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В статье на основе архивных материалов дана характеристика положения 
российского национального меньшинства в межвоенной Польше. Поданы стати-
стические сведения количества россиян в структуре населения, проанализировано 
отношение польских властей к российским эмигрантам и беженцам, определено 
социальный состав российского меньшинства во Второй Речи Посполитой.
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У статті аналізується ставлення колишніх «східних робітників» з Поділля до 
своєї Вітчизни під час перебування на нацистській каторзі та після повернення 
додому, звертається увага на їхню участь у відбудові народного господарства.

Ключові слова: туга, рідний край, гірка неправда, ударна праця, благодій-
ність, бути корисним державі.

В останні роки чимало вітчизняних дослідників звернулося до пробле-
ми долі українських «остарбайтерів», чому сприяв доступ до раніше утаєм-
ничених архівних матеріалів, а також прагнення дослідників по-новому, не-
упереджено і об’єктивно, поглянути на події Другої світової війни. Зокрема, 
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О. Є. Лисенко наголошував, що «остарбайтери» становлять окрему со-
ціальну групу за своїм походженням, обставинами формування, умовами 
і тривалістю існування, характером життєдіяльності, ієрархією і суборди-
нацією, способами виживання, сприйняттям тогочасних подій та іншими 
критеріями1. Окремі аспекти проблеми повернення примусових робітників 
зі Сходу на батьківщину аналізувалися О. Янковською2, В. Холодницьким3, 
Т. Пастушенко4, С. Гальчаком5, О. Буцько6, М. Куницьким7 та ін.8. Водночас 
поза увагою дослідників залишається питання про ставлення «остарбайте-
рів» до своєї Вітчизни, висвітленню якого і присвячена наша стаття. 

Колишні «остарбайтери» вважалися в Радянському Союзі неблаго-
надійною категорією населення й з волі «вождя народів» були віднесені 
до вірогідних ворогів народу. Тому холодне ставлення Батьківщини при-
гнічувало та хвилювало всіх, хто повернувся з нацистської неволі. «Який 
же я ворог? Та я так хотіла їхати в ту Німеччину, як помирати <...> Якби я 
заховалась не в льоху біля хати, звідки мене витягли поліцаї, а десь у лісі, 
то може й цього не було і ніхто б не думав про мене так погано, – згадува-
ла жителька с. Підлісівка Кам’янець-Подільської області Ю. К. Солоніна9. 
А. О. Крицька із с. Дашів Вінницької області із болем згадувала: «Серце 
німіло від болю, хотілося криком кричати, коли бачила, що Батьківщина не 
довіряє нам. А як же ми линули, хотіли пригорнутись до неї»10. 

Туга за Батьківщиною в нацистській неволі, як свідчать численні 
спогади примусових робітників та їхні листи з Німеччини була великою. 
Так, О. Небелюк із с. Теофіловка Вінницької області наголошувала, що 
«в Німеччині дуже не вистачало України. Сумувала за нею, моїми рідни-
ми, що залишились там <...> Було дуже гірко на душі, що мою Україну, 
мою Батьківщину терзає ворог, що я тут, далеко від неї, що безсила чи-
мось допомогти»11. А. Н. Менчинська із с. Дашківці Літинського району на 
Вінниччині згадувала: «Ми вмирали від туги за рідною домівкою. Коли на 
душі було особливо важко, плакали й співали в своєму баракові:

Покидаю матір і меншого брата,
Буде вам без мене невесела хата.
Невесела хата ще й сумні куточки.
Не чекайте, мамо, з Германії дочки.
Невесела хата ще й сумне подвір’я,
Оце тобі, мамо, все моє весілля.
Ой, хто ж мені, доню, пісню заспіває?
А хто ж мені, доню, сльози повтирає?
Соловей у гаю пісню заспіває,
Буйнесенький вітер сльози повтирає <...>

Як же нам хотілось повернутись у свою милу солов’їну Україну!»12.
Переважна більшість українців, незважаючи на біль і образи, спри-

чинені їм більшовицько-сталінською системою залишались віддані своїй 
Вітчизні. Так, Н. Слєсарєва, батько якої був репресований і в 1937 р. роз-
стріляний, а її матір, як дружину «ворога народу», вислано в Сибір, писала: 
«Аналізуючи ті роки, я з жахом, на прикладі лише своєї зруйнованої сім’ї, 
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розумію, якого страшного монстра зростила брехлива, підла пропаганда 
про краще життя. Того, який згубив у своїй країні під час голодомору і під 
виглядом ворогів народу кращих людей з робітників, селян, талановитих 
керівників, вчених, воєначальників! Жили б вони, ніякий Гітлер не посмів 
би чіпати нашу країну! І наші люди не залишилися б вічно лежати в проти-
танкових ровах, не горіли б у печах крематоріїв, не стали б піддослідними 
кроликами в «лікарів-експериментаторів» третього рейху. Ми не зазнали 
б принизливої рабської праці в якості «цванцарбайтерів» (примусових ро-
бітників – С. Г.). А за нашу свободу не була б пролита кров мільйонів 
солдатів і офіцерів, синів і дочок нашого народу! Ми <…> мріяли повер-
нутись у Радянський Союз»13.

Будучи відірваними від дому, «остарбайтери»-подоляни вболівали за 
долю Вітчизни, жадібно ловили кожне слово, що долинало з рідної зем-
лі, раділи добрим вістям. «Коли я довідався, що від німецьких фашистів 
звільнена Вінниця, я заплакав від радості,» – згадував Д. Галузинський із 
м. Гайсин Вінницької області14. Їх ставлення до Батьківщини не змінилося 
й після повернення на Україну. «Наша земля лежала в руїнах. Спалені та 
зруйновані будівлі, розбиті дороги, воронки та окопи, як сліди запеклих 
боїв <...> Такою запам’яталась Вінниччина, коли я, нарешті, повернувся 
у рідне Слободище, – згадував Д. Левчишин. – Тихе і миле, покалічене 
війною, після довгої розлуки село стало ще дорожчим моєму серцю. Я 
ще більше полюбив рідний край, який так часто снився мені у далекому 
Батропі»15. Водночас кам’янчанин Д. Галузинськогий пригадував: «Слава 
про нашу державу лунала на весь світ і ми теж гордились нею. Прибувши 
додому, ми хотіли йти в ногу разом з усіма, бути потрібними країні. Хоч 
здоров’я було підірване в Німеччині, кожну роботу виконував охоче. На 
все життя мені запам’ятався вірш поета, здається, Андрія Малишка, що 
був в нашій кам’янець-подільській газеті. Там були такі слова: І труд до 
краплини, і кров до останку, всього себе, брате, Вітчизні віддай! І ми відда-
вали. Тому, що любили свою Вітчизну»16. Повернувшись на Батьківщину, 
колишні «остарбайтери», всупереч компартійній пропаганді, не визнавали 
себе «ворогами народу» і «зрадниками». Так, Н. Бондаренко з с. Уладівка 
Хмільницького району наголошував: «Хотілося, щоб всі знали, що ніякі 
ми не вороги нашого народу. Що ми такі ж жертви страшної війни, як 
і тисячі калік, які повернулися з фронту <...> Нас насильно завезли в ту 
прокляту Німеччину <...> Теж покаліченими ми вернулися з фашистсько-
го пекла, не дай Бог нікому пережити те, що випало нам. Ой, як же важко 
чути гірку ту неправду, яку говорять про нас. А ще більш важко відчувати, 
що Вітчизна на тебе дивиться косо. Ми ніколи не були зрадниками. Ми за-
вжди любили свою Вітчизну всім серцем»17. Водночас у звіті Вінницького 
облвиконкома за 1945 р. відмічалось, що «громадяни, які повер нулись із 
німецького рабства, по прибуттю на місце проживання висловлюють нена-
висть до німецьких хазяїв, у яких вони працювали, го лодували, зазнавали 
знущань. У даний час обіцяють добре працюва ти в колгоспах, радгоспах, 
промисловості і своєю працею допомогти швидкому відновленню сіль-
ського господарства і промисловості”18.



134

Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè : çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü... – Âèïóñê 1

Виявляючи повагу до Вітчизни, колишні «східні робітники» нама-
галися, насамперед, бути корисними у праці, чого Батьківщина від них, 
власне, і очікувала. Так, у вересні 1945 р. в деражнянській районній газеті 
“Прапор ленініз му” було видруковано звернення репатріантів-кол госп-
ників до всіх репатріан тів Кам’янець-Подільської області “Віддячимо за 
наше визволення, повернення на Батьківщину”, яке закликало подо лян 
віддячити Вітчизні за звільнення з нацистської неволі ударною працею19. 

Колишні «остарбайтери» повсякчасно виявляли самовіддану пра-
цю на користь свої Батьківщині. Так, у колгоспах Базалійського району 
96 репатріанток-жінок пра цювали ланковими, а 10 чоловік – бригадирами, 
і всі вони були передовиками, а їх ланки і бригади перевиконували норми 
на всіх польових роботах 1946 року на 150-180%. Особливо відзначились 
ланкові К. Приймачук, Г. Задорожна, бригадир В. Корба, який за відмінну 
працю був делегований на районний зльот ударників і передовиків сіль-
ського господарства. Ударниками праці в Теофіпольському районі були 
репатріантки Д. Потюк, Н. Бабак, М. Вінничук, В. Москалюк, А. Поліщук, 
які виконували норми на польових роботах на 180-200% і своєю сумлін-
ною працею завоювали чималий авторитет серед колгоспників. А в колгос-
пі ім. Ворошилова Ярмолинецького району голо вою працював репатріант 
К. Дацько. Господарство під його керівництвом стало передовим у районі 
й достроково виконало хлібопоставки державі20. 

Сумлінно працювали колишні репатріанти-робітники і на промис-
лових підприємствах. Так, котельниця на хлібозаводі у Проскурові 
А. Міржук виконувала денну норму на 200-220%, а робітники Кам’янець-
Подільської тютюнової фаб рики А. Дейчук, Н. Войткова, М. Лук’янова, 
Г. Трамбовецька за відмінну роботу були нагороджені грошовими премія-
ми, отримали подяки та були занесені на Дошку пошани21.

Не залишились осторонь колишні репатріанти, що працювали в закла-
дах освіти і культури. Так, приклад самовідданої праці на Теофіпільщині 
демонстрували директор неповної середньої школи А. Зінчук, лаборантка 
санітарної станції Н. Лавренюк, завідувач контрольно-насін нє вої лабо-
раторії агроном І. Пейда. В Ярмолинецькому районі взірцем для інших 
репат ріантів був інспектор управління освіти Ф. Янов, а в м. Проскурів 
– вчителька середньої школи № 3 Н. Савіна22.

Подібне подвижницьке ставлення колишніх репатріантів до праці 
зумовлювалось низкою факторів, зокрема: по-перше, прагненням якомога 
швидше відродити рідний край і Вітчизну; по-друге, усвідомленням того, 
що не гнеш спину на німецького фабриканта-рабовласника чи «багера», а 
працюєш в ім’я України, її добробуту; по-третє, спокутою особистої про-
вини перед Батьківщиною. Крім патріотичних мотивацій у ставленні до 
праці та бажання заробити на шматок хліба, репатріанти своїм трудовим 
старанням переслідували ще одну важливу мету – захистити себе і свою 
родину від можливих репресивних заходів держави.

Очевидно подвижництво колишніх «остарбайтерів» сприяло роз-
гортанню соціалістичного змагання на виробництві, а в окремих випадках 
сприяло відродженню популярного у довоєнний період стахановського 
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руху, що базувався на високому ентузіазмі людей, підвищенні продуктив-
ності праці, а відтак, збільшенні обсягів валового продукту, якнайшвидшо-
му заліковуванні ран, завданих народному господарству країни гітлерів-
ською навалою. Так, вже в 1946 р. у Кам’янець-Подільській області серед 
репатріантів нараховувалось 1640 стахановців і 6626 ударників соцзмаган-
ня23. На Вінниччині на 1 липня 1947 р. їх нараховувалося 3214 і 1141 осіб 
відповідно24. По суті, ударники та стахановці були на кожному підприєм-
стві, в кожному колгоспі, радгоспі, трудовому колективі.

Водночас, переслідуючи власні інтереси, держава підтримувала рух 
ударників серед репатріантів: усіляко заохочувала передовиків соціалістично-
го змагання, ударників виробництва, зокрема, не скупилась на високі нагороди. 
Так, у 1948 p. указами Президії Верховної Ради СРСР орденами та медалями 
було нагороджено велику групу репатріантів-подолян. На Вінниччині орде-
ном Леніна нагороджено 3 чоловіки, орденом Трудового Червоного Прапора 
– 5, медаллю “За трудову відзнаку” – 2, медаллю “За трудову доб лесть” – 10. 
В Кам’янець-Подільській області орденами Леніна і Трудового Червоного 
Прапора було відзначено 25 чоловік, а ланкові З. Скопецька та Є. Бортняк 
отримали зірку Героя Соціалістичної Праці25. Усього ж в Україні на початок 
1950 p. серед колишніх репатріантів було 19 чоловік – Героїв Соціалістичної 
Праці й 2 – лауреати Сталінської премії26.

Водночас слід визнати, що соціалістичне змагання було по суті прихо-
ваною формою отримання державою додаткового прибутку через фі зичну 
експлуатацію його учасників. Адже, щоб досягти рівня пе редовиків, очоли-
ти список ударників, учасникам змагання потрібно було не рахуватись ні з 
силами, ні з часом, до останку віддаватись роботі. І лише завдяки цьому, не-
доотримуючи через запро ваджені державою тарифи оплати праці чималої 
частини зароблених коштів і задовольняючись більшою мірою суспільним 
визнанням, моральними стимулами та заохоченнями (урядові нагороди, за-
несення на Дошки пошани, нагородження перехідними червоними прапо-
рами, вимпелами, дипломами, грамотами, оголошення подяк тощо).

Найяскравіше це видно на прикладі ставлення до праці членів трудо-
вих батальйонів, що комплектувалися, як правило, зі складу репатріантів. 
Так, усі з них, які працювали на авторемонтному заводі № 45 м. Вінниці, 
виконували виробничі норми, більшість їх перевиконували, а відтак могли 
розраховувати на високу заробітну плату. Але, не дивлячись на високий 
процент виконання норм, робітники отримували низьку за робітну плату 
через існуючі на заводі занижені розцінки оплати їх праці. Зауважимо, 
що за виконання норми на 250-350% робітник цього підприємства пови-
нен був отримати 1800 крб., а робітники із числа репатріантів отримували 
втричі менше27 (в умовах повоєнного голоду паляниця чорного хліба на 
вінницькому базарі коштувала близько 100 крб.). 

Трудові зусилля втілювались у конкретні здобутки. Так, результатом 
наполегливої праці народу України протягом 1946-1950 рр. було відбудо-
вано, збудовано і введено в дію понад 6 тис. промислових підприємств, що 
було більше, ніж за перші дві п’ятирічки. Середньорічний темп приросту 
промислової продукції республіки досяг 34,5% (проти 22-23% в цілому по 
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СРСР). В 1950 р. загальний обсяг промислового виробництва, порівняно 
з 1940 р., збільшився на 15%, у тому числі по чорній металургії – на 16%, 
машинобудівній і металообробній – на 44%, промисловості будівельних 
матеріалів – у 2,3 рази28.

У 1948 р. на Вінниччині було відбудовано і здано в експлуатацію най-
більший на той час в області Гніванський цукровий завод, почав працюва-
ти відроджений Турбівський цукрозавод, на два роки раніше встановлено-
го строку став до ладу Соснівецький цукрозавод, було завершено рекон-
струкцію на Жданівському, Моївському та Степанівському цукрозаводах. 
Відроджувалися інші галузі промисловості: запрацювали Ладижинський 
спиртзавод і Вінницький консервний завод, збудовано Вінницький масло-
завод, запрацювала перша черга Вінницького суперфосфатного заводу та 
інші нові підприємства. Чималих здобутків домоглись сільські трудівни-
ки Вінниччини, де в 1950 р. урожайність озимої пшениці становила на 2 
центнери з гектара більше, ніж у довоєнному 1940 р., а понад 20 центнерів 
з гектара озимої пшениці на всій площі одержали 244 колгоспи області29.

Позитивні зміни відбулися в економіці Кам’янець-Подільської облас-
ті, де в 1946-1950 рр. відбудовано і введено в експлуатацію 440 промис-
лових підприємств. На кінець 1950 року валова продукція промисловості 
області досягла 95% довоєнного рівня, а виробництво електроенергії пере-
вищило рівень 1940 року в 2,5 рази, продукції машинобудування і метало-
обробки – в 1,6 рази. 13 промислових підприємств виконали п’ятирічку за 
3,5 роки, зокрема, достроково справилися зі своїми виробничими завдан-
нями всі верстатобудівні заводи, Дунаєвецька суконна фабрика ім. Леніна, 
Понінківський паперовий комбінат, Довжоцький спиртзавод30. На кінець 
четвертої п’ятирічки сільськогосподарські артілі області освоїли 97,5% 
посівних площ довоєнного рівня, значно розширилися посіви цукрових 
буряків. Урожайність зернових, порівняно з довоєнним рівнем, збільши-
лась на 2,5 центнерів з гектара, цукрових буряків на 57 центнери. Колгоспи 
Чемеровецького району зібрали по 19 центнерів зернових, а озимої пшени-
ці по 21 центнеру. Близько 400 артілей, 640 бригад зібрали цукрових буря-
ків понад 200 центнерів з га, а 623 ланки – по 300 центнерів і більше31.

У цих здобутках вагомою була частка колишніх «остарбайтерів», які 
прагнули прислужитись Вітчизні не лише працею. Чимало їх, як і біль-
шість населення Поділля, незважаючи на скромні можливості, допомагали 
Батьківщині й фінансово. Так, відразу ж після звільнення краю від гітле-
рівців тут зародився і набув поширення патріотичний рух по збору коштів 
для виробництва військової техніки Червоній армії. На Віннич чині меш-
канці області збирали кошти на будівництво танкових колон “Колгоспник 
Вінниччини”, “Боєць всеобуча”, “Цукровик Вінниччи ни”, “Залізничник”, 
“Народний вчитель”, ескадрильї “Кол госпник Вінницького району”, на те-
риторії Кам’янець-Подільської області – на будів ництво танкової колони 
“Радянське Поділля”, бронемашин для шепетівських дивізій, літаків з на-
писом “Летавський ордена Леніна кол госп ім. Леніна”32.

Взяти участь у зборі кошти на озброєння Червоної армії репатріан-
там не довелося – закінчилася війна, але вони долучилися до не менш 
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важливої справи – передплаті на дер жавну позику відбудови і розвитку 
народного господарства СРСР. Їхня добровільна участь у благодійних 
фінансових акціях зумовлювалася патріотичними почуттями і вдячністю 
державі за визволення з нацистської неволі. Так, репатріантка К. Сікорська 
із Ситковецького району на мітингу жителів району заявила: “Я дякую на-
шій Черво ній Армії, яка звільнила нас від німецького рабства, і я поверну-
лась на свою Батьківщину. Я підписуюсь на позику на 500 крб. і сплачую 
готівкою”33. І таких людей серед репатріантів виявилося чимало. Лише в 
одному Літинському районі до 500 карбованців позичили державі 126 чо-
ловік, а по 500 крб. – 8334. Загалом, як відзначалося в інформації відділу у 
справах репатріації при Вінницькому облвиконкомі за 8 липня 1946 р., «у 
пе редплаті на позику відбудови народного господарства СРСР репатрійо-
вані радянські громадяни взяли активну участь в усіх районах області. Так, 
у Вороновицькому районі репатріант-колгоспник Оленівського колгоспу 
Г. Стеба, репатріанти-колгоспники Воловодівського колгоспу С. Моргун, 
Ф. Коваль, Т. Швець та ряд інших підписались на 500 карбованців і внесли 
їх готівкою»35. Аналогічна ситуація щодо участі населення в підписці на 
державну позику спостерігалася і в Кам’янець-Подільській області36.

Водночас, можемо припустити, що за цими цифрами був ще один 
чинник – прихований тиск державних інституцій на репатріантів, хоча в 
документах він безпосередньо не відображений. Але, беззаперечним є те, 
що для надання матеріальної допомоги державі, кожна конкретна людина 
мала бути патріотом своєї Вітчизни, а відтак, ставити інтереси держави і 
суспільства вище власних. 

Зрештою, можемо констатувати, що, на відміну від упередженого 
ставлення радянської держави до репатріантів, колишні «остарбайтери» 
прихильно ставились до своєї Батьківщини і прагнули бути їй корисними 
після повернення на рідну землю. Вони брали активну участь у відбудові 
народного господарства та соціально-культурної сфери Поділля, країни, 
ставали ударниками виробництва і передовиками соціалістичного зма-
гання. Вони брали посильну участь у передоплаті облігацій позики від-
будови народного господарства, мріючи про краще майбутнє Вітчизни, 
чим зайвий раз спростували безпідставність і штучність ставлення до себе 
владних структур як до неблагонадійної категорії населення. У плані по-
дальшого дослідження проблеми «остарбайтерів» перспективним бачить-
ся вивчення процесу їх адаптації в радянському повоєнному суспільстві, 
соціальної реабілітації тощо.
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В статье анализируется отношение бывших «остарбайтеров» с Подолья к 
своей Отчизне во время пребывания на нацистской каторге и после возвраще-
ния домой, обращается внимание на их участие в процессе восстановления на-
родного хозяйства.
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