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Постановка проблеми. Щодення освітян 
україни першої половини хх століття 

було обірване німецько-радянською війною. Те, 
що раніше підпадало під категорію унікального, 
стало рутинним. студенти та їхні наставники під 
тиском обставин змінили як обжитий простір, 
так і саму сферу діяльності. війна дісталася те-
ренів Полтавщини у серпні 1941 року. звідтоді 
до 23 вересня 1943 р. регіон був під контролем 
німецької адміністрації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. на-
уковці вдавалися до аналізу побуту українців як 
окупованих територій україни загалом (Т. врон-
ська «в умовах війни: життя і побут населення 
україни (1943-1945 рр.)» (київ, 1995), так і різних 
регіонів республіки (Т. заболотна «Повсякден-
не життя населення києва в роки нацистської 
окупації 1941-1943 рр.» (київ, 2008), в. реве-
гук «Полтавщина в роки другої світової війни  
(1939-1945)» (Полтава, 2004). увагу істориків 
привертали питання специфіки будення в за-
лежності до соціального та гендерного критеріїв 
(Т. нагайко «Повсякденне життя сільського насе-
лення у 1941-1945 рр. (на матеріалах централь-
них областей україни» (Переяслав-хмельниць-
кий, 2009), (к. кобченко «жінки центральної 
та східної Європи у другій світовій війні: ген-
дерна специфіка досвіду в часи екстремального 
насильства: зб. наук. праць» (київ, 2015).

Метою даного дослідження є аналіз життя 
студентів у часи евакуації Полтавського педаго-
гічного інституту до Тюмені, що, по суті, означа-
ло для студентів бути кинутими напризволяще.

хронологічні межі статті охоплюють період 
окупації Полтавщини з серпня 1941 по 23 ве-
ресня 1943 року. географічні межі цієї публі-
кації в основному пов’язані з Полтавщиною 
та обласним центром. у межах наших пошуків 
ми вдаємося до взаємодоповнюючих методів ма-
кро- та мікроісторичних студій. джерельну базу 
становлять 1028 підшивок під загальною назвою 
«особова справа студента» Полтавського педаго-
гічного інституту імені в. г. короленка, які на-
вчалися у закладі з 1942 по 1953 роки.

виклад основного матеріалу. у наших ранніх 
розвідках ми вже торкалися теми специфіку за-
лучення студентів до різноманітної активності на 
окупованій території [1], так само як і про стра-
тегії уникнення співпраці з німцями [2]. у цій пу-
блікації звернемо увагу на тих молодих людей, 

які були змушені працювати у кардинально про-
тилежних отримуваному фаху галузях. інколи 
сфера працевлаштування залежала від талантів, 
які, з рештою, врятували двох студентів від на-
бору до німеччини. Так, студентка фізмату віра 
Матвійчук стала хористкою у «вар’єте» Полтави 
[3, арк. 2], а ліда застіжка з російського відділу 
працювала у хоровому гурткові решетилівсько-
го будинку культури не стільки заради грошей, 
скільки аби уникнути вербовки [4, арк. 5].

іншою малочисельною галуззю було садівни-
цтво у місті – лише 2 молодих людей зауважили 
про участь в озелененні обласного центру в часи 
окупації. напевне, і в цій категорії могло б бути 
більше учасників, бо робота була сезонною. Тим 
паче, що такі молоді люди, як студентка при-
родничий Т. овчаренко, знали практичну сторо-
ну справи добре [5, арк. 1]. але тільки одна осо-
ба – студентка фізмату ганна черняк – мала 
офіційну посаду садівника паровозоремонтного 
заводу, після того, як за станом здоров’я була 
оголошена непридатною для відправки до рейху 
[6, арк. 1]. Поруч із цією групою були студенти, 
які працювали на лісопосадках по області (5 осіб). 
наприклад, катерина Шкребела з мовноліту по-
лола та садила молоді саджанці у лісництві. од-
нак, в автобіографії пояснювала свою зайнятість 
безвихіддю: їй, як доньці убитого партизана, по-
стійно погрожували вивезенням до німеччини 
та фізичним знищенням [7, арк. 5]. думаємо, що 
тлумачити себе як «жертву обставин» було по-
трібно не стільки адміністрації інституту, скіль-
ки для психологічного комфорту самої студенти, 
аби не відчувати себе «поплічницею окупантів». 
іноді на таких роботах студенти опинялися за 
дивних обставин. скажімо, Поліна Пономаренко 
працювала вчителькою в Макіївці на донеччині, 
закінчивши Полтавського інститут народної осві-
ти. коли ж почалася окупація краю, майбутня 
студентка педінституту пішки прийшла до рідної 
Полтави і влаштувалася на лісопольові у маєток 
імені Шевченка [8, арк. 4].

робота у державних маєтках та на приватних 
квартирах була дуже розповсюджена серед ко-
лишніх студенток педінституту (18 осіб отриму-
вали прибуток саме з цього). з їх числа шестеро 
виконували обов’язки і хатніх робітниць, і пра-
цівниць поля [9, арк. 2]. Штовхало до працевла-
штування туди одне: страх бути відправленим на 
захід. це спонукало до оформлення на роботу до 
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держмаєтку станції «Божково» Марфи Штепури 
з українського відділу [10, арк. 3]. це була важка 
робота для колишніх студенток і за поєднанням 
обов’язків, і за витратою сил. не дивно, що ді-
вчата змінювали її за якийсь час. Так, катерина 
носенко свого часу втекла до держмаєтку с. кус-
толове новосанжраського району Полтавщини 
від вербовки, думаючи, що там буде легше, аніж 
на громадському дворі. але «через важкі умови 
праці», як сама зауважила, перейшла на робо-
ту на Малоперещепинський плодово-овочевий 
пункт [11, арк. 2]. загалом, 10% з числа працюю-
чих трудилися прибиральницями та покоївками 
у різних господарів. іноді вони просто були ку-
харками, як Тамара квятковська [12, арк. 2].

Майже 1/5 усіх студентів знаходила роботу 
у конторах різного типу (34 особи). Молодь, яка 
вчилася в основному на фізико-математичному 
факультеті, брали на посади рахівників та се-
кретарів [13]. на другому місці стояли вихован-
ці природничого факультету; хоча й траплялися 
й філологи на посадах калькуляторів, як ольга 
Шульга, яка після окопних робіт влаштувалася 
рахівником будівельної групи станції «Полта-
ва-Південна» [14, арк. 6]. Прикметно, що ті, хто 
працював, говорячи сучасною мовою, «в офісах», 
у часи окупації, чи не найбільше намагалися не 
просто констатувати факт роботи, але й шукали 
тлумачення своїй зайнятості. Мотиви для робо-
ти на ворога були різними. ганна антоненко по-
яснювала, що влаштувалася в контору колгоспу 
імені куйбишева лазорківського району «ви-
падково, за допомоги подруги» [15, арк. 4]. ольга 
Перегонова з природного факультету поясню-
вала працевлаштування крайньою скрутою. ді-
вчина не змогла евакуюватися, коли у неї був 
шанс, бо у неї хворів син. натомість її чоло-
вік швидко кинув дружину і зник син помер на 
другий день після евакуації. сама вона, до того, 
як влаштуватися табельницею при будівельній 
фірмі, «довго жила у голоді, рік продавали речі 
свої і чоловіка, щоб вижити» [16, арк. 16-17]. на 
посаді секретаря меблевої фабрики через страх 
бути вигнаною до німеччини опинилася сту-
дентка віра Матяш [17, арк. 7].

хоча робота в конторах сама по собі не звіль-
няла від трудової повинності у рейхові. Ми ба-
чимо це з прикладу іншої студентки, Марії 
Штепи, яка після окупації працювала діловодом 
у себе вдома в кременчуці у фінвідділі. отри-
мавши посвідчення про вербовку до німеччини, 
вона написала заяву про звільнення за станом 
здоров’я згідно з фіктивною довідкою від лікаря. 
і вже за два місяці знову вийшла на роботу ка-
сиром-калькулятором їдальні ремісничого учи-
лища [18, арк. 3].

серед інших чітко визначених занять, 4% 
з усіх працюючих (7 осіб) заявили про свою за-
йнятість на будівництві на шосейних доріг, як 
студентка російського відділу катерина іваненко 
[19, арк. 2]. інша категорія молодих людей та-
кож чітко встановлювала місця своєї занятості, 
як умовно можна назвати заводами, фабриками 
та промислово-виробничими об'єктами, де були 
задіяні 24% працюючих (41 особа). окремим, як 
вірі киві, відносно пощастило бути на посаді 
кресляра на Полтавському паровозоремонтному 
заводі, про що дівчина сама зауважувала, порів-

нюючи роботу, яку вона виконувала із працею 
у колгоспі [20, арк. 6]. інші 3 особи (7,5% з цієї 
групи) знайшли прихисток у Полтавському ін-
ституті кормів [21, арк. 4]. звісно, що це була ни-
зова робота, бо майбутні філологи не були обі-
знані із тонкощами сільськогосподарської галузі. 
Так само, як і в роботі експедиторів хлібозаводу 
[22, арк. 1]. дівчата з педінституту йшли пра-
цювати швачками: 15% (6 осіб) абітурієнтів по-
воєнного десятиліття були задіяні у цій галузі 
на різних підприємствах: троє на фабриці «ре-
монт трикотажу» [23, арк. 2], інші троє – в артілі 
«Швейпром» [24, арк. 2].

Близько 10% молоді (4 особи) після нетрива-
лого навчання в художній школі стали майстри-
нями райспоживспілки у Полтаві, розмальову-
ючи іграшки [25, арк. 3]. стільки ж студентів 
виконувало різну роботу на пунктах заготівлі 
зерна та на сепараторних пунктах [26, арк. 3]. 
жінки йшли й на важкі роботи: в кар’єрі на від-
вантаженні піску [27, арк. 1] та на торф’яниках 
у чорнухах та нових санжарах [28, арк. 1]. од-
нак, навіть така, здавалося б, важка робота не 
змивала плями із совісті дівчат. вони намагалися 
якомога чіткіше окреслити своє безвихідне ста-
новище перед влаштуванням на роботу в авто-
біографіях. наприклад, олександра авраменко 
зауважувала, що працювала з відразою, бо німці 
спалили її батька Йосипа авраменка та все їхнє 
майно [25, арк. 3]. лідія Московченко наголошу-
вала, що згодилася на роботу у майстерні «через 
голод та безробіття… після втечі від вербовки» 
[26, арк. 3]. а надія гудзенко, виправдовуючись 
за роботу у собківській торфартілі в нових сан-
жарах, наголосила, що потім все ж працювала 
в лазареті, допомагаючи пораненим червоноар-
мійцям після визволення міста [29, арк. 2].

як бачимо, зайнятість студентів у подібних 
організаціях була здебільшого у якості найниж-
чої за кваліфікацією робочої сили. Ми виділи-
ли їх в окремий блок виключно через їхню само 
ідентифікацією з окремим професійним спіль-
нотами. Більшість же просто констатували, що 
були чорноробами (25%, або ж 43 особи із 173). 
Майже всі історії починалися однаково: молодь 
була відправлена на риття окопів або була за-
лучена на сільськогосподарських роботах по зби-
ранні врожаю хліба та прополці цукрового буря-
ка [30, арк. 1].

Повернення додому супроводжувалося без-
альтернативністю працевлаштування в окупо-
ваному обласному центрі «на чорних роботах» 
[31, арк. 2]. зазвичай, молоді люди довго не за-
тримувалися на одному місці. часто починали 
шлях на квартирах кухарками, гувернантками 
чи простими прибиральницями [32, арк. 2]. на-
приклад, зоя жукова після приватної кухні пра-
сувала та шила білизну у пральні при відділі 
сестринства німецького червоного хреста, «заро-
бляючи цим копійки», а вже згодом на якийсь 
час влаштувалася телефоністкою пожежної ко-
манди [33, арк. 8].

часом у розряді чорноробів студенти опиня-
лися через непокору німецькій окупаційній владі. 
олександра Пасько з природничого факульте-
ту починала трудовий шлях в райхскомісаріаті 
україна прибиральницею на залізничній стан-
ції, два місяця мила підлогу та відвантажувала 
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продуктів у магазині, аж поки дівчину не взяли 
на посаду табельниці на Полтавський паровозо-
ремонтний завод. однак, влітку 1943 р. за неві-
рне виконання німецьких наказів українку зно-
ву перевели у чорнороби. з остраху за подальші 
репресії, вона два наступних до звільнення міс-
та місяці переховувалася по горищах та навіть 
у лісі [34, арк. 3].

еталоном долі покинутого студента педагогіч-
ного інституту, який повинен був микатись у по-
шуках долі у військових умовах без належної 
професійної підготовки є історія студентик фіз-
мату галина Турбіною. вона пройшла чи не всі 
етапи, виокремлені нами у ході роботи з числен-
ними біографіями освітянської молоді. Тут, аби 
побачити закономірності, наведемо уривок з жит-
тєпису двадцятирічної студентки без коментарів: 
«під час німецької окупації я місяці три жила 
у карлівці. Перший час було дуже важко жити, 
продукти харчування можна було дістати тільки 
у селі шляхом обміну речей чи інших продук-
тів, як мило, сірники, сіль та інше. Близько року 
я ніде не працювала, але, щоб не потрапити в ні-
меччину, прийшлося все ж працювати. спочатку 
працювала на так званому «паперовому складі», 
де приходилося вивантажувати та навантажу-
вати пакети паперу. Пізніше я була переведена 
у фінансову контору, бо важку роботу викону-
вати я не могла. скоро служба, де я працюва-
ла, була переведена до дніпропетровська, багато 
працівників поїхало з ними, але я не захотіла 

з ними їхати і поступила до ППрз [Полтавський 
паровозоремонтний завод] в електроцех табель-
ником. Працювала до лютого. у лютому, коли 
червона армія підходила до Полтави, завод був 
оточений і багато працівників були відправлені 
до німеччини. у цей час я була вдома (пішла на 
обід). Після того випадку я більше не пішла туди, 
а влаштувалася знову у фінансову кантору при 
управлінні залізниці» [35, арк. 2зв-3].

не можемо оминути й ту категорію студен-
тів Полтавського педагогічного інституту 1943-
1953 років, котрі вказали у своїх автобіографіях, 
що не працювали ніде під час окупації. їх було 
13,7% (141 особа із 1028). серед них були ті, хто 
визначав свою зайнятість як «домогосподарка» 
[36, арк. 2]. інші ведення домашнього господар-
ства в окупованій країні не називали специфіч-
ним видом роботи. незадіяність на виробництві 
колишні студенти пояснювали неможливістю 
евакуюватися, відсутністю фінансів для виїзду 
з села для пошуку роботи чи хворобу [37, арк. 2]. 
значна ж кількість студентів повоєнних років 
в часи окупації просто була менша 15 років, аби 
мати трудовий стаж на окупантів [38, арк. 2]. 
Молоді з цієї категорії навіть доводилося при-
возити спеціальні довідки, що підтверджували 
їхній статус. наприклад, Потоцька сільрада ви-
дала такий документ надії Марковій, стверджу-
ючи, що дівчина двадцятирічна абітурієнтка не 
була ані остарбайтеркою, ані залученою до робіт 
в україні [39, арк. 4].
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summary
the article illustrates the employment of the graduates of the poltava pedagogical institute in 1943-
1953 in various jobs in the occupied country. The author analyzes the reasons for entering this or that 
work. the publication demonstrates patterns of students’ behavior in extreme conditions of war. partly 
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