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ПіВДеННА БессАРАБія: РіК РАДяНіЗАЦіЇ  
і ПеРші ДНі ВійНИ

На основі наукових здобутків попередників та маловідомій документальній архівній базі 
показано процеси радянізації Бессарабського краю у переддень червня 1941-го, та рефлексії 
основних соціальних груп на події перших днів війни, на напад румунсько-німецьких 
загарбників на СРСР.

Ключові слова: Південна Бессарабія, радянізація, репресії, розкуркулювання, радянсько-
німецька війна, оборона Придунав’я.

Події, віддалені сімома десятками років, 
сьогодні вкотре привертають увагу науковців 
своєю складністю й суперечливістю, спричине-
ною непохитною дослідницькою зацікав- 
леністю сутнісними проявами людини в ек-
страординарних умовах, якими була війна. 

Наукова, науково-популярна література та 
збірки документів1, що зараз в українській 
історіографії сприймаються як заідеологі- 
зований продукт радянського часу, подавали 
перші дні війни у Придунав’ї переважно у 
розрізі описання бойових дій на ділянці 
радянсько-румунського кордону, ілюстрували 
героїзм і відвагу прикордонників, черво- 
ноармійців стрілецьких підрозділів, бійців 
дунайської військової флотилії тощо. суттєвим 
здобутком історіографії представляється низка 
праць дослідників (особливо а. д. бачинського) 
про трудовий та патріотичний порив населення 

Придунайського краю у перший місяць 
радянсько-німецької війни2. однак, саме через 
загалом недостатнє, переважно спричинене 
ідеологічно обумовленою однобокістю, наукове 
студіювання проблеми, нашим завданням у 
розкритті зазначеної теми, бачимо спробу пода-
ти зріз контраверсивних настроїв різних 
суспільних страт населення Південної 
бессарабії на початку війни. узявши за основу 
хронологічних меж кінець червня 1941 року й 
опираючись на невідомі архівні джерела та 
свідчення безпосередніх учасників подій, 
проілюструємо рефлексії основних соціальних 
груп мешканців бессарабського краю на напад 
румунсько-німецьких загарбників на срср. 

ПЕрЕддЕНЬ війНи. радяНізаЦія.
28 червня 1940 р. в результаті 

ультимативної ноти сталінського уряду на 
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Events in the first days of the German-Soviet War in Stanislav region

This article reviews the events in Stanislav (since 1962 - Ivano-Frankivsk) region in the beginning 
of the German-Soviet War, shows the resistance of local authority and military organization to the 
aggressor and analyzes the attitude to the warring parties of the local population and underground 
stations of OUN and their consequences.
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адресу боярської румунії остання “погодилася 
передати” бессарабію срср. загальна площа 
цієї території, що простиралася поміж дунаєм, 
Прутом і дністром становила близько 14,5 тис. 
км2. законом, прийнятим сесією верховної 
ради срср 2 серпня 1940 р., утворювалася 
молдавська рср до якої увійшла й бессарабія. 
Південну ж бессарабію, а саме ізмаїльський і 
аккерманський повіти (так званий буджак), 7 
серпня того ж року було включено до 
радянської україни. спочатку обласним цен-
тром утвореної ізмаїльської області, з червня 
1940 р. був аккерман1, а з грудня того ж року 
– ізмаїл. в адміністративному відношенні до 
складу області входило 6 міст та містечок, 13 
сільських районів і 199 сільрад. На зазначеній 
території мешкало біля 624 тис. осіб, хоча й 
існують інші данні3. 

упродовж року (з 28.06.1940 р. до 
22.06.1941 р.) під постійними контролем і 
керівництвом з боку вкП(б)-кП(б)у, обласни-
ми партійними і державними органами, цен-
тральними й місцевими спецслужбами у краї 
було встановлено (за зразком срср та урср) 
жорсткий тоталітарний режим. Позаяк 
політика радянізації, здійснювана цим режи-
мом у Південній бессарабії, супроводжувала-
ся реалізацією цілеспрямованих ідеологічних, 
репресивних й соціально-економічних заходів 
вона зіграла негативну роль у формуванні 
морально-політичної ситуації на початку 
війни. спробуємо виділити найхарактерніші 
з них. 

владою невідкладно здійснювалися 
завуальовані під інтереси люмпенізованих 
верств населення соціалістичні перетворення 
на селі у вигляді знищення одноосібного се-
лянського господарства і проведення суцільної 
колективізації. остання проводилася першо-
чергово, адже 84%, тобто основну масу насе-
лення новоутвореної області, становило 
сільське населення. унаслідок такої 
колективізації 107 тис. селянських госпо-
дарств було “загнано” у колгоспи4. щоби уне-
можливити будь-яку протидію колгоспному 
будівництву і радянським порядкам упродовж 
1940-1941 рр. у селах Придунав’я кількома 
етапами було проведено масові арешти тисяч 

1  з хVі ст. турецька назва міста (з тур. “білий камінь”). 
за румунського володарювання у 1918-1940 рр. місто 
називалося Cetăţii-Albe - четатя-албе (з рум. “біла 
фортеця”). указом Президії верховної ради срср від 9 
серпня 1944 р. м. аккерман було перейменовано і на-
звано в білгород-дністровський. 

голів сімей “куркулів” та інших “суспільно 
ворожих елементів”, яких вивозили до 
таборів, а членів їхніх сімей, як 
зсильнопоселенців, відправляли до казахста-
ну, на алтай, красноярський край, республіку 
комі, омську та Новосибірську області й інші 
східні регіони. Найбільше всього постражда-
ли від депортацій бессарабські землі, особли-
во молдавія, ізмаїльська та чернівецька 
області, з яких було виселено 30389 осіб5.

Поряд з тим, не тільки соціально-
економічний чинник спричиняв загострення 
ситуації у краї. Етнічний фактор також 
необхідно враховувати. у переддень війни (на 
1941 р.) етнічна палітра південнобессарабсько- 
го краю виглядала наступним чином: понад 
300 тис. українців, 200 тис. росіян, понад 140 
тис. болгар, 60 тис. молдаван, 5,7 тис. євреїв, 
біля 5,2 тис. гагаузів та представники інших 
національностей (німці, французи)6. радянсь-
ка влада й тут швидко зреалізувала “сталінську 
національну політику”, лещатами пройшов-
шись по чисельним національним групам та 
меншинам. розкуркулення доповнювалося 
депортаціями та переселенням українців, 
німців, французів, татар, гагаузів та інших 
народів. так, у червні 1940 р. до Швейцарії 
було вивезено французьке населення з фран-
цузьких колоній (наприклад, Шабо), у жовтні 
1940 р. через звинувачення німецьких 
колоністів (а їх мешкало 25 тис. осіб) у 
експлуатації населення та в підтримці 
фашистів Німеччини було депортовано кілька 
тисяч бессарабських німців із сарати, 
тарутіно, арцизу та інших колоній. 

історично склалося, що населення 
Південної бессарабії було споконвіку побож-
ним. лише у ізмаїльському та четатя-
албському повітах краю у міжвоєнній період 
за румунського володарювання діяло 156 пра-
вославних парафій7. відтак, вже в умовах 
радянізації релігійність більшої частини насе-
лення безперечно визначала духовну складову 
суспільного життя в регіоні. маючи неабиякий 
досвід боротьби з “релігійним мракобіссям” у 
1920-1930-ті роки, нова радянська влада у 
передвоєнний рік щосили вдарила по Церкві, 
яка, зберігаючи свою релігійну традицію, зви-
чайно ж не вписувалася у “затеїзоване” 
суспільство. репресивна система розпочала 
підступну боротьбу зі священиками та іншими 
служителями культу вже у червні 1940 р., тоб-
то зразу ж після вступу радянських військ у 
приєднані землі. радянські спецслужби обра-
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ли духовенство регіону об’єктом нищівного 
удару, оскільки саме душпастори були носіями 
іншої, не марксистської ідеології й моралі. а 
відтак, апріорі ворожої, бо до того обслугову-
вали румунську владу упродовж значного 
відрізку часу (з 1918 р. до літа 40-го року). 

були звинувачені у “фашистській 
діяльності”, “шпигунстві”, “контрреволюції”, 
“антирадянській діяльності”, причетності до 
румунських політичних партій (“кузістів”, 
“цараністів”, “жоржистів”, “фронту 
національного визволення”) і репресовані 
майже усі священно- та церковнослужителі. з 
різних причин залишається не визначеним й 
до сьогодні загальне число репресованих 
кліриків Південної бессарабії. Проте масшта-
би злочину радянської влади проти пасторів і 
пастви виразно простежуються. так, жертва-
ми антицерковної кампанії стали: о. георгій 
мунтяну, священик церкви с. Нерушай, ви-
кладач ізмаїльської духовної семінарії, якого 
у липні 1940 р. заарештувала опергрупа удб 
Нквс, разом з багатьма представниками 
бессарабської інтелігенції (засуджений за ст. 
54-13 кк урср до 8 років виправно-трудових 
таборів)8. з 6 липня по 1 серпня 1940 р. опер-
групою болградського уНквс були 
заарештовані 12 членів партії “цараністів” 
(селянська партія) - переважно прихожани 
православних храмів м. болград. серед цер-
ковних активістів був ув’язнений і регент цер-
ковного хору василь агура. за постановою 
особливої наради при Нквс срср від 5 червня 
1941 р. в. агуру, як і всіх дванадцять право-
славних, за груповим звинуваченням засуди-
ли до 8 років втт9. засуджені відбували 
термін ув’язнення в різних місцях: караган-
динському (казахська срср), Північно-
східному, інтинському та воркутинському 
(комі арср) таборах Нквс. 28 квітня 1941 р. 
священик с. хаджи-курда (зараз - село ками-
шове) о. афанасій кострицький також був за-
арештований (за ст.ст. 54-10 ч. 1 та 54-13 кк 
урср) управлінням Нквс в ізмаїльській 
області10. у червні 1941 р. саратський рв 
Нквс без будь-якого звинувачення заарешту-
вав антона вустяна, священика с. матроска 
ізмаїльського району й етапом направив до 
вологодської області11. тоді ж опергрупою та-
тарбунарського райвідділу Нквс за ст. 54-10 
ч. 1 кк урср було заарештовано священика 
с. борисівка татарбунарського району Пили-
па бєлінського. у зв’язку з наближенням 
фронту клірика вислали до східного сибіру12. 

така ж ситуація на початку війни у червні-
липні 1941 р. була типовою для тисяч заареш-
тованих. 

Переслідування комуністичною владою і 
органами Нквс представників духовенства та 
віруючих у краї були не поодинокі. як не були 
поодинокими репресивні заходи щодо 
південнобессарабських селян, інтелігенції та 
інших верств суспільства, які завинили лише 
тим, що мешкали до приходу радянської вла-
ди в іншому суспільно-політичному та 
релігійному соціумі. 

стрімке просування румунсько-німецьких 
військ у глиб радянської території приводило 
до здачі населених пунктів ворогові і з цієї при-
чини рішення трибуналів переважно зводили-
ся до самосуду, а часом і самі рішення були 
відсутні. так, з 27 червня до 3 липня 1941 р. в 
тюрмі ізмаїла було розстріляно 13 осіб (між да-
тою арешту і датою розстрілу було 2-3 дні), з 
них двоє - розстріляні без судових рішень13.

соціалістичні перетворення, ідеологізація і 
“зачистка” від “буржуазно-поміщицького та 
церковного елементу” впродовж літа 1940 р. - 
літа 1941 р. вцілому привели до жахливих 
наслідків. вони боляче вдарили по неоднорідній 
громаді південнобессарабського краю, спричи-
нили різко полярну реакцію на напад ворога на 
радянський союз і викликали відповідні 
рефлексії окремих суспільних страт, визначив-
ши їхню поведінку в умовах війни.

рЕфлЕксії На Початок війНи... 
Армія. 22 червня 1941 р. о 4-й годині ран-

ку румунські війська (3-я і 4-а польові армії) 
за підтримки союзників німців (11-а армія) 
розпочали військові дії проти срср на дунаї. 
170-кілометрову ділянку радянського кордо-
ну від молдавського селища липкани і до са-
мого гирла дунаю утримували війська 14-го 
стрілецького корпусу, яким командував 
генерал-майор д. г. єгоров. Цей корпус, який 
складався переважно з прикордонних частин 
(51-а Перекопська, 25-а чапаєвська стрілецькі 
дивізії, дунайська військова флотилія, 79-й 
ізмаїльський прикордонний загін, 4-й чорно-
морський загін прикордонних кораблів), був 
значно меншим за чисельністю ніж 
румунсько-німецькі армії, перевага яких виз-
началася у вісім разів. Про стратегічно про-
грашну ситуацію свідчить статистика: на 
один кілометр кордону припадало 5 радянсь-
ких бійців, проти яких наступали 100-120 
вояків ворога. 
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Напасти загарбникам 22 червня зненацька 
не вдалося, оскільки прикордонні застави по 
всій ділянці кордону командуванням були 
приведені до бойового стану і випередили воро-
га на годину. стрілецькі полки зазначених 
дивізій, залишивши місця постійної дис- 
локації, зайняли позиції уздовж кордону на 
відстані до 2-х кілометрів, що власне й надало 
їм ситуативну перевагу перших тижнів війни. 
королівські дивізії і війська вермахту, 
нанісши масований авіаційний, артилерій- 
ський та кулеметно-рушничний удар по 
заздалегідь розвіданим точкам (радянським 
прикордонним заставам, позиціям рсча та її 
базам), не досягли бажаного результату. 

були готовими зустріти ворожі війська під 
час форсування дунаю і спроб закріпитися на 
радянському боці також і бійці дунайської 
флотилії та 4-го чорноморського загону при-
кордонних суден. моряки і червонофлотці 
взяли під свій контроль увесь водний та при-
бережний масив, виділивши найнебезпечніші 
ділянки, і зустрічним вогнем нанесли такий 
удар по десанту румунських військ, що 
останні так і не змогли прорвати кордон. 
відзначились у цих боях прикордонники за-
стави №1, якою командував старший лейте-
нант о. Плотніков (загинув) і його заступник 
– лейтенант П. тиндик. 22 червня захисники 
кордону (прикордонна застава, артилеристи 
724-ї берегової оборони, кулеметники 17-ї 
окремої кулеметної роти дунайської 
військової флотилії) у гирлі Прута відбили 
шість атак десанту і за участі батальйону 31-
го стрілецького полку та підтримки батареї 
99-го гаубичного артилерійського полку ски-
нули порушників кордону у Прут.

Шаленим обстрілам з мінометів та 
артилерії були піддані 4-а і 5-а прикордонні 
застави ренійсько-картальської ділянки кор-
дону. тут ворог висадив десант, намагаючись 
закріпитися на плацдармі лівого берега ду-
наю. втрати фашистів були значними, що 
знизило наступальний натиск військ, отож, 
кордон вдалося утримати. біля 5-ї години ран-
ку румунські війська вкотре безрезультатно 
зробили спробу висадити десант. до світанку 
румуни періодично, обстрілюючи радянські 
позиції з артилерійських гармат, кидаючи 
значні сили і бомбардуючи авіацією з повітря, 
успіху не розвинули ні на крок. злагоджені 
дії захисників карталу, за підтримки 
моніторів і бронекатерів дунайської флотилії 
та 725-ї берегової батареї, мали успіх. 

водночас, основні сили ворог кинув на 
ізмаїльський напрямок. румунам конче 
потрібно було взяти обласний центр 
Придунав’я. Намагаючись захопити місто 
ізмаїл зі сходу і заходу, румунські війська за 
підтримки далекобійної артилерії і авіації, 
здійснили кілька спроб висадки десанту з ру-
мунського боку в районі тульчі і сату-Ноу, 
однак, великі втрати убитими змусили ворога 
уповільнити наступ. місто о. в. суворова за-
хищали геройськи бійці 6-ї прикордонної за-
стави, 2-ї ізмаїльської комендатури, роти 
морської піхоти дунайської морської 
флотилії, 3-го батальйону 287-го стрілецького 
полку 51-ї Перекопської дивізії. мужньо би-
лися з ворогом у небі над ізмаїлом винищувачі 
96-ї авіаескадрильї капітана о. коробіцина. 
лише 22 червня захисники ізмаїльщини зби-
ли п’ять ворожих літаків, з яких дві перемоги 
дісталися лейтенанту м. максимову. 

Найскладніша ситуація у перший день 
війни була на ділянці кордону 6-ї застави, де 
батальйон румунського десанту, підтриманий 
плавучими батареями, висадився на острів і 
взяв заставу у півкільце. ситуацію врятував 
швидкий маневр катерів і човнів з сіл матро-
ска і Нова Некрасівка, які на своїх бортах до-
ставили підмогу – кулеметний взвод 
маневрової групи капітана м. бодрунова. Не-
довго зоставалося ворогові триматися на 
українському березі. Прикордонники і 
морські піхотинці змогли ціною великих 
втрат скинути ворога у дунай.

Не вдалося румунським десантам розвинути 
висадку й атакувати прикордонників та 
підрозділи рсча неподалік кілії і вилкового, 
а також на островах дунайської дельти. а в 
секторі 18-ї та 19-ї застав, зіткнувшись зі 
стійким спротивом радянських прикордон- 
ників, ворог втратив майже дві сотні солдатів і 
офіцерів.   

22 червня 1941-го радянський кордон на 
дунаї залишився не перетнутим ворогом. Цьо-
му є низка пояснень, серед яких чільне місце 
займають превентивна тактика керівництва 
укріпрайону, героїзм бійців та командирів 
підрозділів рсча і дунайської військової 
флотилії, що виявили стійкість духу та само-
жертву. важливим є й той чинник, що 
Південна бессарабія не була стратегічно важ-
ливим напрямком у планах вермахту і видава-
лася життєво необхідною лише для самої 
румунії, яка у 1940-му “слідуючи порадам 
своїх союзників віддала бессарабію без бою. 
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однак у 1941-му, виконуючи наказ маршала 
антонеску: “румуни, наказую вам перейти 
Прут”14, намагалися повернути втрачене. 
справедливою виявляється думка дослідника 
а. д. бачинського відносно слабкого мілітар- 
ного духу румунської армії, утвореної з рекру-
тованих царан (селян), які аж ніяких не про-
являли бажань воювати за інтереси генерала-
кондукатора і. антонеску і його німецького 
союзника.

у наступні дні червня 1941 р. на кордоні 
від дельти дунаю й на 100 км уздовж Пруту 
йшли тяжкі оборонні бої, румунські війська 
намагалися прорвати радянську оборону.  
На ранок 23 червня ворожа артилерія й 
авіація відкрили вогонь і бомбардування по 
рені і карталу, згодом біля двох піхотних 
дивізій розпочали наступ на ділянці кагул-
картал. ворогом було кинуто 20 танків, 
задіяно 30 гармат, стільки ж кулеметів. 
обстріл здійснювався запалювальними сна-
рядами, до десятка бомбардувальників на-
кривали смертоносним залізом рені, важливі 
вузлові об’єкти та позиції радянських ча-
стин. одночасно на різних ділянках кордону 
робилися чисельні спроби висадки фашистсь-
кого десанту. Поміж героїчних вчинків 
виділяються відважні дії бійців 31-го 
стрілецького полку та особливо батальйону 
капітана в. Петраша, який знищив дві роти 
нападників. 

заслуговує на особливу увагу чи не єдиний 
випадок на початку війни, коли підрозділами 
рсча вдалі бойові дії велися на румунській 
території. так, упродовж перших п’яти днів 
війни десантний загін, сформований із 
прикордонників, бійців 287-го полку 25-ї 
чапаєвської дивізії за підтримки кораблів і 
моніторів дунайської воєнної флотилії виса-
дився на румунській території (в районі кілія-
вєкє) і вів запеклий бій. захопивши плацдарм 
у близько 750 км2, десантники знищили майже 
полк ворога (піхоту, кавалерію та граничар) – 
200 вбитими, понад 700 полоненими. захопле-
но трофеями вісім гармат, 30 кулеметів та по-
над тисячу гвинтівок15. Цей успіх дозволив по-
кращити не тільки моральний дух 
червоноармійців на дунайській ділянці 
радянсько-румунського фронту, але й вдалося 
зірвати плани ворога, припинити обстріл 
української території з боку ворога, покращи-
лося тактичне маневрування військами, що до-
зволило, хоч і тимчасово, укріпити позиції 
сусідньої 9-ї армії.

так, завдячуючи саможертві кадрових ча-
стин червоної армії, яка мужньо тримала обо-
рону і чинила спротив румунсько-німецьким 
військам, територія Південної бессарабії за-
лишалася упродовж місяця (до 25 липня) не 
загарбаною ворогом. тут армія свою роль і 
призначення виконала з честю.

Населення. розмаїте як за соціально-
економічною, так і за етно-релігійною складо-
вою цивільне населення Півдня бессарабії до 
факту розв’язання війни позиціонувало себе 
по-різному. Про деякі причини такого став-
лення вже йшлося у першій новелі. Позаяк 
саме ці чинники спричинили відповідні проя-
ви серед тих соціальних груп, які відчули на 
собі “переваги” радянського ладу вже в умо-
вах розпочатої війни. Принаймні першими 
повідомленнями про початок війни для 
мешканців прикордоння були безпосередньо 
авіаційні бомбардування, артилерійські кано-
нади, вибухи снарядів і, власне, увесь той 
жах, який породжує війна. для населення, 
що проживало в глибинці бессарабського 
краю війна також не була чимось 
несподіваним. однак, перцепція самого факту 
початку війни між румунією та срср 
відбувалася полярно тому, яким чином на цю 
ж саму подію реагували люди, обтяжені при-
сягою і військовим одностроєм. армійці 
військових частин, розквартированих на 
покордонні з румунією, були призвані до лав 
рсча з різних регіонів срср задовго до війни, 
виховувалися у дусі радянського патріотизму, 
були членами влксм та вкП(б), знаходилися 
під постійним ідеологічним впливом 
політкомісарів та офіцерів, які головним чи-
ном були членами партії, і тому себе вважали 
дійсними захисниками радянської держави. 

Натомість мешканці сіл та містечок 
Південної бессарабії проявляли себе по-
різному. вони висловлювали часом негативні 
настрої відносно проголошення урядової теле-
грами про мобілізацію від 22 числа, що зму-
шувало місцеві органи влади, фільтруючи 
інформацію з місць, вдаватися до запобіжних 
заходів контролю над морально-політичним 
станом у прифронтовій зоні. ставлення насе-
лення до радянської директиви фіксували пе-
реважно місцеві активісти, працівники 
сільрад та інші “благонадійні” мешканці, на 
що й звертали увагу відповідні спецслужби. 
На фоні чисельних інформаційних 
повідомлень партійних органів, районних 
управлінь Нквс в ізмаїльській області дато-
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ваних 23.Vі.41 р., виокремлюються випадки 
відвертої відмови селян від прийняття 
повістки, явки на збірний пункт для відправки 
на фронт, відкритих випадів проти радянської 
влади, партійних та державних діячів тощо. з 
одного боку, в інформаціях наводилися при-
клади патріотичного пориву населення, яке 
виявило нестримне бажання добровільно й по 
мобілізації піти на фронт. а з іншого, у дже-
релах знаходимо свідчення відвертого кри-
тичного й, часом, ворожого ставлення 
бессарабців до срср, радянського уряду і його 
мобілізаційних заходів, хоча ці факти й при-
ховалися за висловами на зразок - “є один ви-
падок”, “трапляються окремі факти” тощо. 
між іншим, статистичні данні з архівів гово-
рять про надто низький загальний 
патріотичний порив населення ізмаїльської 
області (Південної бессарабії) на початку 
війни. так, у мітингах на підтримку срср у 
війні проти Німеччини та румунії наприкінці 
червня 1941 р. у чотирьох районах 
ізмаїльщини брало участь трохи більше 50 ти-
сяч осіб16, що становило за приблизними 
підрахунками менше 8% населення краю (від 
640-670 тис.), а добровольцями на фронт 
пішло з ізмаїлу, кілії та аккерману тільки 
2800 осіб! водночас в одеській області на 
фронт до лав рсча добровільно й по 
мобілізації записалося понад 155 тисяч17.  

загалом же радянська влада довіри у насе-
лення краю не мала, як і сама ж не довіряла 
йому. з цієї причини болгар, молдаван, 
гагаузів, німців та інших представників бес-
сарабського населення на фронт не призива-
ли. власне, на те були й свої причини. у перші 
дні війни переважно серед не зрадянізованих 
членів бессарабської громади велись відкриті 
розмови про швидку перемогу німецьких 
військ, поразку червоної армії, повну 
деморалізацію і паніку яка охопила країну, а 
особливо москву і ленінград. за 
повідомленнями з прикордонних районів 
області складалася картина, що радянська 
влада в окремих селах не має широкої 
підтримки населення. так, у політінформації 
від виконуючого обов’язки секретаря 
бородінського рк кП(б)у тов. левченка 
відмічалося, що у селах бородіно, гофнуг-
сталь та ін. у “колгоспників настрій нездоро-
вий”, “жінки чоловіків, мобілізованих до 
армії, на роботу не вийшли”18. 

Після прийняття рішення Цк вкП(б) та 
рНк срср від 22 червня 1941 р. про воєнний 

стан в усіх прикордонних республіках в країні 
розпочалася мобілізація. Наступного дня, 
керівництвом країни було прийнято постанову, 
в якій визначалися першочергові задачі в умо-
вах воєнного часу. Після об’яви про мобілізацію 
військкомати направляли в села розсильних, 
для вручення призовникам повісток на фронт. 
Проте у селах Нова Царичанка, райлянка та 
інших “траплялися випадки відмови прийняти 
повістку і явитися на збірний пункт”19. особли-
во такі негативні прояви були притаманні тор-
говцям, комерсантам у містах, “куркульському 
прошарку” на селі і, рідше, селянам-
одноосібникам. одноосібник с. фараонівка  
і. П-ас1, заїхавши до сусіднього с. забари, серед 
знайомих розповсюджував чутки про те, що 
“скоро має бути переворот, ми знов будемо три-
мати гору і тоді ми покажемо цим бідняка”, а 
куркуль л-ко і.Н. сказав, що “до колгоспу ні в 
якому разі не буду записуватися, бо рано чи 
пізно знов прийдуть румуни і тим, хто за ра-
дянську владу, побачите що їм буде”20.  

серед поширених заяв, на фоні соціального 
антагонізму між маєтним селянством і 
біднотою, виділялися розмови про неминучу 
загибель радянської влади, про те, що 
“керівники срср не люди, а бандити, 
негідники, проти яких об’єдналися країни”. 
Певна річ, дії противника спрямовані на 
здійснення диверсій, збору шпигунської 
інформації та розвідданих, розповсюдження 
слухів тощо, мали місце у прикордонній смузі 
та в глибинці області. так, у населеному 
пункті булатовка менчжунської сільради 
колгоспник П-кий “вів відкриті розмови се-
ред селян про те, що москва і ленінград 
розгромлені німецькою авіацією”, а в селі 
кара-мурза громадянка б-ян, дружина вчи-
теля (а її сестра заміжня за священиком), 
зустрівши дружину голови сільради л-ку, за-
вила: “Ну що? дачники відступають? Не лег-
ко взяти і утримати бессарабію!”21. у деяких 
селах траплялися випадки диверсій, як у с. 
миколаївка, де 23 червня невідомим 
чоловіком було перерізано телефонний провід, 
а в інших селах округи невідомий вершник 
повідомляв населення про бомбардування і 
закликав від’їжджати у бік бендер22.  

окрему групу антирадянського елементу 
становили колишні білогвардійці та різні 

1 тут і далі у тексті статті автором з етичних 
міркувань не подаються прізвища повністю, 
а лише у скороченому варіанті.  
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промонархічні елементи, які з початком війни 
заявляли про себе відвертими висловлювання-
ми поміж населення, не уживаючи, однак, 
рішучих дій. білогвардієць і.є. к-ра із с. ма-
троска “закликав селян допомагати румунам 
в їхній боротьбі проти червоної армії”, жи-
телька ізмаїла П. з-ка, перебуваючи у 
бомбосховищі, гучно висловлювалася: “По-
живемо ще добре, не так як тут. гітлер знає 
що робить”. а родичка князя оболенського з 
с. бородіно П.-о.-ська систематично серед 
жінок розповсюджувала слух, про те, що 
“гітлер забере україну, бессарабію і 
кавказ”23.

судячи з інформації районних партійних 
органів, в ніч з 22-го на 23/Vі.41 г. “частину 
цього контрреволюційного елементу було ви-
лучено з району”, тобто заарештовано. у краї, 
хоч на нашу думку мало ймовірно, окрім па-
сивних висловлювань окремих противників 
радянських порядків, скоріше всього спричи-
нених розповсюдженням слухів румунськими 
й німецькими розвідувальними органами, мо-
лодь готувала збройні виступи. так, 23 червня 
спецслужбами було заарештовано й четверо 
учнів сьомого та восьмого класів середньої 
школи старокозацького району, у яких 
“знайшли і вилучили” зброю. Під час поперед-
нього допиту, вияснилося, що ці учні – діти 
куркулів, і ставили на меті відновлення 
“селянської радянської влади”. більш 
вірогідною може бути версія про превентивні 
заходи Нквс щодо нейтралізації т.з. антира-
дянського елементу, який з розв’язанням 
війни становив би небезпеку радянській владі. 

інформаційні зведення секретарів райкомів 
кП(б)у закінчувалися доволі пафосними за-
певненнями у тому, що попри зазначені факти 
наявності антирадянськи налаштованого еле-
менту, морально-політичний стан в районах 
здоровий. “біднота й середняки, - зазначалося 
в одному звіті, - підтримують усі заходи партії 
та уряду і готові в будь-який момент виступи-
ти зі зброєю в руках проти фашистів й 
відстояти країну рад. у всіх єдина мета – 
скоріше знищити фашизм”24. вагому частку з 
тих, хто готовий був підтримати комуністів 
становили колгоспники, колишні батраки та 
різний люмпенізований сільський люд, серед 
якого значна маса “була злиднями” і, маючи 
певну матеріальну вигоду, радо сприймала 
свого часу політику розкуркулення маєтних 
селян і становила опору радянізації у бесса-
рабському селі. 

Переважна більшість населення краю зай-
мала невиразну позицію, переважно 
вичікувальну, сподіваючись на покращення 
свого соціального становища в умовах чергової 
зміни правлячих режимів, які один від одного 
не були кращими. 

Найбільш активні та патріотично налашто- 
вані люди брали участь у різноманітних фор-
мах спротиву ворогові: хто у фортифікаційних 
батальйонах (по 500 чоловік у кожному) та 
бригадах поточного ремонту доріг, хто у транс-
портних бригадах підвезення для військових 
частин боєприпасів, продовольства тощо25. 
інші облаштовували шпиталі (наприклад, у 
татарбунарах і Шабо було обладнано 2 шпиталі 
на 150 ліжок26), записувалися у загони народ-
ного ополчення, хоча формування останніх 
здійснювалося не завжди на добровільній 
основі та й часу достатнього на їхню 
організацію, навчання і бойовий вишкіл не 
було. якщо в одеській і миколаївській обла-
стях Півдня україни багатотисячні ополченські 
підрозділи відіграли помітну роль в утриманні 
радянських позицій й допомозі кадровим 
військам рсча, то на ізмаїльщині лише кілька 
нечисельних загонів, як-то загін “дунай”, 
утворений з колишніх бійців-інтернаціоналістів 
в іспанії, проявляли зразки мужності й 
стійкості у боротьбі з ворогом. 

Переважно комсомольців, міліціонерів, 
працівників партійно-державного апарату 
приймали до винищувальних батальйонів – 
спецзагонів по 450 бійців в кожному районі, 
сформованих задля охорони оборонних 
об’єктів, боротьби з ворожим десантом, шпи-
гунами, розвідниками та диверсантами. що-
правда, більшість цих загонів не змогли вико-
нати свого призначення, через погане 
озброєння та слабку організацію. у межах 13 
районів прикордонної ізмаїльської області 
було сформовано біля 20 винищувальних 
батальйонів27. забезпеченість боєприпасами, 
вогнепальною зброєю та транспортом була 
вкрай низькою. саратський батальйон, на-
приклад, мав лише 12 гвинтівок, та й то 
застарілого зразка, перероблених з навчаль-
них тощо. 

На трудовому фронті також не все було так 
одностайно й організовано, як на сторінках 
звітів партноменклатурників. інакше як мож-
на пояснити втечу 9,5 тис. радянських функці- 
онерів та активістів з краю. Попри те, що 
працівники дунайських портів, залізничних 
станцій і вузлів робили все, щоби вивезти у 
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глиб країни матеріальні цінності, обладнання 
заводів і фабрик, сільськогосподарську техніку, 
зерно й худобу, навіть десятої частини від того 
з ізмаїльської області не було евакуйовано. 
Швидкий наступ ворога змушував все кидати 
на розграбування окупантів. 

отже, впроваджувана більшовицькою вла-
дою впродовж року (червень 1940 – червень 
1941) політика радянізації Південної бессарабії 
загострила морально-політичну ситуацію в 
краї. опираючись на раніше вже перевірені 
тоталітарні методи здійснення соціалістичних 
перетворень у зрадянізованих регіонах урср 
упродовж 1920-1930-х років, комуністи спро-
моглися протиставити собі (або зайняти пасив-
ну позицію) в умовах розв’язаної 22 червня 

1941-го року радянсько-німецької війни, роз-
куркулене й депортоване одноосібне південно- 
бессарабське селянство, позбавлених церков та 
репресованих церковнослужителів, лишили 
прав віросповідувати побожних людей, депор-
тували й виселяли десятками тисяч пред- 
ставників національних меншин краю на схід. 
На захист радянських кордонів від ворога ста-
ли військові частини й підрозділи рсча, пред-
ставники партійно-радянської й ідеологічної 
номенклатури, силові органи та спецслужби, 
виховані упродовж одного покоління в ра-
дянському суспільстві. ідеологічно й соціально 
диференційоване суспільство краю й 
позиціонувало себе відповідно в умовах 
розпочатої війни. 
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Южная Бессарабия: год советизации и первые дни войны

На основе научных достижений предшественников и малоизвестной документальной ар-
хивной базе показаны процессы советизации Бессарабского края накануне июня 1941-го, и реф-
лексии основных социальных групп на события первых дней войны, на нападение румыно-
немецких захватчиков на СССР. 
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Mikola Michailutsa
South Bessarabia: year of sovetization and the first days of war

The processes of sovietization of Bessarabian region in June 1941 and reflection of major social 
groups on the events of the first days of war, on the attack of the Romanian-German invaders in the 
USSR are shown in the article, based on the scientific achievements of predecessors and little-known 
documentary base.
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