Матері ридали, прощаючись з дочками та синами.[…] Мою
двоюрідну сестру забрали в 1942 році на каторгу. Від неї одержали тільки один лист, в якому вона писала, що хочеться українського житнього хліба.
Але ось наша доблесна Червона Армія назавжди вигнала фашистів з нашого міста, з нашої славної батьківщини. Моя сестра
звільнена військами Червоної Армії від німецького ярма. Не відняти Гітлеру від нас нашої свободи, нашої радості! […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.107, арк. 77, 77 зв. Оригінал. Рукопис.

* Датовано за суміжними документами.

64

Збірник архівних документів

№ 41
З письмової роботи
К. Іванової, учениці середньої школи № 3 м. Богодухів
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень 1945 р*.
Уч[еницы] 10 “Б” кл[асса]
Богодуховской с/ш
Ивановой Ек[атерины]
Сведения о временной немецкой оккупации
Немцы издевались над советскими гражданами. Занимая дом,
квартиру, немцы в холод, дождь, непогоду выселяли хозяев на
улицу. Если же немец “милостиво ” разрешал хозяевам остаться,
хозяева превращались в слуг немца. Немец приказывал сделать то
или другое. Если приказ не выполнялся или выполнялся недостаточно быстро, немец кричал, ругался, а то и бил провинившегося. Чувствуя себя неограниченными хозяевами украинской земли,
немцы всячески старались унизить советских граждан. Например,
начальник кожзавода заставлял рабочих бегать кругом завода по
четыре – пять раз.
Сначала немцы проводили агитацию среди населения добровольной отправки в Германию. Были расклеены плакаты с подписями: “Украинцы ! Вас ждут в Германии ! Там вы получите
квалификацию и научитесь работать !” Но добровольная отправка
не имела успеха. Тогда биржа начала рассылать повестки. Получившие повестки должны были явиться на биржу, а оттуда их
должны были отправить в Германию. Тогда немцы устраивали
облавы. Полиция и жандармы забирали ночью людей по квартирам и отправляли в Германию.
Немцы грабили мирное население. Заходя в дом, немцы забирали все ценные вещи и отправляли их в Германию. Широко был
распространен “вид охоты” на домашнюю птицу, свиней, коров. […]
* Датовано за суміжними документами.
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Население помогало раненым и военнопленным. Многих
раненых советские люди брали домой и лечили их. […] Когда
через город немцы гнали пленных, население, рискуя жизнью,
подавало через ограды, бросало на дороге продукты.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.107, арк. 59, 59 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 42
З письмової роботи
Л. Труханенко, учениці середньої школи**
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
[Березень 1945 р.]
Труханенко Ліди
Учениці 9 класу “Б”
Що я бачила за німецької окупації
13 жовтня 1941 р. я вперше побачила німців і пізнала, що таке
горе.[…] Я ніколи не зможу забути тих жахливих страшних днів
нашого перебування на окупованій території. Коли я разом з хворою мамою, щоб не загинути з голоду, ходили за 5 – 6 км копати
із-під снігу мерзлий буряк. Бувало за велике щастя рахували, коли
ми натрапляли під снігом [на] рядок буряків. Так мучились цілу
зиму. А по весні, як тільки блиснуло сонечко, ходили збирати
колоски прілої пшениці у Гавришанському радгоспі. З кожним
днем наше життя ставало ще тяжчим. А незабаром настає день ще
тяжчий нашого життя – мене починають ловити в Германію. […]
Декілька раз до нас приходила поліція, яка загрозами і криком
вимагала від хворої матері місця мого ховання. […]
* Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі “Письменные
работы школьников Богодуховского района – воспоминания о пережитом во время немецкой оккупации1941-1943 гг.” (ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.107).
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Часто [ганяли] нас на роботу в громаду. Якщо хто не виходив
на роботу, то навіть били. Заставляли нас працювати непосильну
роботу – тягати борінки.[…]
Увесь період часу, живучи в такій небезпеці, я вирішила поступити на роботу в Карлівський совхоз, який нібито являвся
порятунком від заслання на каторгу в Германію.[…]
В совхозі працювала на всяких чорних роботах в полі. Годували там нас дуже погано. На роботі коло нас стояли два поліцаї з
гвинтівками, щоб ніхто не зміг втекти з роботи. Перепочинку під
час роботи зовсім не давали. Заставляли працювати без розгину
спини. Працювала я з 6 до 8 часів.
Додому інколи лише відпускали, щоб взяти хоть трохи продуктів. Мама залиши[ла]сь дома сама, її теж ганяли на роботу,
не дивлячись, що вона тільки що жива.[…]
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.107, арк. 88, 88 зв. Оригінал. Рукопис.
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Борівський район
№ 43
З письмової роботи
Я. Сикала, учня середньої школи с. Борова Борівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
29 жовтня 1943 р.
Сикало Яков
Ученик 7-го класса
Что я пережил во время немецкой оккупации
Когда в нашу деревню вошли немцы все было растащено и
уничтожено.[…] Они сразу наставили своих жандармов и полицейских, изменивших своей родине. Кто сопротивлялся – убивали
на месте. И когда немецкий фронт отдалился, в деревне настала
глубокая тишь. Люди таились по уголках изб, боясь выходить на
улицы. Всех выгоняли на работу насильно. Кушать было нечего.
Люди кушали макушники. Зерно, которое в нас было, крутили на
мельничках, драли на крупу. Школы были закрыты. Враги убили
наших лучших людей, которые всегда и везде будут служить нам
примером. Немецкое радио кричало, раздираясь, о победах германской армии. Проходило время, все ближе и ближе мы слышали
гул артилерийской канонады. В это время наша Красная Армия,
превратив германские войска в бегство, пядь за пядью освобождала нашу родную землю. Счастье настало и нам. Наши войска
освободили и нашу деревню. Какая только радость настала, нельзя
и пером описать. Все люди, как будто и не свои, собирались группами и каждый из них рассказывал бойцам о переживании под
немецкой неволей. Бойцы говорили, что теперь никогда не придет
враг разорять нашу мирную жизнь. С этими словами бойцы пошли на запад освобождать землю, которая временно была оккупи68
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рована немцами. Не слышно стало, как бьет артиллерия и бомбит
вражеский стервятник. Красная Армия быстрее и быстрее изгоняет
врага из нашей земли. Мы живем теперь в глубоком тылу.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 108, арк. 13, 13 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 44
Письмова робота
О. Колесникової, учениці середньої школи
с. Борова Борівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
29 жовтня 1943 р.
Колесникова Александра Ст.
Что я переживала во время немецкой оккупации
Я во время оккупации была дома, сидела под замком в избе.
А когда не было немцев, то я ходила на работу в колхоз. Вот
когда я шла с работы вечером, увидала немцев, которые проходили мимо нас, я их испугалась и пошла поближе к избам, чтобы
спрятаться, пока пройдут все. Пришла домой, а дома мимо нас
проходили немцы и заходили к соседям, грабили их и били. Мы
очень были напуганы и выглядывали в окошки, когда они проходили мимо нас и поглядывали на наши избы. Я, когда были
немцы, очень их боялась, даже когда шла с работы, а они проходили мимо меня, то я заходила к соседям и просила, чтобы они
меня проводили домой. Когда были немцы, то было смутно очень,
по улицам не было и людей, только кое-где выходили посмотреть
на погоду и быстро прятались в избу. Ну, все это прошло очень
быстро, мы опять живем хорошо и ждем еще лучшего. А немцу за
наши переживания и издевательства отплатят наши отцы и братья.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 108, арк. 11, 11 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 45
Письмова робота
Д. Кравцової, учениці середньої школи
с. Борова Борівського району*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Жовтень 1943 р.**
Кравцова Д.
Что я пережила во время немецкой оккупации
Это было ранним утром 27 числа***. Меня разбудил крик свиней, шум, галас. Женщины с детьми бежали в поле. Я услышала
от них, что немцы у нас. Сердце у меня забилось, ноги затрусились, я не знала куда мне прятаться. И в испуге натянула на себя
отцовские валенки и тулуп, дрожащими руками ухватилась за
свою бабушку. По ту сторону речки фашисты тащили колхозную
пасеку. Грабили у селян муку, свиней.[…] Наконец дошла очередь
и до нас. Они начали шнырять повсюду: лазить в подвале, на
чердаке. Стащили нашего кабана на свою телегу. Мама моя начала кричать, просить, но один из них, самый гладкий, намерился
на нее тяжелым прикладом и сильно ударил. Лицо ее залилось
кровью. И они уехали. Я никогда не забуду этих минут.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 108, арк. 7, 7 зв. Оригінал. Рукопис.

* На документі є напис олівцем: “Боровская с/ш”.
** Датовано за суміжними документами.
*** с. Борова було окуповане німецькими військами 8 липня 1942 року. Можливо, помилка
автора або ж йдеться про інший населений пункт.
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№ 46
З письмової роботи
О. Нестеренка, учня середньої школи
с. Борова Борівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
19 квітня 1945 р.
Нестеренко О.М.
Що я пережив під час німецької окупації
Було літо. Німецькі самольоти налітали на Борову раз за разом.
Вони бомбили залізницю і воєнні об’єкти і переправи. В цей час
німці наступали на Борову. Я пас корову на полі і бачив все. Я і
наша сім’я, і ще другі сусіди виїхали у сусіднє село од снарядів.
Тоді ми там посиділи, і там начав бомбити, а Борову перестав, ну, і
ми вирішили поїхати в Борову. Приїхали додому, пожили днів три,
і німці прорвали оборону і вступили в Борову. Батько мій був на
війні, не чути було. А дедушка*, з яким я і зараз живу, евакуірувався
з емтеесом** з тракторами. Потім німці взяли їх в кільце, і кажуть:
”До матки, до матки !”. Невиходне*** було положеніє, і прийшлось
іти додому. Коли прийшов тут уже був староста. Він виказував хто
був слесарьом, ну, виказував всіх, і в тім числі мого дедушку. […]
Ми як тільки пішли в школу, в нас в усіх поодбирали книжки.
Одна була і ту забрали. Вони книжки поскладали в канцілярію.
А вчили по цих же книжках та тільки позачеркували та позаклеювали радянські слова та цілі речення. Ну, ми вчили саме
простеньке… А радянського нічого не вчили. Німці, як остановляться у нашій школі, палять книжки, попалили половину. Румини
їхали – грабили населення, брали кури, яйця, гуси. Школа була
тільки до четвертого класу.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 109, арк. 99, 99 зв. Оригінал. Рукопис.
* Так у документі.
** МТС (машинно-тракторна станція).
*** Так у документі.
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№ 47
Письмова робота
В. Довбня, учня середньої школи
с. Борова Борівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
19 квітня 1945 р.
Учня 6 кл[асу] “А”
Довбня В.
Що я пережив під час німецької окупації
Влітку 9 липня 1942 року* німці ввійшли в село Борову. Вони
почали грабувати в людей усе. В нас німці взяли муку, сало,
курей…
Потім при німцях відкрилась школа до чотирьох класів. Я ходив тоді в четвертий клас. Нам тоді було вчитись трудно. У нас
тоді поодбирали книжки, у тих книжках зачеркували радянські
слова. Нас тоді вчили німецької мови.[…]
Тоді в нас німці побули сім місяців. В 12 часов ночі наша
розвідка прийшла, на другий день ми бачили: по вулицях їхала
Червона Армія. Тоді ми почали вчитися. При німцях було тільки
до чотирьох класів, а при наших – до десяти класів. І так ми
почали вчитись.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.109, арк.93, 93 зв. Оригінал. Рукопис.

* За офіційними даними – 8 липня 1942 року.
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№ 48
З письмової роботи
В. Гунько, учениці неповної середньої школи
с. Чернещина Борівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
19 квітня 1945 р.
Гунько Віра Андріївна
Учениця 7-го класу
Мої спогади під час німецької окупації*
Улітку 1942 р. ми сидимо усією сім’єю під сараєм у холодку
на траві, а у село приїхала перша розведка** німецька і пішли
німці по хатах, і приходить до нас один німець і каже: «Матка,
дай курку». А ми йому кажемо, що в нас тільки троє курей, а
німець побачив курей і начав ганяти їх з палкою і прибив одну
курку, узяв, у торбину упхав і пішов від нас. Другий факт. Як
тільки німці приїхали у село машинами, діло було влітку, липні
місяці, ягоди вже спіли. Машини одна біля одної стоїть, і скрізь
повно німців, а в нас дуже хорош садок вишні. Як зайшли туда
німці, на каждій вишні по два сидить, рвуть ягоди, обірвуть ягоди
і рубають вишню. А нас не підпускають нікого із сім’ї у садок.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 114, арк. 165.

* Так у документі.
** Так само.
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№ 49
Письмова робота
К. Пацьоріної, учениці неповної середньої школи
с. Гороховатка Борівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1945 р.*
Робота учениці V кл[асу]
Гороховатської нсш
Пацьориної К.
Що я пережила за час окупації
22 червня 1942 року німецькі літаки зробили вперше наліт на
село Гороховатку і почали бомбардувати наші переправи, тобто
мости. З 22 червня по 25 червня німецькі літаки безперервно бомбардували наше село Гороховатку. 25 червня вечером появилась
німецька армія, яка йшла неорганізованим порядком. Німецькі
солдати заходили в наші хати і забирали, що їм хотілось. Нас
німецькі солдати вигнали з нашої рідної хати, і ми жили в окопі.
Одного разу, коли ми прийшли до своєї хати, то ми побачили,
що німецькі солдати ограбували нашу хату. Вони забрали усе,
що було у нашій хаті, і украли вночі нашого кабана. Після цього німецькі коні бродили по нашому огороду і я пішла ізганяти
коней із города, то тоді до мене підійшов німець і ударив мене в
спину так, що я упала. Він каже: «Не перебивай апетиту нашим
коням ти, свиня».
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 109, арк. 140. Оригінал. Рукопис.

* Датовано за суміжними документами.
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№ 50
Письмова робота
Л. Какулі, учениці неповної середньої школи
с. Гороховатка Борівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1945 р.**
Що я пережила за час окупації
1942 році 22-го червня. Був сонячний день. На небі не було
ні хмаринки. Незабаром налетіла чорна туча німецьких літаків.
І почали бомбардувати наше село Гороховатку. 23 також бомбардували. І ми копали собі окоп. А 24 червня так бомбардували,
що не можна було й вилізти. Я сиділа з бійцями і сусідами в
окопі. Тоді в 3 часа дня прилетіло багато німецьких літаків і почали дуже бомбардувати. Рвалися бомби, міни, снаряди. В повітрі
горіли ракети. Я сиділа в окопі. Ось щось засвистіло, затріщало.
І мене поранило в ногу і руку. Окоп завалило. І мене з бійцями
привалило. Мене відкопали червоні бійці. Мене віднесли в садок.
Я пролежала до вечора в садку. Вечором мати і сестра віднесли
в сарай. Вечором прийшли до нас німці. Вони все грабили. Нас
німці вигнали в другий колгосп «Вперед». Я пролежала місяць
і ніхто мене не лікував. Одна мати та сестра робили через два
дні перев’язку. Коли батько і друга сестра вернулись з евакуації
відвезли мене в Ізюм в лікарню. І мені відрізали ногу. І я пролежала 6 місяців. Коли мене привезли з Ізюма, то в нашому селі
були німці. Німці заставляли закопувати трупи. Але німцям не
довелось довго знущатись над нами. Пришли наші червоні воїни
і визволили нас від німецького гніту. І я осталась без ноги. І навчаюсь в радянській школі в VI-м класі.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 109, арк. 155, 155 зв. Оригінал. Рукопис.

* Датовано за суміжними документами.
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№ 51
Письмова робота
Г. Хандоги, учениці середньої школи
с. Нижче Солоне Борівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1945 р*.
Уч[ениці] 5-го кл[асу]
Хандоги Галі Оксентійовни
с. Нижче Солоне
Спогади про пережите під час німецької окупації
Під час наступу німців, ми евакуірувались. Доїхали до Андрейовки** нас забрали німці в штаб і допрашували, чого евакуірувались. Потім відпустили нас. Ми дуже боялися німців. Батько
головою сільської ради був. До нас кожної ночі приходили поліцейські. Одної ночі мого тата забрали жандарми в Борову. Ми
кричали за ним, але його повели. Нас залишилося 9 дітей, таких
малесеньких. Тата там дуже били, а потім він повернувся додому зовсім ізмученим. Поліцейські щоночі заходили до нас, щоб
тато ніде не пішов. Кожний день був якимсь страхом для нас, а
ніч – це смуть.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 109, арк. 167. Оригінал. Рукопис.

* Датовано за суміжними документами.
** Так у документі.
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№ 52
З письмової роботи О. Колісник, учениці середньої школи
с. Борова Борівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
4 травня 1945 р.
Колісник Олександра Михайловна
8 кл[асу] Боровської с/ш
Що я пережила під час окупації
В липні у 1942 році в Борову вступили німецькі загони. Була
неділя. Я з подругами пішла по малину в колгосп. Нарвавши малини, ми йшли додому. Наших бійців вже не було. Коли, глядь,
ідуть великі групи за групами люди, з виблискуючими головами.
Дійшовши до них, ми побачили, що то були румини. Ми дуже
полякались їх і побігли до дворів, де сиділи жінки купою, боячись
їх. Коли вони дійшли до нас, один з румин каже по руському:
“Що це ? Кольхоз? Чому ж ви не ряботаєш ?” На другий день
появились італьянці, які становились на ночівлю, грабували в людей курей, рили картоплю і варили на полі.[…] В хату ніхто з
італьянців не заходив, вони боялись, а ходили біля хати і кричали:
«Партизан нету?». Румини заходили в хату, гонялись за жінками
і дівчатами. Але вони їм не піддавались, брали великі дрюки з
дерева, вила, кочергу і оборонялись від них.
Згодом приїхав комендант, який вибрав старосту села. І так почали управляти. До них з кожним днем приєднувались поліцейські з
других районів, а також із нашого... Деякі добровільно поступали в
поліцію, а деяких насильно заставляли.[…] Також приходили додому
ранені-полонені бійці. Не вспів прийти до хати, як уже коменданту доказано, що такий-то прийшов. Його визивали в комендатуру і
робили допрос, заставляли поступати в поліцію, але жоден не підчинився німецьким звіроїдам, їх дуже били різками, кололи голками
під ногті. За дуже малу провинність били, жінок, старих дідів і
дітей, різками, не дивлячись на те, що вони і невинні.[…]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 109, арк. 19, 19 зв. Оригінал. Рукопис.
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Валківський район
№ 53
З письмової роботи
П. Губської, учениці середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
3 квітня 1944 р.
Учениці VIII класу “А”
Губської Параски
Що я пережила під час німецької окупації
[…] В той час, коли в нашій країні проходила мобілізація в ряди
Червоної Армії, ворог швидко приближався.[…] Сімнадцятого жовтня тисяча дев’ятсот cорок першого року вони вперше з’явилися в
нашому селі. […] Звичайно, всього описати не можна, але декілька
випадків, які довелось пережити, будуть довго триматись у моїй
пам’яті. За приклад можна навести один з них. Діло було зимою.
Німці, під натиском Червоної Армії повільно відступали, міцно
тримаючись за кожен крок радянської землі.[…] Одного разу нас
захопили очищати шлях від снігу, по якому шли їх танки та автомашини. Серед нас було тринадцять чоловіків і хлопців, а решта
були жінки та дівчата. Тут же були і батьки з синами. Ми працювали до обіду, але на обід, як завжди було, нас не відпустили.
Над нами було три німці-наглядачі. Наближався вечір. Шляхом
ішли танки і автомашини. Проїжджаючи повз нас, вони сміялись
і розмовляли з наглядачами, задоволені нашою працею. Раптом
одна автомашина зупинилась коло нас і німець щось довго говорив
з нашими наглядачами. Сонце сідало. Ми з нетерпінням чекали
дозволу залишити роботу. Але декому з нас, мабуть, не судилося
* Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі “Письменные
работы школьников Валковского района – воспоминания о пережитом во
время немецкой оккупации 1941-1943 гг.”(ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 110)
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сьогодні повернутися додому. Тут німці приказали нам залишити
роботу. Ми залишили працювати. Потім вони вистроїли нас і повели геть від нашого села до сусіднього. Ми були вкрай налякані.
Сонце вже зовсім сідало. Недалеко від сусіднього села нам приказали зупинитись. Біля нас зупинилась автомашина. Ми стояли,
мов закам’янілі. Жінкам німці приказали вийти зі строю. В цей час
німецький танк, не доїхавши до нас кроків п’ятдесят, зупинився і
німець щось крикнув нашим наглядачам. Жінкам скомандували
розійтись. Ми кинулись тікати. Чоловіки залишились. Я бігла шляхом. Раптом позаду пролунали кулеметні вистріли. Почувся крик
чоловіків, галас німців. Я в нестямі впала на землю, але зараз же
схопилась і звернула з шляху вбік. Скоро я добігла до лісу, сонце
вже зовсім зайшло. Не пам’ятаю, як я прибігла додому, але, коли я
постукала в вікно, було вже зовсім темно. Мене з радістю зустріли
вдома. На другий день німців у селі вже не було. Наші війська
вступили в село. Скоро ми довідались, що всі тринадцять чоловіків,
серед яких були батьки й сини, були побиті німцями. Серед них
було п’ять моїх шкільних товаришів. Ми з сумом похоронили їх.
Після цього я довго хворіла. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 110, арк. 22, 22 зв.

№ 54
З письмової роботи
Т. Кравченка, учня середньої школи м. Валки*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
25 квітня 1944 р.
Т. Кравченко 8 “Б”
Що я пережив під час німецької окупації
Осінь 1941 року. В місто вступають німці. Їхні сіро-зелені
шинелі вже видно скрізь. Починаються “візити” нових господарів.
Заходить один. “Хлеба!” – каже він, прямує в хату, безцеремонно
* За змістом архівної справи (ф.Р-3746, оп. 1, спр. 110) та документа.
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бере з шафи хлібину і дякує: “Данке, данке, пасіба!” Потім заходять цілими групами, беруть, що подобається, роблять обшуки,
перевертають все в хаті. Під вечір ми робимось наче хворі. Але
ж це лише перший день!
Оголошення: “Всім цивільним забороняється: 1) появлятись на
вулицях від 8 годин вечора до 6 годин ранку; 2) носити з собою
будь-яку вогнепальну й холодну зброю як то: сокири, ножі, бритви
і інш.; 3) переховувати в своєму будинку солдатів і командирів
ворожої армії…За невиконання цього злочинці будуть каратися
смертю”. Через кілька днів в центрі міста заколихалися трупи
повішених. Було оголошено: “За одного вбитого або пораненого
партизанами німецького вояка буде повішено 3 чоловіка з цивільного населення. Якщо диверсії будуть продовжуватись, то це
число буде збільшене до 5-ти, далі до 10, 30, 50, 100 і так далі”.
Вчителі організовують школу. З великими труднощами добувають вони на це дозвіл місцевої комендатури. Але в цій школі
вже не викладалась історія й географія СРСР. Було введено “закон божий”. Але це ще нічого, порівняно з майбутнім. З гріхом
пополам ми кінчаємо 7 класів.
Поступово ми глибше й глибше пізнаємо “новий порядок”.
В “громадських дворах” – так німці назвали колгоспи – наказано всім колгоспникам і колгоспницям скопати вручну по одному
гектару. Тримати свиней стало неможливо: “якщо хазяїн ріже свиню, він повинен віддати три чверті свинини німецьким властям”.
Також накладено важкі податки на молоко й яйця. Млин працює
з перебоями. Крім того стягається великий мірчук. Входять у
вжиток ручні млини-тертушки. На базарах продаються недоброякісні продукти. По дорогах тягнуться каравани міняльників…
Але найбільше зло – набір робочої сили в Німеччину. Майже
кожного місяця посилають по 500–700 хлопців і дівчат з району. Деяким вдавалося втікти з Німеччини. Вони розповідали про
страшні знущання над радянськими людьми. Багато вмирало з
голоду – годували виключно бруквою…
На слідучий рік німецькі власті забороняють середню школу.
Було створено сільськогосподарську школу нижчого типу. В цій
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школі не було ні історії, ні географії, ні навіть німецької мови.
Математика була замінена “рахуванням”, українська мова “діловодством”. Ось вирізки з програми такої школи: “Алгебра, з її
абстрактними формулами, абсолютно непотрібними для учнів,
повинна бути відставлена. В хімії і фізиці обмежитись знаннями,
потрібними простому селянинові”.
Зимою 1942–1943 року Червона армія почала свій переможний наступ.[…] Почався справжній відступ “німецьких збройних
сил” Безперервним потоком ідуть автомашини, танки, люди…Вже
близько наші. По дворах ходять есесівці і стріляють курей. Німці рвуть і палять місто.[…] Нарешті Червона Армія вже в місті.
Оскаженілі бандити, розстрілявши на двох вулицях до 70 чоловік
цивільного населення, відступили. В цей день був грандіозний
похорон.
Почало налагоджуватися мирне життя. Але не надовго. Зосере
дивши на нашому фронті крупні сили, німцям вдалося відтиснути
нашу армію, піддавши спочатку Валки страшному бомбардуванню.
Я не захотів залишатися під фашистським терором і відійшов за
Червоною Армією в глибокий тил.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 110, арк. 175, 175 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 55
Письмова робота
В. Майора, учня середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
27 квітня 1944 р.
Майор В.
Твір на тему: “Що я пережив під час німецької окупації”
Під час окупації нашого району німецькими військами відбувалася вербовка молоді в Німеччину. Німецькі солдати і їхні
посібники під лозунгами “добровільного від’їзду на працю до
Німеччини” робили облави, забирали молодь з виробничих підприємств і схвачували**, де тільки можливо. Вихована радянська
молодь знала мету німецької влади і намагалась всіма силами
не попадати до рук німецьких загарбників. Продовжити своє навчання в школі нам не довелось. У Валках була організована сільськогосподарська школа, яка підготовляла сільськогосподарських
робітників. У зв’язку з вербуванням молоді на тяжку працю до
Німеччини, я був змушений поступити в цю школу***. Німецька
влада доручила не тільки місцевим органам, а й солдатам, зокрема
військам “СС”, брати участь у вербуванні молоді до Німеччини.
Одного літнього ранку я йшов на практичну роботу в село
Литвинівку на дослідницьку станцію. Повинен був йти через
окраїну села, яке було оточене німецькими військами ”СС”. Доходячи до села, я зустрів двох німців, які раптово схопили мене
і повели в село до командування військової частини. Біля штабу
вже знаходився гурт юнаків і дівчат, участь яких була така, як і
моя. Через деякий час до нас привели ще групу юнаків. Потім з
* Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі “Письменные работы школьников Валковского района – воспоминания о пережитом во время немецкой
оккупации 1941-1943 гг.”( ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 110)
** Так в документі.
*** Молодь, що вступала до подібних навчальних закладів, звільнялась від відправки на примусову працю в Німеччину.
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будинку вийшов обер-лейтенант, командир військової частини, і
перекладач. Обер-лейтенант об’явив нам, що хто намагатиметься
тікати, буде розстріляний. Нас построїли і повели в концлагерь,
який був першим місцем поневолення вільної радянської молоді. Через годину ми були в будинку концлагеря, який нагадував
в’язницю. На перший погляд кімната вразила мене своєю пустотою, тіснотою і важким, задушливим повітрям. Вікна кімнати були
забиті дошками і тільки невеликий промінь сонця проникав через
вузькі щілини. В кутку кімнати лежала злегла смердюча солома,
на який вже перебуло немало людей. Час від часу в будинок приводили нові групи молоді. Весь час я мріяв про втечу, радився
з товаришами; пригадували щасливе життя до окупації і співали
сумні пісні, в яких виражалась біль і протест поневолення радянської молоді. Мені було надзвичайно тяжко пригадувати уривки
з деяких пісень, як наприклад:
“Раскинулись рельсы далеко,
По ним эшелоны стучат;
Они с Украины вывозят
В Германию наших ребят.
Не забуду я слов материнских,
И хмурые брови отцов,
Которые нас провожали,
Как-будто живых мертвецов”.
Вночі я й на хвилинку не міг заснути. Мене весь час турбувала одна думка про втечу. Це було надзвичайно небезпечно,
але мої почуття і бажання стати вільним перемогали всі погрози
начальників. Другого дня я зламав декілька дощок з вікна і опинився за стінами ненависного мені будинку, з жадністю хапаючи
свіже ранкове повітря. Мені здавалося, що за кожним моїм кроком
слідкувала страшна постать жандарма. Після тяжких умов і пережитого горя я щасливо повернувся додому.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 110, арк. 183-184. Оригінал. Рукопис.
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№ 56
З письмової роботи
О. Шевченка, учня середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
12 травня 1944 р.
Шевченко Олександр
Учень 7 кл[асу]
Що переживала моя сім’я при німецькій окупації
В 1941 році, коли наше село було тимчасово окуповане німецькими загарбниками, становище жителів погіршало. З перших
днів німці показували свою західну “культуру”. Почали забирати
мужиків і відправляти їх невідомо куди. Поля заросли великими
бур’янами. Людей насильно гнали на роботи. Потім, коли фронт
був далі, німці стали брати молодь на каторгу в Німеччину. Німці
заманювали молодь добровільно, але ніхто не являвся. Сільський
староста розніс повістки тим, в кого єсть хто-небудь в Червоній
Армії. Принесли і моїй сестрі повістку, але вона не з’явилась.
Коли був другий набір в Германію, чутка облетіла між людьми,
що буде облава. Підходить ніч, в хаті нема нікого, крім малих та
старих. Молодь вся була в бур’янах. В село приїхали есесовці ловити в Германію. Всю ніч шукали нас: по горищі, по сараях і по
городах. Але нікого не знайшли. Розлючені німці стали забирати
корову, за те, що не явилися. Корови не взяли, а сказали, щоб
сестра їхала в Германію. Тоді сестра пішла робити в поле, щоб
тільки не спіймали. Но німці цим [скористувались], поїхали в поле
і стали ловити молодь. Всі робочі стали тікати, хто куди попав.
Німці і поліцаї стали по них стріляти. Багато половили малих і
старих і позапирали в “холодну”. Часто, коли підходила темна
ніч, тікали в ліси. Згодом, коли було чути приближення наших
* Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі “Письменные работы школьников Валковского района – воспоминания о пережитом во время немецкой
оккупации 1941-1943 гг.”( ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 110)
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частин, німці почали тікати. Тікаючи, вони ще дужче намагалися
вивезти молодь на каторгу в Германію. Всі тікали в ліса і жили
цілими тижнями. Німці в ліси боялись іти, бо боялись партизан.
Цим вулиці оставляли пустими, всі люди входили з села.
Німцям треба було людей, копати окопи, але нікого не знаходили. Цілими днями їздили, ловили на окопи, но ніхто не попадався. Одного разу, коли ми навідались у село, попали німцям
під руки. Нас повезли під фронт копати окопи. Їсти було нічого,
бо додому і не дійшли. Наші самольоти часто бомбили німецькі
склади. Навкруги все горіло, рвались снаряди, літали пулі. Ховатись нам не давали. Самі німці повлазили в окопи, де ми копали.
Півтора суток копали голодні. Оддиху не було ніякого. Німці і на
хвилину не відходили від нас, тікати було ніяк. Червоні частини
приближались все ближче і ближче, чути було вже стук наших
автоматів. В кожного на душі була велика радість, але лопати з
рук нільзя бросати. Один німецький офіцер крикнув: “Додому!
А то буду стріляти”. Всі порозбігались, хто куди міг. Прибігли
додому, німці палили наше село. По вулицях людей не було, всі
сиділи в окопах. Німці послідні дні бігали і не находили собі
місця. Німці закопали пушку в соняшнику. Через минуту почувся
грюк, було видно як радянський снаряд розірвався біля пушки.
Два німці було вбито. Остальні кинулись тікати. Показались наші
визволителі. Всі люди повилазили з окопів і стрічали нашу Червону Армію. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 110, арк. 162-163. Оригінал. Рукопис.
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№ 57
З письмової роботи
М. Будника, учня неповної середньої школи
с. Шийки Валківського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
27 квітня 1945 р.*
Учня 7-го класу
Будника М.У.
Що я пережив під час окупації
Наступав 1942 рік. Червона армія, не видержуючи шаленого
натиску ворога, відступала на схід. Ворог все ближче і ближче
підходив до нашого села. Разом з частинами Червоної армії ми
евакуіровались в тил. Але ворог перерізав шлях. І ми повернулися назад.
Повернувшись додому, я побачив “новий порядок”. Яке страшне настало життя. Під час окупації хати своєї не було, а зайняли
мою хату куркулі.
Батька мого замучили німці.
Через кілька місяців наше село знову визволила Червона Армія. Настало радісне щасливе життя. Я знову став учитись, так
як учився до фашистського рабства.[…]
Живий буду – ніколи не забуду того, що було при окупації.[…]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 110, арк. 116. Оригінал. Рукопис.

* Датовано за суміжними документами.
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№ 58
Письмова робота
В. Васютіна, учня неповної середньої школи
с. Шийки Валківського району*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
27 квітня 1945 року**
Учня VII кл[асу] нсш
Васютіна В.
Що я пережив під час окупації
Літом 1942 року наші війська під натиском ворога тимчасово
відступили. Вступили гітлерівські людожери. В селі запанувала
тиша. По селу почали ходити німецькі солдати, які хотіли як
більше загарбати майна. Настала дуже тяжка хвилина. Коли стали
на ночівлю німці, то в нас став румунський офіцер, який хотів
мене перевиховати на свій лад. Але це йому не вдалося. Він заставляв мене богу молитись, але це було не дуже легко зробити.
Потім назначили поліцейських, які гоняли на роботу. Німецькі
людожери хотіли поневолити весь народ Радянського Союзу. Але
дійшовши до Сталінграда, вони зустріли сильний натиск наших
військ. В нашому селі часто проходили чутки, що Червона Армія перейшла в наступ. Я в школу при німцях не ходив. І ось
настала радісна хвилина. Червона армія визволила від німецьких
загарбників. Я з новими силами пішов учитись в VI клас, який
закінчив 1944 року. Здав іспити і зараз учуся в VII класі.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 110, арк. 126. Оригінал. Рукопис.

* За змістом архівної справи ф.Р-3746, оп.1, спр.110.
** Датовано за суміжними документами.
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Великобурлуцький район
№ 59
З письмової роботи
К. Артюхової, учениці неповної середньої школи
с. Середній Бурлук Великобурлуцького району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
26 квітня 1944 р.
Учениці VII класу
Артюхової Катерини
Що я пережила за час німецької окупації
Була весна 1941 року.[…] З захопленням я йшла на іспити,
кінчаючи 5-й клас, мріючи про майбутнє навчання. Після іспитів
відпочивала і готувалась до навчання наступного року.
Уже 22 червня.[…] І в цей час люди нашої Батьківщини стали
на захист нашої землі. Але, незважаючи на війну, я почала навчання в 6-ому класі. Навчання було трудне, бо ми були коло
фронту, але я кінчила 6-й клас. Була така ж прекрасна весна, як
і завжди, розцвітав наш вишневий садочок коло хати, приємно
пахло бузком, але не було так радісно, як це було до війни, бо
часто над нашими головами пролітали німецькі літаки.
Але знов настали червневі дні. Ці тяжкі дні надовго остались мені
в пам’яті. 10-го червня 1942 р. я сиділа в своєму саду. Над нашим селом, як павуки, снували німецькі літаки. Несподівано я почула свист
бомби, яка впала в колгоспний сад, де не було нікого, а німецький
хижий орел пронісся над головою. Другого дня ми готували собі
окоп, бо знали, що грозить бій. Який був грізний і сумний день!
Хата була засмучена, як сліпа, і вже не похожа на нашу веселеньку,
біленьку з чорними віконцями, а була обдерта від трясіння і не мала
вже ні жодного вікна. Я побачила купу людей, що приближалась до
нас. Ця чорна купа людей, як штик в серце, поразила мене і я заплакала, бо знала, що це німці. Вони йшли вкупі, а потім розсипались
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по степку. Обступили зіпсований трактор, що стояв на дорозі, стріляючи в нього. Побачивши, що німці підходять до хат, ми поховались
в окоп. Ми вже чули, як вони белькотіли по-своєму і кожний їхній
звук, як удар, відчувався на мені. Один з них підійшов до окопа і
почав белькотіти, ми нічого не розуміли. Він показував руками, щоб
ми вилазили з окопа. Ми вилізли і побачили, що в дворі їх стоїть
душ шість. Вони заставили нас іти в хату, бо самі боялись, а самі
ішли позаду. Але в хаті нікого не було, крім хворого і старого мого
батька. Полазивши по горшках в хаті і в окопі, вони вилазили і уже
щось їли. Вони реготались і показували на вікна, що були без рамок,
на кришу, що була побита осколками. Їм було це приємно. Як трудно
було все це пережити! Вони пішли далі до села. Але наші червоноармійці зразу помітили німців і зустріли їх з кулеметів і мінометів.
Німці, одержавши удар, почали тікати. […] Голодна корова ревіла і я
рішила повести попасти на леваді. Не встигла я довести до левади,
як коло мене засвистіли пулі. Це на мене стріляли з окопів німці і я
швиденько повернулась назад. Ми сиділи коло окопа. Понад хатами
кралась постать в червоноармійському одязі. Це був боєць-розвідник,
який одержав наказ розвідати, де німці і скільки їх є. Німців було
22 чоловіки, але 2 з них були поранені. Червоноармієць подякував
нам і повернувся до села, де ще були наші бійці. Цього вечора, після бою німці вірвались в наше село. Другого дня вони вже в нас
«господарювали», брали молоко, яйця. Вечером ми вирішили лягти
спати, бо вже кілька суток не спали. Чуємо: ідуть німці. Вони нам
щось розповідали по-німецькому, але ми не розуміли. Прибіг ще один
німець і розповів не чисто українською мовою, щоб ми виходили
геть з села, що вже всі пішли. Не давав нічого брати, бо ви, каже,
переночуєте одну ніч коло лісу і вернетесь. Ми вирушили без нічого.
Темна похмура ніч. Небо вкрилось чорними хмаринками і з них сіє
дощ. Ми йдемо мокрі, спотикаємось через бур’ян і не знаємо куди іти.
Коло лісу ми знайшли сусідів і вирішили переночувати. Другого дня
ми хотіли взяти дома хліба, але нас не пустили. Вже всі зійшлись з
нашого села. Німці дозволили іти нам до сусіднього села, яке було
вже в німців. Спотикається старенька бабуся і веде за ручку свою
онучку. Всі сумні, замазані. […]
Війна очима дітей
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Живемо в селі Полковниче. Живемо кілька днів голодні, а додому не пускають. Темний вечір. Я з матір’ю і з сусідами крадемось
бур’янами, щоб взяти дома хліба. Ось дійшли до хат. Назустріч нам
ідуть німці. Ми їх просимо, щоб пустили взяти харчів, а вони не
хочуть і слухати. Один здоровенний, як сучкуватий дубок, німець
ударив палкою сусідку по плечі. Ми вернулись. Великий дощ. Нічого не видно перед собою. Ми мокрі, тихо йдемо понад німецькими
палатками. Раптом блискає блискавка і осяює нас. Нам здається, що
вона нас видає на смерть. Але німці нас не замітили. Тільки через
12 днів ми повернулись додому. Що тут було! Деякі хати були попалені. Наш молоденький садочок був посмалений, бо німці в ньому жарили курей, куди ввійшов і наш десяток. Він був обгризений
німецькими кіньми. Скрізь валялось тільки пір’я та ганчірки, а то
все було забрано і поламано. […] Ми терпіли всякий гнів, але ми
знали, що наші батьки й брати визволять нас. Ми їх чекали. […]
І настав той день, якого ми довго чекали. 2 лютого 1943 року
нас визволили наші воїни. Знов ми стали щасливі. Відкрились
школи, в яких ми навчаємось. Я учениця 7-го класу, але я б уже
ходила в 8 кл[ас]. Знов відродилося веселе життя. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 111, арк. 134-136 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 60
Письмова робота
Л. Шмарковської, учениці неповної середньої школи
с. Великий Бурлук Великобурлуцького району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
6 травня 1944 р.
Шмарковской Л.
Моя жизнь во время оккупации
Четырнадцатого июня тысяча девятьсот сорок второго года,
когда наши войска временно отступили, к нам ворвались немец90
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кие фашисты. Изверги брали все, что не попадало под их руки.
Шесть дней мы жили дома, а двадцатого июня нас выгнали в
Подсреднее. По дороге немцы выскакивали из лесу доить коров и
брать вещи. По возвращению домой я изредка ходила на работу,
а больше всего собирала колосья, потому что хлеба нам не давали. В декабре месяце пошла учиться в школу, так как немецкий
комендант разрешил открыть школу. Но учились недолго, немцы
начали удирать на запад. И наши освободители освободили нас
8 февраля сорок третьего года. И тогда наша жизнь снова стала
радостной, советской жизнью.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 111, арк. 43. Оригінал. Рукопис.

№ 61
З письмової роботи
Л. Лушпаєвої, учениці середньої школи
c. Приколотне Великобурлуцького району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
10 травня 1944 р.
Сочинение по русскому языку
ученицы 7-го класса
Лушпаевой Людмилы
Что я пережила во время немецкой оккупации
[…] Немцы уже были недалеко от Харькова. Их авиация налетала на станцию Приколотное, бросала бомбы, но ничем не могли
они сломить силы Красной Армии. Только во время бомбежки
страдало население, были жертвы и возникали пожары. Все чаще
и чаще прилетали немецкие стервятники бомбить нашу станцию.
Но мы, ученики, несмотря на большие бомбежки не бросали свою
родную школу. Всё учились, добиваясь новых знаний, и сдали
испытания на «хорошо» и перешли в шестой класс. Перейдя в
шестой класс я начала обеспечивать себя книгами. Но мне временно не пришлось ходить в школу, потому, русские войска отВійна очима дітей
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ступили с нашего села. В июне 1942 г. ворвались в наше село
немецкие банды. Мое сердце оборвалось, мои мечты рушились.
Я мечтала, что окончу школу, выучусь, накоплю новые знания
и в будущем могу заменить любого советского гражданина. […]
На другой день немцы ходили с винтовками в руках и
выгоняли людей исправлять железную дорогу, за неподчинение
их приказани[ям] была угроза смертельной казни через повешение.
Немецкие бандиты занялись грабежами, уводили коров, свиней,
ловили кур, гусей и забирали съестные продукты. Жизнь стала
тяжелая. Не было покоя ни днем ни ночью. Немцы ходили по домам, искали партизан и комсомольцев. Но ничего не найдя, они
со зла забирали у людей все: от продуктов до детских игрушек.
Лично у нас немцы забрали телку, 19 кур и продукты питания.
Мы остались голодные. Я, ища себе выход, пошла собирать в
поле колосья. Но меня заметил немецкий «пан» и хотел побить
лишь за то, что я собирала колос. Я убежала, и бежала через
болото и простудилась. Через несколько дней слегла в постель
и больше не подымалась. Так я болела три месяца. Будучи еще
больной, я утром выходила подышать чистым воздухом. Вдруг
смотрю: в овраге что-то белеет. Я пошла туда. Это были листовки,
сброшенные русскими самолетами. Я прочла их и бегом прибежала домой. Из этих листовок весь наш поселок узнал, что Красная
Армия дала отпор под Москвой и под Сталинградом…и освободила Валуйки и Уразово. И временный успех немцев прекратился.
Они начали отступать. При отступлении немцы взрывали большие
дома, взорвали всю сеть железной дороги.
Но вскоре мы услышали канонаду. Немцев в нашем селе было
полно. Но немцы долго здесь не были, они начали удирать, бросая
в панике все. Восьмого февраля 1943 г., когда вьюга выла, шло
полное отступление немцев. Ветер со снегом заметал им дороги,
и они ходили, выгоняли людей чистить дороги. Но люди на них
не обращали внимание и не подчинялись им. За это неподчинение
немцы поймали одного старика, который шел по улице, и начали
издеваться над им. Изверги сначала выкрутили ему руки, а потом изрезали всего кинжалами и зарыли его в снег. И невдалеке
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от леса образовался холмик снежный, из которого шел пар.[…]
В ночь на 9 февраля немцы постепенно отступили из нашего
села, а утром вступили наши советские войска. И мы, пионеры,
с радостью встречали своих дорогих братьев красноармейцев и
командиров, которые освободили нас от немецкого ига. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 111, арк. 189-191. Оригінал. Рукопис.

№ 62
З письмової роботи
К. Плужник, учениці неповної середньої школи
с. Великий Бурлук Великобурлуцького району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Травень 1944 р.*
Письменная работа
по русскому языку
Уч[еницы] 7 “А”кл[асса]
Плужник К.
Моя жизнь во время оккупации
Четырнадцатого июня в тысяча девятьсот сорок втором году
в наш Великий Бурлук ворвались немцы.[…] Они выгнали нас
в совхоз Подсреднее.** Там мы были двадцать один день. После
фронта мы возвратились домой, но дома не было ни кровати, ни
стола, ни стульев. Зерно, которое было в мешках, немцы забрали
и увезли. Но им было этого мало. Они каждый день гнали нас на
работу. Заставляли запрягать коров и, несмотря на то, что они без
отдыха работали, было приказано сдать триста пятьдесят литров
молока за полгода. Так жили мы восемь месяцев. Я со своим маленьким братишкой собирала колосья и этим жили. Полицейские
угоняли нас с поля и не давали собирать колосья. […]
* Датовано за суміжними документами.
** Йдеться про с-ще Підсереднє.
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И вот, третьего февраля тысяча девятьсот сорок третьего года
мы были освобождены. Красная Армия принесла нам жизнь, счастье; открыла перед нами дверь, светлый путь. Дала право на труд
и на отдых.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 111, арк. 40, 40 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 63
Письмова робота
В. Сіренко, учениці середньої школи
с. Великий Бурлук Великобурлуцького району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
2 жовтня 1945 р.
В[елико]-Бурлуцкий р-н
В[елико]-Бурлуцкой сш
Уч[еницы] 8 “А“ кл[асса]
С[иренко] В[али]
Как нас учили в период немецкой оккупации
В период оккупации нашого села я была дома, а родители мои
работали в колхозе*. Потом подошел тот период, когда я пошла
в школу. Приходим в школу, нам говорят, что по расписанию
немецкий язык будет каждый день. Итак, начали учиться. Заходит в класс учитель украинского языка и начинает вести урок.
Слова выговаривает перевернуто, вместо “клуб” говорит “клюб”,
вместо “план” говорит “плян”. Вот мы и спрашиваем: “Почему
это так? “ Он ответил: “Так нада.“ Где были в книге строфы, в
которых было написано про пионеров да и [во]обще про Советский Союз, пропускали. Мы начали спрашивать, зачем это мы
пропускаем эти строфы, они нам в ответ: “Нам говорили, чтоб
те слова, которые будут встречаться про Советскую власть, чтоб
* під час окупації – “громадське господарство”.
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пропускали.“ И прошло до февраля месяца. Потом приходим в
школу после выходного, заходит в школу комендант и говорит:
“Век.“ И мы пошли домой. И на другой день начался в нашем
селе бой.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.111, арк.288. Оригінал. Рукопис.

№ 64
Письмова робота
П. Маляр, учениці неповної середньої школи
с. Гнилиця Друга Великобурлуцького району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
17 жовтня 1945 р.
Уч[ениця] 7 кл[асу]
Маляр Поля Макаровна
Як ми жили та вчились під час німецької окупації
В 1942 р. до нас в Аркушино війшли німці. Німці почали
грабити населення, вони відбирали коров, свиней, курей і т.д.
Хто не віддавав коров, то вони сажали в підвал, били пльотками.
Одного разу приходять до нас німці і кажуть: “Давайте порося.”
І заставляє, щоб я ловила, но я не схотіла … Німці нас вигнали
із хати. Ми жили у прибоці, бо там заселились офіцери. Мені
жилось при німцях дуже погано. Тому, що німці говорили: “Ти
єврейка”. Хліба нам давали по 300 гр., а нам його не хватало. І
ми ходили рвати колоски, але поліцаї нас ганяли. Нас одягали
мама і обували. При німцях я в школу не ходила, бо я ненавиділа
німецьких грабіжників. Коли відбила наша Червона Армія нас, то
ми їх зустріли з великою радістю.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 111, арк. 79. Оригінал. Рукопис.
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№ 65
З письмової роботи
Т. Дриль, учениці неповної середньої школи
с. Гнилиця Друга Великобурлуцького району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Жовтень 1945 р.*
ІІ-Гниличанська нсш
Учениця 7-го класу
Дриль Тася П.
Як жили та вчились при німецькій владі
Коли я ходила в п’ятий клас, ще за радянської влади, мені закінчити не вдалося. Прийшли до нас німці. 10 червня 1942 року
захватили наше село. Зразу начали грабувати. Вони забирали
корів, свиней і всю іншу худобу. Ламали замки від комор і забирали все зерно. Забирали і в людей всі продукти, незважаючи
на те, що оставались сім’ї голодні. Знущались над людьми. Це
все йшов фронт німецький. Але хоч уже була і влада, то нам не
покращало. Накладали великі плани молока, яєць і так же всього.
Хліба давали тільки на один день по декілька грам, що навіть не
хватало і одному на день, а вони давали на всю сім’ю. Батьки і
матері працювали на німця. Діти були хоч і малі, але уже ходили
на роботу, щоб заробити собі кусок хліба. Землю обробляли не
тракторами або кіньми, а заставляли людей. Це їм недовго вдалося
панувати на нашій землі. Наші війська відігнали їх. Звільнили нас
від німецького гніту. Скинули з нас ярмо капіталізму. Ми ввесь
час дожидали наших, щоб визволили нас. Коли ми побачили наших рідних воїнів, нам було дуже, дуже радісно.[…]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 111, арк. 80. Оригінал. Рукопис.

* Датовано за суміжними документами.
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№ 66
Письмова робота
Н. Кравченко, учениці середньої школи
с. Шипувате Великобурлуцького району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Грудень 1945 р.*
Учениці 8-го класу
Кравченко Ніни Файфановни**
Як я жила і вчилась при німецькій окупації
Я, тобто Кравченко Ніна, під час окупації німців жила в своєму селі. Німці, коли вступали в наше село, то наше село було
евакуіруване в Гусинку. Вони в цей час спалили половину села і,
що було в хатах, позабирали. Потім повернулися з евакуації в своє
село, в цей час німці наскочили на наше село і почали забирати
все, що траплялось на їхньому шляху. Після того як німецький
фронт пішов, нас почали посилати на роботу. В мене в цей час
боліла рука, я була ранена від осколків німецьких бомб. Але староста посилав. І говорив, що «це нічого, що болить рука, вона
скоріш залічиться». І я хоч і була ранена, але все время ходила
на роботу. В школу під час окупації я не ходила, тому що школи
не було, а хоч і була школа, тільки до 4 класу. А хоч би й була
школа, то не ходила б, тому що в не[ї] в той час і не хотілось
ходити. Тому що, коли дума[є]ш про своїх братів і батька, який
поліг під огнем німецьких бандитів, так не хотілось в той час і
в школу ходити. Пробули ми під окупацією 6 місяців, а після 6
місяців з лютого нас визволила наша Червона Армія з-під німецького гніту. Після того я почала ходити до школи в 6-ий клас і
ходю до цього часу.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 111, арк. 260. Оригінал. Рукопис.
* Датовано за суміжними документами.
** Так у документі.
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Дергачівський район
№ 67
З письмової роботи
Є. Головко, учениці середньої школи
смт Дергачі Дергачівського району*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
1943 – 1944 рр.**
Головко Євдокії
Уч[ениці] Х кл[асу]
Що я пережила під час окупації
Весною*** 1941 року фронт наближався до села Деркачів. Було
чути вистрели снарядів за 2 кілометра від села, і настав час, коли
німецькі війська вступили в наше село Деркачі.
Не минаючи ні одного дома, передові фронтові німці забирали
по хатах продукти, теплий одяг і інше. Навіть коли німцеві подобається що-небудь на голові або у жінки хороші чоботи, або
хорошого сорту хустка, то українець мусив знімати чоботи серед
вулиці і йти додому босий.
Одного разу трапився такий випадок: у моєї мами німецькому
офіцерові сподобалась шерстяна хустка, то він, не питаючи, зняв
з голови і розірвав її на дві частини, половиною хустки замотав
собі шию, а другу – віддав другому німцеві.
Німці, називаючи українське населення «Русь», примушували
тягти їхні коні. Якщо ти починаєш відмовлятися, то німець починає зараз глузувати над ним, навіть розстрілювали.[…]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 113, арк. 2, 2 зв. Оригінал. Рукопис.

* За змістом архівної справи ф.Р-3746, оп. 1, спр. 113.
** Датовано за суміжними документами.
*** Ймовірно, йдеться про події осені 1941 року (смт Дергачі окуповано німецькими військами 22 жовтня 1941 р.)
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№ 68
Письмова робота
Т. Ткаленко, учениці середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень – травень 1944 р.**
Ученицы 5 класса
Ткаленко Тамары
Что я пережила во время оккупации немцев
Это было в 1941 году наша семья: мама, бабушка, папа и я.
Пришли немцы, они ходили по всем дворам, были как изверги,
искали кур, зашли к нам во двор и забрали петуха и искали
себе у нас какой-нибудь добычи, но у нас ничего не было. В
1943 моего отца убили немцы как раз в нашем селе. Они даже
повесили над папой досточку, чтобы не брали хоронить, чтобы
мы его взяли через три дня, но мы этого переживать не могли.
Он у нас лежал на наших глазах. Мама пошла и спросила, можно ли брать. Сказали, что можно. Тогда мы с мамой перевезли
папу. Но нам не было возможности похоронить его на кладбище
и похоронили во дворе.
После этого мы не смогли успокоиться и смотреть на таких
извергов. Но вот пришла Красная Армия и освободила нас от
немецкого фашизма.[…]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 113, арк. 204. Оригінал. Рукопис.

* Населений пункт не вказано. В архівній справі (ф.Р-3746, оп.1, спр.113) документ зберігається разом із письмовими роботами учнів середньої школи с. Черкаська Лозова
Дергачівського району Харківської області.
** Датовано за суміжними документами.
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№ 69
Письмова робота
М. Опачанова, учня неповної середньої школи
смт Прудянка Дергачівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
1 квітня 1944 р.
Опачанов Миколай с. Прудянка
Что я пережил во время немецкой оккупации
С ужасом вспоминаю о смерти отца. После вступления немецких варваров в нашу область был большой голод. Отец мой
взял с собой двоих детишек – сестру 7 лет и брата 4 года – и
ушел на заработки в Курскую область Волоконовского р-на Лукьяновского сел[ьского] [совета] сел. Становое, чтобы спастись от
голодной смерти. Я и мама остались дома в сел. Прудянке. Мне
очень было печально расставаться с папой и с маленькой сестрой
и братом, но как-то надо было спастись от голодной смерти. Папа
ушел, но мы о судьбе папы, брата и сестры ничего не знали.
Прошло полтора года. Мы с мамой, спасаясь от голодной смерти, часто вдумывались о судьбе своих родителей*. Не имели ни
одной весточки.
В 1943 г. в марте он шел домой, нес заработанный хлеб и в
сел. Мурове отец отдыхал. В это время ворвались немецкие изверги, вывели моего отца и расстреляли, как партизана.
Мне отца своего не пришлось видеть. Ужас этот до сих пор
меня не покидает. Всю жизнь буду помнить и мстить извергам фашистам, жадным кровопийцам, которые попили сиротскую кровь.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 113, арк. 174, 174 зв. Оригінал. Рукопис.

* Так у документі.
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№ 70
Письмова робота
А. Глушач, учениці середньої школи
смт Мала Данилівка Дергачівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
3 квітня 1944 р.
Глушач Антонина Васильевна
Поселок Мало-Даниловка
Дергачевского района
Во время прихода немцев в 1941 году 22 октября была я дома.
Семья моя была небольшая: я да мама. Питались мы плохо, но
немцы с этим не считались, забрали и последнюю муку, которая
стоила для нас очень дорого, и после этого мы стали голодать.
Мать поехала на менку, чтобы раздобыть продуктов. Выменяла
она 2 пуда зерна и когда везла домой, то полицаи забрали его и
маму избили шомполом, а мамину сестру порвали собаки. Много
бед мы пережили во время немецкой оккупации. Однажды ночью
стали к нам стучаться. Мы не открыли. Они побили нам окна
и стали стрелять. Мы испугались, выскочили в окно и побежали к соседям. Они стали стрелять в нас, но не попали. Так мы
спаслись.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 113, арк. 91. Оригінал. Рукопис.
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№ 71
Письмова робота
В. Ковтуненка, учня середньої школи
с. Кочетівка Дергачівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
13 квітня 1944 р.
Ковтуненко В.
село Кочетовка
Дергачевского р-на
Что я пережил во время немецкой оккупации
Когда наше село было занято немцами, в это время мы находились дома. Наша семья состоит с 4-х человек. Я, мать, отец,
сестра. До оккупации мать работала в колхозе, отец работал на
военном заводе. Я до войны занимался в школе. По вступлению
немцев, мы были дома. Вступившие немцы начали лазить по погребу, по сараям и забирали картошку на свою кухню. Немецкие
грабители кричали на мать и на отца, требовали масла, сала, молока. Отец мой был в красноармейской рубашке, которую выдали
на заводе 135. Немец увидел и говорит: «Русь солдат». Отец ему
в ответ: “Я старый”. Кое-как он обвернулся и ушел.
Так одни уходили, другие приходили и все дай. Через месяц
хлеб был на исходе. Так и начали мы голодать. Начали менять
все лучшие вещи на хлеб, ездили с тачкой у руках и с шлеей
на шее за 250 км. То и знали: ездить да ездить. Я в школу не
ходил, потому что было четыре класса. Пришлось мне ездить за
хлебом. По поездам нельзя, не разрешали и мы ездили на риск.
От поехал я в Полтаву. Пришел на вокзал, смотрю, стоит поезд
товарный. Я подождал, посидел в бурьяне до 5 часов вечера, а
потом побежал к поезду. Доехал я благополучно. Выменял 1 пуд
хлеба и полпуда кукурузы. Сел, но не доезжая до Харькова 25
км, меня схватили немецкие псы, как щенка. Они увидели, что у
меня была сумка с хлебом печеным и пол-литра молока. Он взял
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мое молоко и больше я его не видел. В коменданта станции, где
меня обыскивали, меня били кулаками и носком 3 раза вдарили
в бок. Забрали полпуда жита, а полпуда кукурузы и жита дали
мне. Тут мне пришлось идти пешком 25 км. По дороге меня проверяли 3 раза. Пришел домой и дома несчастье отца – забрали
на мост. Так с 14 лет мне пришлось кормить мать, отца и сестру.
В 1943 году услышали взрывы снарядов и звук самолетов. Ночью к нам пришли бойцы, отец и мать начали целовать и плакать
от радости. Теперь дана мне возможность окончить 7-ю группу.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 113, арк. 41, 41 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 72
З письмової роботи
Н. Сукачової, учениці середньої школи
смт Дергачі Дергачівського району*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
[Квітень 1944 р.]
Писемна робота
з української літератури
уч[ениці] VІІІ кл[асу]
Н. Сукачевої
Мої переживання
22 жовтня 1941 р. в шість годин ранку почалась гарматна стрілянина. З кожними 15–20 хв[илинами] вона ставала густішою.
Наша сім’я до бою в місті Деркачах** зовсім не готувалась (не
приготували траншеї, не збирались ховатись в погріб). Найстрашніше було те, що сюди прийдуть німці, а тоді кінець життю і
всьому живому.[…] В 10–11 годині снаряди почали рватися навкруги нашої хати. Праворуч снаряд збив верхівку берестка, ліворуч
* За змістом архівної справи ф.Р-3746, оп. 1, спр. 113.
** На той час – смт Дергачі.
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ворота, забор, який був рознесений на щепки. Перед вікнами впав
снаряд, від чого в нас не залилишилось ні однієї склянки в вікні.
В хату полетіли осколки і поврізались в протилежну стіну. Котята,
які були в цей час в кімнаті, позалазили в піддувало в горячий
попіл. По вулиці пробігли останні червоноармійці. Стрільба з 11
год. до 12 год. почала зменшуватись. Рівно о 12 год. на нашій
вулиці показались німці. […]
Разом з тим почали віддавати візити населенню. Після їхнього
денного хазяйнування, ми залишилися без всяких їстівних запасів. Настали дні ужасів – голоду і страху і вдень, і вночі. Якщо
доводилось вловити людину надворі, гнали її на всяку роботу,
а якщо такого щастя не було, то забігали в хати і тягли на роботу. З часу вступу німців на нашу територію страх не покидав
нас. Але незабутній час для мене залишиться на все моє життя,
коли мене і інших спіймали на вулиці поліцаї і погнали, як стадо овець, на вокзал для погрузки в вагони, щоб відправити на
каторгу в Німеччину. Нам пощастило. Не дійшовши до вокзалу,
поліцаї почули, що поїзд уже відправився і вони нас завернули в
поліцію. В поліції довго довелось доводити, що ми учні с/г школи,
які звільняються від мобілізації в Германію. Нас відпустили додому. Після цього я старалась не попадатись на очі ні поліцаям,
ні німцям. Якщо виходила по воду, то як тільки зійде сонце, або
пізно ввечері. Обходила всі прилюдні місця городами та задворками. Вночі доводилось іти спати в сарай, де раніше спала коза,
де кишили миші й криси. До цього всього доводили німці!!!
Один раз залишилась ночувати в хаті. В цю ніч повинна бути
облава поліцаїв. Я майже цілу ніч і очей не звела. Приблизно в
11-12 год. ночі чую біганину по вулиці і розмову. Бужу маму і
тихенько виходимо на подвір’я. Була ясна, зоряна ніч. Мама становиться у тінь воріт і слідкує за рухами і криком наловлених
людей, а я плазую по городах, серед кущів картоплиння. Двічі
або тричі пробігли поліцаї мимо нашої хати, шукаючи якихось
втікачів. Так ми були на варті, поки не впала ранкова роса.
Як же нам з мамою стало радісно, коли почали щоближче до
нас підходити гули орудій. За всі дні німецького хазяйнування
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не було в нас бажання сміятись, а зараз, коли насунулася небезпека фронту «життя або смерть» весело хочеться вірити в краще
майбутнє і забути минуле, як страшний сон. Коли зараз глянеш
на карту і побачиш міста, де ще панують гітлерівські людолови,
серце холодіє від страху. Але недалеко той час, коли всі області,
які зараз знаходяться під ярмом, будуть разом з нами святкувати
своє визволення.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 113, арк. 15–16 зв. Оригінал Рукопис.

№ 73
З письмової роботи
В. Зеленської, учениці неповної середньої школи
смт Польова Дергачівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
12 травня 1944 р.
Письмова робота
Уч[ениці] V класу
Полівської нсш
Зеленської Варвари Петровни
Що я пережила під час окупації
Під час Радянської влади було радісне життя. 22 червня 1941
року прийшов німець і пограбував наші міста і села. Німці позабирали моїх сестер у Німеччину. Старша сестра закінчила 7 класів
і робила на фабриці м. Харків. Менша сестра тільки кінчила 7
класів і не вспіла учитися далі, як забрали їх у Німеччину.
Прийшли німці до нас на квартиру. Кожну ніч гуляли, били
по хатах карточки. У нас побили портрет мого батька, який під
час окупації захищав батьківщину. Коли прийшли німці, у нас
забрали свиню, якій було 1 рік. Німці у нас убили собаку, що ми
заховали у погребі. Ми ніколи дома не ночували, а все у житі та
по окопах. Німці забирали корів, у нас на селі забрали 6 корів.
Війна очима дітей
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Німці заставляли, щоб платили за собак по 65 карбованців*. Мого
дядька побили дома, що не схотів іти по оселедці в погріб. Розбили дядькові голову і ногу, а потім кинули через галерей. Цього
дядька син служив у Червоній Армії.[…]
Німці стояли на квартирах і кожного дня заставляли рубати
дрова, носити воду, чистити картоплю. Одного дня у неділю ми
сиділи на вулиці і німець прибіг із палкою, заставляв чистити
картоплі. Ми не хотіли іти, і він почав бити палкою.
Прийшла Червона Армія і визволила від німецької неволі.[…]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 113, арк. 127-128. Оригінал. Рукопис.

№ 74
Письмова робота
О. Коробки, учениці неповної середньої школи
смт Польова Дергачівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
12 травня 1944 р.
Письмова робота
Учениці V класу Полівської нсш
Коробки Шури Свиридонівни
Що я пережила під час німецької окупації
Під час окупації я пережила великі труднощі. Німці заставляли, щоб ми носили молоко по шістсот літрів**. У нас німці
забрали свиню, семеро курей. Німці брали налоги за собак 60
крб. за рік. Не можна було ходити на базар. Одного разу я пішла
на базар, зараз же приїхала машина з будкою, і начала хватати
* Спеціально введений окупаційною владою податок.
** За розпорядженням окупаційної влади кожен власник корови мав здати вказану кількість молока протягом року аби уникнути реквизиції худоби. Див.: ф.Р-3746, оп.1,
спр.113, арк.30.
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людей у машину, люди начали тікати поза тинами. Німці почали
ловити, бити пльотками. Ми ніколи дома не ночували, ховалися
від німців по ярах і лісах.
В один день, коли я пасла корову, приїхала машина з будкою
над гору, остановилась, німці повставали з машини і прийшли до
скотини. Ми побачили, що німці ідуть з вірьовкою по скотину.
Ми начали тікати із скотиною у ліс. Вони почали вслід нам стріляти. Вони за нами бігли в ліс, і догнали, одну корову взяли в
сусідки. Вона не давала корови, німець ударив її ногою так, що
вона упала. Приїхали німці до нас на квартиру, почали гуляти,
понапивались. Почали стріляти в шафенер, кровать побили, стіл
побили. Уранці повставали, не вмивавши, пішли на кухню, набрали кофе і почали їсти. Після їжі знесли мені 12 котілків, щоб
я помила. Я не хотіла мити, а він зразу замірився рукою, і хотів
бити, але я відскочила.
Прийшла Червона Армія, визволила від німецького гніту.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 113, арк. 125–126. Оригінал. Рукопис.

№ 75
З письмової роботи
Р. Ємець, учениці середньої школи № 1
смт Дергачі Дергачівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
11 лютого 1944 р.
Уч[ениці] 7-го класу
Деркачівської школи № 1
Ємець Раїси
Мої переживання під час німецької окупації
22 жовтня 1941 р. в 12 год. дня до нас в Деркачі вступила
розвідка німецьких солдат. Міст був зірваний, і вони перебралися
через річку вбрід, ну, зразу й почалося те, що ми мусили терпіВійна очима дітей
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ти. Ця невелика група солдат наробила такого, що навіть трудно
розказати. Наступив вечір. Людей немов немає в живих…Коли
наступила ніч, то навіть страшно було вийти в двір. Деркачі затягло туманом, собаки вили, люди кричали, німці бігали з двора
в двір… На другий день, як тільки піднялося сонечко, німці вже
були на ногах. Людям не можна було пройти по вулиці, бо їх
хватали на машини і везли то справляти містки, то ще що-небудь.
На моїх глазах німець скидав у жінки чоботи. Жінка почала кричати, так прибігла ще куча солдат, що зовсім роззули її. Другого
дня побачила, як одному чоловікові скидали пальто.[…]
Через дві неділі почалося те, що було найстрашніше в нашому
житті. Почали вішати безвинних людей. Першого разу повісили
два єврея і два робітника. Самі німці понав’язували петлів на
телефонних стовбах, підвозили на машині і вішали. Людей в цей
час зганяли на базар, щоб бачили, як вони будуть вмирати, ці безвинні люди. У нас в Деркачах повісили також 15 років 4 хлопців
за те, що вони мали при собі патрони. Перед тим, як повісити
вони їх дуже побили, а потім прив’язали на шиї дощечки і почали водити їх по всіх вулицях для того, щоб всі люди бачили.
На дощечках було написано, що ці хлопці – партизани, і що вони
мають при собі патрони і хотіли зробити замах на німецького
офіцера. Стояли великі морози. А цих хлопців водили по вулиці
тільки в верхньому одязі і роззутими.
А далі почалося ще те, чого небажано нікому в житті. Спочатку добровільно оголосили, щоб їхали до Німеччини. Не можна
було пройти по вулиці, бо можеш попасти в руки поліцая. Приходилось не бути зовсім дома, бо по ночах робили облави, а коли
забирали, то зразу садовили на поїзд і відвозили в Харківську
біржу. З біржі на другий день відправляли ешелонами до Німеччини. По вулицях було пустинно, тільки машини моталися, німці
та поліцаї, хіба тільки яка старенька бабуся їде по воду. А ми
сиділи у хаті і тільки дожидай, що стукне хвіртка і прийде поліцай, або німець. Так жили ми під час окупації німців.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 113, арк. 6–7. Оригінал. Рукопис.
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Зміївський район
№ 76
Письмова робота
Н. Тимченко, учениці неповної середньої школи
смт Зідьки Зміївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
26 квітня 1944 р.
Учениці 5 класу Зідьківської нсш
Тимченко Ніни
Що я пережила під час німецької окупації
Коли німецькі загарбники зайняли наше село, то життя моє
дуже погіршало. Німці забороняли мені ходити в школу – не було
п’ятого класу у нашій школі. Була школа у Змійові, але там приймали тільки тих, у кого були гроші, а у мене грошей не було,
тому я не ходила. Німецькі окупанти ганяли на роботу, я ховалася
у кущах і боялась, щоб мене не знайшли. Я дожидала Червоної
Армії, яка б вигнала німецьких окупантів, і я знову ходила у
школу. І нарешті Червона Армія вигнала їх і я знову ходила у
школу. Я Червоній Армії дякую за моє визволення від німецьких
окупантів.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 114, арк. 18. Оригінал. Рукопис.
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№ 77
З письмової роботи
П. Кравченко, учениці середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Кравченко Парасков’ї

1944 р.

Що я пережила під час німецької окупації
Навчання в школі в 1944 році
Коли я ходила до школи, то я ходила з охотою до школи.
Мене цікавило навчання. Закінчивши 4 клас з похвальною грамотою, я охоче почала ходити в 5 клас. Але в 5 клас походила
дві неділі тому, що фашисти вдерлися на нашу рідну Україну.
Коли вступили німці, багато я зазнала нещасть. Зимою я ще більше зазнала горя. Есесовці зимою вбили папу, якого я ніколи не
забуду. Вони ще багато знущались з молодих дівчат і хлопців.
Німці вивозили їх у пекло. Які ще й зараз приймають знущання
від німецьких жінок. Німці побили моїх 2 дяді з сім’ями і навіть
маленького Альошу, якому один рік.
Наступив 1943 рік, влітку прийшла наша Доблесна Червона
Армія. Зразу засяяло сонце на нашу юність. І знову з охотою
я почала ходити до школи. Але тепер навчання трудніше тому,
що 2 роки я не бачила книжок. Тепер началось навчання знов
по-новому.[…]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 114, арк. 52. Оригінал. Рукопис.

* Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі “Письменные работы школьников Змиевского района – воспоминания о пережитом во время немецкой
оккупации 1941-1943 гг.” (ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 114).
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№ 78
З письмової роботи
П. Латиша, учня неповної середньої школи
с. Таранівка Зміївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
1944 р.*
Що я пережив під час окупації
Я житель села Таранівки Латиш Петро Олександрович. В 1941
році я закінчив п’ять класів і мріяв учитися далі. Але це все обірвалося.[…] Наступила осінь 1941 року. Осінь була грязна, ішли
дощі, 22 жовтня 1941 року в село Таранівку вдерлися німецькі
людожери.
Замість того, щоб іти в школу та спокійно учитися, нас німці
погнали чистити грязь. Вони пльотками гнали людей на роботи.[…]
Настала зима …німцям стало холодно. Вони кинулись розбирати
будівлі, розібрали школу. Коли розібрали школу, вже й мрії не було,
щоб коли-небудь прийшлось учитися. Поліція почала по селу наводити порядки, забирали в людей, що хотіли німцям-кровопийцям:
коров, свиней і т.п. В селі настав голод, не було чого їсти, треба
було їхати за 100 кілометрів, щоб дістати кусок хліба. Але й на
цей шматок хліба треба було одвезти послідню одежину.
Настала весна 1942 року, люди кинулись працювати на городах. А поліція гнала пльотками на громадське поле. Нам не
хотілось працювати на німців. Нам треба було дома посадити
огороди, щоб на другий рік не голодувати. Наступив травень,
стало гуркотіти, ближче й ближче. І 18 мая 1942 року вступила
в наше село доблесна Червона Армія. Бійці говорили, що німці
уже не повернуться. І майнула мрія учитися. Але це даремно,
наші війська відступили назад. Настав у селі великий сум, поліція
повернулась з евакуаціїі, почали знущатися з тих людей, які були
у селі і не тікали з німцями.
* Датовано за суміжними документами.
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Промайнуло літо, ми й не бачили за проклятою роботою. Наступила зима 1943 року, наші війська наближалися до села, німці
оскаженіло бігали по селі, вони стріляли чоловіків, жінок, і маленьких дітей. Розпочався бій, ми сиділи в погрібі і тремтіли, що
ось прийде німець і постріля. Бої усилювалися, німці не могли
далі триматися, вони тікали й на шляху убивали людей. Ми боялися німців. Раптом забіга чотири німці і вигнали нас із погріба.
Ми стали вилазити з погріба, дивлюсь: стоять німці, держуть на
нас автомати. Потім вони загнали нас у хату, а самі побігли у
ліс. Дивимось: із гори ідуть люди у білих халатах, коли підійшли
ближче, то це були наші бійці, знову ожило наше село. Радісно
було, як стояли бійці, вони розповідали про фронт, про бої.
Але й це тривало недовго, наші війська відступали, враз стихло село. Прийшли німці, прийшли й поліцаї, які жорстоко карали
людей, хто говорив з бійцями, тих били й розстрілювали. Пішов
по селі плач. Наші війська відступили й вкріпилися по той бік
Дінця. Наступила весна й пройшло літо. Ми чекали, що скоро
прийде й визволе з гніту наша доблесна Червона Армія. Німці
держали фронт і не хотіли відступати, вони знали, що по всій
Україні в цім році великий урожай. Вони всі сили прикладали,
щоб вдержати хоч на неділю фронт, щоб зібрати хліб. Поліція
оскаженіло бігала по селу, зганяла людей на поле, але люди на
йшли, знали, що куди піде цей хліб. Наші войська просувалися
вперед і вперед. Зайняли Таранівку і без остановки просувалися дальше. Почалось і потекло веселе життя. Почали відкривати
школи. Тут майнула думка вчитися, щоб бути гідним робітником
нашій Батьківщині. Школу німці спалили, прийшлося вчитися
в хаті за столами.[…] Тепер я учень 6 класу “Б” Таранівської
середньої школи. Стараюсь учитися, готовлюсь до іспитів, щоб
закінчити й продовжувати свої мрії дальше. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 114, арк. 130, 131 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 79
З письмової роботи
О. Сіроштан, учениці неповної середньої школи
с. Таранівка Зміївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
1944 р.*
Учениці 7 класу “А”
Таранівської неповної середньої школи
Сіроштан Олександри
Що я пережила під час німецької окупації
Я, Сіроштан Олександра Яковлевна**, народилась в селі Таранівці в 1927 році. До 1941 року я училась в школі, до 6-го класу.
А потім обірвалось моє вчення німецьк[ими] розбійник[ами].[…]
Зав’язався бій, ми сиділи в погребах. Були холодні, голодні.
Німці забирали все з продуктів. Вийти на свіже повітря було
неможливо. Сиділи в погребах місяцями, без води і без їжі. Як
подвинувся фронт, ми вилізли з погребів, глянули на свої розбиті
та погорівші хати. Ввійдеш в хату – сумно, страшно, скрізь запах пороху. А по дворах, по садках: там розставляють коней, там
становлять фурманки, брички. В кого осталась підходяща хата,
виганяли з хати жителів. В той час без перестанку йшли дощі.
Лазили по дорогах, розчищали і скидали з дороги всю грязь. Як
загрузне машина, зганяли людей, заставляли тягти на дорогу. Як
не витягнеш, вони били людей, штурляли прямо в грязь.
В хатах безперервно горіло в печах. Били курей, забирали
яйця, лазили в погреби по картошку, все це варили, жарили, набивали собі пельки. Палили стулки, столи, знімали двері, відбивали
з вікон налишники. А дров погоріло не можна описати скільки.
Кухня заїжджає, б’є забори, ворота, рубає вишні, яблуні, розтягують недобиті хати. Безперервно бомбили самольоти. Цілими
* Датовано за суміжними документами.
** Так у документі.
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днями й ночами ходили ми вбуті і одягнені. Од фронта ми трохи
відпочили від бомбьожки. За цей період ми посадили городи, а
зібрати їх не прийшлось. Весь час їздили по степах, возили самі
найулюбленіші свої речі, а привозили відтіля на стакани*. Цього
ми не наїдались, весь час їли макуху та хліб, яким руйнували все
в роті. Один раз у день їли кукурудзяну похльобку.
Мало того, що погані харчі, весь час бігали по бур’янах, по кущах, ні одної ночі не ночували дома. Сиділи в окопах, накривали
нас бур’яном та гілляками. Проживали ми так аж до березня місяця**.
Знову сидимо ми в погребах і ще дужче били снарядами, бомбами.
Попадали бомби в погреби, в хати, в колодязі. Привалило нас в погребі 14 чоловік, були маленькі і старі. Осталось світу одна щілинка
коло ляди. Як-небудь вибрались із землі. Остались наші чоботи і
валянки, все в землі. Всі вибралися, витягли одного маля вбитого.
Бухнула земля і присипала його на руках в матері. Довго лежало
воно не поховане. Оставили його надворі самого, а самі босі побігли
дальше від фронта. Прийшли додому, хати не було. Довго жили ми
в сараї, а тоді пішли на кватиру. Трудно було жити без продуктів.
[…] Дуже трудно було жити, хто наживався не знав де дівати, а
хто проїв усе своє лахмоття. І все одно був голодний і холодний.
Нарешті перетерпіли фронт і у серпні місяці***. Цей фронт ще
дужче пошкодив. Де що не осталось і те догоріло та розруйнувалось. Догоріли останні хати, забрали останніх корів, курей.
Забрали дуже багато молодих дівчат. Все це пережили, діждали
тієї минути, часу, дня, як визволили наші дорогі бійці – червоноармійці нас з-під гніту німецьких людожерів, кровопийців. Зразу
почали організовувати школи, клуби, столові, магазини. Знову ми
почали ходити в школу, знову сіли за парти й почали продовжувати свої мрії. Як трудно не було з книжками, з зошитами – все
це перебороли. І вже закінчуємо сьомий клас. […]
ДАХО, ф. Р-3746, оп. 1, спр. 114, арк. 82-83 зв. Оригінал. Рукопис.
* Йдеться про обмін речей на склянку крупи чи інших продуктів харчування.
** У лютому 1943 р. с. Таранівка було визволено, а 9 березня 1943 р. знов окуповано
німецькими військами.
*** 26 серпня 1943 р. с. Таранівка було остаточно визволено радянськими військами.
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№ 80
З письмової роботи
В. Озерова, учня неповної середньої школи
с. Таранівка Зміївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Учень 5 класу “А”
Таранівської нсш
Озеров В.

1944 р.*

Що я пережив під час німецької окупації
До війни при Радянській владі я учився в 4-му класі Таранівської середньої школи, життя було прекрасне. А коли в 1941
році прокляті німецькі загарбники під наказом Гітлера …напали
на наші кордони і на нашу рідну Україну. Коли прийшли гітлерівці у наше село, брали все: зерно, коров, овець, курей і всяке
майно. Влітку в 1942 році мене і моїх товаришів били за те, що
ми найшли гвинтівку і стріляли в могилу німецького офіцера.
Влітку в 1943 році перед відступом німців мене ганяли поліцаї
на дорогу, що ми робили від станції Шурино до Беспаловки. Але
ми часто утікали, за що й хватали від поліцаів та німецьких жандармів палок. Ми мріяли про Радянську владу, про своїх братів
та товаришів, що стоять у рядах Червоної Армії, а найбільше
думали про навчання. Незабаром, у 1943 році у вересні місяці,
наша Червона Армія прогнала німецьких бандитів… І знову почалося вільне життя в наших містах та селах. Знову замайоріли
червоні прапори. Я думав, коли відкриється школа –не будемо
вчити німецької мови. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 114, арк. 50, 50 зв. Оригінал. Рукопис.

* Датовано за суміжними документами.
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Золочівський район
№ 81
З письмової роботи
В. Сидоренка, учня неповної середньої школи
с. Івашки Золочівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
26 жовтня 1943 року
Учня 7 класу
Сидоренка Василя
Твір на тему: “Німецьке свавілля в нашому селі”
В кінці жовтня в 1941 році в село Івашки вскочила перша розвідка німецьких загарбників…Всі люди ходили, немов мертві, по
селу, ховаючись один від одного…Розвідка ходила по селу, заскакуючи то в одну, то в другу хату, виганяючи з хат людей, лазила
по сундуках, сараях і по чердаках, вишукуючи наших перших
людей Радянської батьківщини. Скрізь було мертво. За розвідкою
проходило багато окремих частин, які забирали все, що під руку
попадеться. Свиней, телят, курей, гусей, корів, яйця, масло, хліб
і все інше. Через дві неділі в село прислали коменданта… Вступивши в село, німці з хорошого клубу, який стояв серед майдану,
зробили церкву і підчас великого релігійного празника повісили
одного з найкращих робітників – партизана. Школа була відкрита,
але тільки не для нас, тільки дітям до 11 років, а всі інші були
примушені працювати. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 115, арк. 27-28.
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№ 82
З письмової роботи
Г. Подус, учениці неповної середньої школи
с. Івашки Золочівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
26 жовтня 1943 р.
Учениці 7-го кл[асу]
Подус Галі
Твір на тему: “Німецьке свавілля в нашому селі”
[…] Спершу загарбники кинулись оглянути село. Розвідка складалася з 5 німчураїв, які оглянули село, щоб не було партизанів
та бійців Червоної Армії. Оглянувши село, бігали по дворах –
давай їм сала, кури, яйки, меду та масла. Не встигли установити
владу собачу, кинулись по всіх закутках села. Де були прекрасні
будинки та учбові заклади, туди позатягали коней. Де був наш
прекрасний клуб, з нього зробили “божий храм”, в якому прославляли німецьке військо та німецький народ. Перед дверима
“божого храму”, серед вулиці, повісили кращого партійця, в неділю, коли відкрили “храм божий”. В школі мали вчитися тільки
до 11 років. А потім робити на полі непосильні роботи. Школа
була в занедбаному стані. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 115, арк. 34, 34 зв.
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№ 83
З письмової роботи
О. Горішнього, учня середньої школи
смт Золочів Золочівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
29 жовтня 1943 року
Ученика 7 класу
Горішнього Олександра
Твір на тему: “Німецьке свавілля в нашому місті”
22 жовтня 1941 року о 11 годині дня* до нашого міста** вступили німецькі загарбники.[…] Німецькі солдати були дуже голодні,
тому що вони забирали в селян зерно, борошно та інші продукти. А коли селяни почнуть говорити, щоб оставив і селянам, то
німецькі солдати виймають свої пістолети і грозять селянам. Німецькі загарбники під вечір почали бігати по сараях селян і дивитись, де є свині або телята, якщо вони находять телят або свиней,
забирали без ніякої плати. Німецькі солдати та офіцери ввечорі
почали становитись на ночівлю. На ночівлю вони становились по
селянських хатах, а селян викидали на вулиці. Налякані селяни
вибігали з своїх хат, не знаючи, що робити.[…] Через кілька днів
приїхав комендант города Золочева, який начав встановляти порядки. Перше він постановив, щоб люди носили німцям молоко.
Німці казали, що “ми вас визволили від ярма більшовиків, а тепер
носіть молоко з каждої корови по 655 літрів***.” Коли радянській
владі з корови носили 120 літрів. Німецькі солдати почали забирати скотину по приказу коменданта.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 115, арк. 9, 9 зв.

* За іншими даними – о 16-ій годині.
** Золочів – селище міського типу.
*** Податок, введений окупаційною владою, який селяни мали сплатити протягом року, аби
уникнути реквізиції корів.
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№ 84
З письмової роботи
І. Андрющенка, учня початкової школи
х. Соснівка Світличненської сільської ради
Золочівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
4 травня 1944 р.
Робота учня 4 класу
Сосновської початкової школи
Андрущенка Івана К.
Що я пережив під час німецької окупації
Коли почалася війна, німці окупували нашу місцевість. І ось
німецькі окупанти в’їхали в наше село. В селі стало страшно,
сумно.[…] Розпитували нас, чи нема тут червоних. А потім стали
брати худобу, курей, свиней, яйця, молоко, картошку, хліб і все
інше. Мене стали посилати, щоб я їм коней чистив, розпрягав,
а я їх боюся. Ну, як не послухаєш, різки дасть по плечах. Далі
німецькі солдати стали розташовуватись по квартирах. Нас з хати
виганяють. Ми з братом та сестрою плачемо, а вони ще штовхають нас. […]
Коли німці відступали, побомбили наше село, поруйнували
хати, убили багато худоби та людей. Коли прийшли наші ми стали раді, що ми тепер вільні, відкрилася школа, ми тепер вчимося
в школі… А коли я виросту, піду в армію і буду чесним захисником своєї батьківщини.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 115, арк. 18, 18 зв.
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Кегичівський район
№ 85
Письмова робота
М. Усенко, учениці середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
12 квітня 1945 р.
Учениця VIII “Б” класу
Усенко М.
Що я пережила в роки окупації
Коли війська Червоної Армії відступили, і евакуірувались наші
голови: голова колгоспу і голова сільської ради. В нашому селі не
було управителів і так ми жили дев’ятнадцять днів і аж на двадцятий день в сім часов утра за селом показалась зграя чорного
вороння, то були німці. Коли німці зайшли в наше село, вони
кричали: “Млеко, яйка, кур”. Ну, населення ще не понімало, що
вони кричать, усі боялися. Так пройшло місяців 3. Вони поставили
старосту села, вибрали поліцаїв, правда, не вибрали, а примусили
робити їх поліцаями.
Прийшло з Кегичівки повідомлення: всіх дівчат брати в Німеччину, в рабство. Вісім дівчат з нашого села забрали в рабство
в Німеччину, останні втекли, в тім числі і я теж втікла. В селі
жить не можна, я жила більш як два місяці в полі, в лісі, скрізь
по бур’янах, а потім прийшла додому, бо в полі мені вже надоїло
і я подумала: “Піду хоч трохи поживу дома, а як будуть брати
в рабство, тоді я знову втечу”. Ну, мені пощастило: прийшла я
додому і дома в нашому селі – новини. Німці відступають. Ми
всі були раді. Німці відступили аж за город Красноград. І так ми
* Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі “Письменные работы школьников Кегичевского района – воспоминания о пережитом
во время немецкой оккупации 1941-1943 гг.”(ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 117).
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жили з місяць. Коли знову заступили німці, знову стали брать в
Німеччину. Ну, і пішли ми блукати по сусідських селах, лісах,
полях… Ховались, ховались, надоїло нам скитаться по полю, ми
знову прийшли в своє рідне село. І так жили вже дома в своєму
селі, аж поки війська Червоної Армії в сорок четвертому* році не
вигнали з нашого села німців, а также з нашої цвітущої України.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.117, арк. 23, 23 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 86
Письмова робота
Н. Колісник, учениці середньої школи**
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
18 квітня 1945 року
Колісник Ніни
Що ми пережили під час окупації німцями
В 1941 році, коли вступили німці в село, населення в хатах не
було. Вони всі були в погрібах, в окопах, боячись вийти. Одного
разу, через два місяці, приїхав каральний загін німців. Багато тоді
німці забрали населення на машини і повезли. Вивезли їх за село
і зупинили машини. Ми бачили, як німці вистроїли їх в ряди
і підходили до кожного, щось питали, але нам здалека не було
чути. Скоро ми почули вистріли. Всі голосно плакали. Стоячи
з дітьми дивились, як один за одним падали невинні люди. Постріли скоро перестали чути. Німці посідали на машини, поїхали
далі. Так вони робили в кожному селі. Тяжко було дивитись на
такі вчинки німців радянським людям.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 117, арк. 15.
* Кегичівський район було визволено радянським військами 17 вересня 1943 року.
** Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі “Письменные
работы школьников Кегичевского района – воспоминания о пережитом во время немецкой оккупации 1941-1943 гг.”(ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 117).
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№ 87
Письмова робота
О. Пучки, учениці середньої школи
с. Кегичівки Кегичівського району*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1945 р.**
Робота з української літератури
Уч[ениці] 8-го “Б” класу
Пучки Ольги
Що ми пережили під час окупації
Настала осінь 1941 року. Німецькі фашисти продовжували свій
наступ. Червона Армія відступала. Через Кегичівку проходили
відступаючі частини Червоної Армії. Ми з сумом і жалем дивились на них. Скоро стало чути страшний гуркіт, рев гармат і
артилерії. Все чутніше і чутніше. Скоро вже чути було й тріскотняву кулеметів. Я зрозуміла, що німці близько. Але раптом
все стихло. Я заспокоїлась, радіючи, що німця відігнали. В селі
залишились партизани та невелика частина бійців Червоної Армії.
Надвечір 7 жовтня партизани заметушились. Я зрозуміла, що німці наближаються. Партизани виїхали з Кегичівки, з ними поїхав
і мій батько, що до останнього дня працював на радіостанції. Не
пройшло й півгодини, як ми побачили німецьких мотоциклістів.
Ми зі страхом кинулись хто куди. Скоро вся Кегичівка захрясла***
фашистами. Фашисти кинулись грабувати населення. До нас в
хату ввірвалась зграя німців і нещадно почала нишпорити по всіх
закутках. Скоро в хаті не залишилось нічого з продуктів. Нишпорячи, вони найшли батьківську мисливську рушницю й порох,
що було закопано. Німці почали кричати на матір, наставляючи
автомат. Вони кричали: “Партизан! Комуніст! Партизан капут!”
* За змістом архівної справи (ф.Р-3746, оп.1, спр.117) та документа.
** Датовано за суміжними документами.
*** Захрясати (розм.) – заповнюватися, запруджуватися.
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Мати стояла перелякана, нічого не відповідаючи. Скоро прийшли
ще офіцери, що почали ще дужче кричати. Я з двома маленькими
братами сиділа в кутку хати і спостерігала цю жахливу картину.
Нарешті німці вгамувалися. Вони забрали рушницю і побили її.
І так тривало декілька днів. Крик, грабіж, насильства.
Нарешті фронтова лінія пройшла.[…] Але грабіж не припинявся. Було обрано старосту, поліцаїв.[…] Остались ми на зиму босі й
голодні. Трудно було переживати цю зиму. На весну 1942 послали
мене працювати в колгосп.* […] Одна радість і надія для мене
були листівки, що кидали нам радянські літаки. Рано-вранці вставала я збирати скинуті літаками листівки, в яких писалось, що
скоро прийде Червона Армія і визволить нас з-під фашистського
ярма. Я нетерпляче чекала того дня. І скоро стало чути гуркіт і
через декілька тижнів, я побачила, що німці відступають. Я була
дуже рада. 11 мая** до нас вступили бійці Червоної Армії. Бійці
залишились стояти в Кегичівці. На другий день зграї німецьких
літаків прилетіли бомбити с. Кегичівку. Протягом трьох днів фашисти не давали передишки й на 5 хвилин. Не було такого місця,
де б не упала бомба. Три дні ми не вилазили з окопів. Страшні
дні пройшли і заспокоїлись усі. Але не надовго. Скоро Червона
Армія відступила. Знову вернулись німці. Почались вбивства, катування. І так пройшло два роки. Два роки тяжкого життя.
І нарешті настав довгожданний день – день, коли Червона Армія визволила наш район від фашистських звірів… Цей день був
17 вересня 1943 року.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.117, арк. 22, 22 зв. Оригінал. Рукопис.

* Під час окупації –“громадське господарство”.
** За офіційними даними радянські частини вступили в с.Кегичівку 14 травня 1942 р.
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№ 88
Письмова робота
Т. Титаренка, учня середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1945 р.**
Учня 6 “Б” класу
Титаренко Т.
Що я пережив під час німецької окупації
22 червня ми по радіо почули доповідь Молотова, в якій було
сказано, що почалася війна з фашистською Німеччиною. Через
деякий час ми почули гуркіт гармат. Ми зрозуміли, що наближаються німці. Через наше село відступали частини Червоної армії.
В нашім селі остався лише один істрібітільний*** батальйон. Але
через деякий час він виїхав з села. Одного дня, коли ми сиділи
в погрібі, то чули гул мотоциклів – це в наше село в’їхали німці. Вони тягли орудіє до школи. Коло школи вони дали постріл
з гармати і в цей час був вибух на мосту. Це наші зірвали міст.
Тяжко нам приходилось жити під час німецької окупації.
Страшний неспокій оволодів народом. Коли вперше через наше
село просувалися німецькі зграї, це було 10 жовтня**** 1941 року. Як
було огидно дивитися на німців, які нишпорили по всьому селу.
Німці чуствували себе як хазяїнами і брали, що хотіли.
У 1942 році німці стали відправлять нашу молодь в Німеччину
на каторгу. Тяжко було в маю 1942 року після відступу наших
частин. Німці стали розстрілювати молодь і перших попавших.
* Місце знаходження школи не вказано. В документі йдеться про с. Кегичівку Кегичівського району. Документ зберігається в архівній справі “Письменные работы школьников Кегичевского района – воспоминания о пережитом во время немецкой оккупации
1941-1943 гг.”(ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 117).
** Датовано за суміжними документами.
*** Так у документі.
**** Не точно, якщо йдеться про с. Кегичівку (с. Кегичівку окуповано 7 жовтня 1941 р.)
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У лютому 1942 у Кегичівці було багато есесовців, які кидали гранати у хати і погріба. Вони заганяли у дерев’яні будинки людей
і підпалювали, але ось ми почули гуркіт гармат – це відступали
німці. Вони одступали, спалювали все на своїм шляху. Аж ось
увійшла Червона Армія, тяжке життя минуло і ніби вперше зітхнув народ на повні груди. І тепер ми чуємо як наша Червона
Армія жене ворога на всіх фронтах і скоро підніметься прапор
перемоги над руїнами Берліна.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.117, арк. 24,24 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 89
Письмова робота
К. Перевалової, учениці середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1945 р.**
учениці 7-го “А” класу
Перевалової Катерини
Що ми пережили під час окупації
В 1941 році восени вступили німці в наше село. Вони заходили в кожну хату й забирали все, що було потрібне їм. Ми всі
побросали хати й ховалися в окопах, щоб німці не побили нас.
[…] Але коли прийшло багато німців, вони викидали все з хати
й вигнали нас. Але вони постояли недовго й виїхали. Але знову
наїхало багато німців, вигнали нас з хати, виводили корови й забирали собі для їжі. Німці лазили скрізь по горищі, в погрібах і
забирали все. Каждий день приходили німці, забирали невинних
людей і вбивали їх.
* Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі “Письменные
работы школьников Кегичевского района – воспоминания о пережитом во время немецкой оккупации 1941-1943 гг.”(ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 117).
** Датовано за суміжними документами.
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Не дуже довго прийшлося бути німцям у нашому селі. Була
зима, німці відступали скрізь, і в село наше вступила Червона
Армія. Був бій недалеко від нашого села і до нас у хату привезли
ранених п’ять червоноармійців. Німець кинув всі сили, щоб наші
відступили. Ввечері відступили, червоноармійців залишили в нас.
Ми дуже боялися, щоб німці не заскочили до нас у хату. Їхало
багато німецьких танків і стріляли на людей, де кого побачать.
Було побито багато людей і багато попалено хат. Червоноармійці
зостались живі, трохи підлічились і пішли шукати своїх. Коли
буде вбито де-небудь німця, то вони брали десять наших і вбивали за німця.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.117, арк. 14, 14 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 90
Письмова робота
К. Поплавки, учениці середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1945 р.**
Письмова робота
з української мови
уч[ениці] 6 “А” кл[асу]
Поплавки Клави
Що я пережила в дні окупації
1941 року 22 червня ми дізналися, що началася війна з Німеччиною. Німці захотіли захопити нашу Батьківщину. 1941 року
7 жовтня в наше село вдерлися німецькі полчища. Вони почали
грабувати населення. Ми з жахом дивилися на це. Німці забира* Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі “Письменные
работы школьников Кегичевского района – воспоминания о пережитом во время немецкой оккупации 1941-1943 гг.” (ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 117).
** Датовано за суміжними документами.
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ли курей, свиней і одяг. Німці вибрали старосту, який жорстоко
відносився до людей. В 1943 році в наше село вступила Червона
Армія. Після битви німцям пощастило вернути наше село. В село
в’їхала німецька армія «СС». Це були не люди, а звірі. Вони дуже
жорстоко розправилися з населенням. Моя мама була хвора. Німці
взяли маму і погнали на роботу. Наш будинок німці спалили і
спалили майже половину села. Багато людей німці розстріляли.
В’їхавши в село, вони забирали чоловіків і розстрілювали. 21
січня 1943 року була Кривава Неділя. Німці розстріляли понад
100 чоловік. Влітку німці забирали нас на роботу. Наших дівчат
і хлопців німці забирали і відправляли в Німеччину на роботу. Там вони жорстоко розправлялися з ними. 17 вересня 1943
року в наше село прийшла наша Червона Армія. Тепер ми вільні.
Ми тепер вчимося в школах. Хай живе наша Червона Армія і
Військово-Морський флот! Хай живе перемога! Смерть німецьким
загарбникам!
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 117, арк. 39, 39 зв.
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Красноградський район
№ 91
Письмова робота
Н. Удовіченко, учениці середньої школи м. Красноград
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
2 листопада 1943 р.
Письмова робота з української мови
учениці VІІІ “б” класу
Красноградської середньої школи
Удовіченко Ніни
Як я жила під час німецької окупації
20 вересня 1941 року приблизно о 4 годині дня наше місто
зайняли німці. Вісімнадцять день тривав бій за Красноград, і ми
майже не виходили зі сховища. Після цих вісімнадцяти днів ми
відбудували свій будинок, який був пошкоджений снарядом. Через
деякий час в місті організувалася школа. При радянській владі я
закінчила 6 класів, а при німцях почала ходити в сьомий клас.
Але це була не радянська школа. Учні мусили самі купувати підручники і зошити, яких ніде не було. В класах було холодно,
тому що не топили. Не було також багато наук, які ми вчили
при радянській владі. Закінчивши 7 класів, я не мала змоги піти
в сільськогосподарський технікум, який був тільки один в Краснограді, тому що не було коштів.
Через деякий час мене забрали на роботу. Робота була дуже
погана. Було холодно, а ми мусили сидіти і чистити цеглу. Платили нам дуже мало. Але ми мусили, бо коли б не захотіли, то
нас вивезли б в Германію. Працювала я там 6 місяців. І один раз
після обід, коли рвали стіни школи, де я працювала, мені куском
цегли перебило праву руку. Але мене не звільнили з роботи, а
говорили: “Коли вилікуєшся, то будеш знов працювати”. Декілька
раз по мене і по сестру приходили, щоб забрати в Германію. Але
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я була хвора, а сестра ховалась. За 15 день до приходу Червоної Армії нас евакуювали. Ми поїхали в село. 20 вересня в село
в’їхали танки Червоної Армії.
Ми приїхали знов в Красноград. Я не впізнала його. Що зробили з ним німецькі загарбники! Центр був спалений. Через місяць
ми почали ходити до школи. Тепер я ходжу в 8 клас.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.118, арк.124–125. Оригінал. Рукопис.

№ 92
Письмова робота
О. Головкіної, учениці неповної середньої школи м. Красноград*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
20 травня 1944 р.
Головкиной Лены
Что я пережила во время оккупации немцев
Был 1941 год. Радостно протекала моя жизнь. Я окончила
школу (6 класс), сдала экзамены. Будучи еще в третьем классе,
я мечтала в далеком будущем быть инженером – полезной гражданкой Советского Союза. Но мои мечты о далеком будущем прервались... Двадцать второго июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили,
нам объявили, что началась война. Вместо радостной жизни меня
встретило горе. Фашистская Германия вероломно напала на наших
счастливых людей.
Я жила с мамой, папой, сестрой и братом. Папа работал в
аптеке. По радио передавали, что противник все ближе и ближе
подходит к Украине. И вот в один из теплых летних дней, 20-го
сентября, фашисты вошли в город Красноград. Брат мой пошел
в армию. Нас осталось четыре человека. Папа мой по национальности еврей. 25 сентября, в пять часов дня, мой отец был забран
фашистскими жандармами и расстрелян. Это была самая тяжелая
минута в моей жизни. По улицам ходили немецкие звери, унич* За змістом архівної справи ф.Р-3746, оп.1, спр.118.
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тожая все, что было сделано за 22 года существования Советской
власти. Мне было очень тяжело: меня презирали, как дочь еврея.
Мы вынуждены были ехать в село к тете для спасения своей жизни. Но и там было нелегко, все узнали нас. Мы с мамой решили
пойти в город, узнать о фронте. Мысли каждого человека были
об одном: об освобождении нашего города. С каждым днем мы
слышали все ближе и ближе разрывы советских бомб и снарядов.
И вот пришла та минута, которую мы ожидали 2 года. В 1943
году, 20 сентября, советские войска освободили город Красноград.
Все радостно встречали своих братьев, сестер и отцов. Я снова
пошла учиться в школу, в 7-й класс. Мы начали получать письма от родственников со всех концов Советского Союза. Все мы
ждали того дня, когда будет окончательная победа над врагом.
И та минута прийдет!!! Все заживут снова радостной, веселой,
счастливой жизнью!
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.118, арк. 172, 172 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 93
Письмова робота
Милогородського*, учня неповної середньої школи
м. Красноград**
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Травень 1944 р. ***
Милогородський
Що я пережив під час окупації
В тисяча дев’ятсот сорок першому році двадцять другого
червня несподівано на СРСР напали німці. Батьки й брати пішли захищати нашу Батьківщину. Але ось двадцятого вересня в
Красноград влетіла німецько-фашистська зграя німецьких військ.
* Ім’я не вказано.
** За змістом архівної справи ф.Р-3746, оп.1, спр.118 та документа.
*** Датовано за суміжними документами.
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Німці грабували державне майно, забирали крам, розбивали магазини. Бій тривав 18 днів. Через два дні після бою німці викинули
об’яву, щоб люди виходили на роботу, а хто не вийде, то буде
жорстоко покараний. Німецькі солдати ходили по хатах, забирали
курей, свиней, телят, коров. Двадцять другого листопада було розстріляно сорок сім невинних осіб, які працювали в колгоспі ім.
Ворошилова. Це було під полудень. Люди ламали кукурудзу. Недалеко був сосновий ліс. Один колгоспник приїхав по кукурудзу,
взяв гвинтівку і вистрелив угору. З лісу вибігли німці з собаками
і оточили всіх людей. Жінкам сказали, щоб продовжували робити,
а чоловіків і хлопчиків погнали в город. Надвечір їх було розстріляно. Там і погиб мій старший брат.
Довго знущалися німці над народом. За маленьку провину
били нагаями. Забирали в Німеччину на каторгу наших братів
і сестер. Ніччю поліція й німці влаштовували облави. Ходили
по хатах і забирали наших українських юнаків і дівчат. Німецькі підлабузники викривали партійців, комсомольців німцям. І їх
розстрілювали та садовили у в’язниці. Вивозили ешелон за ешелоном в Німеччину наших українських людей. Вивозили м’ясо,
хліб, товари, сало, скотину.
Німці думали панувати на Україні. Але їм не вдалось. Прийшов той довгожданний день – двадцяте* вересня, коли до нас
прийшли знову наші рідні брати, батьки, сестри, і визволили нас
з-під гніту німецько-фашистського ярма. Скільки було радості,
коли до нас прийшла знову Червона Армія! Нас вигнали з міста
німці. Ми були в родичів у Руновщині. Приїхали ми на третій
день, коли визволили Красноград. Місто наше було спалене. Німці
попалили наші школи, клуби, кіно і театри, але ми побудуємо наново все, що знищили німці. Ми знову будемо вчитись, вчитись
і вчитись, як казав Ленін. Будемо майбутні патріоти нашої рідної
Батьківщини. Клянемося, що не будуть вже топтати нашу землю
ковані чоботи. Смерть німецьким загарбникам! […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.118, арк.160, 160 зв. Оригінал. Рукопис.
* За офіційними даними м. Красноград було звільнено від окупантів 18(19) вересня 1943
року.
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№ 94
З письмової роботи
Є. Дубенка, учня неповної середньої школи м. Красноград*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Травень 1944 р.**
Робота з літератури
Уч[ня] 6-го класу нсш
Дубенка Є.
[…] За декілька місяців панування німців місто набуло жахливого вигляду: будинки стояли голі, бо всі паркани німці забрали
на підпал, вулиці опустіли, і тільки де-не-де ходили п'яні німці.
Взимку німці відкрили школи. Але що то було за навчання! В
коридорі німці поставили кухню, яка весь час диміла і парувала.
Коли після уроку учні виходили в коридор, то він весь був заповнений димом і паром, на декілька кроків нічого не було видно.
Навчання в школі було нудне, нецікаве.
Але ось через два роки прийшла наша рідна Червона Армія
і звільнила нас від німецького панування. Цього дня я ждав з
нетерпінням. І ось я знову живу на своїй рідній землі і вчуся в
рідній радянській школі.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.118, арк. 165, 165 зв. Оригінал. Рукопис.

* За змістом архівної справи ф.Р-3746, оп.1, спр. 118.
** Датовано за суміжними документами.
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Краснокутський район
№ 95
З письмової роботи
М. Безлуцького, учня неповної середньої школи
с. Чернеччина Краснокутського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
13 листопада 1943 р.
Безлуцький Микола
Сваволя німців у нашому селі
Після жорстоких боїв Червона Армія виступила з села Чернеччини 10 жовтня 1941 року вступила німецька грабуюча армія.
Німці заходили в хати і все, що їм було потрібне забирали. Так
пройшла їхня передова лінія. Стала сільська влада. Вони почали
ділити землю на кожні 10 дворів по 40 гектар. Робити було важко.
З ранку до ночі працювали люди в полі. Потім прийшов приказ з
Німеччини, щоб з нашого села 100 чоловік молодих робітників у
Німеччину. Багато сльоз пролилося в той день. З великим плачем
повезли їх в Німеччину. Разом з цими людьми повезли і мого
брата Безлуцького Петра.
Хліб, який люди зібрали з поля, вони вивозили в Німеччину,
а людям давали зовсім мало.
Так господарювали німці в селі.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр. 114, арк.13. Оригінал. Рукопис.
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№ 96
З письмової роботи
В. Кулі, учениці середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
25 квітня 1944 р.
Що я пережила в час окупації
Багато дечого пережила я в час окупації, коли фашистська
орда вступила на нашу рідну землю і стала її топтати своїми
поганими чобітьми. Серце обливалось кров’ю, дивлячись на розстріли безневинних людей, які хотіли жити, вчитись і робити. Мій
брат загинув від ворожої кулі, молодий, повен сил і здоров’я. Прожив всього сімнадцять років, а все щасливе життя було попереду.
Його ранили і забрали в полон. Не робили йому ні перев’язки, ні
харчували, і так він погиб, стікши кров’ю. Одна єврейська сім’я,
яка перебувала в нас, була розстріляна німецькими катами. Батько,
мати і три дочки лягли, скошені ворожими кулями. Не здригнулося серце ката, коли він підняв гвинтівку і стріляв на дитину,
яка просила його, щоб він не вбивав її, що вона хоче жити.[…]
Також три жінки були ранені ворожими кулями. Вороги в своїй
люті, що не можуть помститись нашим воїнам, стріляли в мирне
населення. За сльози батьків, за дитячі муки відплатять ворогам
…доблесні воїни Червоної Армії. Воїни гонять ворога з нашої
території. Україна знову стала Радянською!
VIII клас, Куля Валентина.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.119, арк. 57, 57 зв. Оригінал. Рукопис.

* Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі “Письменные работы школьников Краснокутского района – воспоминания о пережитом
во время немецкой оккупации 1941-1943 гг.”(ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 119).
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№ 97
З письмової роботи
В. Коваль, учениці середньої школи
смт Краснокутськ Краснокутського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
11 жовтня 1945 р.
Робота учениці 10 класу
Краснокутської середньої школи
Коваль Валі
Що я пережила під час німецької окупації
Тихий, спокійний день. Ранком пройшов дощ. Повітря було
свіже, чисте, рослини виблискували росою проти сонця. На серці
було легко і радісно. Але радість була недовга. В 11 годин дня
по радіо я почула страшну звістку. Почалася війна. Ці слова, як
грім пролетіли наді мною. Я не могла собі уявити, що це таке
– війна. Адже війна на моєму житті була тільки раз – це війна з японцями на озері Хасан. Але ця війна була далеко від
нас. Німецькі загарбники без оголошення війни напали на нашу
країну. Вони забирали місто за містом і вже недалеко були від
нашого села. Я не уявляла собі цих німців-людоїдів. Але 10 жовтня вони з’явились в нашому селі. Вранці я встала, як і завжди
у вісім годин. На дворі був мороз. Я одягла пальто, вийшла на
вулицю. Дивлюся, попід тином іде один за одним чоловік десять
військових. Спочатку я думала, що це наші, але, коли придивилась
дужче, то побачила, що вони в зелених шинелях і каски не такі,
як у наших. “Німці”, – промайнуло в моїй голові. Я оторопіла, я
не знала, що мені робити, ноги стали такі важкі, що я не могла
підняти їх, щоб зрушити з місця. Але потім сили повернулися
до мене, я прожогом кинулась до хати. На порозі стояла мати, я
прибігла до неї і крикнула: “Мамо, німці!” Але мама вже встигла
побачити їх. Через деякий час в наше село був присланий коменВійна очима дітей
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дант для встановлення “порядків“. Був вибраний староста, писар,
організувалась поліція.[…]
Глибоко врізались в мою пам’ять дні боїв у нашому селі.
З раннього ранку до вечора в повітрі кружляли літаки, відбувались повітряні бої. В цей час ми сиділи в погребі. Погріб був
невеликий, а нас сиділо до двадцяти чоловік. Було жарко, хотілось води, але її не було і не можна було принести. Ці дні були
днями справжньої муки. З хвилини на хвилину ми ждали смерті.
Снаряди свистіли над нами і раз у раз розривались поблизу нас.
Кулі безперервно ударялись об двері нашого сховища, але пробити
їх не могли. Однієї ночі я особливо боялася. Я сиділа, близько
притулившись до своєї сестри, і ждала чогось. Через деякий час
я почула гул літака. Він ближче і ближче наближався до нас і
мені було все страшніше і страшніше. Враз яскравий світ освітив
наше сховище. Це був світ від ракети, спущеної з літака. Ми з
замираючим серцем ждали чогось страшнішого. Та ось літак одну
за одною випускає декілька бомб. Одна з них з страшенним свистом літить над нашими головами. Я заплющую очі, притискуюсь
ближче до своїх сестрів, щоб разом померти. Але бомба падає в
чотирьох метрах від нашого сховища. Страшенний грім заглушив
нас. Двері сховища розкрилися і до нас влетіли клуби диму і
полум’я. Але ми залишились живі і раділи тому.
Через деякий час німці були вигнані з нашого села. Вони залишили зруйнований завод, радгосп, багато спалених хат, але
ми всі сили прикладемо на те, щоб в короткий час відбудувати
господарство. Життя потече, як раніше, і ми знову зможемо вільно
дихнути.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.119, арк.72-73. Оригінал. Рукопис.
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№ 98
З письмової роботи
О. Карайкози, учениці середньої школи
смт Краснокутськ Краснокутського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
23 жовтня 1945 р.
Робота уч[ениці] 10 класу
Краснокутської середньої школи
Карайкози Олександри
Що я пережила під час німецької окупації
Був 1941 рік. На нашу країну, в якій не було рабства, в якій
всі люди жили мирно, насунула чорна хмара. Це прийшли гітлерівські бандити, що давно мріяли поневолити мирних жителів
Радянської країни.[…] Німці думали, що вже завжди будуть так
панувати. Вони забирали корови, свині – все, що їм було потрібно. Останнє зерно, яке було в мирних жителів, вони забирали
своїм коням. Вони нас рахували гірше коней. І коли настало похолодання, вони вигоняли людей з хат, згуртовували їх по кілька
сімей, по 10 і більше, а в хати заводили коней. Обстановка, що
знаходилась в хатах, була вся спалена німцями. Навіть спалювали музикальний інструмент. Хазяїн не міг нічого говорити. В
хату хазяїна не пускали. Коли хата була замкнена, вони відривали
замки і вривалися в хату. Вони особливо жорстоко розправлялися
з сім’ями партизанів. Карали на смерть, вивозили на каторгу в
Німеччину. […]
Але ось в 1943 р. приходить пора відступити.[…] Червоні війська, згуртувавши сили, вигнали з нашої землі німців. Мрії бути
хазяїнами України загинули. Відступаючи, німці із злістю спалювали хати мирних жителів. Самих жителів теж евакуюють в глибокий тил Німеччини, щоб там потім експлуатувати. Та даремні
їх мрії. Жителі всякими способами намагались повернутись назад.
Війна очима дітей
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Я теж учасниця цих подій. Наше село було евакуйоване німцями.
Вночі гнали нас, мов собак, аероплани освітлювали ракетами нам
дорогу. За нами весь час стежили німці і поліцаї. Молодь забирали на окопи. Три дні під ряд гнали нас. Але ось, прогнавши
декілька десятків кілометрів, зупинилися. Зупинка була в полі.
Лив великий дощ. Ми робили курені з снопів. Вночі бачили, як
німці підпалювали скирди хліба та врятувати їх не могли. Ми
лише прислухалися до гуркоту гармат і думали, коли б швидше
погнали наші німця, щоб нам повернутися додому. Чим ближче
був гуркіт, тим радісніше було на душі. На ранок під’їхав німець машиною, підпалив наші курені і сказав: “Век Польтава,
тут будуть руські.” Ми дуже зраділи, що скоро будуть руські і
замість того, щоб їхати на Полтаву, ми повернули праворуч в
кукурудзу. Цю ніч ми майже не спали. Ми спостерігали, як німці
підпалили ряд кіп для того, щоб зробити димову завісу. Танки
і обоз – все відступало до Полтави. Німцям не було часу уже
стежити за нами. Діждавшись до ранку, ми побачили, що коло
нас не було нікого, де-не-де видно з кукурудзи ворушаться люди,
що теж поховались від німців. Все навкруги затихло. Навіть не
чути гуркоту гармат. Ми пішли до другого куреня, де теж були
евакуйовані, до них як раз прийшов наш розвідчик. Він розповів нам, що німців близько нема, що можна сміливо повертатись
додому. […] Приїхавши додому, ми побачили, що майже всі хати
були спалені. Та дарма, ми були раді, що повернулися додому.
Тепер ми знаєм, що ми не раби, а вільні люди. І події цієї війни
довго будем пам’ятати. Тепер будуєм собі нові хати.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.119, арк. 74, 75 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 99
Письмова робота
М. Ганус, учениці середньої школи
смт Краснокутськ Краснокутського району
(спогади про перебування на примусових роботах
в Німеччині у 1943–1945 рр.)
24 жовтня 1945 р.
Контрольна робота
уч[ениці] Х кл[асу]
Краснокутської середньої школи
Ганус М.
Що я пережила під час війни
1943 рік 29 березня – день моєї пам’яті. В цей день німецькі
загарбники під арестом гнали весь народ в Німеччину, перетворюючи їх в своїх рабів. Який тяжкий був той день, коли нас відривали від своїх рідних і гнали для роботи до великих поміщиків.
Як тяжко було розлучатись з своєю рідною, квітучою Україною,
залишаючи в ній своїх рідних.
Читаючи історію і слухаючи розкази своїх предків, ми чули
про колишнє царство в царській Росії, якого нам не приходилось
переживати до цього часу. Поміщики торгували своїми людьми.
Таке саме сталося і з нами.
Їдучи до Німечини, ми переживали великі муки, получаючи
нагайок від німців, які охороняли нас, нібито ворогів. І так привезли в Німеччину г. Sensburg* і отправили на Arbeisant**. Де уже
нас чекали великі поміщики. Нас вистроїли в шеренгу і підходили
пани, вибираючи собі здорових робітників. Вони запитували: “Чи
вмієш робити ?” Торгували нами, неначе скотом. Цілу групу дівчат, в тому числі і мене, забрали до великого поміщика. Привели
* м. Зенсбург – місто у Східній Прусії, у 1945 році відійшло до Польщі, перейменоване у
Мронгово (пол. Mragowo) на честь польського вченого Кшиштофа Мронговіуша.
** Arbeitsamt (нім.) – служба занятості, біржа праці.
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нас до нього, завели в темну, брудну кімнату, наповнену тирсою.
В цій кімнаті стояли двоповерхові дерев’яні койки з солом’яними
матрацами. На другий день нас вислали на роботу. Ми робили
в полі, виконуючи найтяжчі роботи. За те, що випрямиш спину
від тяжкої непосильної роботи, получаєш палки по спині, яка
залишається назавжди в пам’яті. Ми робили від ранньої зорі до
пізньої ночі.
З якою радістю чекали вихідного дня, який був один раз у
місяць. В цей день сядеш, згадаєш свою рідну Україну, рідних
батька та матір і на цим заспокоїш своє серце. Тяжка робота забирала в нас останню силу. Ми не мали змоги читати книжок,
газет. Але все ж таки, не читаючи газет, на знаючи становища
Червоної Армії, ми вірили в її перемогу над ворогами. Ми чекали того дня, коли станемо вільні, незалежні від своїх панів.
Коли будемо робити для своєї країни, де залишились наші старі
батьки й матері. І ось настав той час. Це було в березні 1945 р.
Наша непереможна Червона Армія визволила нас з-під тяжкого
германського гніту. Ми з великою радістю вітали своїх братів,
батьків, які мріяли визволити нас і визволили. Щоб віддячити
своїй рідній, ніколи непереможній Червоній Армії і помогти до
кінця розбити німецьких загарбників, які хотіли поневолити весь
народ, я пішла у військову частину. Після закінчення війни я
повернулась в свій рідний район і зажила новим життям. Де і
почала продовжувати учебу*.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.119, арк.116 – 117 зв. Оригінал. Рукопис.

* Так у документі.
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Липецький район
№ 100
Письмова робота
М. Чепенка, учня середньої школи с. Липці
Липецького району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
16 травня 1944 р.
Робота учня V “Б” класу
Липецької середньої школи
Чепенка Миколи
Що я бачив під час німецької окупації
Я бачив п’яних німецьких солдат, які ходили по хатах та грабували мирних селян. Я бачив голодних дітей, які ходили безпритульно по вулицях, шукаючи собі різних покидьків для їжі. Я
бачив на вулиці села повішаних та замучених людей. Я кожного
дня чув вибухи. То німці розстрілювали мирних селян. Ми діти,
але ми не бачили жодного ясного дня під час окупації. Я побачив
ясний день, коли почув голоси на вулиці села радянських бійців,
які прогнали німецьких загарбників.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.120, арк. 30. Оригінал. Рукопис.
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№ 101
З письмової роботи
Л. Ситникової, учениці неповної середньої школи
с. Ворошилівка Липецького району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
30 травня 1944 р.
Уч[ени]цы VII кл[асса]
Ворошиловской н/с школы
Ситниковой Лиды
Что я видела во время немецкой оккупации
[…] В 1941 году в сентябре месяце вступили к нам немецкие
оккупанты, в наше родное село, и начали грабить. Они все брали, что попадется под руки. Они брали, курей, свиней, коров,
яйца собирали, рылись в хате…Раздевали, раззували и по снегу
пускали босых.[…]
Во время весеннего разлива немцы, не разбирали даже, по
воде переезжали по яйца. Строили плоты, снимали ворота у людей
и переплывали воду на бочках. Даже по колено [в воде] перелазили по картошку и по яйца. А также, что хорошее ввидят и
забирали.[…]
В Харьков нельзя было ходить – забирали в машину и неизвестно где девали. Забирали на работу в Веселую, справляли
там дороги, втечь нельзя было – кругом загороженное дротом и
стояла стража. Кормили просяным супом, хлеб просяный, что
свини его не ели, а мы кушали.
Когда немцы были в нашем селе, то очень веселые, хвастались.
Говорили, что русским капут. А когда отступали, то говорили,
что “нам капут”. Бежали босые, в одних сподних рубашках. По
речкам плыли, чтобы их не заметили…
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.107, арк. 100, 100 зв. Оригінал. Рукопис.
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Олексіївський район
№ 102
Письмова робота
М. Муратова, учня неповної середньої школи
с. Верхній Бишкин Олексіївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
7 квітня 1944 р.
ученика 7 класса
Муратова Михаила Максимовича
Что я пережил за время оккупации
Когда вступили немцы в наше село, они были очень гордые.
Первый раз как вступили, они начали забирать в нас свиней, курей, овец, телят и т.д. Вступили они в 1941 г., в ноябре месяце.
Постояли они месяца 2, как вступила наша Красная Армия ночью.
Немецкие солдаты, не думали и не гадали, чтобы пришли наши
братья. И в эту ночь немцы оставили по колхозу “Красный боец”
не меньше 300 человек убитыми и ранеными. Утром мы увидели
своих красноармейцев, мы были очень рады. Дня через 4 вступили
обратно немцы, тут они начали над нами издеваться. Пришли до
нас в хату, кричат по-своему: “Матка, молоко !” В нас молока не
было, они начали рыться в хате, в сенях. В сенях было сало, они
его забрали и пошли. На этот день они убили много мужчин. Мы в
это время сидели в погребе, и я сидел, боялся. Меня мать накрыла
в платок*, чтобы немцы не вбили меня. Вечером открылся бой. На
утро мы встали и увидели, что наша хата сгорела, сарай сгорел,
корова лежит на дороге убита. Нам было обидно, но ничего не сделаешь. Когда хата сгорела, мы жили в погребе. Один раз пришли
к нам немцы, они снимали обувь. Нашу соседку сразу раззули в
выходе.** Я спрятался в погребе и разрезал себе ботинки…
* Йдеться про переодягання в дівчинку.
** Так у документі.

Війна очима дітей

143

Немцы нам не давали выходить из погреба, как только
выйдешь из погреба, то кричит: “Русь, в яму!” В погребе было
сыро, нам хотелось выйти на свежий воздух. Постояли они у
нас несколько месяцев, уже высохло. Немцы начали гонять нас
на окопы. Мы прятались по садах и по ярах. А если найдут гденибудь запрятанного, то начинают бить.[…]
Дождались мы, когда пришла наша Красная Армия 11 февраля
1943 г. А 1 марта 1943г. я ушел в глубокий тыл вместе с РККА и
проживал там в колхозе. Когда освободила Красная Армия наше
село, мы пришли домой, и в настоящее время я учусь в школе.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.101, арк.105. Оригінал. Рукопис.

№ 103
З письмової роботи
Г. Волобуєвої, учениці неповної середньої школи
с. Верхній Бишкин Олексіївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
7 квітня 1944 р.
Ученицы 7 класса
Волобуевой Анны
Что я пережила за время немецкой оккупации
В наше село В[ерхний] Бишкин немцы вступили в ноябре месяце в 1941 году. Во время прихода в наше село, они были очень
злые.[…]Через некоторое время они пришли к нам грабить наше
хозяйство.[…] Прошло несколько времени. Вступила в наше село
Красная Армия. Во время прихода Красной Армии у нас был
фронт, наше село в это время переходило 6 раз из рук в руки.
Жители в это время сидели в погребах, голодные и холодные,
даже и не видели белого света. Прошло месяца 3, к нам опять
пришла Красная Армия и мой отец пришел вместе с ней домой.
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В мае месяце отступила наша Красная Армия и папаша отступил. Через 2 дня папаша попал в окружение и пришел домой. Не
успел прийти еще домой, а в это время его встретили на дороге
в наше село полицаи и мадьяры. Схватили его и не успели мы
посмотреть на него. Через день мы услышали, что нашего отца
расстреляли. Наша семья осталась теперь сиротой на целый век.
Потом забрали мою мать за отца и говорили ей, что “твой муж
был партизан и мы вашу семью повесим”. Матери 60 лет. Потом
из нашего села возили их в Михайловку. Она там побыла неделю
и вернулась домой. За время оккупации мы очень пострадали.[…]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 101, арк. 92, 92 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 104
З письмової роботи
М. Михньової, учениці неповної середньої школи
с. Верхній Бишкин Олексіївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
7 квітня 1944 р.
Ученицы 7 класса
Михневой Марии
Что я пережила за время немецкой оккупации
В ноябре месяце 1941 года в наше село вступили немцы. […]
В 1942 году были зверски расстреляны мои родные: семидесятилетний дедушка и папаша, он был болен легкими, не мог отступить с Красной Армией. Он лежал в погребе, был выведен
двумя немцами, их посчитали за партизан. Фашисты не давали
их хоронить. Так они лежали, пока пришла Красная Армия. И мы
их похоронили. Через некоторое время нашу Армию окружили.
Обратно вступили фашистские враги. Они еще стали злей. Они
издевались над нами и гоняли окопы копать. Кто не подчинялся,
то сильно издевались. Когда фашисты стали отступать, то они нас
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эвакуировали. Гнали нас день и ночь и не давали нам отдохнуть.
Тогда мы убежали в подсолнухи и сидели там пять суток. Через
некоторое время пришла Красная Армия.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 101, арк. 99.

№ 105
Письмова робота
М. Мальцевої, учениці неповної середньої школи
с. Верхній Бишкин Олексіїівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1944 р.
Ученицы Мальцевой Марии
В[ерхне]-Бишкинской нсш
Что я пережила за время оккупации
Прошла весна, настала осень. В ноябре неожиданно до нас
вступили немецкие сволочи. С этого времени началось переживание… Немцы, вступив в наше село взяли у нас двух свиней,
корову с телком, две овцы. Спалили хату.
Наша Красная Армия вступила до нас обратно и вторично отступила. Мой брат отступил тоже. Возвращаясь обратно, немецкие
мерзавцы больше остервенели. В наш погреб бросили гранату.
Ранили мою сестру. Мы стали переживать еще больше. Сестра
была комсомолкой. Мы этого тоже боялись.
Моя сестра, оставшись без глаза, померла. Это для нас самое
большое переживание.
Немцы нас дважды эвакуировали. Но все же мы смогли дождаться героев Красной Армии, своих братьев и сейчас живем
по-новому.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.101, арк. 100. Оригінал. Рукопис.
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№ 106
З письмової роботи
О. Мироненко, учениці середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Березень-квітень 1944 р.
9-й клас
Мироненко Ал.
Что я пережила во время оккупации
Зима 1942 г. на долгие годы останется в моей памяти. Утром,
когда наши войска отступали в соседнее село, немцы заняли
нашу местность. Дул сильный ветер, снег скрипел под ногами.
Начался ожесточенный бой. В это время мы сидели в погребе
голодные и холодные, от сырого погребного запаха кружилось в
голове. Вдруг открывается крышка погреба и немцы выгоняют
нас из этой темной ямы на мороз. Домик уже был разбит и негде согреться хотя бы на минуту. Выгоняя нас из погреба, они
забирали все, что им нравилось. На вторые сутки бой продолжался. Руки и ноги у бедной мамы застыли и она попросилась
перейти в полуразбитую комнату, чтобы хотя бы перед смертью
согреть свое тело.[…]
Мама не могла уже передвигаться с ноги на ногу, тело ее было
полузастывшее, но все же произносила тихим голосом: “В комнату бы мне пойти, в комнату.” Войдя снова в погреб, ровно через
8 минут мама умерла на моих руках. Бой немного утих. И мы,
оставляя мертвое тело в погребе своего двора, перешли к соседям.
В это время немцы поджигали дома. Село пылало, в том числе
немцы подожгли школу, которая пылала огнем со всех сторон
наполненная нашими ранеными. Также наш сосед находился в
это время в очень тяжелом состоянии и не мог перейти в по* Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі “Письменные
работы школьников Алексеевского района – воспоминания о пережитом во время немецкой оккупации 1941-1943 гг.”(ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 101).
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греб. Двое немцев, войдя в комнату, подложили солому, бедный,
не имея возможности скрыться, был сожжен вместе с домом.[…]
И так мы прожили в погребе ровно два с половиной месяца.
После чего все население выгоняли в соседние села километров за
30–50, оставляя только бездетных и трудоспособных. И вот только
тогда, когда мы услышали радостную весть из листовок о том,
что будем освобождены, мы с нетерпением ожидали этой минуты.
И когда наша доблестная Красная Армия пошла в наступление,
немецкие изверги согнали нас всех в целый дом и решили, подклав под дом мины, всех уничтожить. Но им не удалось, ибо
при приближении наших частей они даже не успевали отступать.
Это для нас было большим счастьем. Оставшись в живых, мы с
радостью встречали своих братьев.[…]
Смерть немецким оккупантам !
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.101, арк. 51 – 52зв. Оригінал. Рукопис.

№ 107
З письмової роботи
А. Ушакової, учениці середньої школи
с. Олексіївка Олексіївського району*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1944 р.
Ушакова А.Н.
Что я пережила во время немецкой оккупации
Это было в 1941 году. Наши части отходили, оставляя города
и села… 5 октября в четыре часа вечера 3 немецких самолета
бомбили Алексеевку. 11 бомб было сброшено на нашей улице.
Одна из бомб упала на нашем дворе. Я с сестрой находилась в
комнате. Черный дым окутал дом, окна повылетали, стало жарко, кругом все трещало. Мы бросились бежать в окопы. В окопе
* За змістом архівної справи ф.Р-3746, оп. 1, спр. 101 та документа.
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собрались все, кроме мамы. Когда бомбежка окончилась и мы
вылезли из окопа, во дворе лежала убитая моя мать. Руки и ноги
были перебиты, живот вырван, виски были черные от пороха.
Бойцы выкопали яму. Они торопили хоронить, потому что большая толпа народа собралась, а «гад» еще раз мог налететь. Так
погибла моя мать от немецкой бомбы.[…]
Когда Алексеевка была снова освобождена, оборону держали
за три километра от села.[…] Тогда я жила за девять километров
от Алексеевки. Там находился военный госпиталь. Я пошла ухаживать за нашими ранеными: кормила их, поправляла постель,
подавала воду. Приходилось ночи не спать, дежуря во время операций. Однажды на дежурстве мне сообщили, что болен мой папа.
Я приехала в Алексеевку. Болел папа всего 5 дней, а на шестой
день умер. Хоронили под свист снарядов.
Я осталась жить с сестрой и бабушкой. Жить приходилось
очень трудно. Немцы снова заняли наше село. Начались допросы:
где жила, почему работала в госпитале. Заставляли работать, но
я всячески старалась отказаться, опираясь на хозяйство.
Начался набор в Германию. Забрали и мою сестру. Провожала, как живую в могилу. Я, а также и друзья ее, советовали по
возможности уйти. Ровно через два месяца она вернулась. Она бежала из-под немецкой границы. Снова пришлось много пережить,
опасаясь полиции, которая могла обратно отправить в Германию.
Я не могла смотреть равнодушно на виновников смерти моих
родных. Однажды на нашей улице расставили по квартирам жандармерию. Там были и немцы, и русские. Русские жандармы были
все молодые ребята, которых немцы уверили в полной гибели и
разгроме Красной Армии. Мне приходилось много разговаривать
с полицейскими. Я их уверяла, что немцы будут разбиты, что их
обманули, обещая землю, а дали оружие и послали против своих
братьев, что победа будет за нами.[…]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 101, арк. 59 зв. – 60 зв.
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№ 108
Письмова робота
Л. Малахової, учениці середньої школи
с. Олексіївка Олексіївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1944 р.
Малаховой Лины
ученицы 7-го кл[асса]
Алексеевской шк[олы]
Харьковской обл[асти]
Сочинение. Тема:
“Что я пережила во время немецкой оккупации”
[…]. Фашистские орды вероломно напали на нашу свободную
счастливую родину. Под напором натиска огня фашиста советским
войскам пришлось покинуть свою родную границу. Итак им пришлось отступать назад и назад. До нашего села начал доноситься
звук орудий. Это приближался фронт. 14 октября 1941 года наше
село бомбили немецкие самолёты и нанесли много жертв. После
этой бомбежки части Красной Армии оставили наше село немцам.
В нашем селе боя не было, так как фронт пошел флангами и
наше село немцы обошли. 2 недели немцы не заходили в село,
но потом вступили. Они первым долгом грабили людей: отбирали
лучшие продукты, скот, теплую одежду, зверски расправлялись
с народом. Расстреливали комсомольцев, избивали за малейшие
провинности. Но недалек тот час, когда пришли наши славные
бойцы и освободили нас из-под ига фашистских захватчиков.
26 января 1942 года фронт остановился в нашем селе и простоял 4 месяца. Каждый день были орудийные перестрелки. Несколько раз бандиты принимали контратаки, но были отбиты.
12 мая 1942 года Красная Армия пошла в наступление и продвинулась вперед на 50 км. Враг бежал. Но у немца пошла в ход
авиация. На наше село налетало по 30-40 самолетов. 11 дней мы
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просидели в погребе. Наше село вновь у немцев. Они вновь расправлялись по-зверски.
В феврале* месяце части Красной Армии освободили наше
село, но ненадолго. Немецкие танки ворвались в наше село. Это
были «СС». Жители все забились в уголки. Начали сжигать дома.
Было очень страшно. Красная Армия отступила за Донец. Фронт
остановился за 18 км. Немцы начали устанавливать свои порядки.
Я работала летом в колхозе, пахала с коровами. За работу изверги
платили 200 гр. проса на 1 трудодень.
Жизнь была очень плохая. В сентябре месяце все больше и
больше начали налетать русские самолеты, они метко бомбили немецкие склады, эшелоны с боеприпасами. Чувствуя гибель, немцы
начали эвакуировать народ. Люди спасались как только могли. Мы
выезжали ночью из села, доехавши до подсолнуха, на горе мы
остановились на ночлег. В поле мы простояли 2 дня, но пошел
дождь и нам захотелось пойти в село, казалось что немцев уже
нет. Было тихо. Мы решили пойти. Когда мы расположились по
хатам, немцы заметили нас и выгнали из хат и погнали с конвоиром, догнав до Сиваша**. Мы спрятались в погреб и просидели
3 дня. Кушать было нечего, жутко. Но вот в село вступили наши
долгожданные бойцы Красной Армии. Слезы текли от радости.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 101, арк. 15, 15 зв.

* Йдеться про події 1943 року.
** с. Сиваш Олексіївського району.
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№ 109
З письмової роботи
А. Набоки, учениці середньої школи
с. Олексіївка Олексіївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1944 р.
Ученицы 7 кл[асса]
Алексевской школы село Сиваш
Набоки А.П.
Сочинение
Что я пережила за период немецкой оккупации
[…] Были сильные морозы 1942 г. Части Красной Армии погнали фашистских стервятников. Немцы пытались сопротивляться, но
это им не помогло. В селе расположились части Красной Армии.
Фронт был недалеко (7 км). Через недели 3 фашисты пошли в
наступление. Они забросали снарядами, минами, трассирующими
пулями наше село. Горели избы. […] Я выскочила во двор. Здесь
кричал раненый боец. Ему нельзя было не только бежать, но даже
идти. Я перенесла его до ближайшего сарая. Боец попросил пить.
Я его напоила и перенесла в соседскую хату. Поставила возле
него воду. […]
5 дней нельзя было поднять с погреба крышку. Немцы пускали
по 30-50 самолётов. Хотелось пить. Мы ели грязный снег. Через
пять дней удалось пробежать на другой конец села и принести
воды. А что же сделали фашисты с раненым бойцом? […] Закололи его штыком и выбросили во двор. Никогда я этого не забуду.
Четырнадцать дней были уличные бои, немцев выгнали из
нашего села на ст. Лихачево (2 км). Четыре месяца был фронт.
Каждый день немцы бешено засыпали снарядами и минами, но
все-таки было весело и радостно, потому что у нас стояли не
немцы, а свои советские бойцы. И вот 12 мая 1942 г. части Красной Армии погнали немцев далеко.[…]
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25 мая частям Красной Армии пришлось отступить на восток.
В село в наше вступили немцы.[…]
Ворвались эсесовцы. На улице за машинами негде было пройти.[…] Фронт стал на Донце. В нашем селе школу заняли под
госпиталь. Оттуда доносились крики немцев…Мужчин, которые
были в селе, немцы забрали куда-то на работы. Остались самые*
подростки, женщины и девушки. Девушек, молодых женщин и
даже детей лет по 10 погнали рыть окопы. Целое лето я рыла
окопы. Однажды я не пошла один день. Полицаи повели в полицию. Отсидела я в подвале день, а потом погнали на работу.
Работали на окопах с 5 часов утра до 5 часов вечера, и 30 мин
отдыха. Остальное время нельзя стоять и минуты. Работа была
тяжелая. Немцы били людей чем придется. Бросали камнями, били
палками, ногами. Одна была радость, когда прилетали наши советские самолёты. Немцы бежали кто куда, а мы собирали и читали листовки, которые бросали наши самолёты. Немцы не давали
читать, но мы прятали их, а дома читали, передавая друг другу.
Часто прилетали советские самолёты. Они не давали покоя немцам не только днем, но и ночью. […]
И вот фашисты отступают. Какая радость пришла к нам. Отступая, немцы забирали все: хлеб, коров, машины поломанные,
железо… Угоняли и людей. Мы спрятались в подвал и никуда
не собирались.[…] На станции горели составы с ранеными немцами, а также и со снаряжением. Несколько раз бегал к нам
немецкий переводчик, чтобы мы уходили. Он угрожал смертью,
но мы решились на все: умереть, но не уходить.[…] Подрывали
немцы последние хаты, а утром пришли те, кого мы ждали с
нетерпеньем…
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 101, арк. 30, 31 зв.

*

Так у документі.
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№ 110
З письмової роботи
К. Брунько, учениці неповної середньої школи
с. Красиве Олексіївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1944 р.
Контрольна робота
з української мови
уч[ениці] VIІ кл[асу]
Красивської нсш
Брунько Клавдії
Що я пережила за період окупації
Шалена гуркотнява стрясла землю. Грізно блискали вогні. Над
головами кружляли німецькі хижаки. В легені в’їдався задушливий дух сірки. Під ворожим навалом червоні бійці відходили.
І от набігла німецька орда.[…] Німці, здавалося, вихвалялись
своєю жорстокістю, мордували непокірливих людей, забирали скотину, хліб, курей все, що попадалось під ворожу руку, таке їм
право дав Гітлер. Два їх вдерлося в нашу хату, кинулися по горшках, зазирнули в піч, в шафу. Взяли в шафі хліб, масло та молоко,
почали їсти, белькочучи і сміючись. Поївши, переглянули одежу,
заглядали в скриню, пересували кровать. В хаті, немов вихор пройшов. Повно їх тоді в селі було. Кожного дня виганяли на роботу:
рити картоплю для їхньої кухні, носити воду, прати білизну. З
ранку до вечора прала мати їхню… білизну. Вона не сміла й на
часинку одірватись від роботи, бо німець непокори не потерпить.
А ще гірше було, коли в червні місяці 1942 року ввійшли
руминські війська. Цілий день румини біснували в селі: рилися
в скринях та коморах, оббирали людей, набивали добром вози,
карали, знущалися з матерів та дівчат.
Батько мій тоді був у полі, де пас корів. Ми, не знаючи, де
дівся батько, пішли з сестрою шукати. Люди, що ходили шукати
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своїх корів сказали, що батько наш пас на полі корів. Не дійшовши
ще до батька, ми почули, що він щось гукає, але слів нам не чуть
було. Біля батька стояв один руминський солдат. Тоді батько, бачачи, що ми не чуємо, почав на нас кивати рукою, щоб ми вертались
назад. Ми вернулись назад. Румин, побачивши, що ми пішли назад, кинувся за нами. Я з сестрою почали тікати від нього. Батько
вечором прийшов весь у крові. Він розказав, як руминський солдат,
не догнавши нас, кинувся до батька і почав його бити прикладом.
А як вони знущались з бійців, які лежали ранені в нашій хаті.
Коли я внесла сухарів та молока, то руминський собака ввійшов
в хату, виніс сухарі своїм коням, а молоко випив сам. На другий
день я і сестра ввійшли в хату за бинтами, щоб перев’язати їм
рани, але руминський солдат, який в той час був у хаті, побачив
в наших руках бинти, як підбіжить до нас з винтовкою, і щось
кричучи, замахнувся винтовкою. Ми вискочили з хати. Вони не
пускали нас, щоб ми їм води давали.[…] Коли виїхали руминські
війська, всіх людей почали ганяти на роботу, убирати хліб для
німецько-руминського війська.[…]
Раптом ми почули, що Червона Армія приближається. Німці
тікали, вивозячи з села хліб. Та недовго тривала ця радісна вістка.
В 1943 році знову прийшли німецькі загарбники. Багато невинних
людей упало від їхньої руки. Вони убили мого батька, групами
розстрілювали червоноармійців.
Одного разу німецькі солдати вели селом скаліченого червоноармійця. На голові запеклася кров, залила плече. Виснажений
боєць ледве волочив скалічену ногу. Знесилений, він із злістю
дивився на своїх мучителів, міцно зціпив пересохлі вуста. Сонце
дуже палило, нестерпна спрага мучила бійця і він спинився коло
колодязя, але тяжкий приклад автомата мало не збив з ніг. Його
вивели за городи і розстріляли. Хіба може простити дочка страту
своєї матері або батька? .[…]
І настав довгожданий день. Червона Армія визволила рідне
село, врятувала сім’ї від загибелі.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 101, арк. 131, 131 зв.
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№ 111
З письмової роботи
В. Соляникової, учениці неповної середньої школи
с. Красиве Олексіївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1944 р.
Письмова робота
Учениці VII кл.
Красивської нсш
Соляникової Віри.
Що я пережила за період окупації
Був теплий весняний день, на нашу рідну слобідку напали
гітлерівські варвари. Нам приходилось сидіти у окопах, виглядаючи з окопів ми помітили, що підходять до села танки… Вони
були в теплому одязі, в кожного в руках автомат. А в селі були
червоноармійці, січас*, думаємо, будуть стрілять, у нашій хаті
було 4 червоноармійці. Побачивши німецькі танки, вони вийшли
з хати і п[ішли] попід бугорком. Наблизив[ся] до них німецький
танк, на якому сиділи німці з автоматами. Вони одного з них
розстріляли, а трьох забрали на свій танк. Їм було соромно від
мирного населення, бо вступаючи в село, вони говорили: “Ми вас
визволяємо від гніту, даємо вам землю і свободу”. Переїхавши у
сусіднє село, у якому не було видно ні одної жінки, вони їх розстріляли. Спершу, чим розпочати розстрілювати, вони заставили
їх викопати на себе яму, викопавши у лопату яму…постановили
червоноармійців рядом коло ями і вони, бідні, як підкошені попадали у яму. […]
Настав вечір…заходять у хати на квартиру, з хат усе викидають майно, кричать: “Давай, матка, води купаться ”.[…]
Відразу почали ламати колхозну постройку. І виють…: “Сталін
капут”.
* Так у документі.
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С першого дня почали всю молодь виганяти на роботу, а найбільше на окопи, як вони тими окопами населення мучили: відміряли по 4 метри довжиною і 3,5 м глибиною, викопаєш за увесь
день – підеш додому, а не викопаєш – буде держати до сумерку.
Давали за п’ятиденку 2,5 кг хліба і 300 гр крупів, от і роби на
них як хочеш.
Багато молодіжі з України вивозили в Германію на каторгу,
тисячами вивозили кожного дня. Із нашої слобідки Отрадово узято
9 чоловік, з якими поїхала моя сестриця Маруся, з 25 року народження. Яка писала нам з Германії листа: «Мамочко і таточко,
якби у мене були крила, то полетіла б я до вас. Я тут, мамочко,
не коштувала за 2 роки ні яблучка, ні груші. Ходимо босі та голі,
не дають нам ні їсти, ні взуття, ні одягу. А робота дуже важка.
Грузимо метали, від яких уже і світ закрутився, не бачимо, мамочко, ми за слізьми нічого. Мамо, я така стара стала, та худа,
що ви б мене і не впізнали. А подруга Довга Палагея, лежить у
лікарні від тяжкої роботи захворіла, а по-друге від голоду. Багато, мамо, гине від голоду. Таточко і мамочко, ні до кого мені ні
заговорити, ні повеселитися, я скоро уже й онімію. Ох, якби ви
знали, як мені тяжко тут. ” […]
Багато й багато переживали ми за період окупації. Брат у мене
був, якого староста назначив бути поліцейським. Він не хотів, за
це його забрали, довго над ним знущалися, били дуже, мучили,
так і не знаємо де він бідний є, мабуть теж загнали у Германію
на каторгу, а може де розстріляли…
А нас дівчат і хлопців, а також і молодих молодиць усіх забрали румини. Їм щоб пристати як-небудь, знайшли вони причину:
“Давайте ваші документи”. А які у нас можуть бути документи, ми
учні були. Прогнали нас 7 км у штаб, а потім давай далі іти. Та
спасибі був такий чоловік, який поручився за нас, а то говорять
“парашутисти” і все, “партизани”. Скільки ми від них ховалися по
погрібах, по пустих хатах, по горищах, днями сиділи не виходили
ні на хвилинку на свіже повітря. Доводилося бути голодним і холодним. Багато дівчат і жінок забирали на роботу на місток, давали
сокиру у руки – і будуй місток. Що та дівчина зробе там? ”.[…]
Війна очима дітей
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Наша Червона Армія вела успішний наступ, гнала німців на
захід. Бачачи, німецькі загарбники, що наближається час прощатися з Україною, давай вигоняти усе населення з міст, з сіл у
Германію евакуір[у]вати.
Нас було 11 сімей, ми заїхали у яр, ховалися по кущах,
тільки чуть снаряди над головою виють, ну, все таки зосталися
живі, перестояли день, другий, на третій день бачимо: щось їде
на коні верхи. Ми думали, що то німець під’їжджає ближче, а
то була розвідка Червоної Армії. Ми з радості почали плакати,
самі не знали, що робити. Почали ми відразу ж їхати додому до
своєї рідної слобідки. […]
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 101, арк. 129-130 зв.

№ 112
Письмова робота
Н. Андрущенко, учениці неповної середньої школи
с. Красиве Олексіївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1944 р.
учениці 7-го класу
Красивської нсш
Андрущенко Насті Г.
Письмова робота з української мови на тему
“Що я пережила за період окупації ”
В той час я жила в селі Ракитна, коли в вересні місяці 1941
р. в це село зайшли німецькі загарбники.[…]
Зайшовши в село, німецькі солдати зразу розпочали свою загарбницьку роботу. Стріляли курей, тянули свиней, ганялись за
качками та гусьми, забирали коров, хліб і все, що траплялось
під руки.[…]
Поживши декілька тижнів, німецький офіцер наказав негайно
викидати нас з майном із будинків. Це було виконано. Ми за де158
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кілька годин опинилися під дощем на холоді та грязі. Перейшовши
в друге село нас дві сім’ї помістилися в однім невеликім будинку.
[…] По цілим дням з ранку і до ночі нас заставляли прати білизну…, довбати картоплю в багнюці, буряки, ламати кукурудзу. По
коліна в грязі нас заставляли підпихати вози, коли не тягнули…
Так тягнулися дні гітлерівської неволі.
Влітку, в травні місяці, коли в нашім селі знаходились червоні частини, наше село було під дощем бомб, які скидало чорне
німецьке гайворіння. Ми не вилазили навіть з окопів та погребів, не було вільної години зварити для себе їжу. Наближались
німецькі війська. І ця тяжка година настала. 26 травня 1942 року
в наше село вступили німецькі і руминські війська. Повилазивши
з погребів, ми стояли, не відходячи від них. Повз нас наперевіс
з гвинтівками пробігали румини, кричачи щось червоноармійцям,
забраним в полон. Біля цього погреба, де ми стояли, лежав убитий
боєць-лейтенант. Він був убитий “повітрям”, під час бомбардування, він знаходився у тому погребі, що й ми. Підійшовши румини
до нього, […] почали шукати щось по кишенях та раптом вони
побачили кубики на петлицях і почали з нього глумитися. Один з
руминських солдатів вдарив обухом сокири по голові лейтенанта.
В нього через ніс і рот потекла темною цівкою кров. Це була
жахлива картина.[…]
Але ще гірше для нас настала це – ніч. Ми побоючись спати
в кімнаті, яка була без вікон та дверей, пішли спати до погреба,
де знаходилось багато жителів. Засвітивши каганець, притишеним голосом почали читати листівку, яка була кинута радянським
літаком. Та не встигли ми ще дочитати листівки до кінця, як
до нас в погреб вдерлося п’ять руминських солдатів. Ми лежали
покотом в погребі, але солдати, не дивлячись на це, прямо по
малих дітях, старих бабусях, жінках топталися своїми грязними
кованими чобітьми, світячи кожному каганцем в обличчя, шукали
молодих дівчат. Знайшли двох. Піднявся крик, плач, стогін. Одна
з дівчат кричала, що “я не піду”, але в відповідь дістала стусана
прикладом гвинтівки у спину і вона, мов підкошена, повалилась
на землю. Ні крики дітей, ні плач жінок, ні прохання матері,
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ніщо не могло зупинити п’яних бандитів. Тільки вийшли солдати
з погреба, взявши з собою двох дівчат, як ми розбіглися як руді
миші, хто куди. Ми залізли до одного з сараїв, де й залишились
до ранку. Діждавшись ранку, я залізла до погреба, де просиділа
три дні, не вилазячи і на повітря. На четвертий тільки-но вилізла з погреба, як дає мені руминський солдат гладить білизну.
Я почала була відмовлятись, та він схопив за руку і потягнув
мене до хати. Я рвалась, кричала, та ніщо не допомагало. Я тоді
з розпачу плюнула на мундир. За це я одержала доброго стусана
в потилицю і, зачепившись за поріг, впала, протягнувшись аж за
двері. Не довго міркувавши, підхопилась і побігла до сусід в погреб, де просиділа, майже ніколи не виходячи з погреба.
Та ось руминські та німецькі війська виїхали з села і ми взялися до відбудови своїх будинків. Та раптом вісті: німці забирають
молодих дівчат до Німеччини в неволю. Це було великим жахом
для нас. В цей набір попала і моя сестра. 19 серпня 1942 року ми
проводжали дівчат на станцію. Що творилось серед населення…
Скрізь чувся плач матерів та прощаючих[ся] дітей. Обнявшись
матері з дітьми не могли одірватись один від одного. На це було
гірше дивитись, ніж сотні бомб сипались на наші голови. Моя
сестра, прощаючись сказала: “Краще загину десь, ніж буду робити
на них”. І вона поїхала. Та через місяць вона повернулась додому.
По дорозі, їдучи до Німеччини, вона втекла з поїзда і повернулась. Та й тут знайшлось нещастя. Її забрали до жандармерії, де
її били і посадили в камеру, сказавши, що знову відправлять до
Німеччини. Та завдяки хорошому лікареві, яка оглянувши її, дала
справку про те, що вона була хвора. Завдяки цьому вона знову
повернулась додому. Так ми стали проживати, ждучи визволення
Червоної армії. Ця радісна визвольна година настала.
[…]
1 березня 1943 року наше село знову під владою гітлерівської
банди. От тут почалися жорстокі розправи. […]
4 березня 1943 року був ясний сонячний морозний день. З гори
показались вершники в маскованих халатах. Почулися постріли.
Німецькі солдати з гвинтівками і пістолетами із-за хати стріляли
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по вершниках. Це були червоні частини, які проривалися, тобто
виходили з окруження.[…] Ми поховались до погребів. Кругом горіли будинки, свистіли кулі. Німецькі солдати, забігаючи до кожної хати, стріляли у вікна, де не було нікого. От вони підійшли
до погреба, де знаходились ми, і держачи напоготові гвинтівки і
гранати, перевіряли чи не було між нами червоноармійців. Ми повиходили з погребів і відразу кинулись до своїх будинків. Вулиця
була покрита трупами червоноармійців, також між ними було і
цивільне населення. Німецькі солдати мов собаки-шукачі лазили
між трупами і забирали все, що було у битих. Вони зтягали з них
валянки…, стріляли в мертвих …Так була вихована гітлерівська
армія. Лише через кілька днів ми почали ховати трупи. Так ми
залишились жити в окупації.
Наближалось літо. Нас почали ганяти на окопи, де втрачали
своє здоров’я. З 7 годин ранку до 2 годин дня ми працювали, не
розгинаючись…Лише на 20 хвилин давалось відпочити та поїсти,
а потім знову бралися до роботи, риючись в землі як кроти.[…]
Одного разу, повертаючись з роботи, ми почули крик якогось
хлопчика. Виявилось, що один дванадцятирічний хлопчик бавився м’ячем. Німець, побачившви м’яч, схопив його і почав ним
бавитися сам. Хлопцеві вдалось вихопити м’яч, але за ним почав
ганятися гітлеровець, наздогнавши його почав бити його ногами,
хватав за ноги, підіймав угору, немов бавився. Той кричав як
божевільний. Але що можна було зробити. Ні батько, ні мати не
могли упрохати ту звірину, яка була роздратована до безкраю.
[…]
Червона армія з великою силою напирала на німецьке гайвороння, яке втрачало великі сили, почало відступати з України.
Та й тут вони не забулися за нас. Від німецького командування
було наказано евакуювати все радянське населення, яке тимчасово
було захоплене фашистами. І 9 вересня 1943 року ранком ми виїхали з села. Крик, стогін, мичання корів, виття собак – все це
наводило жах і смуток. Прощаючись думали: куди можна йти,
що нас чекає, де ми там потрібні і кому ? Ми знали, що ми не
їдем, де хорошо, бо там нас ждало тільки нещастя та загибель.
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Ідучи, моя сестра щораз ломала воза, щоб не так швидко їхати.
[…] На ніч зупинилися близько одного села біля маленької річечки. Недалеко все ж чувся гуркіт – це наближалася Червона армія.
Майже всю ніч коло нас проїжджали німецькі війська, щось кричали, сперечалися, бігали, не знаючи, що їм робити. На другий
день ми знову вирушили в дорогу. […] Зупинялися лише тоді,
коли німецькі машини, підводи цілими валками поспішали по
дорозі, лише тоді ми звертали з дороги і стояли, поки вони всі
проїхали. А коли пролітали радянські літаки, вони, мов шакали,
ховалися між нами.
На другий день зупинилися в одному селі для відпочинку.
Близько нас розташувались з сусіднього села підводи, теж евакуїровані. Звідти до нас прийшли знайомі, які принесли листівки. Ми
потай з сестрою поодинці зайшли до бур’яну, сховались, жадібно
читаючи кожну строчку… В цей день вечір був темний і навкруги
було видно вогонь, ракети, скрізь чулося гупання бомб, снарядів.
Ми теж ждали визволення.
На третій день знову продовжували свою подорож. […]
Лише ввечері зупинилися в великому селі, вирішивши дальше
не їхати. Та й тут нам не вдалось. Ще зранку, тільки сонечко
зійшло, як німецький комендант… бігав з однієї хати до другої,
кричав, щоб негайно виїжджали, бо буде підпалювати будинки.
Ми зібрались і виїхали.[…] Проїхавши кілометрів зо три ми завернули з шляху і заїхали в глибокий яр… Під відкритим небом
на дощі і холоді стояли ми, вирівши: будь-що, а з цього міста не
виїжджати. Звідси німцям не видно було нас, та й не було часу
їм відшукувати нас, бо самі поспішали, грузнучи та застряючи в
грязі. З усіх кінців було видно дим пожарищ – то горіли будинки,
що спалювали німці. І от жадана година настала, яка принесла
скільки щастя і радості. Нас визволили 17 вересня 1943 року і
ми щасливо повернулися додому.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.101, арк.124 – 126. Оригінал. Рукопис.
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Петрівський район
№ 113
Письмова робота
К. Солодовникова, учня середньої школи
с. Петрівське Петрівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
9 квітня 1945 р.
Уч[еника] 7 кл[асса] “А” ПСШ
Солодовникова К.
Письменная работа по русской литературе на тему:
“Что я пережил во время немецкой оккупации”
Март тысяча девятьсот сорок третьего года. По замерзлой земле, местами присыпанной снегом, расписанные желтыми кривыми
полосами, ползут танки. Они ползут од[ин] за одн[им], изредка
останавливаются и поворачивают башни, наводя жерла орудий на
дома, сады, разрушенные постройки, и ползут дальше, вверх по
дороге. За ними едут машины. На машинах сидят, оглядываясь на
все стороны с наведенными вперед автоматами, немецкие захватчики. Наше село оккупировали третий и последний раз немцы.
Не имея возможности двигаться дальше, остановленные большим
сопротивлением наших частей из-за Северного* Донца, немцы
начали зарываться в землю.
Началось тяжелое время. Ежедневно выгоняли немцы на эту
тяжелую работу всех людей, не считаясь с возрастом, детей и
стариков, заставляли рыть укрепления. Растаяла земля, началась
грязь. Немцы заставляли чистить машины. Нельзя было выйти
из дому, так как сразу уводили, больше всего ребят, на чистку
машин. По домам также ходили и выгоняли на различную работу. Вечером приходишь домой весь в грязи, мокрый, так как
заставляли подлазить под машины и ложиться, когда чистишь
* Слід читати: “Сіверський”.
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под машиной. Один раз, придя домой вечером, я сидел отдыхал.
В другой комнате кричали немцы. Вдруг вышел немец к нам, в
эту комнату. Он закричал, заставляя меня топить плиту. Я сидел,
ничего не отвечая ему. Тогда немец подбежал ко мне и начал
бить в лицо. Бабушка закричала ему, что дров нету. Тогда он,
ругаясь и что-то громко выкрикивая, схватил скамейку и, подняв
высоко над головой, со всего размаха бросил на пол. Скамейка
разлетелась. Немец кричал: «Топи!». На полу валялись ножки от
скамейки. Хотелось схватить и бросить скамейкой в зубы немцу,
но, бессильный что-нибудь сделать против него, я сидел, глядя
на кричащего немца, и ненависть к нему еще с большей силой
охватила меня. На дворе было уже темно. Немцы зажгли свет и,
как видно, собирались пьянствовать. Через полчаса из-за закрытых
дверей уже слышались пьяные крики, звон разбиваемых бутылок.
Потом немцы стали стрелять из пистолетов в стены, фотокарточки, часы. Один немец, со смехом широко распахнув двери в
комнату, где находилась наша семья, выстрелил два раза в стену,
выше стола, за которым мы ужинали. Немец опять выстрелил и
пошел назад в другую комнату. Вдруг по земле, шипя, что-то
покатилось из комнаты, где сидели немцы, к нам под стол. Сразу
комната наполнилась желтым дымом. Коптилка погасла. Немцы,
захлопнув двери к себе в комнату, смеялись и продолжали пьянствовать. В комнате больше нельзя было дышать, и я, схватив
шестилетнего братишку, вынес его во двор. Все мы оставили дом
и зашли в дом соседа. Здесь мы и ночевали. Придя утром домой,
я увидел, что стены были закопчены желтым дымом; посреди
комнаты валялась банка из-под выгоревшей дымовой завесы.
С радостью встречали все возвращение наших частей, освободивших нас навсегда от зверств немецких поработителей.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.123, арк.20, 20 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 114
З письмової роботи
Г. Черкашиної, учениці середньої школи
с. Петрівське Петрівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
10 квітня 1945 р.
Письмова робота уч[ениці]
9-го класу
Петрівської середньої школи
Черкашиної Г.
Життя в роки окупації
[…] Була осінь 1941 року. На заході від нашого села вже було
чути гуркіт воєнного грому. Наші бійці сірими осінніми дорогами
відходили на схід, залишаючи село.[…]
В один день на горі за селом загуркотіли мотори танків.
З гори посипалися снаряди, які розривались по всіх вулицях села.
Ми поховались у льохи, чекаючи чогось страшного, передчуваючи
важке життя на окупованій території. Раптом загуркотіло понад
нами, затремтіла земля, і мотор заглух. Крізь щілину кришки
льоху я побачила німецький танк з чорним хрестом, на якому
стояли німецькі солдати в запилених зелених мундирах. Вони боязко озиралися, не випускаючи з рук автоматів. В їхніх обличчях
змішався вираз дикого гніву і страху, і це надавало їм вигляду
наляканого звіра… В моєму серці піднялося все: і гнів на ворога,
і жаль за своє скривджене молоде життя, і ще якесь незрозуміле
мені почуття. Гарячі сльози бризнули з моїх очей, котрі вилили,
мабуть, усю тугу, сховану в серці в останні дні.
Почалося “хазяйнування” німців: солдати стріляли курей, доїли корів, тягли свиней, забирали все, що трапиться під руки. Дене-де загорались будівлі. В одну з осінніх ночей небо спалахнуло
яскравим полум’ям: горіла запалена німцями наша школа, в якій
так весело і щасливо пролетіли мої шкільні роки. Німці розганяли
Війна очима дітей
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дітей, що кинулися лити воду, і, дико регочучи, фотографували
пожарище. А червоні іскри підлітали у височінь, уносячи з собою дитячі сльози і ненависть до грабіжників. Німці, окопуючись
кругом села, мучили людей повсякденною працею на окопах. Замучені тяжкою роботою, схвильовані насмішкуватим відношенням
арійців, люди частіше дивилися на схід і чекали, коли червоні
воїни подадуть їм руку допомоги при самому великому горі.
І чим більше робили німці злочинів, тим більше виливався протест народу. А злочинів фашисти робили все більше і більше. Біля
зеленого скверу поставили два стовпи з перекладинами, на яких
повісили двох чоловіків. Вітер погойдував їхні тіла, повертаючи то
в один, то в другий бік. Зрадники поліцаї прислухались до кожного сказаного слова, щоб знайти причину і покарати кого-небудь.
Ночами було чути крики дівчат, яких мучили есесівські солдати.
В один день мене повідомили, щоб я скрилась від поліцаїв,
тому що всі мої подруги були заарештовані, і в списку була я.
Кожен день я ждала арешту і готувалася бути стійкою на допиті.
Тяжка звістка дійшла до мене, що подругу мою Зіну розстріляли. Вмерла вона стійко, кинувши слова зрадникам: “Вам за нас,
гади, відплатять!” І в ці тяжкі часи піддержували нас листівки з радянської землі, що призивали нас боротися і ждати часу
близького визволення. Сльози виступали на очах у всіх, коли ми
купою читали про наступ Червоної Армії. Хотілося кричати від
радості, що за нас турбується Сталін і що скоро будемо вільні. Ці
листочки передавалися із рук в руки, розносячи правду. Цілком
щасливими були, коли нам вдавалось послухати рідну Москву по
радіо при відсутності німців. Підбодрювався наш настрій, прибавлялося сили.
А положення німців все гіршало. Вони відкочувались під
нищівними ударами нашої доблесної Червоної Армії. Наше село
часто почали бомбити червонокрилі літаки. З лісу летіли огненні
гостинці – снаряди “Катюші”, піднімаючи паніку серед німців.
Хотілося, щоб ще більше сюди сипалося вогню, щоб допекти
до самого кривавого серця фашистів. Червона Армія була вже
зовсім близько.
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І в один з осінніх днів 1943 р. ми, схвильовані, щасливі, вийшли зустрічати своїх визволителів. Ці хвилини радості, як і
хвилини тяжкого горя, не можна передать словами. І знов з моїх
очей лилися сльози, але це не ті сльози, які текли в 1941 році.
Це були сльози радості, щастя поверненого життя, гордості за
свій стійкий народ.
Пройшли кошмарні дні. З-за чорної хмари виглянуло ясне сонечко, любуючись вільним життям визволеного народу.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.123, арк. 59–61 зв. Оригінал. Рукопис
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Харківський район
№ 115
З письмової роботи
Л. Крайнюк, учениці середньої школи
смт Андріївка Балаклійського району*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
15 лютого 1944 р.
Уч[ениці] 5 кл[асу]«А»
І Андріївської с/ш Крайнюк Лілі.
Твір на тему: «В якому я становищі була
під час німецької окупації»
Під час німецької окупації я проживала в місті Люботині
Хар[ківської] обл[асті]. Тяжке становище було у нас під час німецької окупації. Але коли на сході загримали гармати, то стало якось
легко і весело. Один раз вранці я встала і почула гудіння наших
рідних літаків. І того ранку ми почули співи наших червоноармійців. На другий день я пішла до школи. Посідали на перший урок,
чуємо: летить ворожий літак. Ми вийшли в коридор. Учні першого
класу плакали, було дуже жахливо. Кинув ворожий літак бомби на
нашу школу, але не влучив. Трохи згодом я побігла додому. Жахливо було бігти під постріли кулеметів та гуркіт розірваних бомб.
Ранених несли до лікарні. Вони кричали так, що було душі боязко.
За весь час, поки я бігла додому, сім раз приходилось забігати в
чужі окопи та щілини. І от червоні відступили, знов ми почули
зойкотню німців. Всі поховались по хатах, ніхто й носа не висунув.
Німці запалили декілька хат. Вогонь освітив весь Люботин.
Через три неділі знов наші літаки заспівали свою пісню. Знов
наші рідні червоноармійці ідуть нашими вулицями. Я виїхала в
Андріївку. І знову вчуся в нашій радянській школі.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.102, арк.79, 79 зв. Оригінал. Рукопис
* В документі йдеться про події в м. Люботин Харківського району Харківської області.
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№ 116
З письмової роботи
Г. Захлівної, учениці середньої школи № 1 м. Мерефа
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
23 квітня 1944 р.
учениці Х класу
Захлівної Г.
Що я пережила під час німецької окупації
21 жовтня 1941 року вступили в Мерефу німці. На вулиці не
було жодного мешканця.[…] Надворі було грязно, йшов дощ. На
нашу вулицю, що називається Жовтнева, вступили в дві години
дня. Проти мого будинку поставили кулемет і стріляли на шлях,
що далеко повився понад лісом. Цей шлях веде в м. Харків. Ми
сиділи в льоху. Через годину стрілянина стихла. Ми вилізли з
льоху, зайшли в хату і стали дивитись на вулицю. На вулиці
було пусто. Не було видно жодного німця. І раптом, немов із
землі, виринув, пробіг, мов навіжений, німець. Він був високий,
рижий, в зеленій шинелі, з «наганом» в руці. Німець завернув у
наш двір. Тікати мені було пізно. Я сховалася в гардероб, а мама
мене замкнула в ньому. Забігши в кімнату, він пильно обдивлявся
кругом і кинувся до гардеробу, з усієї сили почав стукати в нього, кричати, що в гардеробі партизан. Мама злякалася, зблідла, і
стояла, не розуміючи, що він говорить. Він вимагав ключі, бігав,
як навіжений. Потім вимагав сала, а мама думала, що сірники;
вимагав яйця, молоко, масло, кури... Але він нічого не дістав і,
як божевільний, кинувся до сусіда. Становище було жахливе.
На другий день всіх вигнали на роботу. Всі мусили відчищати
грязь. Як ти її відчистиш, коли чорнозем, до лопати липне, до
рук липне? Працювали цілий день. Голодні, змучені повернулись
додому. Вже було темно. Люди відвертались від роботи, тікали,
ховались. Різними способами намагалася я відвернутися від роботи. Німці звіряче поводилися з населенням. Били, катували,
Війна очима дітей

169

вішали, брали заложників. Вони повісили декілька партійців, повісили партизанів. Кожний день приносив нову і нову звістку,
нові знущання.
18 вересня 1941 року*. Цей день я ніколи не забуду. В цей
день німці розстріляли вісімнадцять євреїв. То були старі і діти.
Вони, як звірюки, розправилися з ними, пороздягали їх, а потім вивезли в яр. Це трапилося на моїх очах. Я не могла з цим
ніяк примиритись. В моїм серці кипіла ненависть до захватчиківкровопийців. Всі ходили пригнічені, чекали помсти над людоїдами.
Через тиждень я виїхала в село разом з подругою Клавдією.
По дорозі в село Ганебне нас примушували витягати машини і
мотоцикли з грязюки. Шляхом йшло людей дуже багато, йшли
на заробітки, йшли міняти на село. В селі прожила я майже два
місяці. Жила у свого дядька. Працювала там в полі. Повернулася
з села, вже випав сніг. Становище ще більше погіршало. Сама
природа була проти ворога. Снігу навалило багато. Ганяли знову
мене на роботу відчищати сніг. Вітер замітав дорогу, машини
стояли. Не хотілося працювати на ворога: працювати – це значить
укріпляти його тил.
Весною почали брати в Німеччину, спочатку спеціалістів, а
потім всіх, хто попадав під руки. Люди тікали, переховувалися в
лісах, у кукурудзі, по селах; де їх тільки, бідних, і не було. Навіть вночі не давали спокою. Кожну ніч облава. Ходили поліцаї з
німцями. І кого тільки впіймають, зразу відсилають у Німеччину.
Бігала я, не знаючи, що робити. Я бігла на села, з сіл бігли до
нас. Так і переховувалась. Молоді забороняли співати радянські
пісні. Але в такі тяжкі роки окупації все ж таки зростала народна
творчість. Переспівували та перероблювали пісні. Часто я знала
про облави, і дома ночувати не доводилось. Ночувала в лісі, в
степу, в садку, в огороді, в ямі тощо. Багато тяжкого пережила
я в той час, бодай не згадувати.
Але наша непереможна Червона Армія нас не забула, з кожним
* Так у документі. Не точно, м. Мерефа було окуповане німецькими військами 21 жовтня
1941 р.
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днем наступала, визволяючи крок за кроком, село за селом, міста
Радянського Союзу. Німці відступали. Відступаючи, вони спалили
всю Ржавську вулицю, побили чоловіків. Убивали всіх старих і
дітей. Прокляті гади вбили мого діда, якому було вже сімдесят
п’ять років, спалили хату. А скільки ми перенесли горя, холоду
і голоду, і не перещитаєш.
Але настав щасливий день 19 лютого 1942 року*. Ми знову
скинули ярмо окупації, ми знову вільні! Бої продовжувалися за
Мерефою. Німецькі стервятники бомбили цілими днями. Але з
нашими рідними не було страшно. Наші пробули в Мерефі місяць
і знову відступили. Вступили знову німці. І знову настали тяжкі,
жахливі, безрадісні дні. Знову катували, били, вішали, грабували.
Вони привели з собою полонених. Їх били, не давали їм їсти.
Полонені, засмучені, голодні, пухли з голоду. Кожен з населення
думав, як би дати їм поїсти. Це були свої, рідні. Кожен думав
про свого батька, брата, сестру, дядька, що захищають свою рідну
Батьківщину. Ми приносили їсти полоненим, але німці не допускали. Били полонених, не минали і нас, але якось крадькома
віддавали їжу і пригнічені поверталися додому. Серце не могло
витримати тієї ненависті і люті, що накипіла проти ворогів. З полону втік мій дядько, батьків брат. Він брав участь у визволенні
Харкова. Він – партизан, організував партизанський загін. Переживали багато за нього. Але надія, що Червона Армія переможе,
ніколи не згасала, і тільки ця надія придавала сили і розуму.
7 вересня 1942 р.** після бою наші визволили нашу Жовтневу
вулицю. Це незабутній, щасливий, радісний день. Червона Армія
пішла вперед і вперед, визволяючи міста і села СРСР, наносячи
великий удар німецьким захватчикам.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.131, арк.115 – 118. Оригінал. Рукопис.

* Так у документі. Вперше м. Мерефа було звільнено від окупантів 19 лютого 1943 року.
** Так у документі. Остаточно м. Мерефа було визволено радянськими військами 5 вересня 1943 року.
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№ 117
З письмової роботи
В. Ревуцького, учня середньої школи*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1944 р.**
Ревуцький Віктор. 7 “А” клас.
Що я пережив під час окупації
[…] Німці наближались до нашої області. Через декілька місяців “коричнева чума” захопила наше містечко. І потекли дні,
що запам’яталися на все життя. Голод, смерть, страх і надія на
визволення. […]
Ми всіма силами намагалися не показуватись на очі німцям, та
все ж якось наскочили на цих катів. Випадок цей трапився весною
1942 року. В цей час наші війська були за декілька кілометрів від
нашого містечка. Я з товаришем ішов у поле копати. Коли це з
лісу, який був близько коло дороги, вийшли троє німців. Один з
них, витягши пістоля, закричав на нас: “Гальт! Рус коме гер!” Ми
мовчки стояли на дорозі. Я оглянувся, чи не можна куди втекти.
Але тікати нікуди. “Рус! Ком шнель!” – знову почувся окрик. Ми
повільно підійшли до них. Один німець штовхнув мене в спину
прикладом. Недалеко стояла машина. Нас заставили сісти в машину. Сюди сів і один німець. Брезент закрили і машина поїхала.
Ми сиділи мовчки по різних кутках. Через декілька годин машина
зупинилася. Ми повиходили з машини. Перше, що ми побачили,
це повішених на стовпі людей. Далі, метрів за триста від цього
місця, розкинулось якесь невідоме село. Ми з жахом дивилися
на цих нещасних. В думках ми рахували себе вже мертвими. Та
не так думали про це німці. Вони весело поглядали на трупи
* Населений пункт не вказано. Документ зберігається у справі ф.Р -3746, оп.1, спр.131
“Письменные работы школьников Харьковского района – воспоминания о пережитом
во время немецкой оккупации 1941-1943 гг.”
** Датовано за суміжними документами.

172

Збірник архівних документів

людей. Один з них сфотографував їх. Потім цей же німець почав показувати нам на їх і на наші шиї. Він сказав нам ламаним
руським язиком: “Колі ві тікач, то буде капут!” Я переглянувся
з товаришем. Після цієї “лекції” машина в’їхала в село. Хвилин
через п’ятнадцять до машини підвели душ десять юнаків з цього
села. Всіх їх погрузили в автомобіль. Це були всі юні хлопчики.
Тепер в машину сів ще один німець. Машина проїхала через село
і в’їхала в ліс. Декілька хлопчиків були з розбитими обличчями.
Самий менший тихенько плакав...
Під вечір ми приїхали в друге село. Чути було глухі вибухи.
Нас розмістили в якійсь хатині з повибиваними вікнами. Хатина
стояла на самім краю села. До нас приставили двох вартових. Я з
товаришем почав тихенько розмовляти про втечу, ми вирішили тікати, що б там не було. Хлопчики розмістились на долівці хатини.
Я став коло вікна і чекав слушного моменту. Годин в дванадцять
всі вже спали. Німці походжали навколо хатини. Я штовхнув товариша, який уже був задрімав, втомлений хвилюванням пережитого
дня. Він піднявся і став коло мене. Німці в цей час стали на
другому кінці хатини і почали закурювати. Я сіпнув товариша і
ми миттю вискочили з вікна. Наші серця чуть не вистрибували з
грудей. Ми тихенько добралися до садка, який ріс коло хати. Як
же бути далі? Куди бігти? Ці питання постали у наших головах.
Але я згадав, що направо ріс дубовий ліс. Ми бігом направилися
в ліс. Цілу ніч ми бігли вперед. Вранці ми напилися свіжої води
з якоїсь криниці. Це освіжило нас. Відпочивши, ми пішли далі.
На вечір ми вже входили в своє містечко.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.131, арк.124 – 125. Оригінал. Рукопис.
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№ 118
Письмова робота
В. Олексіїнко, учениці неповної середньої школи
х. Гиївка Люботинської міської ради Харківського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
16 лютого 1945 р.
Учениці V кл[асу] Гиївської нсш
Олексіїнко Віри
Що пережила під час німецької окупації
Під час німецької окупації я була в Будянському дитячому
будинку. Був великий голод, їсти було нічого. Дітей було багато.
Малі діти ходили по смітниках, збирали всяку гадость і почали
хворіти тифом. Дуже багато дітей померло. Багато німці повивозили в душогубках, вони говорили, що на поправку. Коли прийшли
німці до нас в дитячий будинок оддихать, то вони нас вигнали
із корпуса. Вони заставляли нас робити, ходить по воду під снарядами. Німці забирали в людей хліб, курей та ін. Одного дня
стояли ми біля погріба, раптом почалася велика стрілянина, упав
біля нас снаряд і поранило одну дівчинку. Коли перестали стріляти, дівчинку повели до німецького врача. Але німці не лічили
її, а робили їй хуже. Люди, які були зрадниками, говорили, що
Червона Армія уже не прийде, але ми не вірили цьому і ми ждали
своїх батьків, братів і сестер. Ми діждалися свою Червону Армію.
Коли німці уже виїжджали, то вони хотіли і нас вивезти. Наше
щастя, бак, що був з бензином, потік. Ми дуже плакали, все дожидали, дожидали Червону Армію. І ось, коли почали німці виїжджати,
то вони підпалили все, що було коло нашого погріба. Вони підпалювали декілька раз мельницю, але люди її затушили. Як було страшно, коли навколо нас усе горіло, німці кричать, стріляють, люди всі
стоять з вузлами на порозі. І на кінець німці виїхали. А рано вранці
прийшов до нас розвідчик, ми йому все розповіли, де німці ями
помінірували. Коли прийшли наші бійці, то ми плакали від радості.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.133, арк. 36, 36 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 119
Письмова робота
О. Куліш, учениці неповної середньої школи
смт Коротич Харківського району*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
23 лютого 1945 р.
Учениці VІІ кл[асу]
Куліш Ольги
Що я пережила під час німецької окупації
Прохолодним весняним ранком наша бригада вийшла в поле
готувати ріллю під ячмінь. Була ще рання весна, але природа вже
відчула її теплий подих і радісно оживала від довгого зимового
спокою. І дивлячись навкруги, на ще чорне поле, на сади, що ніби
підняли свої гілки до сонця, на ліс, що розкинувся вдалині, з чорного і непривітливого перетворився на мягкий сіро-зеленуватий,
в душі було нерадісно й тривожно. Коли раніш при виході на
роботу в перші дні весни ми були сповнені сили і енергії, і робота кипіла в наших руках, але цього року – навпаки. Восени
минулого року німці вступили в наше село. З їхнього наказу була
організована земельна община, вірніше сказати, колгосп вони перетворили на земельну общину. Тому такі тяжкі почуття були у
кожного, що стояли тепер на полі і мусили працювати для цих
ненависних фашистів. Але працювали, бо не працювати було не
можна – за нами наглядали – і робота через те здавалась ще
тяжчою. Та ще не доробили і до обіду, як побачили, що до нас
швидко йдуть двоє – один німець, а другий наш, сільський «прислужник». Ще підійти не встигли, як він закричав, щоб бросали
роботу й ішли до комендатури, що містилась у цегляній будівлі
з другого кінця села. Нас повели. Куди? Чому? Нам не сказано.
Але коли прийшли туди, перекладач сказав, що ми не послухали наказу коменданта і не пішли працювати на трасу. За це ми
* За змістом архівної справи ф.Р-3746, оп.1, спр.131.
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повинні відповідати. Жодного слова не хотів слухати комендант
і, затаївши ненависть і злобу, ми змушені були підкоритись. Нас
(двадцять шість жінок і підлітків-дівчат) загнали в маленьку кімнатку, де німці зробили собі лазню. Були між нами й матері, яких
вдома чекали діти, але вирватись до них вони не могли. Решту
дня і цілу ніч ми просиділи в цій душній хатині і відчули те,
що могли лише почути від старих або прочитати в книжці. За
цю ніч ми багато пережили, почуваючи, що нас гнітять безвинно і навмисне, з почуттям люті за те, що ми виросли вільні і
незалежні, в правді і свободі. Вони мстили нам, але ми твердо
вірили, що за нас їм буде тяжка помста.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.131, арк. 28а зв. Оригінал. Рукопис

№ 120
Письмова робота
Воробйової*, учениці середньої школи
смт Хорошеве Харківського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Лютий 1945 р.**
Уч[ениці] 6 кл[асу] “А”
Хорошівської школи
Воробйової
Що пережила за часів окупації
Осінь. Осінній ранок пах свіжим душистим повітрям. Люди
поспішали збирати урожай, який постиг. Але вийшло не так, фашисти почали відступати. І нам прийшлося не збирати урожай,
а сиділи в темнім вологім погребі. Ми сиділи в погребі городка
інвалідів, який знаходиться недалеко від нашої школи. В цьому
темному углі зібралось понад триста чоловік. Коли німці узнали,
* Ім’я не вказано.
** Датовано за суміжними документами.
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що в цьому углі багато людей, вони закрили нас під замок. Ми
думали, що не вернутись нам з цього погреба. Люди всі хвилювалися, цілі ночі й дні ждали смерті. А бій не стихав, снаряди
свистіли із усіх сторін. Прокляті фашисти не давали виходити на
двір і подивитися на веселе сонце. Це тяглося цілих десять днів.
Ми в цьому погребі сиділи без хліба й води. Нас мучив голод
і дуже хотілося води. Але 27 вересня ми почули веселий голос
і побачили червону зірку. До нас в темний угіл ввійшли наші
герої, яких ми ждали три роки. Наші герої відбили замок і ми
вийшли й зітхнули свіжим осіннім повітрям. Як тільки вийшли,
ми стали збирати урожай. Німець думав наїстися українського
хліба та української картоплі, але йому не вдалося. Він хотів з
України забрати всіх дівчат та хлопців, але йому теж не вдалося.
Смерть німецьким окупантам!
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.131, арк. 211, 211 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 121
З письмової роботи
Н. Кисленко, учениці неповної середньої школи
смт Коротич Харківського району*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
20 квітня 1945р.
Учениці V-го кл[асу]
Кисленко Надії Ф.
Самотвір на тему:
«Що я пережила під час німецької окупації»
В 1941 році почала ходити в школу. Ходила я в школу недовго, тому що 22 червня розпочалася війна. Декілька днів ходила в
школу в часи великих битв на нашій рідній землі. Через декілька
місяців Червона Армія стала відступати. Я дуже турбувалася, тому
* За змістом архівної справи ф.Р-3746, оп.1, спр.131.
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що німці до нашого народу відносилися дуже жорстоко. Тільки
вступили, і стали забирати більшовиків, які не встигли відступити
з червоними. Їх вели, штовхаючи палками і прикладами. А коли
діти бігли до батька чи матері, щоб подивитися останній раз, то
німці їх не пускали.
Мені тільки 13 років, але я багато зазнала лиха. Багато я
переживала тоді, коли німці забирали наших братів і сестер в
Німеччину. Німці їх забирали вночі на машини і везли далеко
від рідної землі. Коли були німці в нашому селі, я в школу не
ходила, тому що в школі були німці. Їм не нужно було, щоб наші
діти навчались. А у школі встроїли кіно. Спочатку було 4 класи,
а інших дітей вони рахували за дорослих. Німці ганяли на різні
дороги. Заставляли робити всі тяжкі роботи. Таке було моє життя
в часи німецької окупації.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.131, арк. 83 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 122
З письмової роботи
І. Вєтрова, учня неповної середньої школи
смт Коротич Харківського району*
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
20 квітня 1945 р.
Ветров Іван
учня V-го класу
Самотвір на тему:
“Що я пережив під час німецької окупації ”
До війни я вчився в школі в ІV класі. Як тільки кінчив я
школу, я пішов пасти корів. Ціле літо пропас я корів. Осінню я
пішов вчитись у п’ятий клас. Небагато провчився у школі, як ми
почули, що почалася війна. Коли почали наближатися німці, школа
* За змістом архівної справи ф.Р-3746, оп.1, спр.131.
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закрилась, і нас усіх розпустили. Я пішов пасти корів. Коли я пас
корів, дивлюся – уже наші відступають. Мене мати покликала
додому. Фронт наближався, німці були уже в Люботині. Ми поховалися в підвал. Ще й не посиділи 2 часа, як в село вступили
німці. Вони заглянули в підвал, і один сердито крикнув: “Русь,
вилазь!” Ми повилазили з підвалу і пішли в кімнату. Він кричав:
“Матка, маслю, маслю!” Мати з переляку нічого йому не відповіла. Але він знайшов молоко і з великою жаждою почав його
їсти. На другий день їхав їхній обоз, і вони бігали, забирали
картоплю…
Як тільки пройшов фронт, до нас у село приїхав комендант
і стали солдати. Я пас корову, а один підійшов до корови, обдивився і сказав: «Кут». Тоді прийшло ще три, вони брали в мене
корову, а я не давав. Він тоді глянув на другу корову, та була
луч[ш]а, він узяв корову і повів.
Одного разу я пас при німцях корову. Один прийшов, узяв
мене за руку і повів до криниці. Там стояли мотоцикли у грязі.
Як тільки я побачив, мені зразу стукнуло в голову, що це мити,
я почав пручатись, але він стусо[нув] мене в спину і одно кричав
на мене. Як тільки він привів мене до свого мотоцикла, дав мені
відро і показав, що робити. Тяжко і обідно було, що він здоровий, а мене побив і заставив ще мити. Тоді надвечір я прийшов
додому. Тільки полягали спати, як тут почали збирати по хатам
молодих хлопців і вивозили їх у Німеччину.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.131, арк.76, 76 зв. Оригінал. Рукопис.
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Чугуївський район
№ 123
Письмова робота
А. Пошеманської, учениці середньої школи м. Чугуїв
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
5 квітня 1945 р.
Ученицы 7 “Б” класса
Чугуевской средней школы
Пошеманской Ады
Что я пережила во время оккупации
Осенью 29 октября 1941 года проснувшись утром я с ужасом
увидела, что наш город занят уже немцами. И вот моя жизнь под
немецким игом началась. С первых же дней немцы стали проявлять свою «культуру»: грабили население, били и даже вешали.
Прошло уже несколько недель, но я всё ещё боялась выйти из
дома. И вот однажды ко мне прибегает моя подруга по школе.
Я очень была рада, увидев её. Ведь мы виделись с ней ещё при
наших, когда учились в школе, а теперь встретились, но совсем в
другой обстановке. Я была очень поражена тем, что подруга, всегда такая весёлая, теперь стоит молча, боясь пройти в комнату. Но
когда я случайно посмотрела в окно и увидела немцев, которые
тащили свинью, забранную у соседки, я сразу же почувствовала
всю ту тяжесть нашей жизни. Всё прошлое нашей счастливой
жизни вспомнилось мне и я и подруга со слезами на глазах сели
в угол комнаты, как мыши, и оттуда с ненавистью смотрели на
немцев, входивших и выходивших из комнаты, которые принесли нам столько горя. Так мы просидели около часа, не говоря
ни слова друг другу от переносимого нами ужаса. Постепенно
прийдя в себя, мы шепотом стали разговаривать. Я от неё узнала, что школ для нас не будет и, что в нашей школе находятся
немецкие лошади. Обида, которую мы перенесли, когда увидели,
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что из любимых классов нашей школы, выглядывают морды лошадей, была неописуема. И так потянулись мучительные дни полные
тревоги, надежды и ожидания. Но, вот продукты питания кончились, а магазинов не было, купить на базаре было невозможно,
потому что было очень дорого. И вот мы с мамой, подругой и
другими соседями решили пойти в сёла для того, чтобы обменять
вещи на хлеб и картофель. Взвалили мешки с вещами на плечи
и двинулись в путь. В первый же день продукты, которые мы
взяли в дорогу кончились, и на другой же день мы вынуждены
были зайти в ближайшее село, чтобы обменять там что-нибудь,
не говоря уже о хлебе, но хотя бы что-нибудь, чтобы перебить
мучи[вш]ий нас голод. По дороге шло очень много людей, вернее
это шли не люди, а тени – до того все были худы и оборваны.
К вечеру третьего дня нам по дороге встретилась женщина, заплаканная, а на руках у неё – ребенок. Женщина рассказала, что
у неё полицаи отняли всё, что она выменяла за свои вещи, и вдобавок хотели забрать на работу, но отпустили потому, что у неё
грудной ребёнок. Услышав это, мы решили вернуться в соседнее
село, поменять там и поскорее вернуться домой. Так и сделали.
Но когда мы шли уже по нашему городу первое, что мы увидели, это была виселица, на которой висело четыре человека. Ужас
охватил всех нас и мы, опустив головы, чтобы больше ничего не
видеть, прошли быстро мимо и так шли до самого дома, не поднимая головы. Прийдя домой, мы узнали, что многих знакомых
и подруг по школе угнали в Германию. Но вот стали по городу ходить слухи, что немцы отступают и скоро прийдут наши.
Теперь мы стали жить только одной мыслью, что скоро немцев
прогонят и мы снова будем свободными, советскими гражданами.
И этот день настал. С утра немцы подорвали последний склад с
динамитом, а через полчаса мы уже увидели разведчиков Красной
Армии. Радости нашей не было конца. В первые же дни мы стали
помогать Красной Армии. Я и подруга работали в военкомате при
мобилизационной комиссии.
Потом стали ходить в школу, но не проучились и несколько
дней, как над нашим городом нависла снова черная туча. Немцы
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стали беспощадно бомбить наш город. Все люди попрятались в погреба. Лица всех помрачнели, осунулись. И вот утром через четыре
дня после начала бомбежки я выглянула из погреба и увидела, что
в нашем городе снова немцы. Когда я слезла вниз и сказала всем,
которые сидели в погребе, что мы опять под властью немцев, мне
сначала не поверили, но потом убедились сами, когда увидели во
дворе немца, гоняющегося за случайно уцелевшей нашей курицей.
Так мы просидели в погребе три недели, до тех пор, пока немцы
не вывесили приказ об эвакуации населения. Собравши кое-какие
вещи, мы вышли со двора и пошли по направлению к Харькову.
По дороге шли тысячи людей: старики, старухи, дети, а те, кто
оставался в городе, немцы расстреливали. Жизнь наша в Харькове
так же была полна ужаса, тревог и опасений. Мы часто прятались по чердакам, чтобы немцы не забрали нас. Но вот однажды
немцы увидели и забрали нас на окопы, и повезли, не сказав ни
слова родителям, куда везут. Но пробыв на окопах пять дней, мы
с подругой и еще несколькими людьми удрали оттуда. Когда мы
пришли домой, радости наших родителей не было конца.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 136, арк. 96-97 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 124
Письмова робота
Л. Латковської, учениці середньої школи м. Чугуїв
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
5 квітня 1945 р.
Письменная работа по русскому
языку ученицы VI кл[асса] “A”
Чугуевской средней школы
Латковской Лилии
Что я пережила во время немецкой оккупации
Когда Красная Армия освободила наш родной город Чугуев –
это было 10 февраля 1943 г., и через пять дней я пошла в школу
182
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в 5 кл[асс]. Только начали мы заниматься, ничего особенного не
происходило, не было налётов на наш город. Так прозанимались
мы ровно месяц. 9 марта я пришла в школу и посидела 4 урока,
но пришли учителя, и сказали нам, чтобы мы пошли домой, но
шли не гурьбой, как всегда, а по два, по три человека, потому
что будут налёты немецких самолётов. Прошло три дня и ничего
не было. Мне вздумалось пойти к своей сестре, которая живёт
в Осиновке. Пришла я к ней, и мы посидели у неё в комнате, а
потом пошли на улицу. В это время раздался гул и показались
четыре вражеских самолета. Они сразу же бросили бомбы, и они
с таким свистом летели, что даже заглушило уши, и разорвались
в городе: около хлебопекарни одна, а другая на базаре. Я очень
перепугалась и побежала в дом. Меня оставляли в том доме, но
я очень боялась, потому что дом был очень далеко, и я решила
бежать к себе домой. И вот я бегу по окраине города к своей
улице. Только я отбежала от дома и бегу по улице, налетело еще
тринадцать самолетов. Военные патрули стали кричать на меня,
чтобы я бежала около домов, но я ничего не слышала и бежала
по чём попало. У меня были полные сапоги воды и грязи, как
раз в это время снег таял и было очень тепло. Когда я добежала
к своему дому, на нашей улице было очень темно и кругом были
ямы от бомб. На деревьях висели клочья тряпок и кусков железа,
валялись убитые. С тех пор начались налёты немецких самолётов,
и мы переселились в погреб, в котором сидели три недели под
снарядами и бомбами. И так я пережила этот тяжёлый день.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 136, арк. 48-49. Оригінал. Рукопис.
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№ 125
З письмової роботи
А. Жихарєвої, учениці середньої школи м. Чугуїв
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
5 квітня 1945 р.
Письменная работа
по русскому языку
ученицы 6 класса
Чугуевской средней школы
Жихаревой А.
Что я пережила во время немецкой оккупации
Во время оккупации немцев наш город подвергался бомбежкам. Вот один случай.
В 1943 г. 10 февраля город был занят нашими войсками.
В 1943 г. 10 марта наш город подвергался большой бомбёжке.
В это время я находилась в городе, вместе с мамой мы везли
вещи на санках к бабушке на Зачуговку. Когда мы ехали через
город, налетело несколько немецких самолётов и начали бомбить
город. Многие здания подверглись большому разрушению. Особенно жалко было смотреть на школу, в которой я училась. В
городе начались пожары, поднялась пыль, и всё это смешалось с
рёвом самолётов и свистом бомб. Как страшно было бежать через
город в этот момент. Только уйдешь с того места, где стояла, как
там уже разорвалась бомба. По городу лежали убитые люди, я
бежала и сама не знала куда бегу. Наконец я прибежала домой и
только тогда опомнилась, что делается. Этого не забыть никогда,
сколько пришлось пережить в этот страшный период.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 136, арк. 55, 55 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 126
Письмова робота
В. Загорюєва, учня неповної середньої школи м. Чугуїв
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
5 квітня 1945 р.*
Письменная работа
по русскому языку
ученика 6 “А” класса
Загорюева Владимира
Что я пережил во время немецкой оккупации
Наконец прошла первая оккупация нашего города. Долго мы
пробыли в немцах и испытали всяких тяжестей жизни в этих
врагов человечества.** Наконец то мы дождались своих освободителей. Которых мы с такой радостью ждали. Но не долго мы
были счастливы. Немецкие изверги вновь оккупировали наш город и меня с моей мамой. В этот раз немцы не пошли дальше
и наш город остался на фронтовой линии. Много мы приняли
страданий от немецкой бомбежки, но еще больше мы испытали
трудностей той эвакуации, в условиях которой нас эвакуировали
жестокие немцы. Захвативши город, они первым долгом принялись
его ограблять.*** Я с мамой в то время был на западной окраине
города, которую немцы подвергли бомбежке немного легче, чем
весь город. Отсюда мы и эвакуировались. Эвакуировались мы в
первое село, которое находилось в девяти километрах, а затем
дальше. Вскоре у нас ничего не стало и мы должны были под
пулями пробираться в город за вещами и продукцией в надежде,
что что-нибудь сохранилось, в угрозе попасть к немцам на окопы,
где множество наших людей ис[тощились] от непосильного труда
и недостатка пищи. Я один раз попался на окопы, но так как я
* Датовано за суміжними документами.
** Так у документі.
*** Так само.
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был маленький, а к тому еще и заболел, то меня отпустили. Среди
нищеты и голода распространились эпидемии разного вида тифа и
других болезней, из которых я и моя мама болели тифом. Немцы
также забирали в Германию молодых девушек и мальчиков. Так
как я был маленький, то меня не забрали в Германию, а сестра
моя и папа находились на территории наших. И много-много мы
пережили в немцах за этот период. Но вот наша доблестная Красная Армия начала громить немецких фашистов, оттесняя их на
запад и освободила нас.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 136, арк. 42-43. Оригінал. Рукопис.

№ 127
З письмової роботи
Л. Мазур, учениці середньої школи м. Чугуїв
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
6 квітня 1945 р.
Ученицы 7 “А”класса
Чугуевской средней школы
Мазур Лидии
Письменная работа по русскому язику
[…] Немцы приближались, наши войска отступали, увлекая
вглубь за собой немцев. Мы готовились, чтобы отступить вместе
с нашими войсками. Но в это время заболела мама и мы были
вынуждены остаться здесь. 28 октября* в город ворвались немцы.
[…] Мой папа и четыре дяди ушли с Красной Армией. Дома остались только старая бабушка, больная мама, я и брат младший
меня.
Время оккупации – это самое тяжелое время в моей жизни.
Никогда не забыть, когда немцы забрали на тяжелую работу совершенно больную маму. Она носила тяжелые камни и шпалы
* За офіційними даними – 29 жовтня 1941 г.
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до тех пор, пока не смогла совсем подняться. На нашей улице
жили люди, которые продались немцам. Им, видно, очень нравились немцы. Они как только могли издевались над нами. Даже
младшему брату не прошло то, что у нас отец командир Красной
Армии. По улице нельзя было пройти. Немцы указывали пальцами и говорили, что это идет русский комиссар и его нужно
повесить. Не зная как придраться, чтобы нашу семью наказали
немцы, предатели обвинили бабушку в краже немецкого золота. Ее арестовали, посадили в холодную камеру и каждый день
водили на допрос, избивая ее при этом. Тяжелое бремя давило
нашу семью. Мама лежала больная, бабушка в тюрьме истекала
кровью, в доме холодно, есть нечего. И только наши аэропланы
поднимали настроение и веру в скорое освобождение. Наконец
настал долгожданный день. Мы первый раз за 2 года вдохнули
свободно. Наши родные, любимые воины снова вернулись. Во
второй раз, как ни было трудно, но эвакуировались.
ДАХО, ф.Р-3746, оп.1, спр.136, арк. 108 – 109 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 128
Письмова робота
Т. Мальцевої, учениці середньої школи м. Чугуїв
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
6 квітня 1945 р.
Письменная работа
по русскому языку
ученицы 7 “А” класса
Чугуевской средней школы
Мальцевой Татьяны
Что я пережила во время немецкой оккупации
Двадцать девятого октября 1941 г. наш город заняли немцы.
Утром рано к нам зашли первые два немца, поставили посреди
Війна очима дітей
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комнаты автомат и начали шарить. Что было получше, немцы забрали. Я никогда не забуду тот день, пережитый мною во время
оккупации. Это было в декабре 1941 г. Немцы ходили по дворам
и снимали колючую проволоку. Дошла очередь до нашего двора.
Мама как раз в тот момент была на дворе. Немец увидел её и начал кричать, чтобы она шла помогать. Мама стала объяснять, что
она не может этого сделать, так как у неё поморожены пальцы на
руках. Он, очевидно, не понял и, когда она стала уходить, он стал
на неё стрелять. Она упала. Благодаря тому, что она была от него
на порядочном расстоянии, он в неё не попал. Потом он подозвал
полицая, написал что-то на бумаге и приказал, чтобы он повёл
её в полицию. Благодаря тому, что в полиции в тот момент не
было переводчика и полицаи не могли прочитать, они отпустили
её и сказали, чтобы она никому не говорила и заплатила штраф.
Вот один из эпизодов, который я пережила.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 136, арк. 127, 127 зв.

№ 129
Письмова робота
В. Аровіної, учениці середньої школи м. Чугуїв
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
6 квітня 1943 р.
Ученицы 7 “А” класса
Чугуевской средней школы
Аровиной Веры
Что я пережила во время немецкой оккупации
Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года
немцы вероломно напали на нашу Родину. Через пять месяцев
немцы заняли наш городок. Наступили тёмные дни. В городе не
было хлеба. Люди голодали. И все в городе жившие люди начали
ездить в деревни по хлеб, меняя его на вещи. Мне с мамой так188
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же приходилось много раз ездить в деревни по хлеб. Когда мы
ездили, то старались не встречаться с немцами, потому что они
отбирали хорошие вещи, а если люди везли хлеб, то отбирали его
и кормили лошадей. Это были самые тяжёлые дни в моей жизни.
Когда Красная Армия начала наступление и немцы не могли
удержаться, они отступали эвакуируя всё население нашего города. На нашей улице повесили приказ о том, чтобы все выходили
из города. Я с мамой и с двумя маленькими сёстрами решили
идти на Харьков. Я вела козу, а мама несла кое-какие вещи. По
дороге у меня немец отобрал козу. Мне стало так жалко козы,
так долго прожившей у нас, что я горько заплакала. К вечеру мы
добрались до села Каменная Яруга. Лил сильный дождь. Переночевав в этом селе, мы двинулись дальше. Пришли в Харьков мы
в полдень и поселились в одной из квартир, которую нам уступила женщина. Но жить там было невозможно. Немцы устраивали
облавы и забирали всех работать на окопы. Мы решили переехать
в деревню. Там мы работали у людей и как-нибудь жили. И вот
самый радостный день наступил. Наша родная Красная Армия
начала наступать. Немцы отступали. Мы в это время сидели в погребе, потому что кругом свистели снаряды, рвались мины. Наши
снаряды попадали точно в цель. Много было раненых немцев, а
также и убитых. К вечеру немцы вышли из села, оставляя целые
обозы с продовольствием и боеприпасами. На утро вошли наши
части. Как радостно встречали все люди бойцов, выносили им
хлеба, молока. Узнав, что наш город освобождён, мы собрали
вещи и на следующий день помчали домой. Приехав домой мы
увидели одни руины, оставшиеся после господства немцев. Мы
отремонтировали свой дом и жизнь потекла своим чередом.
Тяжёлые дни немецкой оккупации прошли, но эти дни вечно
будут помниться.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 136, арк. 115, 115 зв.
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№ 130
Письмова робота
В. Ачкасової, учениці середньої школи м. Чугуїв
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
6 квітня 1945 р.
Ученицы VII класса “А”
Ачкасовой Веры
Что я пережила во время немецкой оккупации
В период временной оккупации нашего села немецкими поработителями, жители переживали большие трудности. Особенно
памятный, страшный и печальный день был тот, когда немецкие
фашисты при глазах родителей, жен и детей расстреляли 15 человек мужчин. Это было так. Когда наша Красная армия временно
отступала на восток, она закладывала по шоссейной дороге мины
(закладывать помогали и жители села). И вот когда немецкие
фашисты вступили в село, мины взрывались, и был уничтожен
целый обоз немецкой армии. Немцы, недолго думая, стали ездить
по селу с оружием в руках, собирая весь мужской пол. Мальчиков
лет тринадцати-четырнадцати, стариков лет шестидесяти, вообще
всех, кто только попадался на глаза. Собрали всех в сарай, заперли
и продержали трое суток без хлеба и воды. На четвертый день
собрали всех жителей села, вывели мужчин, построили в строй,
выбрали по выбору пятнадцать человек и тут же, при глазах, всех
расстреляли. Еще больше возродилась в сердцах жителей ненависть к фашистским поработителям. Как за решетку было загнано
население. Жители боялись выйти даже за водой. Все с нетерпением ждали возвращения нашей доблестной Красной Армии. И
вот долгожданный день наступил, когда войска нашей доблестной
Красной Армии освободили наше село от пяты фашистских поработителей. И село снова зажило новой цветущей жизнью.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 136, арк. 128, 128 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 131
З письмової роботи
Н. Сиромятнікової, учениці середньої школи м. Чугуїв
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
6 квітня 1945 р.
Письменная работа
по русскому языку
ученицы 7 класса “А”
Чугуевской средней школы
Сыромятниковой Н.
Что я пережила во время немецкой оккупации
22-го ию[н]я 1941 года немецкие поработители вероломно напали на нашу счастливую Родину. Вночь на тридцатое октября
наши войска оставили город Чугуев. Жизнь населения была очень
тяжелой. Начались голодные годы. Очень часто приходилось покидать родной дом и идти на сёла зарабатывать хлеб.
Тридцатого марта тысяча девятсот сорок второго года нас
эвакуировали в Харьков. В Харькове жизнь была очень тяжелой.
Приходилось рисковать жизнью, пробираться полями и лесами домой. Немцы задерживали – хватали на работу, сажали в тюрьмы.
Мне пришлось благополучно добраться домой. Дома уже, конечно,
ничего не было. Я взяла картофеля и капусты кислой. Из нашего
города я пробралась до Каменной Яруги благополучно, то когда
я проходила мимо комендатуры меня задержали и посадили в
тюрьму. На утро нас погнали на работу, копать окопы. Одну больную женщину отпустили и она сказала маме обо мне. Вечером
мама принесла мне кушать, но русский-немец не принял, сказал:
«У неё много капусты, пусть ест!». Он говорит: «Я знаю, кто её
отец и что она могла делать в запретной зоне!». В семь часов
вечера всех отпустили, а меня одну оставили под надзором полицейского. Ночью хозяйка помогла мне удрать. И вообще жизнь
была невыносима. Много погибло семей партизанов.
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Но вот настал счастливый день, когда ночью мы услышали грохот танков. Утром мы увидели наших бойцов. Какой счастливый
был тот день! Этого дня, я никогда не забуду, когда вновь увидела
родных освободителей. Мы услышали крики: «Смерть немецким
оккупантам!». Сейчас мы отремонтировали школу своими силами и
учимся вновь, хотя и пропало два года, но с этим считаться в настоящее время нельзя, когда наши сёстры и братья проливают кровь.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 136, арк. 113-114 зв.

№ 132
Письмова робота
О. Кузьменко, учениці середньої школи *
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
11 квітня 1945 р.
Кузьменко Елены
Что я пережила во время оккупации
В город Чугуев немцы вступили 1941 года 28 октября. Я в это
время была в хате. Немцы были в зеленых шинелях. Немцы забирали у нас курей, уток и гусей, забрали мыло, кидали у погреба
гранаты. Через некоторое время пришла учительница Александра Петровна. Я пошла в школу, в школе заставляли заклеивать
портреты наших Вождей, я походила месяц и бросила. Через некоторое время наши войска прогнали немцев в 1943 году. И снова
наша Красная Армия отступила за реку Донец. Через несколько
дней нам принесли бумагу, чтобы мы эвакуировались. Мы взяли сумочки через плечи и коз и пошли. До вечера мы дошли в
Рогань и остановились. Мы ночевали на льду. Утром мы взяли
сумочки и пошли дальше, дошли до Лосева и там стали жить.
* Населений пункт не вказано. Документ зберігається в архівній справі
“Письменные работы школьников Чугуевского района – воспоминания о пережитом во время немецкой оккупации 1941-1943 гг.”(ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр.136).
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Через несколько месяцев мы приехали в совхоз “Чапаев”. Тогда
мы жили в сарае.
Но вот пришел тот час, когда наши братья и отцы освободили
нас. Мы на тот день поехали и домой, мама и братья поехали, а я
осталась в землянке, тогда на другой день мама приехала за мной.
Смерть немецким оккупантам.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 136, арк. 2, 2 зв.

№ 133
Письмова робота
М. Ачкасової, учениці неповної середньої школи
смт Нова Покровка Чугуївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)
Квітень 1945 р.*
Сочинение по русскому
языку уч[еницы] V класса
Ачкасовой М.
Что я пережила во время оккупации
22 июня 1941 года началась война. По первой мобилизации
моего отца забрали на фронт. Мы остались с мамой: я, сестра,
бабушка и дедушка. Мы пережили большие трудности. Немцы
выгнали нас из дома и мы жили в сарае. Немцы забрали нашу
корову, когда мама лежала больная. Нам нечем было жить. В то
время, когда немцы отступали, спалили наш дом. Мы в это время сидели на огороде. Визжали снаряды и мы с дома ничего не
могли вынесть. Но, когда вступила доблестная Красная Армия,
папа проходил через наше село и был ранен в Рогани. Папа зашел
к нам и растерялся. Он видел только, как догорал дом. Теперь
Красная Армия освободила нас от немецкой оккупации. Сейчас
мы учимся в школе. Наша жизнь вновь расцвела.
ДАХО, ф.Р-3746, оп. 1, спр. 136, арк. 113.
* Датовано за суміжними документами.

Війна очима дітей

193

ІЛЮСТРАЦІЇ

ф.Р-3746, оп. 1, спр. 120, арк. 55.

194

Збірник архівних документів

ф.Р-3746, оп. 1, спр. 120, арк. 55 зв.

Війна очима дітей

195

ф.Р-3746, оп. 1, спр. 133, арк. 22.

196

Збірник архівних документів

ф.Р-3746, оп. 1, спр. 133, арк. 22 зв.

Війна очима дітей

197

ф.Р-3746, оп. 1, спр. 133, арк. 24.

198

Збірник архівних документів

ф.Р-3746, оп. 1, спр. 133, арк. 24 зв.

П-11589,оп.1, спр. 1641, арк. 1 Радянські бійці підіймають з підвалів дітей
у звільненому від німецьких окупантів Харкові

Війна очима дітей

199

Перелік документів, уміщених у збірник
№ 1 Письмова робота Є. Бабової, учениці неповної середньої школи
№16 м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).... 12
13 грудня 1943 р.

№ 2 Письмова робота Пустоварової, учениці неповної середньої
школи №16 м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–
1943 рр.).................................................................................................. 13
13 грудня 1943 року

№ 3 Письмова робота Л. Клубаньової, учениці неповної середньої
школи №16 м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–
1943 рр.).................................................................................................. 14
13 грудня 1943 р.

№ 4 Письмова робота Г. Колісникової, учениці неповної середньої
школи № 134 м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–
1943 рр.).................................................................................................. 15
14 грудня 1943 р.

№ 5 Письмова робота Є. Овденка, учня середньої чоловічої школи
№32 м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).. 17
14 грудня 1943 року

№ 6 З письмової роботи І. Буяльської, учениці неповної середньої
школи № 78 м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–
1943 рр.).................................................................................................. 18
14 грудня 1943 року

№ 7 З письмової роботи О. Борох, учениці неповної середньої
школи № 78 м. Харків (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 21
15 грудня 1943 р.

№ 8 Письмова робота Ю. Фролової, учениці неповної середньої
школи № 2 м. Харків (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 22
21 грудня 1943 р.

№ 9 З письмової роботи Л. Пешехонової, учениці неповної середньої
школи № 78 м. Харків (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 23
Грудень 1943 р.

200

Збірник архівних документів

№ 10 Письмова робота М. Толмачева, учня середньої школи № 82
м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........... 25
Грудень 1943 р.

№ 11 Письмова робота Г. Журавель, учениці неповної середньої школи
№ 2 м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)...... 26
Грудень 1943 р.

№ 12 Письмова робота О. Слюсаревої, учениці середньої школи
№ 26 м. Харків (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 27
1943 р.

№ 13 Письмова робота С. Загорного, учня середньої школи
м. Харків (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........... 28
1943 р.

№ 14 Письмова робота В. Попова, учня середньої школи
с. Піщанка Красноградського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)....................................................................... 29
Березень 1944 р.

№ 15 З письмової роботи В. Правдюка, учня неповної середньої
школи смт Коротич Харківського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)....................................................................... 31
22 квітня 1944 р.

№ 16 З письмової роботи С. Ткач, учениці неповної середньої школи
м. Красноград (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)..... 32
20 травня 1944 р.

№ 17 Письмова робота Помєльцова, учня середньої школи м. Чугуїв
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................. 34
5 березня 1945 р.

№ 18 З письмової роботи Р. Проценко, учениці неповної середньої
школи м. Балаклія (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 35
5 квітня 1944 р.

№ 19 Письмова робота Ф. Шаповала, учня неповної середньої школи
м. Балаклія (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)....... 37
7 квітня 1944 р.

Війна очима дітей

201

№ 20 Письмова робота Александрової, учениці неповної середньої школи м. Балаклія (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)...... 38
7 квітня 1944 р.

№ 21 З письмової роботи Н. Чаговець, учениці середньої школи
смт Андріївка Перша Балаклійського району (спогади про
німецьку окупацію 1941–1943 рр.)..................................................... 39
7 квітня 1944 р.

№ 22 Письмова робота Л. Яновської, учениці середньої школи
м. Балаклія (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).......40
10 квітня 1944 р.

№ 23 З письмової роботи К. Блудової, учениці середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................. 41
Березень 1945 р.

№ 24 З письмової роботи П. Караченцевої, учениці середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................. 42
Березень 1945 р.

№ 25 Спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр. В. Коваленко,
учениці Гаврилівської середньої школи, жительки с. Семенівка
Барвінківського району........................................................................ 43
1944 р.

№ 26 Письмова робота В. Недвиги, учня середньої школи №1
м. Барвінкове (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)....44
7 березня 1945 р.

№ 27 Письмова робота О. Зірки, учня середньої школи №1
м. Барвінкове (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)...... 45
19 березня 1945 р.

№ 28 З письмової роботи Колісник, учениці середньої школи № 1
м. Барвінкове (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).... 47
Березень 1945 р.

№ 29 Письмова робота Н. Ніжнової, учениці середньої школи № 1
м. Барвінкове (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).... 48
Березень 1945р.

№ 30 Письмова робота М. Ярошенка, учня середньої школи № 1
м. Барвінкове (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).... 49
Березень 1945 р.

202

Збірник архівних документів

№ 31 Письмова робота З. Зірки, учениці середньої школи №1
м. Барвінкове (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).... 50
Березень 1945 р.

№ 32 З письмової роботи Масюк, учениці середньої школи №1
м. Барвінкове (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).... 51
Березень 1945 р.

№ 33 Письмова робота М. Осадчої, учениці середньої школи № 1
м. Барвінкове (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).... 52
Березень 1945 р.

№ 34 Письмова робота М. Ведмідевої, учениці середньої
школи № 1 м. Барвінкове (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 54
Березень 1945 р.

№ 35 З письмової роботи З. Пащенко, учениці середньої школи №1
м. Барвінкове (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).... 55
Березень 1945 р.

№ 36 Письмова робота О. Діденка, учня середньої школи №1
м. Барвінкове (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).... 58
Березень 1945 р.

№ 37 З письмової роботи К. Сурикової, учениці середньої школи
№ 3 Богодухів (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.). 59
2 березня 1945 р.

№ 38 З письмової роботи Н. Бабенко, учениці середньої школи № 3
м. Богодухів (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).....60
19 березня 1945 р.

№ 39 З письмової роботи Н. Шаповал, учениці середньої школи № 3
м. Богодухів (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)..... 62
19 березня 1944 р.

№ 40 З письмової робота К. Дмитренко, учениці середньої школи
№3 м. Богодухів (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 64
Березень 1945 р.

№ 41 З письмової роботи К. Іванової, учениці середньої школи № 3
м. Богодухів (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)..... 65
Березень 1945 р.

Війна очима дітей

203

№ 42 З письмової роботи Л. Труханенко, учениці середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................. 66
Березень 1945 р.

№ 43 З письмової роботи Я. Сикала, учня середньої школи
с. Борова Борівського району (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 68
29 жовтня 1943 р.

№ 44 Письмова робота О. Колесникової, учениці середньої школи
с. Борова Борівського району (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 69
29 жовтня 1943 р.

№ 45 Письмова робота Д. Кравцової, учениці середньої школи
с. Борова Борівського району (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 70
Жовтень 1943 р.

№ 46 З письмової роботи О. Нестеренка, учня середньої школи
с. Борова Борівського району (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 71
19 квітня 1945 р.

№ 47 Письмова робота В. Довбня, учня середньої школи
с. Борова Борівського району (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 72
19 квітня 1945 р.

№ 48 З письмової роботи В. Гунько, учениці неповної середньої
школи с. Чернещина Борівського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)....................................................................... 73
19 квітня 1945 р.

№ 49 Письмова робота К. Пацьоріної, учениці неповної середньої
школи с. Гороховатка Борівського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)....................................................................... 74
Квітень 1945 р.

№ 50 Письмова робота Л. Какулі, учениці неповної середньої школи
с. Гороховатка Борівського району (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)................................................................................. 75
Квітень 1945 р.

204

Збірник архівних документів

№ 51 Письмова робота Г. Хандоги, учениці середньої школи
с. Нижче Солоне Борівського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)....................................................................... 76
Квітень 1945 р.

№ 52 З письмової роботи О. Колісник, учениці середньої школи
с. Борова Борівського району (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 77
4 травня 1945 р.

№ 53 З письмової роботи П. Губської, учениці середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................. 78
3 квітня 1944 р.

№ 54 З письмової роботи Т. Кравченка, учня середньої школи
м. Валки (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............ 79
25 квітня 1944 р.

№ 55 Письмова робота В. Майора, учня середньої школи (спогади
про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).............................................. 82
27 квітня 1944 р.

№ 56 З письмової роботи О. Шевченка, учня середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................. 84
12 травня 1944 р.

№ 57 З письмової роботи М. Будника, учня неповної середньої
школи с. Шийки Валківського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)....................................................................... 86
27 квітня 1945 р.

№ 58 Письмова робота В. Васютіна, учня неповної середньої школи
с. Шийки Валківського району (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)......................................................................................... 87
27 квітня 1945 року

№ 59 З письмової роботи К. Артюхової, учениці неповної середньої
школи с. Середній Бурлук Великобурлуцького району (спогади
про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).............................................. 88
26 квітня 1944 р.

№ 60 Письмова робота Л. Шмарковської, учениці неповної середньої
школи с. Великий Бурлук Великобурлуцького району (спогади
про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).............................................. 90
6 травня 1944 р.
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№ 61 З письмової роботи Л. Лушпаєвої, учениці середньої школи
c. Приколотне Великобурлуцького району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)....................................................................... 91
10 травня 1944 р.

№ 62 З письмової роботи К. Плужник, учениці неповної середньої
школи с. Великий Бурлук Великобурлуцького району (спогади
про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).............................................. 93
Травень 1944 р.

№ 63 Письмова робота В. Сіренко, учениці середньої школи
с. Великий Бурлук Великобурлуцького району (спогади
про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).............................................. 94
2 жовтня 1945 р.

№ 64 Письмова робота П. Маляр, учениці неповної середньої
школи с. Гнилиця Друга Великобурлуцького району (спогади
про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).............................................. 95
17 жовтня 1945 р.

№ 65 З письмової роботи Т. Дриль, учениці неповної середньої
школи с. Гнилиця Друга Великобурлуцького району (спогади
про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).............................................. 96
Жовтень 1945 р.

№ 66 Письмова робота Н. Кравченко, учениці середньої школи
с. Шипувате Великобурлуцького району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)....................................................................... 97
Грудень 1945 р.

№ 67 З письмової роботи Є. Головко, учениці середньої школи
смт Дергачі Дергачівського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)....................................................................... 98
1943 – 1944 рр.

№ 68 Письмова робота Т. Ткаленко, учениці середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................. 99
Березень – травень 1944 р.

№ 69 Письмова робота М. Опачанова, учня неповної середньої
школи смт Прудянка Дергачівського району (спогади про
німецьку окупацію 1941–1943 рр.)................................................... 100
1 квітня 1944 р.
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№ 70 Письмова робота А. Глушач, учениці середньої школи
смт Мала Данилівка Дергачівського району (спогади про
німецьку окупацію 1941–1943 рр.)................................................... 101
3 квітня 1944 р.

№ 71 Письмова робота В. Ковтуненка, учня середньої школи
с. Кочетівка Дергачівського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 102
13 квітня 1944 р.

№ 72 З письмової роботи Н. Сукачової, учениці середньої школи
смт Дергачі Дергачівського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 103
Квітень 1944 р.

№ 73 З письмової роботи В. Зеленської, учениці неповної
середньої школи смт Польова Дергачівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 105
12 травня 1944 р.

№ 74 Письмова робота О. Коробки, учениці неповної середньої
школи смт Польова Дергачівського району (спогади про
німецьку окупацію 1941–1943 рр.)................................................... 106
12 травня 1944 р.

№ 75 З письмової роботи Р. Ємець, учениці середньої школи № 1
смт Дергачі Дергачівського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 107
11 лютого 1944 р.

№ 76 Письмова робота Н. Тимченко, учениці неповної середньої
школи смт Зідьки Зміївського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 109
26 квітня 1944 р.

№ 77 З письмової роботи П. Кравченко, учениці середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 110
1944 р.

№ 78 З письмової роботи П. Латиша, учня неповної середньої
школи с. Таранівка Зміївського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)......................................................................111
1944 р.
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№ 79 З письмової роботи О. Сіроштан, учениці неповної середньої
школи с. Таранівка Зміївського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 113
1944 р.

№ 80 З письмової роботи В. Озерова, учня неповної середньої
школи с. Таранівка Зміївського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 115
1944 р.

№ 81 З письмової роботи В. Сидоренка, учня неповної середньої
школи с. Івашки Золочівського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 116
26 жовтня 1943 року

№ 82 З письмової роботи Г. Подус, учениці неповної середньої
школи с. Івашки Золочівського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 117
26 жовтня 1943 р.

№ 83 З письмової роботи О. Горішнього, учня середньої школи
смт Золочів Золочівського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 118
29 жовтня 1943 року

№ 84 З письмової роботи І. Андрющенка, учня початкової школи
х. Соснівка Світличненської сільської ради Золочівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 119
4 травня 1944 р.

№ 85 Письмова робота М. Усенко, учениці середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 120
12 квітня 1945 р.

№ 86 Письмова робота Н. Колісник, учениці середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 121
18 квітня 1945 року

№ 87 Письмова робота О. Пучки, учениці середньої школи
с. Кегичівки Кегичівського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 122
Квітень 1945 р.
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№ 88 Письмова робота Т. Титаренка, учня середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 124
Квітень 1945 р.

№ 89 Письмова робота К. Перевалової, учениці середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 125
Квітень 1945 р.5

№ 90 Письмова робота К. Поплавки, учениці середньої школи (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).................................. 126
Квітень 1945 р.

№ 91 Письмова робота Н. Удовіченко, учениці середньої школи
м. Красноград (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)... 128
2 листопада 1943 р.

№ 92 Письмова робота О. Головкіної, учениці неповної
середньої школи м. Красноград (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 129
20 травня 1944 р.

№ 93 Письмова робота Милогородського, учня неповної
середньої школи м. Красноград (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 130
Травень 1944 р.

№ 94 З письмової роботи Є. Дубенка, учня неповної середньої
школи м. Красноград (спогади про німецьку окупацію
1941–1943 рр.)....................................................................................... 132
Травень 1944 р.

№ 95 З письмової роботи М. Безлуцького, учня неповної
середньої школи с. Чернеччина Краснокутського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 133
13 листопада 1943 р.

№ 96 З письмової роботи В. Кулі, учениці середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 134
25 квітня 1944 р.

№ 97 З письмової роботи В. Коваль, учениці середньої школи
смт Краснокутськ Краснокутського району (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................................................... 135
11 жовтня 1945 р.
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№ 98 З письмової роботи О. Карайкози, учениці середньої школи
смт Краснокутськ Краснокутського району (спогади
про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................................ 137
23 жовтня 1945 р.

№ 99 Письмова робота М. Ганус, учениці середньої школи
смт Краснокутськ Краснокутського району (спогади про перебування на примусових роботах в Німеччині у 1943–1945 рр.)..... 139
24 жовтня 1945 р.

№ 100 Письмова робота М. Чепенка, учня середньої школи
с. Липці Липецького району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 141
16 травня 1944 р.

№ 101 З письмової роботи Л. Ситникової, учениці неповної
середньої школи с. Ворошилівка Липецького району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 142
30 травня 1944 р.

№ 102 Письмова робота М. Муратова, учня неповної середньої
школи с. Верхній Бишкин Олексіївського району (спогади
про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................................ 143
7 квітня 1944 р.

№ 103 З письмової роботи Г. Волобуєвої, учениці неповної
середньої школи с. Верхній Бишкин Олексіївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 144
7 квітня 1944 р.

№ 104 З письмової роботи М. Михньової, учениці неповної
середньої школи с. Верхній Бишкин Олексіївського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 145
7 квітня 1944 р.

№ 105 Письмова робота М. Мальцевої, учениці неповної
середньої школи с. Верхній Бишкин Олексіїівського району
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 146
Квітень 1944 р.

№ 106 З письмової роботи О. Мироненко, учениці середньої
школи (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............... 147
Березень-квітень 1944 р.
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№ 107 З письмової роботи А. Ушакової, учениці середньої школи
с. Олексіївка Олексіївського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 148
Квітень 1944 р.

№ 108 Письмова робота Л. Малахової, учениці середньої школи
с. Олексіївка Олексіївського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 150
Квітень 1944 р.

№ 109 З письмової роботи А. Набоки, учениці середньої школи
с. Олексіївка Олексіївського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 152
Квітень 1944 р.

№ 110 З письмової роботи К. Брунько, учениці неповної середньої
школи с. Красиве Олексіївського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 154
Квітень 1944 р.

№ 111 З письмової роботи В. Соляникової, учениці неповної
середньої школи с. Красиве Олексіївського району (спогади
про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................................ 156
Квітень 1944 р.

№ 112 Письмова робота Н. Андрущенко, учениці неповної
середньої школи с. Красиве Олексіївського району (спогади
про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................................ 158
Квітень 1944 р.

№ 113 Письмова робота К. Солодовникова, учня середньої школи
с. Петрівське Петрівського району (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................................................................... 163
9 квітня 1945 р.

№ 114 З письмової роботи Г. Черкашиної, учениці середньої школи
с. Петрівське Петрівського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 165
10 квітня 1945 р.

№ 115 З письмової роботи Л. Крайнюк, учениці середньої школи
смт Андріївка Балаклійського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 168
15 лютого 1944 р.
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№ 116 З письмової роботи Г. Захлівної, учениці середньої школи № 1
м. Мерефа (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........... 169
23 квітня 1944 р.

№ 117 З письмової роботи В. Ревуцького, учня середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 172
Квітень 1944 р.

№ 118 Письмова робота В. Олексіїнко, учениці неповної середньої
школи х. Гиївка Люботинської міської ради Харківського
району (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.).............. 174
16 лютого 1945 р.

№ 119 Письмова робота О. Куліш, учениці неповної середньої
школи смт Коротич Харківського району (спогади про
німецьку окупацію 1941–1943 рр.)................................................... 175
23 лютого 1945 р.

№ 120 Письмова робота Воробйової, учениці середньої школи
смт Хорошеве Харківського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 176
Лютий 1945 р.

№ 121 З письмової роботи Н. Кисленко, учениці неповної
середньої школи смт Коротич Харківського району (спогади
про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............................................ 177
20 квітня 1945 р.

№ 122 З письмової роботи І. Вєтрова, учня неповної середньої
школи смт Коротич Харківського району (спогади про німецьку
окупацію 1941–1943 рр.)..................................................................... 178
20 квітня 1945 р.

№ 123 Письмова робота А. Пошеманської, учениці середньої школи
м. Чугуїв (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)......... 180
5 квітня 1945 р.

№ 124 Письмова робота Л. Латковської, учениці середньої школи
м. Чугуїв (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)......... 182
5 квітня 1945 р.

№ 125 З письмової роботи А. Жихарєвої, учениці середньої школи
м. Чугуїв (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)......... 184
5 квітня 1945 р.

212
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№ 126 Письмова робота В. Загорюєва, учня неповної середньої школи
м. Чугуїв (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............. 185
5 квітня 1945 р.

№ 127 З письмової роботи Л. Мазур, учениці середньої школи
м. Чугуїв (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)......... 186
6 квітня 1945 р.

№ 128 Письмова робота Т. Мальцевої, учениці середньої школи
м. Чугуїв (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)......... 187
6 квітня 1945 р.

№ 129 Письмова робота В. Аровіної, учениці середньої школи
м. Чугуїв (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)......... 188
6 квітня 1943 р.

№ 130 Письмова робота В. Ачкасової, учениці середньої школи
м. Чугуїв (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)......... 190
6 квітня 1945 р.

№ 131 З письмової роботи Н. Сиромятнікової, учениці середньої школи
м. Чугуїв (спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)............. 191
6 квітня 1945 р.

№ 132 Письмова робота О. Кузьменко, учениці середньої школи
(спогади про німецьку окупацію 1941–1943 рр.)........................... 192
11 квітня 1945 р.

№ 133 Письмова робота М. Ачкасової, учениці неповної середньої
школи смт Нова Покровка Чугуївського району (спогади про
німецьку окупацію 1941–1943 рр.)................................................... 193
Квітень 1945 р.
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Географічний покажчик*
Андріївка Перша, смт Балаклійського р-ну Харківської обл. 21
Андріївка, смт Балаклійського р-ну Харківської обл. 115
Андріївка, с. Борівського р-ну Харківської обл. 51
Аркушине, с. Гнилицької Другої сільської ради Великобурлуцького
р-ну Харківської обл. 64
Асеївка, с. Балаклійського р-ну Харківської обл. 24
Балаклійський р-н Харківської обл. 18,19, 20, 21, 22, 23, 24,115
Балаклія, м., районний центр Харківської обл. 18, 19, 20, 22
Барвінківський р-н Харківської обл. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36
Барвінкове, м., районний центр Харківської обл. 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35,36
Безпалівка, с-ще, ст. Зміївського р-ну Харківської обл. 80
Белгород (Бєлгород), м. у РРФСР 6
Богодухів, м., районний центр Харківської обл. 37, 38, 39, 40, 41
Богодухівський р-н Харківської обл. 37, 38, 39, 40, 41, 42
Борівський р-н Харківської обл. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Борова, с., районний центр Харківської обл. 43, 44, 45, 46, 47, 52
Буди, смт Харківського р-ну Харківської обл. 118
Валки, м., районний центр Харківської обл. 54
Валківський р-н Харківської обл. 53, 54, 55, 56, 57 ,58
Валуйки, м. Курської обл. РРФСР 61
Великий Бурлук, с., районний центр Великобурлуцького р-ну Харківської обл. 60, 62, 63
Великобурлуцький р-н Харківської обл. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
* Посилання зроблені на номери документів.

214

Збірник архівних документів

Верхній Бишкин, с. Олексіївського р-ну Харківської обл. 102, 103, 104,
105
Весела (Веселе), с. Липецького р-ну Харківської обл. 101
Ворошилівка, с. Липецького р-ну Харківської обл. 101
Гаврилівка, с. Барвінківського р-ну Харківської обл. 25
Гавриші, с-ще Богодухівського р-ну Харківської обл. 42
Ганебне, с. 116
Гиївка, х. Люботинської міської ради Харківської обл. 118
Гнилиця Друга, с. Великобурлуцького р-ну Харківської обл. 64, 65
Гороховатка, с. Борівського р-ну Харківської обл. 49, 50
Дергачі (Деркачі), смт, районний центр Харківської обл. 67, 72, 75
Дергачівський р-н Харківської обл. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Зенсбург, м. у Східній Пруссії 98
Зідьки, смт Зміївського р-ну Харківської обл. 76
Зміївський р-н Харківської обл. 76, 77, 78, 79, 80
Золочів, смт, районний центр Харківської обл. 83
Золочівський р-н Харківської обл. 81, 82, 83, 84
Івашки, с. Золочівського р-ну Харківської обл. 81, 82
Іллічівка, х. Новодмитрівської сільської ради Барвінківського р-ну Харківської обл. 33
Кам’яна Яруга, с. Чугуївського р-ну Харківської обл. 129, 131
Кегичівка, с., районний центр Харківської обл. 87, 88
Кегичівський р-н Харківської обл. 85, 86, 87, 88, 89, 90
Коротич, смт Харківського р-ну Харківської обл. 119, 121, 122
Кочетівка, с. Дергачівського р-ну Харківської обл. 71
Красиве, с. Олексіївського р-ну 110, 111, 112
Красноград, м., районний центр Харківської обл. 14, 16, 85, 91, 92,
93, 94
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Красноградський р-н Харківської обл. 91, 92, 93, 94
Краснокутськ,смт Харківської обл. 96, 97, 98
Краснокутський р-н Харківської обл. 95, 96, 97, 98, 99
Липецький р-н Харківської обл. 100, 101
Липці, с. Липецького р-ну Харківської обл. 100
Лихачево, ст., с-ще Олексіївського р-ну Харківської обл. 109
Люботин, м. Харківського р-ну Харківської обл. 14, 115, 122
Люботинська міська рада Харківської обл. 118
Мала Данилівка, смт Дергачівського р-ну Харківської обл. 70
Мар’янка, с. 27
Мерефа, м. Харківської обл. 116
Михайлівка, с. Олексіївського р-ну Харківської обл. 103
Москва, м., столиця СРСР 61
Мурово, с. 69
Нижче Солоне, с. Борівського р-ну Харківської обл. 51
Німеччина (Германія) 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18, 20, 21, 24, 33, 35, 37, 39,
40, 41, 42, 55, 56, 72, 73, 75, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 105, 111,
112, 116, 121, 126
Нова Покровка, смт Чугуївського р-ну Харківської обл. 133
Олексіївка (Олексіївське) с., районний центр Харківської обл. 107, 108, 109
Олексіївський р-н Харківської обл. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112
Орел, м., обласний центр РРФСР 6
Петрівське, с. районний центр Харківської обл. 113,114
Петрівський р-н Харківської обл. 113,114
Підсереднє, с. Великобурлуцького р-ну Харківської обл. 62
Піщанка, с. Красноградського р-ну Харківської обл. 14
Полковниче, с. (х. Полковничий) Великобурлуцького р-ну Харківської
обл. 59
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Полтава, м., обласний центр УРСР 8,14, 97
Полтавщина 38, 97
Польова, смт Дергачівського р-ну Харківської обл. 73, 74
Помірки (Померки), історичний р-н м. Харків 2
Приколотне, с. Великобурлуцького р-ну Харківської обл. 61
Прудянка, смт Дергачівського Харківської обл. 61
Руновщина, с. Зачепилівського р-ну Харківської обл. 93
Ракитна, с. (х. Рокитне) Олексіївського р-ну Харківської обл. 112
Рогань, с-ще, ст. Харківського р-ну Харківської обл. 113
Севастополь, м. Кримської АРСР 16
Семенівка, с. Барвінківського р-ну Харківської обл. 25
Середній Бурлук, с. Великобурлуцького р-ну Харківської обл. 59
Сиваш, с. Олексіївського р-ну Харківської обл. 108
Сіверський Донець, р. 108, 109, 113, 132
Соснівка, х. Світличненської сільської ради Золочівського р-ну 84
СРСР 93
Сталінград, м., обласний центр РРФСР 58,61
Становое, с. Волоконовского р-на Курской обл. 69
Сухий Торець, р., ліва притока Казенного Торцю (басейн Сіверського
Донця) 26
Таранівка, с. Зміївського р-ну Харківської обл. 11, 78, 79, 80
Урал 20
Уразово, Курська обл. РРФСР
Харків, м. обласний центр УРСР 1, 2, 3, 4, 5,6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 21, 61, 73, 101, 116, 123, 129, 131
Харківський р-н Харківської обл. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Хорошеве, смт Харківського р-ну Харківської обл. 120
Черкаська Лозова, с. Дергачівського р-ну Харківської обл. 68
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Чернеччина, с. Краснокутського р-ну Харківської обл. 99
Чернещина, с. Борівського р-ну Харківської обл. 48
Чугуїв, м., районний центр Харківської обл. 17, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130,131
Чугуївський р-н Харківської обл. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,130,
131, 132, 133
Шевелівка, с. Балаклійського р-ну Харківської обл. 23
Шипувате, с. Великобурлуцького р-ну Харківської обл. 66
Шийки, с. Валківського р-ну Харківської обл. 57, 58
Шурине, ст. Зміївського р-ну Харківської обл. 80
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