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ВСТУП

«Першою жертвою вiйни стає правда»

Есхiл

Цi слова, сказанi давньогрецьким поетом i мислителем ще до нашо ери,

не втратили свого значення i сьогоднi, особливо, коли мова йде про Другу

свiтову вiйну та їi складову – Велику  Вiтчизняну війну. Правдивi подiї тих

лiт  неможливо  вiчно  ховати  в  архiвах,  коли  є  ще  живi  свiдки,  коли

заборонена  iнформацiя  «виштовхується»  на  поверхню з  рiзних  публiкацiй

газет i журналiв, з новiтнiх наукових дослiджень, з передач радiомовлення i

телебачення.  Мова  йде  про  засоби  й  методи  пропаганди  окупацiйної

нiмецької  влади  та  її  вплив  на  цивiльне  населения  Украни  в  цiлому  i

Бориспiльщини зокрема.

Тема  проведення  німецьким  окупаційним  режимом  агітаційно-

пропагандистської  роботи серед населення на окупованiй територiї у роки

вiйни  в  україськiй  iсторiографiї належала  до  ряду  непопулярних.  Широке

висвiтлення  знаходив  партизанський  рух,  дiяльнiсть  пiдпiльникiв,  малих  i

великих груп диверсантiв, розвiдникiв, зв’язкових i т.п. Все це виглядало пiд

кутом радянського патрiотизму, пролетарського iнтернацiоналiзму, дружби й

згуртованостi  народiв.  Як вело себе населення на окупованiй територi,  якi

засоби  пливу  дiяли  на  нього,  яку  пропагандистську  дiяльнiсть  проводили

окупанти на зайнятiй територiї, - все це активно замовчувалося. 

Актуальність  теми  дослідження зумовлена  необхідністю

переосмислення подій Другої світової війни з урахуванням нової джерельної

бази та методологічних підходів. 

Мета роботи: дослідити вплив німецької пропаганди  через публікації

газет на місцеве населення Бориспільщини.

Саме  публiкацiї  газет  «Українське  життя»  та  «Бориспільські  вісті»

протягом 1941-1943 рр. стали об’єктом дослiдження як засобу пропаганди й
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агiтацiї серед мирного населення. В газетному фондi Нацiональної бiблiотеки

України iм. Вернадського збереглося  9 номерiв за 1941 рiк, 31 – за 1942 рiк, а

за 1943 — тiльки один.

Предметом  наукового  дослідження  є  агітаційно-пропагандистська

діяльність  органів  німецької  окупаційної  влади  серед  населення

Бориспільщини засобами друкованих видань.

Хронологічні  рамки  досліджуваного  періоду  обумовлені  періодом

існування  німецького  окупаційного  режиму  на  території  Бориспільсього

району в 1941–1943 рр.

В ході написання роботи були вирішені наступні завдання:

1. Проаналізовані  публікації  газети  «Українське  життя»  та

«Бориспільські вісті», які видавалися в період 1941-1943 років.

2. Висвітлені  події,  які  відбувалися  на  Бориспільщині  в  період

окупації.

3. Досліджені наявні архівні матеріали Бориспільського державного

історичного музею та Іванківського краєзнавчого музею.

4. Зібрані спогади очевидців про період окупації.

В роботі використанні такі методи дослідження як аналіз, порівняння,

синтез. 

Наукова  новизна роботи   полягає  в  тому,  що  зроблена  спроба

цілісного  викладу  подій  вказаного  періоду  через  призму  сприйняття

окупаційної влади місцевим населенням.

Результатом  наукової  роботи  стало  те,  що  вперше  зібрано  та

узагальнено накази, відозви, розпорядження, оголошення та постанови, які

видавала окупаційна влада на території Бориспільського району. 

Практичне значення.

Робота може бути використана, вчителями на укорах історії, у виховній

роботі школи. Також наукова робота може стати основою для подальшого

дослідження.
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РОЗДІЛ 1

3І СХОВУ ПАМ’ЯТI

У  радянськiй  iсторичнiй  науцi  настрої  населення  в  роки  вiйни

розглядалися  крiзь  призму  iдеологiчних  постулатiв,  з  одностайним  i

незаперечним  твердженням  про  «морально-полiтичну  єднiсть  радянського

суспiльства»,  про високий рiвень патрiотизму i  героїзму «усiх  радянських

людей»  та  їх  готовнiсть  до  самопожертви  в  iм’я  комунiстичних  ідеалів.

Масовий  героїзм  i  готовнiсть  до  самопожертви  підтверджувалася

численними прикладами героїзму радянських людей, якi представляли рiзнi

нацiональностi  Радянського  Союзу.  Катастрофiчнi  подiї  на  фронтi

пояснювалися «вiроломним нiмецьким нападом» та «чисельною перевагою

ворога»,  а все це разом називалося «перiодом тимчасових невдач» [1, с.10-

11].

Тим  часом  замовчувалася  непiдробна  правда  вiйни.  Хто  мав  iншу

думку,  хто був незадоволений радянською владою i виступав проти неї, тих

називали  «зрадниками»,  «вiдщепенцями»,  «бандитами»,  «нiмецькими

прихвоснями»,  «колаборантами»,  «купкою  запроданцiв»,  «недобитими

класовими ворогами»,  «буржуазними нацiоналiстами».  Для характеристики

таких людей в наукових працях використовувався дуже великий лексичний

арсенал з метою осуду i виховання ненавистi до тих, хто заслуговузав такої

характеристики, а хто нi, всiх стригли пiд одну гребiнку, причому нiхто не

пояснював,  чому  люди  стали  такими,  чому  вони  мають  iншу  думку,  не

сумiсну з офiцiйною iдеологiею. 

Уперше питання впливу на населення окупованих територій України

порушено  в  монографії  М.  Ющенка.  Дослідник  серед  усіх  засобів

нацистської агітації й пропаганди виділяє окупаційну пресу [14, с. 56]. 

В.  Дашичев,  аналізуючи  німецькі  архівні  джерела  й  публікації

зарубіжних  дослідників,  висунув  тезу  щодо  продуманості  й  масштабності
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нацистської  пропаганди,  звернув  увагу  на  її  ідеологічні  складові:

антикомунізм, расизм і антисемітизм [2].

Помітний внесок в розвиток української історіографії зробив М.Коваль.

Учений  звертає  увагу  на  здійснення  окупаційною  пресою  антисемітської

пропаганди  з  метою  виправдати  нацистський  геноцид  євреїв  України  [3,

с.18].  Діяльність  української  інтелігенції  періоду  окупації  досліджують

Ю. Шаповал, Р. Радчик, І. Верба та інші історики.

В. Ревегук вважає, що мета нацистської пропаганди полягала в здобутті

прихильності місцевого населення до нової влади й переконанні в тому, що

німецька  армія  несе  поневоленим  народам  Росії  визволення  від  „жидо-

більшовицького ярма” [13, с.112]. 

Більшість дослідників вивчає окупаційну періодику на регіональному

рівні.  У  публікаціях  Ю.  Смілянської,  М.  Тяглого,  Н.  Сугацької,  Ф.

Винокурової,  О.  Гончаренка  й  М.  Гона  акцентується  увага  саме  на

антисемітській  спрямованості  пропаганди в  окупаційній  пресі.  Окупаційна

преса  досліджується  як  ключовий  елемент  німецької  пропаганди  в

рейскомісаріаті «Україна».
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РОЗДІЛ 2

ПЕРШІ ДНІ ОКУПАЦІЇ 

(ЗА СПОГАДАМИ ЖИТЕЛІВ БОРИСПІЛЬЩИНИ)

Залишене  вiдступаючими радянськими вiйськами  населення  не  мало

жодної iнструкцiї, жодної вказівки щодо того, як діяти в умовах окупації. 

В першi днi окупацiї жителi перебували в станi певного психологiчного

шоку: вони стали свідками  руйнації міфу про мiць i  могутнiсть Червоної

армiї,  її  непереможнiсть.  Газети  не  виходили,  радiо  замовкло.  Всі

радіоприймачі  потрібно  було здати.  Цього  вимагала  окупаційна  влада.  Не

виконання  наказу  загрожувало  фізичним  знищенням.  Червона  армiя  i

цивiльне  населення  на  окупованiй  територiї  опинилося  в  катастрофiчнiй

ситуацйї.  Радянськi органи вимагали  проводили тактику «спаленої землi»,

яка, за словами Сталiна, мала зробити нестерпним жигггя в тилу ворога.

Бої  точилися  на  пiдступах  до  Києва,  а  на  колгоспних  полях

Бориспiльщини кипiла робота, колгоспники збирали урожай гречки, проса,

на зернотоках молотили жито та пшеницю. Станом на 10 вересня 1941 року

колгоспи  Бориспiльського  району  разом  iз  своїми  сусiдами  баришiвцями,

березанцями,  броварчанами,  переяславцями  виконали  рiчний  план,

вiдправивши у державнi засiки сотнi тонн пшеницi, жита, вiвса, ячменю.

На полях лiвобережних районiв Київщини повним ходом йшла сiвба

озимини.  Найкраще  органiзували  посiвну  кампанiю  колгоспи

Бориспiльського  i  Переяславського  районiв.  Переяславцi  посiяли  близько

4 тисяч гектарiв пшеницi i жита, а колгоспи Бориспiльщини –  понад 2 тисячi

гектарiв.  Тодi  нiхто  не  сподiвався,  що  через  тиждень  -  два  тут

господарюватимуть  нiмцi,  якi  21  вересня  вступили  у  Бориспiль.  Це  була

перша Пречиста. У деяких селах традицiйно святкували як храмовий день. Та

святкового  настрою  не  вiдчувалося.  Населення  залишалося  беззахисним

перед жорстокими законами окупацiйної влади.
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У Борисполi прихiд гiтлерiвцiв зустрiли хлiбом - сiллю. Правда, не всi

згуртовано, а лише «два товаришi». Згадуючи прихiд нiмцiв до Борисполя,

Нiна  Степанiвна  Костромiна,  сказала,  що їй  було  всього  7  рокiв.  Разом з

матiр’ю вона жила на вулицi Гришинськiй (нинi Воровського). Одного дня

вона  побачила  таку  картину: «Значить,  два  «товаришi»  з  нашої  вулицi

вирiшили зустрiти нiмцiв iз хлiбом-сiллю. Винесли великий коровай, подали

на  вишиваному  чорно-бiлому  рушнику.   Офiцер  узяв  коровай,  але  не

поцiлував, як у нас роблять, а передав далі.  Я, може, й не усвiдомлювала, що

вiдбувається, а мати дуже плакала.. З цiєї секунди цей «товариш» став у нас

старостою. Тоді почалася справжня каторга для людей. Серед полiцаїв були

люди путьовi та не путьовi. Я знаю, що один пiшов служити, щоб урятувати

дiвчину. Пробувши три місяці в поліції, отримав покарання на 10 рокiв. Один

із тих хто зустрiчав хлiбом-сiллю і був старостою, також вiдсидiв 10 рокiв. А

коли прийшов, за пiвроку побудував такий будинок, що в Борисполi такого нi

в  кого не  було.  Кажуть,  у  партизанiв,  яких  ловив,  знiмав  золотi  коронки,

тобто було за що будувати. А як Україна стала незалежною, його першого

реабiлiтували» [ 7].

Треба сказати, що в першi мiсяцi нiмцi вели себе по-рiзному. Не всi

хотiли  воювати.  Згадуючи  про  тi  роки,  жителька  Анастасiя  Автономiвна

Бедiй  із  с.  Глибокого,  розповiдала:  «Їх,  молодих  дiвчат  часто  гонили  на

роботу рiвняти дороги. Роботу виконували обов’язково пiд наглядом нiмця

або полiцая. Найчастiше за наглядача був Ганс. Його iм’я не забула i через 60

рокiв пiсля початку вiйни. Коли вiн нас «охороняв», то ми бiльше гуляли, нiж

працювали.  Вiн  завжди  розглядав  фотографiю  своєї  дружини,  дiтей  i

пояснював нам таке: «Краще Сталiн i Гiтлер пух-пух», показуючи пальцем на

лоб чи груди. Ми розумiли, що краще Сталiн з Гiтлером пострiляли один

одного,  нiж  вони  затiяли  таку  криваву  бiйню.  Робити  нас  не  змушував,

бiльше  ми  вiдпочивали,  але  попереджав,  коли  йде  комендант,  щоб  всi

негайно бралися за роботу. Ми так хотiли, щоб вiн був у нас наглядачем, а не

полiцай, який не давав розiгнутися, змушував працювати до сьомого поту».
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Інший  добре  вiдомий  приклад,  в  село  Кучакiв  (нинi  Кiрове)  через

осiннє багнисте бездорiжжя нiмцi навiть не заїжджали i мiсцевi жителi сiл

Лебедина,  Кiрове,  Малої  Старицi,  Артемiвни  могли  лiкувати  поранених

радянських воїнiв, пiдiбраних за селом на полi бою [5, с.27].

Тамарi  Дмитрiвнi  Пiнчук,  коли почалася вiйна,   було 14 рокiв,  нинi

вона доцент,  кандидат педагогiчних наук, колишнiй викладач Нiжинського

нацiонального  педагогiчного  унiверситету.  Жила  вона  в  центрi  містечка

Борисполя.  Багатоповерхiвок  тодi  не  було  i  вона  бачила,  як  пiд  час

бомбардування  злiтали  в  небо  уламки  будинкiв  i  лiтакiв,  що  стояли  на

аеродромi.  «Ще  страшнiша  картина  у  центрi  мiста,  -  згадує  вона.  —

Змiшались земля i мертвi вiйськовi. Один з них, лейтенант з двома кубиками,

лежав горiлиць,  з  вiдкритими голубими очима.  На грудях — партквиток i

фото маленької дiвчинки. На зворотi зеленим чорнилом i похиленим влiво

почерком  (певно,  дружини)  було  написано  прохання  доньки:  приїхати  у

вiдпустку  i  привезти  подарунок.  Я  по  сьогоднiшнiй  день  шкодую,  що  не

забрала  той  партквиток  i  фото.  Мiй  дитячий  розум не  додумався  тодi  до

такого.

Через кiлька днiв пiсля бомбардування з’явились у мiстi фашисти. Це

було спекотного вересневого дня 1941 р. Вони зiбрали полонених i  пiшли

далi.  Полоненi  були чорнi  вiд голоду й  спеки.  Люди виносили їм  яблука,

моркву,  буряки.  Ми  з  бабусею  теж  перекидали  через  паркан  городину.

Раптом  у  двiр  вскочив  розлючений  нiмець-конвор,  проте  ми  вже  встигли

заховатись у хату. А вiн мiг би i вбити. Це для них було так просто [11] ».

Дещо iншу, бiльш жорстокiшу картину побачила жителька села Рогозiв

Катерина Двiрна (Овсiєнко), нинi кандидат iсторичних наук:

«Нiмецькi вiйська зайняли наше село 21 вересня 1941 року. В’їхали в

село, як господарi, нишпорили по хатах та городах, кричали гучно: «Яйця,

кури, меду, сала!». У мирного населення нiмцi забирали свиней, скот, птицю.

Скоро  село  охопив  смуток  —  фашисти  вбили  кращого  учителя  села

Малишевського  Василя  Васильовича.  Люди  бачили,  як  вiн  убив  нiмця,  а
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потiм нiмцi жорстоко вбили його. Мешканцi боялися навiть з хат виходити.

Через село гнали полонених. Пiд госпіталь (якщо можна так назвати) мiсце

було вiдведено в церквi. Пораненi лежали на пiдлозi без жодного догляду.

Тих, хто помирав вiд ран, закопували тут же бiля церкви. Полоненим, якi

перебували  у  церквi  по  декiлька  днiв  не  давали  нiяко  їжi.  Їх  годували

мешканцi села, приносили все, що в кого було [12]». 

«Люди  як  могли,  так  i  допомагали  полоненим,  -  свiдчить  Ганна

Павлiвна Овсюхно, жителька села, мати-героїня. — Страшно було дивитися,

коли пiдходили до дверей церкви, висувалися кiстлявi руки, щоб хоч щось

вхопити,  хоч  якусь  картоплину.  До  самої  церкви  заходити  нiмцi  не

дозволяли,  але  сiльськi  дiвчата  вдавалися  до  того,  що,  ризикуючи  своїм

життям,  виводили  полонених  iз  церкви.  Сьогоднi  живе  в  селi  Рогозiв

Чеховська  Ганна  Дмитрiвна.   Вона  в  тi  часи,  будучи  молодою дiвчиною,

одягнула на себе двi корсетки, двi спiдницi, двi хустки. Охорону вiдволiкли

рогозiвськi дiвчата, а вона завела за дзвiницю молодого полоненого хлопця,

зняла  з  себе  один  варiант  жiночого  одягу  i  перевдягнула  його  в  молоду

дiвчину,  тим  самим  врятувала  вiд  полону.  Доля  цього  юнака,  на  жаль,

невiдома [10]».

Тяжкi  випробування  випали на  долю тих,  хто  потрапив  у  табiр  для

вiйськовополонених на територiї Бориспiльського аеродрому.  «По дорозi до

Борисполя декiлька наших вiдчайдушних хлопцiв спробували тiкати в лiс,

але їх догнали кiннi конвори й скосили автоматними чергами. Тих, хто не мiг

iти,  теж  пристрiлювали.  У  Борисполi  вiйськових  i  цивiльних  полонених

загнали за колючий дрiт на аеродромi. Протягом першого дня голодним, до

краю виснаженим людям, гiтлерiвцi не дали жодного шматка хлiба, жодної

краплi води. За нiч невiльники випили воду в калюжi, i вранцi багато хто з

них корчився у страшних муках [ 9 ]».  

Український  письменник  Олекса  Десняк,  згадуючи  бориспiльський

аеродром,  писав:  «Били голодних людей жорстоко.  Деякi  полоненi,  навiть

вхопивши шматок хлiба не могли його їсти. У них були вибитi зуби. Я не
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ходив за цим хлiбом. Його «видача» ображала будь-яку людську гiднiсть. Я

знав,  коли  мене  вдарить  фашист,  я  не  стерплю:  кинуся  на  нього.  І  тодi

одержу  замiсть  краюхи  автоматну  чергу.  Врятували  мене  два  армiйськi

сухарi,  якi  випадково  виявилися  в  кишенi  моєї  шинелi.  Ось  на  цих  двох

армiйських сухарях я й протримався чотири доби [9]».

Ще  одна  рогозiвська  жителька  Ольга  Олексiвна  Братусь  переповiла

спогади матерi, котра носила їжу полоненим: «Приходила додому iз сльозами

на очах i розповiдала, що на входi до церкви миготiли тисячi рук, якi просили

i хапали їжу. Наглядачi-нiмцi не завжди допускали населения до полонених,

дуже часто  їх  били палицями за  незначну  провину,  на  виду  у  рогозiвцiв.

Кожного ранку гнали полонених за село — на вузькоколiйку, а ми, дiвчатка

бiгли по узбiччю дороги i кидали їм картоплю [ 9]». 

Бориспiлець  А.В.Кривошея  в  1941  роцi  був  п’ятирiчним  хлопчаком.

Вiн добре пам’ятає, як нiмецький офiцер часто просив матiр прати бiлизну.

«Мати виконувала його розпорядження, а пiсля того, вiн завжди приносив i

давав матерi цукор, сiль або брусок мила. За будь-яку послугу вiн платив,

якщо можна так сказати, дефiцитним для того часу товаром або продуктами.

Нехай його плата не вiдповiдала затраченим зусиллям, але вiн чимось завжди

вiддячував.  Певно,  нiмець був культурною i  вихованою людиною, розумiв

ситуацiю того часу i нiчого злого не заподiяв нашiй родинi».

У  листопадi-груднi  1941  року  почалися  массовi  арешти  i  розстрiли

громадян. Першими жертвами фашистського терору були голови колгоспiв,

бригадири,  бухгалтери,  облiковцi,  активiсти.  До  сьогоднi  ще  до  кiнця  не

з’ясовано,  чому  вони  не  змогли  вчасно  евакуюватися.  Адже  не  було

розпорядження вищих радянських органiв,  щоб залишатися для пiдпiльної

роботи.   Очевидно,  що задумки  щодо органiзацiї  пiдпiлля  в  тилу  ворога

були. Старожили розповiдають, що окремих осiб з числа голiв колгоспiв ще

до окупацi району виключили з лав партiї i озброли пiстолетами. Можливо,

планувалося  створення  з  даних  осіб  підпілля.  Подiбне  сталося  з  головою

лебединського  колгоспу  Прокопом  Гончаренком.  За  спогадами  його  сина
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Григорiя Прокоповича Гончаренка, батька виключили з партiї перед війною

без  нiяких  пiдстав  на  те.  Додому  вiн  повернувся  озброєним.  Коли

Бориспiльщину окупували нiмцi, за доносом його арештували i розстрiляли в

сорок першому роцi  на  пiвденно — схiднiй  околицi  Борисполя.  Нинi  там

встановлено меморiал з прiзвищами розстрiляних [5, с. 30]. 

З  приходом  окупантiв  на  голiв  колгоспiв,  голiв  сiльських  рад,

активiстiв  посипалися  доноси  в  полiцiю  i  жандармерiю,  як  на  носiїв

бiльшовицької  iдеологiї,  якi  свого  часу  загонили  людей  у  колгоспи  i

проводили  розкуркулення,  конфiскували  майно  i  хлiб.  Першу  групу  з  30

активiстiв  розстрiляли  у  бориспiльському  колгоспi  iм.  Кiрова  (колишнiй

вiддiлок радгоспу  «Бориспiльський» по вул.  Дзержинського).   Пiзнiше,  22

грудня 1941 року, ще 120 громадян району були розстрiлянi. Мiсце розправи

фашисти обрали пiвденно-схiдну околицю Борисполя, де нинi знаходиться

братська могила розстрiляних громадян [5, с. 30].

Як бачимо,  можна наводити багато  як позитивних,  так  i  негативних

прикладiв поведiнки окупантiв на нашiй землi. 
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РОЗДІЛ 3

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ ВИДАВНИЦТВ 

Головним  засобом  нацистської  пропаганди  вважалася  періодична

преса. На початку війни рейхскомісар Е.Розенберг підписав директиву щодо

роботи преси і пропаганди в східних окупованих територіях, згідно з якою

передбачалося видання місцевих газет під контролем рейхскомісарів. Дозвіл

на  видання  газет  залежав  від  наявності  політично  надійних  видавців  та

редакторів.

Через мiсяць пiсля окупацiї Борисполя, а точнiше 21 жовтня 1941 року

вийшов перший номер газети «Українське життя». Про повний обсяг цього

видання судити важко тому, що не всi номери видання збереглися.  Газети

періоду  окупації  знайшов  у  мiсцевих  жителiв  директор  районного

краєзнавчого музею в с. Iванкiв П.Ф.Зiнченко. 

Редакцiя газети розмiщалася в Борисполi по вул. Центральна, 87 (нинi

це  вулиця  Киiвський  шлях).  В  1941  роцi  редактором  газети  «Українське

життя» був Ю.Заводнюк, а з 1942року — Г.Словачевський. Газета виходила

двiчi на тиждень. 

На сторінках газети було надруковано розпорядження про обов’язкову

реєстрацiю друкарських машинок та органiзацiю вiтрин для газети. Вітрини

потрібно було організовувати в магазинах, установах, органах влади тощо. За

організацію  вітрин  в  Борисполі  відповідав  редактор  газети,  а  в  селах  –

старости. Оскільки влада не могла забезпечити кожну родину примірником

газети,  то  такий  спосіб  розповсюдженя  газети  дозволяв  більшому  колу

жителів ознайомитися з публікаціями.

У другiй половинi 1942 року окупацiйна влада почала видавати газету

«Бориспольськi вiстi». ЇЇ також редагував Г. Словачевський. Це була газета

офiцiйних  повiдомлень  мiсцевого  гебiтскомiсарiату  для  Бориспiльської

округи. Виходила вона українською мовою. Редакцiя знаходилась там же, де
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й редакція «Українського життя».  Газета «Бориспольськi вiстi» повідомляла

про подiї в Європi, на фронтi, в тилу, друкували розпорядчі документи. 
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РОЗДІЛ 4

ТЕМАТИКА ПУБЛІКАЦІЙ ОКУПАЦІЙНОЇ ПРЕСИ

Газетнi  матеріали  порушували  загальнi  теми,  а  бiльше  писали  про

конкретнi  проблеми,  якi  хвилювали  нiмецьку  владу.  На  першiй  i  другiй

сторiнках  публiкувалися  промови  Гiтлера,  новини  з  країн  Європи,

повiдомлення з  фронтiв.  В газетних статтях йшла мова про наступальний

порив  нiмецьких  армiй  на  Схiдному  фронтi,  їх  успiхи  в  боях  за  Керч,

Севастополь, Одесу, Мiнськ, Смоленськ, про вiдступи Червоної армiї та про

велику кiлькiсть полонених, не бажання радянських бiйцiв воювати i багато

iншого. 

Вже в першому номерi газети повідомлялося про втрати Червоної армії

в  живiй  силi,  повiдомляючи,  що  загальна  кiлькiсть  полонених

червоноармійців перевищує 3 мiльйони. Цифра здавалася нереальною. Вже в

нашi  днi  українськi  i  росiйськi  iсторики  визнали  якщо не  правдивiсть,  то

бiльшу реальнiсть  нiмецької  статистики,  бо,  справдi,  кiлькiсть  полонених,

особливо з 1941 роцi, була дуже великою. 

В кожному номерi подавалися вiстi з фронтів, висвітлювалася перемоги

нiмецької  армiї,  втрати  нiмецьких  i  радянських  військ,  розповідалося  про

полонених i дезертирiв. Проте деякі публікації мали зовсім не такий ефект,

на який сподівалася влада. Так висвітлюючи «героїчні» події під Москвою,

коли  дошкуляв  мороз,  нiмецька  технiка  не  могла  рухатися  i  стрiляти,  а

солдати не могли зiгрiтися,  влада звернулася до населення про збір теплих

речей.  Газета,  видана  17  січня  1942  року,  писала:  «Вiдозва.  Переможна

нiмецька  армiя  та  союзнi  армiї  звiльнили  Україну  вiд  жидiвсько-

большевицького панування. Тепер на Сходi, пiд час суворої зими, тривають

упертi  бої  i  хоробрi  нiмецькi  та  союзнi  вояки  покладають  своє  життя  за

остаточне звiльнення вiд большевизму, за свiтле майбутнє нової Європи. 
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Населення Борисполя i Бориспiльського району! Звертаємось до Вас iз

закликом допомогги нiмецьким та союзним воякам теплим одягом, а саме:

кожухами,  полушубками,  ватними  куртками,  ватними  штанами,  теплими

безрукавками,  шапками,  кашне,  валянками,  пiдшитими  хутром  чобiтьми,

теплими  рукавицями,  а  також  лижами.  Ми  певнi  в  тому,  що  населення

м.  Борисполя  та  Бориспiльського  району,  якому  не  доводиться  бiльше

переживати  жаху  вiйни,  дякуючи  нiмецькiй  та  союзнiй  збройнiй  силi,

всебiчно пiдтримає збирання теплого одягу i лиж, i таким способом доведе

свою вiдданiсть нiмецьким та союзним визволителям.

Теплi речi треба здавати за вiдповiдну плату вiд 15 сiчня по 25 сiчня

1942 року вiд 9-ти до 17-ти годин в комору Районової Полiцiї, м.Бориспiль,

Центральна  вулиця  №  94.  По  селах  збiр  речей  провадять  старости  та

коменданти полiції та з списками надсилають в Районову Полiцiю».

Через  газету  окупацiйна  влада  зверталася  до  населения  Борисполя  i

його  околиць  збирати  добровiльнi  пожертви  для  вiйськовополонених,

повiдомляючи  про  те,  що  наслiдком  роботи  Бюро  допомоги  вже  зiбрано

180 центнерiв рiзних харчових продуктiв, якi пiшли «за своїм призначенням».

«Особливу жваву участь у зборi добровiльних пожертв, - повiдомляла газета

від 21 жовтня 1941 року, - прийняло населення м.Борисполя. — Тут охоплено

збором 100% населення. Також активну участь у зборi добровiльних пожертв

проявили с.Процiв  та  частково  с.  Мала   Олександрiвка,   Дударкiв,  Хутор

Гора та Велика Стариця. На превеликий жаль, решта сiл недооцiнили такої

важливої справи, як допомога вiйськовополоненим, i до цього часу не дали

жодного  кiлограма  продуктів. Бюро  допомоги  звертається  до  громадян

м. Борисполя та сiл Бориспiльського району iз закликом допомоги в зборi

добровiльних пожертв для харчування вiйськовополонених».

Звернення Бюро допомоги на сторiнках газети виглядало благодiйною

акцiєю «турботливих» окупантів за життя i здоров’я полонених. Та насправдi

було не так.  Зi свiдчень учасникiв тих подiй вiдомо, що люди допомагали
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вiйськовополоненим, щодня носили їжу, пiдтримували їх життя, як могли. Та

полонених було тисячi, i всiх нагодувати не можливо. 

Другою ланкою роботи Бюро стало визволення вiйськовополонених iз

таборiв.  Слід  зауважити,  що  нiмцi  вiдпускали  тих,  до  кого  приходили

дружини,  або називалися «дружинами»,  таких було дуже багато. 

Третій напрям роботи Бюро – допомога населенню.  В газетi  вiд 26

жовтня 1941 року опублiковано оголошення такого змiсту: «Бориспiльське

Бюро допомоги вiйськовополоненим i суспiльного забезпечення» проводить

облiк всiх iнвалiдiв, пенсiонерiв, безпритульних дiтей, а також облiк всього

населення  м.  Борисполя,  що  вкрай  вимагає  матерiальної  допомоги.  Бюро

допомоги  просить  громадян  з’являтися  для  облiку.  Облiк  проводиться  в

канцелярiї  Бюро по вул. Центральна,  будинок бувшого ССТ. 3 9 ранку до

1 години дня i з З години до 5 години дня. Бюро допомоги».

Дане оголошення демонструвало «благородні» намiри влади допомогги

людям  iнвалiдам,  пенсiонерам  та  безпритульним.  Разом  з  тим  в  цьому

оголошеннi приховано намiр окупантiв взяти на облiк всi трудовi ресурси,

виявити  кiлькiсть  працездатного  населення  для  його  використання  на

сiльськогосподарських роботах.

З перших днiв i тижнiв окупацiї, нiмецьке командування, призначивши

керiвнi  органи  на  мiсцях,  турбувалося  про  поставки  продовольства,

необхiдного  для  нiмецької  армiї.  Окупацiйна  влада  на  сторiнках  газети

видавала себе турботливою i занепокоєною станом сiльського господарства,

брала на облiк все, що було втрачене внаслiдок воєнних дій.

У жовтнi 1941 року голова Української Управи Бориспiльського району

пан  Магеровський  та  його  заступник  Логвин  (як  повідомляє  газета),

здiйснили  об’їзд  сiл  i  побачили  в  с.Рогозiв  «добре  органiзоване  збирання

гречки». Проте, виявили ряд зауважень: оранка «йде ще кволо»,  примiщення

шкiл  не  вiдремонтованi  через  бездiяльнiсть  i  безiнiцiативнiсть  керiвника

школи  Луцевича,   церква  в  занедбаному  станi,  помешкання  старостату

брудне й непридатне для роботи.
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У  виселку  Городище  бiля  Глибокого  районне  начальство,  обходячи

селянськi  двори,  в  Кубрака  Андрiя  Федоровича,  Скочка  Федосiя

Трохимовича,  Фесенка  Романа  та  Гончаренка  Михайла  знайшло  4  цiлком

придатних для роботи плуги, яких так бракувало у селах району. Цей факт

приховання  плугiв  розцiнили  як  злочин  перед  українським  народом  i

наслiдком  бiльшовицького  шкiдництва.  Персональним  винуватцем  цього

став комунiст Гаврило Кужель. Його звiльнено з посади голови громадського

господарства i  за розпорядженням Районової Управи заарештовано. Новим

головою призначено Полiкарпа Косинського, якому наказано «органiзувати

зразкове закiнчення всiх осiннiх сiльськогосподарських робіт».

У  с.  Глибокому  виявили  те,  що  не  все  населення  мобiлiзовано  на

сiльськогосподарськi  роботи.  Багато  людей  б’ють  байдики  i  займаються

другорядними роботами в той час, коли збирання цукрових бурякiв i зяблева

оранка  «йдуть  погано».  Навколо  села  не  закопанi  трупи  коней  та  iнших

тварин.  У  селi  брудно  й  неохайно.  Староста  села  не  проявляє  достатньо

енергiї та волi по наведенню порядку. Районова Управа попередила старосту

про недолiки i пригрозила покарати його, якщо вiн не наведе порядок i не

лiквiдує у селi анархію (публікація газети «Українське життя» від 23 жовтня

1941 року).

Окупацiйна влада називала збитки, яких зазнали сiльське господарство

району внаслiдок вiйни та руйнацiї. Пiдрахунки проводив агроном Ткаченко.

Газета повiдомляла про загибель хлiба, картоплi, городини, цукрових бурякiв

та  iнших культур  у  таких  селах,  як  Бориспiль,  Іванкiв,  Лебедин,  Кучакiв,

Любарцi.  Значно  зменшилась  кiлькiсть  худоби  в  районi.  Станом  на  1

листопада 1941 року порiвняно з довоєнним часом зменшилося: волiв — на

476, корiв — на 937, лошат — на 1310, свиней — на 4107, овець — на 9320

голiв.  У  господарствах  Єрковецьке,  Головки  (нинi  с.  Мирне),

Олександрiвське не викопана й не закагатована картопля, не заскиртований i

навiть незiбраний хлiб. В Єрковецькому господарствi вся викопана картопля

знаходиться в купах, в Олександрiвському наявнi 200 гектарiв пшеницi, з них
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20  гектарiв  в  покосах,  50  гектарiв  в  копах,  а  ячмiнь зовсiм не  зiбраний i

розкиданий по полю.

Говорячи  про  господарськi  справи,  ставилося  невiдкладне  завдання

заскиртувати весь хлiб, особливо в селах Рогозiв, Вишеньки та Старому. Для

молотьби  використати  молотарки,  цiпи  в  селах  Вишеньки,  Мартусiвка,

Воронькiв,  Любарцi,  Рогозiв,  Старинському  радгоспi.  Наявнi  вози

використати для вивезення бурякiв на Старинську i Яготинську цукроварнi.

Старости  сiл  та  голови громадських господарств  повиннi  попередити  всiх

селян, що всi конi i вся худоба, закрiплена за господарствами пiсля перепису,

повинна бути в  придатному для роботи станi.  Всi  тi,  хто  захоче  знищити

робочу  худобу  i  залишити  населения  без  продуктивної  худоби,  понесуть

вiдповiдну кару за законом воєнного часу,  писала газета  від 21 листопада

1941 року.

Німецька влада намагалася знайти підтримку серед селян, надавши їм

земельні  наділи.  «Селяни  висiлку  Головурiв  одержали  земельнi  надiли.

Передача  акту  на  землю  представниками нiмецької  влади  проводилася  у

надзвичайно урочистiй обстановцi. Хлiбороби, вiтаючи мудре запровадження

земельного закону, обiцяють ще краще працювати.

З  не  меншим  захопленням  вiтали  запровадження  земельного  закону

селяни  Великої  Олександрiвки.  Тут  нiмецька  влада  також  надiлила  селян

землею. Хлiбороби цих двох сiл добре працювали на полi i досягли чималих

успiхiв. Отже, право на землю можуть мати лише кращі. За це право треба

боротися мешканцям iншим сiл» (повідомлення за 14 жовтня 1942 року). Не

важко  помiтити,  як  усi  методи,  всi  зусилля  окупацiйного  режиму  були

спрямованi на одне: залучення населення окупованої територiї до роботи на

нiмецьку державу.

Газета  намагалася  зiграти  на  нацiональних  почуттях  українцiв  i

наголошувала на укранiзацiї всiх господарських i культурноосвiтнiх установ. 

«В  Українi  — по-українському!  Українцi  вживають  росiйську  мову,

навiть не помiчаючи, що цим зневажають i свiй народ, i самих себе. Наше
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завдання, завдання всiх українцiв, якi палко люблять свою чудову мову, - всi

сили спрямувати на боротьбу з русизмом, на боротьбу за цiлком домiнуюче

становище  української  в  усiх  установах  —  i  господарчих,  i  культурно-

освiтнiх.  Українська  мова,  спаплюжена  бiльшовиками,  мусить  бути

реабілітована» (публікація 26 жовтня 1941 року).

1  грудня  1941  року  на  нарадi  керiвникiв  вiддiлiв  районної  управи

ставилося,  як  зазначалося,  головне  завдання:  вiдновлення  української

державностi  з  усiма  їi  атрибутами  та  вiдбудова  всiх  галузей  народного

господарства в тiснiй спiвпрацi з нiмецьким командуванням. Новi українськi

установи повиннi бути культурними. При цьому окупацiйна влада намагалася

«зiграти» на нацiональних почуттях українцiв i звертала увагу на вживання

української мови.

«Часто в установах ми чуємо, - писала газета, - вживання росiйської?

або помiсь української i росiйської мов. Правда, вплив Московщини сказався

в цьому вiдношеннi сильно,  але нам,  працiвникам, потрiбно вивчати свою

рiдну  мову,  слiдкувати  за  чистотою  й  вимови.  В  деяких  керiвникiв  не

помiчається  цього  бажання  —  оволодiти  своєю  рiдною  мовою.  Так

наприклад, пан Пархоменко (директор ресторану) видно не дуже намагається

розмовляти  українською  мовою.  В  наших  установах,  в  нашому

повсякденному  побутi  повинно  звучати  виключно  українське  слово»

(публікація від 4 грудня 1941 року).

На  сторiнках  газети  висвiтлювалося  культурне  життя.  В  одному  з

номерів  розповідалося  про  вiдкриття  в  Борисполi  першої  Української

гімназії.  Газета  нацiлювала  українцiв  на  мирний  лад,  «грала»  на  їх

нацiональних  почуттях.  Що  забороняли   бiльшовики,  за  нiмецько  влади

дозволялося i заохочувалося, аби не викликало в мирного населения нiякої

пiдозри й невдоволення.  

Газета 4 грудня 1941 року  повiдомляла про дiяльнiсть «Просвiти» у

Вороньковi  та  фiзкультурно-юнацьку  органiзацiю  «Сiч»,  про  роботу

спiвочого, музичного i драматичного гурткiв. Силами сiльської iнтелiгенцiї,

21



вчителiв  та  просвiтян  дано  вистави  «Нахмарило»,  «Степовий  гiсть».  Хор

двiчi виступав, виконуючи «рiднi, нiжнi, гаряче любимi українськi пiснi «Не

пора», «О горе тiй чайцi», «Їхав козак за Дунай», «Реве та стогне...», «Журба»

та український гiмн «Ще не вмерла Україна».

Представники окупацiйної влади добре знали настрої людей, їх пiснi,

звичаї, вподобання i намагалася вразити селян вiдкритiстю i правдивiстю. В

часи радянської влади за виконання чи зберігання слів пісні «Ще не вмерла

Україна», написаної  П.Чубинським, переслідувалося. Газета про це писала

вiдкрито i закликала спiвати улюблену пiсню.

Газета не випускала моменту, щоб повiдомити про високу виконавську

майстернiсть українських пiсень капелою бандуристiв,  яка розпочала свою

роботу  пiд  керiвництвом  П.Яцюти  при  Бориспiльському  товариствi

«Просвiта».  В  цьому  чiтко  проглядалося  намагання  вселити  вiру  в  нову

владу,  яка  дає  можливiсть  i  працювати,  i  спiвати.  Хiба  можна  було

втриматися вiд спокуси, прочитавши такi рядки: «Задзвенiли струни бандур,

залунали українськi пiснi, якi своєю красою, своєю багатобарвною музикою

говорять про минулу гiрку долю українського народу i про щасливе радiсне

майбутнє.  Але  для  капели  бракує  примiщення,  де  можна  виступати  з

концертом», - писав невiдомий автор пiд псевдонімом Кобзар в газеті від 21

листопада 1941 року. 

В  публікації  за  26  грудня  того  ж  року   розповідалося,  що  охочих

послухати  виступ  бориспiльської  капели  бандуристiв  виявилося  набагато

бiльше, нiж могло вмiстити примiщення на 350 мiсць. Зал був заповнений.

Серед  глядачiв  були  офiцери  i  рядовi  солдати  нiмецької  армiї.  Перед

початком концерту була прочитана лекцiя на тему: «Чому український народ

мовчав 23 роки». Лекцiя i концерт викликали багато емоцiй. «Пiсля кожної

пiснi було чути загальнi сердечнi аплодисменти». Капела спiвала українськi

пiснi та iсторичнi думи. «Особливо почувалася щиросерднiсть у виконаннi

гiмну українського народу «Ще не вмерла Україна». 
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В  пізніших  публікаціях  повідомлялося  про  концерти  капели

бандуристiв у Борисполi, Вороньковi,  Любарцях. Розповідалося про те, що

учасники  капели  в  дні  пасхальних  свят  виконували  твори  німецьких

композиторів німецькою мовою. 

Досить  багато  уваги  газета  приділяла  лiтературно  —  культурнiй

тематицi. Стаття «Готуймось до Шевченкiвського ювiлею» (автор  Кобзар)

розповідає про творчiсть народного поета.  «1942 року вiльний i  щасливий

Український народ святкує 128-рiчний ювiлей з дня народження генiального

поета-борця  за  Україну,  великого  письменника  Тараса  Григоровича

Шевченка.  Це  особливий  ювiлей,  особливе  свято.  У  звiльненiй  вiд  жидо-

большевицького панування країнi, шанують того, хто колись, сто рокiв тому,

вiддав  весь  свiй  хист,  все  сноє  життя  трудовому  українському  народовi,

справi  його визволення»  (Українське життя від 31 сiчня 1942 року).  Далi

автор  звертає  увагу  переважно  на  патрiотичі  мотиви  музи  Шенченка,

говорячи  про  його  велике  значення  для  української  лiтератури  i

Європейських  країн.  Врештi  наголошує  на  тому,  щоб  заздалегiдь

пiдготуватися  до  ювiлею  народного  поета,  дослухатися  до  заклику

«Просвiти» i взяти найактивнiшу участь у пошануваннi його iменi.

Газета вiд 13 березня 1942 року присвятила цiлу сторiнку поетовi пiд

загальною  рубрикою  «Шануємо  пам’ять  Т.Г.Шевченка».  У  статті

Т.П.Нагорного «Перебування Шевченка в Борисполi» було подано головнi

дати  життя  i  творчості  письменника,  а  також  звiт  про  вечір-концерт,

присвячений  пам’ятi  Т.Г.Шевченка.  Автор  не  вказує,  в  якiй  залi  вiдбувся

концерт, але подає такi фрагменти: «О 4 годинi зал заповнюють люди, що

прийшли  вшанувати  великого  українського  поета  Т.Г.Шевченка.  духовий

оркестр пiд керiвництвом П. Ставицького виконує «Заповiт». У залi тиша. Всi

напружено слухають рiдний мотив любимої пiснi. В глибинi залу бюст поета,

прикрашений  вiнками,  срiчками.  А  зверху  портрет  Фюрера  нової  Європи

Адольфа Гiтлера, що принiс визволення українському народу, за долю якого

так страждав Шевченко — наш народний поет.  З увагою була прослухана
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доповiдь  П.Копичка.  Вiн  розказав  не  тiльки  бiографiю  поета,  а  й  дав

короткий огляд його творчостi».

Перiодично на сторiнках газети з’являлися лiтературознавчi статтi про

Шевченка, Котляревського, Нечуя-Левицького.

Тематика публiкацiй газети в 1942 роцi привертала українцiв до тих

питань  i  проблем  вiруючих,  якi  не  схвалювалися  радянською  владою.  В

першу  чергу  –  це  пiдготовка  до  Рiздва  Христового,  ознайомлення  з

колядками i щедрiвками, якi готували капела бандуристiв i церковний хор.

Вiдродження народних звичаїв i традицiй є важливою умовою вiдродження

то  культури,  яка  викорiнювалась  у  свiдомостi  молодого  поколiння

«совецкими  окупантами».  Саме  за  допомогою  Великої  Нiмеччини  забутi

джерела народної культури, його духовностi здобули право на iснування в

рiздвяних обрядових дiйствах (стаття від 5 січня 1942 року).

Тему  вiдродження  релiгiї  продовжує  стаття  «Церковне  життя

Бориспiльщини»,  написана  невiдомим  автором  пiд  псевдонiмом

«Парафiянин».  Вiн  пише  про  вiдродження  i  вiдновлення  церковного

господарства в селах району i всього того, що було знищене бiльшовиками.

Для  керiвництва  духовним  життя  районна  управа  створила  Районний

Релiгiйний Комiтет, для якого першочерговим завданням було забезпечення

всiх  парафiй  священиками,  дяками,  богослужбовими  книгами,  оздоблення

пристосованих  примiщень  для  богослужiнь.  Тут  же  автор  висловлює

претензії  до деяких священикiв, направлених Київською Церковною Радою

вiдправляти  службу  Божу  українською  мовою,  вони  всупереч  бажаню

бiльшостi  парафiян,  говорили  по-слов’янському.  Зокрема  священик

Любарецької  церкви  пан-отець  Литвин всю Рiздвяну  вiдправу  служив по-

слов’янському,  в  той  час  коли  церковний  хор  i  вiруючi  спiвали  по-

українському. Коли ж парафiяни стали вимагати служити по-українському,

вiн рiшуче вiдмовився вiд цього, став ображати парафiяльну церковну раду i

вiруючих,  «називаючи  українських  достойних  почесних  священикiв

самосвятами  i  другими  позорними  епiтетами»  i  нарештi  ...  ганебно  втiк,
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залишивши  парафiю  напризволяще.  iншi  священики  забувають  про

церковний статут i  служать так,  як кому заманеться,  зневажають релiгiйнi

прочуття  вiруючих,  якi  законно  вимагають  дотримуватись  церковного

статуту. Особливим недолiком у церковному господарствi  була вiдсутнiсть

потрiбних  богослужбових  книг.  Щоб  якомога  повнiше  задовольнити  всi

церкви  потрiбною  лiтературою,  редакцiя  газети  зобов’язалася  протягом

певного часу вiддрукувати найпотрiбнiшi книжки: «Великопостну i  Цвiтну

Трiоль», «Рiчну Мiнею», «Откоiх», «Апостола» та iншi. Не обiйшлося i без

казусу.  Голова  Релiгiйного  комiтету  пан-отець  Норець  самоусунувся  вiд

виконання свох обов’язкiв, два тижнi не виходить на роботу. В той же час з

мандатом Київською Церковної Ради на право розмальовувати iконостас та

iкони, якась «Хома - брутiвська асоцiацiя» художникiв взялася оздобити та

розмалювати  iконостас  в  Бориспiльськiй  Св.Миколавськiй  церквi.

Одержавши аванс сiльськогосподарськими продуктами,  наобiцявши всяких

«художнiх благ», ця «асоцiацiя», забравши продукти, благополучно зникла.

Отже,  не  було  ладу  в  церковному  господарствi.  Хоча  автор  статтi

наполегливо  вимагав  навести  лад  у  вiдбудовi  Укранської  Православної

церкви.

Кожна  публікація  перетворювалася  на  агітаційний  матеріал  про

переваги  нiмецької  влади..  У  цьому планi  характерна   стаття  «Сторiнка  з

минулого» (автор С.Вухналь). Присвячена вона бориспiльським храмам, яких

до  початку  колективiзацiї  було  чотири  i  один  з  яких  становив  iсторичну

пам’ятку. «Але большевики руйнували все, що тiльки потрапляло пiд руку, -

пише автор. — Тiльки в газетах вони базiкали про культуру минулих епох,

про збереження пам’ятникiв старовини».  Насправдi  з  ходом колективiзацiї

проводилась  шалена  антирелiгiйна  агiтацiя.  Священникiв  запiдозрювали  в

поширеннi антирадянських настроїв, «садовили у вогкi застiнки тюрми, куди

не проникало навiть сонячне свiтло», та через деякий час засилали до Сибiру.

Поступово в Борисполi почали руйнувати самi церкви. І далi така картина:

«Люди  пiдставляють  драбини,  розтягують  покрiвлю,  розламують  кам’янi
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стiни. Треба, бачите, будувати нову школу. Не мiсцi Михайлiвської церкви

дiйсно виросла сiра непривiтна будова — десятирiчка» (стаття від 5 квітня

1941 року).

Автор описував, що  до наших днiв залишилась тiльки одна церква, але

вона в жалюгiдному станi: «iкони зникли, все художне оформлення зведено

нанiвець. Навiть дзвони познiмали для потреб «iндустрiалiзацi країни». Такі

публікації повинні були сформували в свідомості населення думку, що лише

німецька  влада  може допомогти  відбудувати  церковні  храми і  потрібно  з

вдячністю сприймати нову владу, яка визволила українців. 

На  сторінках  газети  друкувалися  накази  та  розпорядження  та

оголошення   окупаційної  влади  (Додаток  Й).  Так,  в  одному  з  наказів

говорилос:  «Наказую  всьому  населению  мiстечка  Борисполя  проводити

затемнення.  Населенню  Бориспiльського  району  в  останнiй  раз  наказую

негайно нести зброю до мiсцевої комендатури в Борисполi. Всi, що будуть

порушувати  правила  свiтломаскування  або  не  здадуть  зброю,  будуть

розстрiлянi. Мiсцевий комендант».

Оголошення 1942 року закликало місцевих жителів їхати на роботу до

Німеччини. «В Нiмеччинi Ви одержите певну заробiтну плату i матерiальне

забезпечення  нарiвнi  з  нiмецькими  робiтниками.  Члени  вашої  родини

одержуватимуть  пайок».  Говорилося,  що  знання  і  вміння,  які  робітники

отримають в  «найкультурнішій» країні  світу  -  Німеччині  дозволять  краже

організувати  життя  у  себе  на  батьківщині.  Проте,  такі  оголошення  не

сприймалися населенням як правдиві.

Кожна публікація, кожне оголошення були пронизані  висловами про

переваги Німеччини та німців як нації і всіляко заохочувалася лояльність до

влади. Показовою є постанова про введення податку на собак. Всі громадяни

повинні  були платити такий податок за  виключенням німецьких громадян

(Райхсдойче). Від податку звільнялися ті власники, які утримували собак за

розпорядженням  німецької  влади.  Дана  постанова  є  показовою  і  вплані

розмежування місцевого населення та окупаційної влади.
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В 1943 році настрої, що панували в матеріалах газети, розходилися з

реальними подіяли, які відбувалися в районі. У вереснi, коли  німці збиралися

тiкати з Борисполя, вони влаштували полювання за чоловiками i юнаками,

розстрiлюючи  кожного  просто  посеред  вулицi.  За  наказом  командування

гiтлерiвцi  загнали  у  пiдвал  на  територi  вiйськового  мiстечка  бiльще  200

мирних жителiв,  в  тому числi  старих i  дiтей.  А потiм обклали соломою i

пiдпалили. Хто намагався втекти, всiх розстрiлювали. Лише двом чоловiкам

вдалося вирватися з цього палаючого пекла. За два роки окупацi фашисти

розстрiляли i закатували 497 мирних громадян району [6, с.191]. 

19-20  вересня  1943  року  спецiальна  група  карателiв  запалила

Бориспiль, перетворивши його на згарище. Така ж доля спiкала i цiлий ряд

населених  лунктiв,  якi  наполовину  були  знищенi  вогнем.  Вiд  старожилiв

доводилося чути, що всi будинки с. Ревне загинули у вогнi. Якимось дивом

уцiлiли тiльки чотири хати.

Таким чином, газети висвітлювали різні матеріали. Основними темами

були події на фронті, господарське життя району, культурне життя. Кожна

публікація  викладалася  з  огляду  переваг  Німеччини та  всього німецького,

негативно висвітлювалась діяльність радянської влади  щодо колективізації,

вживання української мови, знищення церковподії на фронті. 

Головна мета періодичних видань полягала у формуванні негативного

ставлення до радянського режиму й вихованні лояльності до „нової влади”,

популяризації  Німеччини,  як  потужної  військової  сили,  „фюрера-

визволителя”,  у  вербуванні  робочої  сили  до  економіки  III  Рейху  тощо.

Водночас преса, як головний елемент нацистської пропаганди, мала деякий

ефект  лише  в  окремих  районах,  оскільки  місцева  влада  не  спромоглася

вирішити проблеми з доставкою газет у віддалені населені пункти. Загалом

місцева  преса  не виконала поставленої  мети,  адже газети  мали невеликий

тираж,  а  більшість  агітаційно-пропагандистських  статей  контрастувала  з

реальністю, тож і сприймалися читачами з недовірою.
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ВИСНОВКИ

Підсумовуючи  викладений  матеріал  роботи  можна  зробити  наступні

висновки:

1.  В  основу  агітаційно-пропагандистської  діяльності  був  покладений

принцип  ґеббельсівської  пропаганди,  спрямований  на  маніпулювання

свідомістю аудиторії.  „Промивання мозків”  передбачалося  усіма наявними

засобами пропаганди.

2.  Відділи  пропаганди  органів  місцевого  управління  (міських  і  районних

управ)  забезпечували  умови  проведення  нацистської  пропаганди.  Із  цією

метою  сприяли  в  організації  роботи  редакцій  періодичних  видань,

розповсюджували  матеріали  пропаганди  в  установи  адміністративного  і

господарського підпорядкування, заклади освіти й культури тощо.

3.  Основними  темами  досліджуваних  газет  були:  події  на  фронті,

господарське  життя  району,  культурне  життя   тощо.  Кожна  публікація

викладалася  з  огляду  переваг  Німеччини  та  всього  німецького,  негативно

висвітлювалась діяльність радянської влади  щодо колективізації, вживання

української мови, знищення церков. 

4.  Публікуючи  на  сторінках  накази,  розпорядження,  оголошення,  газета

виконувала інформаційну фукцію (донесення діяльності органів окупаційної

влади до населення).  

4.  Агітаційно-пропагандистський вплив на мешканців окупованої території

засобами окупаційної періодичної преси був малоефективним. Місцева преса

не  виконала  поставленої  мети,  адже  газети  мали  невеликий  тираж,  а

більшість агітаційно-пропагандистських статей контрастувала з реальністю,

тож і сприймалися читачами з недовірою.

 Отже, на основі всього, викладеного вище, можна зробити висновок

про  те,  що  загалом  агітаційно-пропагандистські  заходи  органів  німецької

окупаційної влади на території України зазнали краху.
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Додаток Е 

Сторінка газети «Українське життя» від 31 січня 1942 року
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Додаток Є 

Сторінка газети «Українське життя» від 6 березня 1942 року
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Додаток Ж

Сторінка газети «Українське життя»
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Додаток З

Оголошення, розміщене в газеті «Українське життя»
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 Додаток И

Примірник газети «Бориспільські вісті» 
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Додаток І

Примірник газети «Бориспільські вісті» 

від 14 жовтня 1942 року
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Додаток Ї

Сторінка газети «Бориспілські вісті»
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Додаток Й

Оголошення, накази, відозви, розпорядження, 

розміщені на сторінках газети «Українське життя»

Вiдозва

Українцi Бориспiльського району!

Районова Управа закликає Вас до приватної iнiцiативи в усiх галузях

нашого  районного  господарства.  Вiдкривайте  приватнi  заводи,  фабрики,

майстернi,  їдальнi,  крамницi,  сголярнi  i  таке  iнше.  За  патентами  на

вищезгаданi  пiдприємства  звертайтесь  до  Фiнансового  Вiддiлу  Районової

Управи.

21 жовтня 1941 р. Заступник голови Районової Управи 

(ІВАН ЛОГВИН) 

Оголошення

Пошивна  майстерня  при  Бориспiльському  районовому  управлiннi

приймає замовлення для пошиву одягу: чоловiчого, жiночого та дитячого з

матерiалу  замовцiв.  Замовлення  приймаються  в  майстернi,  Центральна

вулиця, будинок 11.

21 жовтня 1941 р. Дирекцiя.

Розпорядження

Всї  громадяни  та  органiзацiї  мiстечка  Борисполя  та  всього

Бориспiльського району в обов’язковому порядку мусять зареєетрувати всi

друкарськi  машиники в  Українськiй  Управі.  Пiсля ресстрацiї  можна взяти

довiльне  право  користування  друкарськими  машинками  в  Управi.  Хто  не

зареєструє друкарських машинок до 1  листопада 1941 р.  машинки будуть

конфiскованi.  Всi  машинки,  якi  не  будуть  використанi  громадянами  чи

установами, мусять бути зданi до Укранської Управи.

23 жовтня 1941 р. Голова Української Управи Магеровський.
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Розпорядження

Вийшов перший номер нашої Української газети «Українське життя». З

метою,  щоб  слово  нашої  української  газети  дiйшло  до  широких  мас

наеелення  району,  Українеькій  Управі  по  всiм  селам  району  та  мiстечку

Борисполi  на  людному  мiсцi  органiзувати  вiтрини пiд  заголовком  «Газета

Українське  життя».  Кожен  номер  районної  газети  повинен  послiдовно

вивiшуватися  у  вiтринi.  За  органiзацiю  вiтрини  в  м.Борисполi  вiдповiдає

редактор газети п.Заводнюк, а селах — старости. Контроль органiзацiї вiтрин

по ходу висвiтлення  щоденного матерiалу Українська Управа покладає  на

пана Заводнюка.

Голова  Української  Управи  Бориспiльського  району  Магеровеький.

23Х.41 р.

Наказ

Усiх голубiв у мiстi  та примськiй смузi  треба негайно знищити. Хто

пiсля 26 жовтня триматиме ще голубiв, той буде розстрiляний як саботажник.

ЕБЕРГАРД, комендант мiета

Об’ ява

Вiддiл  пропаганди  при  Українськiй  Управi  має  на  метi  зiбрати  всi

матерiали про iсторiю м. Борисполя за часiв панування жидо - бiльшовицької

влади на Українi. Просьба до всiх українцiв надсилать цi матерiали на адресу:

Центральна вулиця, б.87. Вiддiл пропаганди Бориспiльської управи.

Оголошення

Бориспiльське  бюро  допомоги  вiйськовополоненим  iз  суспiльного

забезпечення  проводить  облiк  всiх  iнвалiдiв,  пенсiонерiв,  безпритульних

дiтей,  а  також  облiк  всього  населення  м.  Борисполя,  що  вкрай  вимагає

матерiальної  допомоги.  Бюро  допомоги  просить  громадян  з’являтися  для
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облiку. Облiк проводиться в канцелярiї бюро, вулиця Центральна, будинок

бувшого ССТ з 9 ранку до 1 години дня i з З години до 5 години дня.

26 жовтня 1941 р. Бюро допомоги.

Застерега

Вiдступаючи большевики нищили, розбивали, грабували все на своєму

шляху. Залишених большевицьких агентiв можуть використовувати для свїох

згубних  цiлей.  Тому  застерiгаємо  населення  бути  обережними  з  рiзними

напоями,  якi  не  зустрiчаються  в  нашiй  торгiвлi.  14  листопада  1941  року

робiтники банi м.Борисполя Яцюта М.Ф., Гамза О., Прожейко М., Яцюта В.,

Жук І. та Брова М. дiстали десь спирту. Цей спирт був затравлений. Вони

випили його i всi померли.

17 листопада 1941 р.

Наказ

Наказую всьому населенню мiстечка Борисполя проводити затемнення.

Населенню Бориспiльського району в останнiй раз наказую негайно знести

зброю  до  мiсцевої  комендатури  в  Борисполi.  Всi,  що  будуть  порушувати

правила свiтломаскування або не здадуть зброю, будуть розстрiлянi.

4 грудня 1941 р. Мiсцевий комендант

Оголошєння

Старинському Земському Господарству потрiбнi на роботу:

1. Керуючi фiлiй

2. Помiчники керуючих фiлiй

З. Ветеринарний фельдшер

4. Бухгалтерi

5. Ковалi

Про умови роботи та оплати довiдатись в Земгосподарствi.

Звертатись  на  адресу:  с.Старе  Бориспiльського  району (Цукрозавод).

директор Земгосподарства ТКАЧЕНКО.
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НАКАЗ 1

По Бориспiльськiй Мiськiй Управi вiд 5 сiчня 1942 р.

Встановлено,  що окремi  керiвники установ,  органiзацiй,  а  також приватнi

власники будiвель самочинно розбирають будiвлi без вiдома Мiської Управи,

а тому,

НАКАЗУЮ:

Всiм  керiвникам  установ,  органiзацiй  та  приватним  власникам  будiвель

припинити самочинне розбирання будiвель.

При потребi розiбрати будь-яку будiвлю необхiдно брати письмовий дозвiл

вiд Мiської Управи.

Винуватцiв  в  порушеннi  цього  наказу  буде  притягнуто  до  суворо

вiдповiдальності.

Голова Мiської Управи ЯЦЮТА

НАКАЗ 2

По Бориспiльськiй Мiськiй Управi вiд 9-го сiчня 1942 р.

В  останнiй  час  деякi  громадяни  м.  Борисполя  ухиляються  вiд

виконання  громадських  обов’язкiв  або  виконують  їх  не  сумлiнно,  тобто

з’являються з запiзненням, а тому

НАКАЗУЮ:

Громадян,  якi  по  наряду  соцьких  будуть  з’являтись  з  запiзненням,

штрафувати в 50-100 крб.

Громадян,  якi  по  наряду  соцьких  зовсiм  не  виходитимуть,  або  не

виїжджатимуть у призначенi мiсця без поважних причин, штрафувати в 500

крб.

13 сiчня 1942 р. Голова Мiсько Управи ЯЦЮТА
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Оголошення

Районний фiнансовий Вiддiл Укранської Районової Управи доводить до

вiдому  всiх  громадян  Бориспiльського  району,  якi  мають  самостiйнi

прибутки вiд кустарних промислiв, вiд здачi в найом примiщень тощо, про те,

що  вони  зобов’язанi  самi  нарахувати  доходовий  податок  з  прибутку,

одержаного за минулий мiсяць та здавати до Сiльськогосподарського Банку

не пiзнiше, як до 5 числа наступного мiсяця.

Перше  начислення  доходового  податку  вирахувати  з  прибутку  за

грудень  мiсяць  1941  року.  Для  вирахування  доходового  податку  слiд

користуватися тимчасовими тарифами, що вмiщенi в газетi «Нове Українське

Слово» за 14. ХII. 1941 р. та за 3/1. 1942 року.

Крiм  цього,  доводиться  до  вiдому  всiх  громадян  Бориспiльського

району, якi займаються будь-якими кустарними промислами, про те, що вони

повиннi  взяти  дозволи  на  право  зайняття  промислом  в  Бориспiльському

Райфiнвiддiлi, згiдно постанови Української Районової Управи Від 18/Х 1941

р., яка залишасться чинною i на 1942 рiк.

Всi  громадяни,  якi  будуть ухилятися  вiд уплати доходового податку

або  не  вiзьмуть  дозволiв  на  право  зайняття  промислом  —  будуть

оштрафованi згiдно постанови.

Райфiнвiддiл

ОБ ‘ЯВА

Бориспiльський  радiо  -  вузол  з  дозволу  Вiйськової  Комендатури  та

Районової  Управи  устатковує  радiо-точки  на  квартирах  цивiльного

населения. Платня: за устаткування — 50 крб., за слухання 30 крб. за квартал.

За  самовiльне  включення  радiо  громадяни  будуть  каратися  за  законами

вiйськового часу.

Керiвник районового Вiддiлу зв’язку ЯРМАК
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ОБ ‘ЯВА

Бориспiльська  бібліотека  (яка  знаходиться  в  примiщеннi  Редакцi)

прохає всiх громадян, якi взяли книжки в бiблiотецi, здати такi до 14/1 - 42

року.

Не  виконання  цього  потягне  за  собою  матерiальне  стягнення  в  5-

кратнiй вартостi кожно взятої книжки. Бiблiотека працюс в понедiлок, середу

i п’ятницю з 10 до 17 год. I3 сiчня I942р.

ОГОЛОШЕННЯ

Вiддiлу Фiнансiв Бориспольсько Районово Управи

1. Всi особи, зокрема особи вiльних професiй. Кустарi, ремiсники, вiзники,

крамарi  i  промисловцi,  якi  мають  прибутки  вiд  здачi  в  найми  будiвель,

кiмнат,  куткiв  i  т.i.,  мусять  подати  до  10  лютого  1942  року  iнспекторам

податкiв декларацi про прибутки, одержанi в груднi 1941 року, якщо розмiр

перевищус 150 крб.

2. Бланки декларацiй платника повиннi одержати в iнспектора податкiв.

3.  За  неподання,  або  несвоєчасне  подання  декларацiй,  виннi  будуть

штрафуватись в розмiрi до 200 крб.

ВIДДIЛ ФIНАНС1В

ПОСТАНОВА ч.3б

Бориспольської Української Районової Управи вiд 14 березня 1942 року 

Про  запровадження  держмита  та  мiсцевого  збору  на  теренi

Бориспiльського району.

1) Встановити разовий збiр з громадян за торгiвлю на ринках:

а) за продаж на базарi великої рогатої худоби за одну голову 8 крб.

б) за продаж на базарi дрiбноїї худоби за одну голову 4 крб

в) за продаж на базарi продукцiї з воза i автомашини 8 крб

г) за продаж на базарi продукцiї з лоткiв i корзин 1 крб

2) Плата за зважування продуктiв:
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а) за зважування на настiльнiй вазi за 1 кг 0,50

б) за зважування на десятиннiй вазi за одне зважування 1.00

в) за зважування на возовiй вазi 2.00

г) за прокат настiльної ваги за день 3.00 З .Оплата держмита:

а) за регiстрацiю народження 10.00

б) за регiстрацiю шлюбу 100. 00

в) за видачу рiзних довiдок старостатами 3. 00

г) за виконання нотарiальних дiй старостатом, за продаж та купчу

нерухомого майна, вiд вартостi проданого, купленого майна 5%

д) податок з спадщини та дарування при цiнностi майна вiд 3000 крб. до

10000 карбованцiв 3%

З вартостi  майна понад 10000 крб 5% Запровадження цiєї  постанови

покласти на старостати сіл.

За невиконання цiєї постанови та контроль покладасться на Районний

Фiнансовий Вiддiл.

Чиннiсть цiєї постанови з 14 березня 1942 року

Голова Украшської Районсвої Управи ЯЦЮТА

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ

В дитячiй колонi iм. Нанесена розпочали роботу майстернi: слюсарно

— жерстяна, кравецька, шевська та майстерня художнього вишивання. Вiд

населення приймаються замовлення на виготовлення та ремонт жерстяних

речей,  ремонт  рiзних  речей,  машин,  механiзмiв  та  сiльськогосподарського

знаряддя,  шиття  нового  та  лагодження  старого  взуття  i  одягу,  вишивання

сорочок,  блузок,  рушникiв,  килимiв,  тощо  з  матерiалiв  замовника.  В

майстернях працюють квалiфiкованi майстрi.   Дирекцiя колонії.
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ПОСТАНОВА

Бориспiльськоi Української Районової Управи вiд 1 квiтня 1942 року

На пiдставi тимчасового розпорядження Райхкомiсара Украни вiд 27/1 - 1942

року. Запровадити на територiї Бориспiльського району податок на собак.

1. До сплати податку на собак притягаються всi громадяни, що мають собак,

за винятком нiмецьких громадян (Райхсдейче).

2.  Встановити ставку податку на  рiк за  кожну першу собаку  150 крб.,  на

другу i бiльше 300 крб.

3. Якщо собака загине в першiй половинi календарного року, або в той час

буде вбитий, податок знижується до половини рiчного податку.

Власники собак, якi утримують собак за розпорядженням нiмецької влади на

службовiй  пiдставi,  вiд  сплати  цього  податку  звiльняються.  Встановити

термiн сплати податку до 15.Iу-1941 року 50% вiд суми  податку, до 15. Х. —

42 року 50%

Податок  належить  сплачувати  на  селi  до  сiльських  управ,  а  в  м.

Борисполi до кася Фiнансового Вiддiлу.

Запровадження  цiї  постанови  в  життя  покладається  на  Районовий

Фiнансовий Вiддiл.

Голова Укранської Районової Управи ЯЦЮТА

ЇДЬТЕ ПРАЦЮВАТИ ДО ПРЕКРАСНОI НIМЕЧЧИНИ!

В  Нiмеччинi  Ви  одержите  певну  заробiтну  плату  i  матерiальне

забезпечення  нарiвнi  з  нiмецькими  робiтниками.  Члени  вашої  родини

одержуватимуть пайок,

Коли Ви повернетесь на Укрїну в кращi часи, то вашi знання i умiння, набутi

в  Нiмеччинi,  найкультурнiшiй  країнi  в  свiтi,  допоможуть  Вам  i  вашiй

батькiвщинi.  Десятки  тисяч  українцiв  уже  працюють  у  Нiмеччинi  i

закликають вас наслiдувати їхнiй приклад.

Чоловiки i жiнки! З’являйтесь негайно до вербувальної комiсiї (Центральна

вулиця, примiщення був. клубу).

Поспiшайте з оформленням своїх справ вiдносно виїзду. 12 травня 1942 р.
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