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instruments. At their own expense they tended to the wounded, and if it was necessary, helped out 
themselves in hospitals. The analysis of the available thesis papers has shown that it is necessary to 
conduct a historical analysis on the role ofwomen during World War I. Many issues have remained 
unpublished, thus there are many possibilities for further research.
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ЛЮДИНА В УМОВАХ ГІТЛЕРІВСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ: 
СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ

Антропологізація історії актуалізує дослідження повсякденного життя задля розуміння ці-
лісної картини історичних подій. Сучасним вітчизняним науковцям довелося вивчати проблему 
антропологічних вимірів гітлерівської окупації України з нуля. Але упродовж останніх десятиріч 
в Україні з’явилося немало досліджень, предметом яких стали антропологічні виміри окупації. 
Саме ці дослідження й розглянуті в статті.
Автор доходить висновку, що нацистська окупація негативно позначилась на різних сферах 

життя тогочасного соціуму, призвела до суттєвих змін у повсякденному житті місцевого на-
селення Центральної України. У той час для більшості на перший план виходять екзистенцій-
ні потреби, зокрема намагання зберегти власне життя та захистити своїх близьких. Ствер-
джується, що розкриті в сучасних історіографічних дослідженнях аспекти життя населення в 
роки нацистської окупації становлять далеко не повну картину існування українців у зазначений 
період. Є питання, які потребують детального вивчення для формування уявлення про умови 
життя населення на окупованій ворогом території, особливості його побуту, характер повсяк-
денного життя, шляхи розв’язання проблем для виживання в тогочасних умовах. 
Ключові слова: окупаційний режим, повсякденне життя, стаття, дослідник.

том [35], В. Ревегуком [37], Т. Нагайком [29] 
та ін. Питанням повсякденного життя в роки 
Другої світової війни та в перше повоєнне де-
сятиліття присвятили свої дослідження Т. Врон-
ська [8], К. Курилишин [25], Л. Ковпак [42], 
О. Ісайкіна [23], М. Герасимова [10], В. Коно-
ненко [24], О. Янковська [54] та ін. У їхніх ро-
ботах з’ясовано особливості функціонування 
міського господарства, параметри життєвого 
рівня мешканців міст України, а також схарак-
теризовано соціокультурні аспекти побутуван-
ня городян в Україні. Матеріально-побутову та 
соціальну сфери в післяокупаційний період у 
різних регіонах України досліджували С. Галь-
ченко [9], М. Дєдков [13], І. Спудка [43]. Проте в 
більшості з цих робіт лише побіжно окреслено 
стратегії виживання городян на звільнених тери-
торіях у 1943–1945 рр. 

Економічний грабунок народного господар-
ства та населення України окупантами з’ясу-
вав І. Вєтров [7]. Окремі аспекти соціальної 
політики окупантів висвітлені в дослідженні 
О. Потильчака [36]. З нових позицій він роз-
глядає підневільну працю радянських військо-

Гітлерівська окупація України стала для 
українського народу найскладнішим випробу-
ванням, адже завданнями керманичів «ново-
го порядку» стали обезлюднення захопленого 
територіального масиву, підготовка життєвого 
простору для «арійського народу», яким у хво-
рій уяві А. Гітлера та його поплічників були 
німці. Політика гітлерівського режиму на оку-
пованих територіях, які розглядалися як об’єкт 
експлуатації, гноблення та пограбування, при-
звела до значних змін у практиці повсякденно-
го життя мирного населення. Антропологізація 
історії актуалізує дослідження повсякденного 
життя задля розуміння цілісної картини істо-
ричних подій, яка мала свої особливості в різ-
них регіонах України. Це і є завданням даної 
публікації.

У період розпаду СРСР та здобуття Україною 
незалежності зазнала зміни й історична наука. 
Дослідникам довелось переглянути деякі ас-
пекти висвітлення історії війни. На сучасному 
етапі різноманітні проблеми життя українсько-
го селянства в роки нацистської окупації до-
сліджуються О. Потильчаком [36], О. Перехрес-
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вополонених та українських селян на користь 
німецької держави. 

С. Іванов стверджує, що на початку окупації 
частина населення Волині стала на шлях співп-
раці з німцями. Це явище було зумовлене низкою 
причин: поразками Червоної армії, невідповідні-
стю офіційних радянських повідомлень станови-
щу на фронті, прорахунками під час проведення 
евакуації, репресіями, недостатньою поінформо-
ваністю населення, бажанням вижити. Значний 
вплив на ситуацію також мали німецька пропа-
ганда та масштабна кампанія дезінформації, роз-
горнута нацистською владою [22].

З цього приводу Л. Рибченко зазначає, що, 
якщо на початковому етапі окупації ставлення 
населення України до німців, за винятком ра-
дикально налаштованих окремих мешканців, 
можна характеризувати як стримано-очіку-
вальне, то на 1943 р. воно трансформувалось у 
відверто негативне. Ті, хто постраждав від ре-
пресій та утисків радянської влади, зрозуміли 
безнадійність і безглуздя орієнтації на чужо-
земного «визволителя» [38]. 

О. Лисенко, Т. Заболотна, О. Маєвський ха-
рактеризують політику німецького командуван-
ня та загалом ситуацію, в якій опинився укра-
їнський народ, як досить суперечливу. Перша 
дихотомія полягала в тому, що Райху вкрай 
потрібна була здорова робоча сила. Друга ди-
хотомія пов’язана зі зростаючими потребами 
Німеччини в сільськогосподарській сировині й 
продуктах, з одного боку, та скороченням цих 
ресурсів на окупованих землях, з іншого [28]. 

О. Яшан [55; 56; 57] та В. Стецкевич [44] у 
своїх дослідженнях описують окупаційну по-
всякденність, акцентуючи на соціально-культур-
ному стані населення та шляхах до виживання.

Ю. Левченко показав різницю між викорис-
танням робочої сили в різних областях оку-
пованої України. Загалом автор звертає увагу 
на те, що, на відміну від Німеччини, Румунія 
дбала про збереження «людського ресурсу», 
використовуючи його лише задля економічної 
експлуатації краю [27].

Т. Лапан підтверджує думку Ю. Левченка, 
акцентуючи на тому, що навіть у тих випадках, 
коли репатріанти РКУ поверталися до мирного 
життя, вони не позбувалися тавра «неблагона-
дійних». Автор доводить у статті, що вдома на 
таких робітників чекали перевірки та переслі-
дування [26].

Т. Пастушенко наводить декілька усних іс-
торій репатріантів, у яких оповідачі, насампе-
ред, зосереджували увагу на таких темах, які 
не висвітлювалися взагалі або епізодично роз-

глядалися в офіційних дослідженнях. На основі 
аналізу усних історій можна сформувати уяв-
лення про трансформації, що змінювали життя 
мільйонів мешканців України [34].

А. Сухих звертає увагу на те, що життя 
місцевого населення повністю підпорядкову-
валося потребам фронту, тому вся діяльність 
німецьких чиновників визначалася однією ме-
тою – максимальним використанням наявних 
ресурсів на користь Райху та утримуванням у 
покорі підконтрольних їм жителів. Створені 
умови життя та бажання помститися за рідних, 
навпаки, ставали причиною виникнення руху 
опору [47]. Аналогічно, саме на появі супроти-
ву населення акцентує уваагу і М. Бривко [6].

І. Шахрайчук доводить, що на Дніпропетров-
щині масовою і повсюдною формою спротиву 
став саботаж усіх заходів окупантів, який мав 
різноманітні форми, зокрема: відмова від робо-
ти на окупантів, невиконання виробничих норм, 
повільні темпи роботи, недбалість і випуск про-
дукції поганої якості, прогули, крадіжки, зрив 
сплати різних податків та поборів тощо [50]. 

Деякі дослідники (Т. Заболотна [17; 18; 19], 
Т. Нагайко [30], О. Савицька [39], В. Яковен-
ко [53]) акцентують увагу на повсякденному 
житті окремих міст. Т. Заболотна зазначає, що 
життя киян у перші місяці окупації зазнало 
суттєвих змін, оскільки це була не лише зміна 
влади чи режиму, а переломний момент у житті 
пересічних містян. Авторка констатує, що для 
всіх гостро стояли безальтернативні проблеми 
життя (забезпеченість продовольством, жит-
лом, транспортом), на розв’язання яких спря-
мовувалася діяльність пересічних городян. 
Кожен обирав для себе подальшу поведінку та 
будував стратегію виживання в тих складних 
умовах [19]. В. Яковенко показала диферен-
ційоване ставлення нацистів до різних соціаль-
них і національних груп населення [53]. До-
слідниця стверджує, що населення намагалось 
пристосовуватись до реалій тогочасного життя.

В. Шевчук схарактеризував економічну по-
літику окупантів на Черкащині, яка, на його 
думку, пройшла у своєму розвитку три ета-
пи: 1) певне сприяння розвитку економіки в 
1941 р.; 2) посилення економічної експлуатації 
в 1942 – влітку 1943 рр.; 3) жорстокі методи 
економічного грабунку восени 1943 – на почат-
ку 1944 рр. Внаслідок таких дій рівень еконо-
мічного розвитку весь час знижувався [52].

У статті В. Нестеренко розглянуто основні 
причини скорочення міського населення облас-
тей військової зони України: бойові дії, еваку-
ація населення та матеріальних ресурсів і так-
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тика «випаленої землі», Голокост та репресії, 
набори остарбайтерів. Значну увагу приділе-
но проблемі забезпечення міського населення 
продовольством, оскільки, на думку автора, це 
було головною причиною деурбанізації в пе-
ріод німецької окупації [32].

У статті М. Баришполець і М. Смольніцької 
уточнено, що, намагаючись уникнути виве-
зення, населення застосовувало за можливості 
різні практики: переховування в лісі, переїзд у 
сусідні села до родичів, втеча дорогою до Ні-
меччини. Якщо ж їм не вдавалося уникнути по-
лону, затримані опинялися на підприємствах і 
господарствах Райху [3]. 

Дослідники звертають увагу на різноманітні 
види покарань, що застосовувалися фактично в 
усіх сферах сільського життя (І. Азарх, Г. Ци-
буленко) [1; 48]. 

Місцеве населення обкладалося податками. 
В. Орлянський розподілив їх на три групи, пер-
ша з яких представлена грошовими зборами у 
вигляді сільгоспподатку, самооподаткування, 
різних зборів, які проходили у звітах під ци-
вільними платежами, а також платою за реє-
страцію собак і одержання патентів. Другу гру-
пу податків становили різні натуральні збори. 
До третьої групи можна віднести м’ясозаготі-
вельні кампанії [33]. Л. Нестеренко відзначи-
ла, що у той час існували податкові пільги для 
окремих категорій населення [32].

Усі вищенаведені факти наводять на думку, 
що без співпраці із окупантами вижити людині 
було вкрай важко. М. Боровик будує своє до-
слідження на усних переказах місцевих жите-
лів, які співпрацювали з окупантами. Опитані 
ним респонденти за жодних обставин не готові 
розглядати свою роботу на зайнятій території 
як якийсь різновид колаборанства [5]. 

Т. Заболотня відтворює картину роботи Київ-
ської міської управи в соціальній сфері. Загальні 
засади нацистської політики стосовно місцевого 
населення, низький рівень фінансування, вели-
чезна кількість осіб, які потребували опіки й до-
помоги, бо ледве виживали в жорстоких умовах 
окупаційного повсякдення, завадили вказаним 
структурним одиницям міської адміністрації 
належним чином налагодити допомогу та під-
тримку соціально незахищених киян [18].

В. Гінда та І. Дерейко доводять, що коруп-
ція пронизувала усі сфери життя в окупованій 
Україні (це стосувалося не лише окупаційного 
апарату чи певної території) – вона випливала 
із намагання представників однієї й іншої груп 
вийти за межі встановлених для них воєнними 
обставинами меж [11]. 

Т. Заболотня звертає увагу на дуже важли-
вий аспект життя місцевого населення – меди-
цину. Автор констатує, що головними завдан-
нями лікувальних установ періоду нацистської 
окупації були протидія поширенню інфекцій-
них захворювань і підтримання працездатності 
населення [20]. Т. Нагайко вказує, що багато 
селян, що проживали у великій бідності, не 
могли собі дозволити відвідування лікарень 
навіть у крайніх випадках [29]. 

О. Яшан наводить приклади того, що міс-
цеве населення зберігало традиційні форми 
проведення дозвілля: збираючись вечорами в 
чиїсь хаті, молоді люди, якщо такі були на селі, 
спілкувалися, жартували, розповідали анекдо-
ти, співали [49; 57].

Окремим об’єктом вивчення дослідників 
є певні категорії населення, як-от: жінки, не-
повнолітні та інтелігенція. О. Стяжкіна кон-
статує, що обличчя окупації не було суцільно 
жіночим. Досвід жінок на окупованих землях 
був різним, нелінійним, він зумовлювався як 
соціально-демографічними показниками, так 
і особливостями окупаційного режиму, місцем 
проживання, наявністю чи відсутністю «своїх» 
чоловіків, власним вибором та усвідомленою 
ідентичністю жінок [45; 46]. 

М. Шевченко, В. Гедз здійснили досліджен-
ня «жіночих» наративних джерел. Науковці 
дійшли висновку, що вони вирізняються ви-
нятковою відвертістю у змалюванні навіть най-
більш драматичних подій, увагою до деталей 
та глибокими авторськими рефлексіями щодо 
пережитого, способу його представлення і зна-
чення досвіду для нащадків [51].

На сьогодні існує два напрями висвітлення 
життя дітей під час окупації. Перший напрям 
репрезентує Д. Слободинський, який ствер-
джує, що становище дітей у період гітлерів-
ської окупації України було нестерпним. Вони 
були найменш захищеною ланкою суспільства, 
чим завжди намагалися скористатися нацист-
ські загарбники [41].

Г. Голиш та Л. Голиш стверджують, що діти 
й підлітки відігравали активну роль у бороть-
бі з нацистами. Відсутність досвіду боротьби 
та дитяча безпосередність ставали причинами 
їхньої масової загибелі під час виконання за-
вдань. Але автори наголошують, що причиною 
трагедій було, насамперед, прагнення керівни-
цтва осередків руху опору домогтися позитив-
ного результату будь-якою ціною [13; 14]. 

Стан інтелігенції у роки окупації досліджу-
вали Л. Бідоча [4], В. Гінда [12], О. Салата [40], 
Т. Заболотна [21]. Дослідники вказують на 
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причини співпраці цієї верстви населення з 
окупантами, які фактично не відрізнялись від 
мотивів інших груп соціуму. «Новий порядок» 
видозмінив організацію повсякденного життя 
інтелігенції, нав’язуючи їй моделі поведінки, 
спрямовані на суто фізіологічне виживання.

Отже, нацистська окупація негативно по-
значилась на різних сферах життя тогочасного 
соціуму, призвела до суттєвих змін у повсяк-
денному житті місцевого населення Централь-
ної України. У той час для більшості на пер-
ший план виходять екзистенційні потреби, зо-

крема, намагання зберегти власне життя та за-
хистити своїх близьких. Різноманітні аспекти 
життя населення в роки нацистської окупації, 
розкриті сучасними дослідниками, становлять 
далеко не повну картину існування українців 
у зазначений період. Водночас існує чималий 
спектр проблем, які потребують детального 
вивчення для формування цілісного уявлення 
про життя людей на окупованій ворогом те-
риторії, зокрема особливості їхнього побуту, 
шляхи розв’язання проблем, що поставали в 
тогочасних умовах.
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A HUMAN UNDER NAZI OCCUPATION OF UKRAINE: 

MODERN NATIONAL HISTORIOGRAPHY
Hitler occupation of Ukraine became the most diffi cult challenge for the Ukrainian people as the «new 

order» leaders’ aim was to eliminate the population of captured territories, to prepare a living space for 
the «Aryan people» whom Hitler and his ascendants considered the Germans to be. The policy of the 
Nazi regime on the occupied territories, which were regarded as an object of exploitation, oppression and 
robbery, led to signifi cant changes in the practice of everyday life of the civilian population.

History becomes more anthropological and it encourages the study of everyday life in order to 
understand holistic picture of historical events. This picture had its own peculiarities in different 
regions of Ukraine. In the Soviet period the issues of everyday life in occupied areas were considered 
fragmentarily, with the main focus on the other images – the nationwide struggle against the invaders, 
the moral and political unity of the Ukrainian people, the leading role of the party in fi ghting back 
the occupiers, etc. In fact, modern national scientists had to study the problem of anthropological 
measurements of occupation from scratch. However, in recent decades in Ukraine there has appeared 
a lot of historical research, the subject of which is the anthropological defi ning of occupation. These 
studies are being considered in the given article.

A particular subject of research and this publication as well is certain categories of population: 
women, minors and intelligentsia. The existence of these categories of people in occupation has certain 
features that researchers disclose from different, often opposite, points of view.

At the present stage various aspects of the Ukrainian peasantry life during the years of Nazi occupation 
are investigated by O. Potylchak, O. Perekhrest, V. Revehuk, T. Nagayko and others. The works of T. Vronska, 
K. Kurylyshyn, L. Kovpak, O. Isaikin, M. Herasimov, V. Kononenko, A. Yankovska and others were dedicated 
to the everyday life issues in the years of the Second World War and in the fi rst post-war decade.

The material, household and social spheres in the post-occupation period in different regions of 
Ukraine were studied by S. Galchenko, M. Dedkov, I. Spudka. However, in most of these works, the 
strategies of town people’s survival in the liberated territories in 1943–1945 are briefl y outlined. Some 
researchers (T. Zabolotna, T. Nahayko, O. Savitska, V. Yakovenko) emphasize the everyday life of 
individual cities.

I. Vetrov researched the economic robbery of the national economy and the population of Ukraine 
by invaders. Some aspects of the social policy of occupiers are highlighted in the study of O. Potylchak.

M. Shevchenko, V. Hedz conducted a study of «female» narrative sources. Nowadays there are two 
directions of coverage of children lives during the occupation. The fi rst direction is represented by 
D. Slobodynsky, who assumes that the state of children during the Nazi occupation of Ukraine was 
unbearable. H. Holysh and L. Holysh consider that children and teens played a very active role in the 
struggle against the Nazis. The state of the intelligentsia during the occupation was studied by L. Bidocha, 
V. Hinda, O. Salata, T. Zabolotna. The researchers point to the reasons of cooperation of this segment of 
the population with the occupants, which in fact did not differ from the motives of other groups of society.

The author comes to the conclusion that the Nazi occupation had a negative impact on the various 
spheres of life of the society at that time, which led to signifi cant changes in the everyday life of the 
local population of Central Ukraine. At that period the majority of people tried to fulfi ll their existential 
needs, for example to preserve their own lives and protect their loved ones in particular.

The author comes to the conclusion that the aspects of people’s life during the Nazi occupation, 
disclosed by the authors in modern historiography, constitute a far-incomplete picture of Ukrainians’ 
life during this period. There are issues that require a detailed study and analysis of researchers in 
order to imagine life and daily realities on the occupied territory and what problems they had to deal 
with in order to survive in those conditions. There is a considerable spectrum of problems associated 
with the occupational routine, which requires a detailed study and analysis of researchers and it allows 
to make a coherent picture of living conditions on the occupied territories of Ukraine.
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