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ІСТОРІОГРАФІЯ РАДЯНСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ
В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
Стаття присвячена характеристиці наукового доробку з історії радянського партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни. Основна увага приділена науковим розвідкам,
що відображають різноманітні сторони повсякденного життя радянських партизанів. Автор
аналізує роботи радянських, зарубіжних та українських істориків, виділяє етапи вивчення
цього питання. У статті виділені магістральні напрямки вивчення партизанського руху, що
стосуються повсякденного життя особового складу партизанських формувань. Автор робить висновок, що комплексного дослідження партизанського життя на території України в
роки Великої Вітчизняної війни досі немає.
Ключові слова: історіографія; радянський партизанський рух; повсякденне життя.
Постановка проблеми. За радянські часи дослідження партизанського руху відбувалось в межах загальної концепції історії Великої Вітчизняної війни, коли всі
дослідження повинні були відповідати жорсткій схеміконструкції, відхилення від якої не допускалося. Історіографія цієї події аж до розпаду СРСР постійно знаходилась під контролем держави й багато в чому перетворилась на галузь партійної пропаганди [1]. На вивчення повсякденного життя комбатантів, а тим більше
партизан, впливало декілька чинників. По-перше, у
радянські часи були вироблені пріоритетні напрями

вивчення партизанського руху, до яких належали бойові дії партизанів, їхня політико-агітаційна діяльність,
масова допомога мирного населення партизанам, а
інші питання та напрями дослідження залишалися або
забороненими, або не вписувались у загальну "радянську" модель історії. По-друге, історія партизанського руху занадто ідеалізувалася, романтизувалася та
глорифікувалася, що не завжди відповідало об'єктивній
ситуації, а приватна сфера життя взагалі вважалася
ненауковим напрямом дослідження, на яку було накладене своєрідне табу. Отже, є всі підстави говорити
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про необхідність аналізу здобутків дослідників із поставленого питання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В історіографії немає комплексного дослідження повсякденного
життя радянських партизанів на території України в роки
Великої Вітчизняної війни. Проте у вітчизняній і зарубіжній літературі накопичилася значна кількість історіографічного матеріалу з окремих аспектів проблеми,
що потребує аналізу й узагальнення.
Метою цієї роботи є аналіз наукової літератури з
проблеми вивчення повсякденного життя радянських
партизанів на території України.
Виклад основного матеріалу. Наявність численних
історіографічних робіт з історії радянського партизанського руху [1-7] дає можливість при аналізі ступеня вивченості проблеми не зупинятися докладно на дослідженнях з історії становлення, розвитку та підсумках
партизанського руху, а зосередити увагу на розвідках,
які так чи інакше торкаються повсякденного життя радянських партизанів.
Існуючу наукову літературу про партизанський рух
можна умовно розподілити за проблемно-хронологічним принципом. Крім того, певний вплив на дослідження історії партизанського руху справляє походження
авторів (вітчизняна література, близького та далекого
зарубіжжя).
Основний доробок з історії радянського партизанського руху становлять дослідження радянських істориків.
Історіографію цього блоку можна умовно розділити на
три періоди. Перший - від початку Великої Вітчизняної
війни до кінця 1950-х років; другий - із кінця 1950-х років
до середини 1980-х років; третій - із середини 1980-х
років до 1991 року.
Перший період характеризується початком систематичного вивчення історії партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни. Перші статті, нариси, оповідання й повідомлення про дії партизанів на окупованій території республіки з'явились уже в роки війни.
Наприклад, під час війни вийшли роботи відомих радянських істориків І. І. Мінца, [8], Р. І. Сидельського [9],
керівників боротьби у ворожому тилу П. К. Пономаренка [10], Т. А. Строкача [11], журналіста Т. Гладкова та
партизанського комісара й командира Л. Кизі [12]. У
подібних роботах можна знайти тільки опосередковані
відомості про повсякденне життя партизанів, зокрема
в контексті ідеологічної, політичної, виховної роботи в
загонах.
Цінність цих робіт полягає в тому, що вони писались
по "гарячих слідах". Але природно, що вони мали не
науково-дослідний, а швидше публіцистичний та агітаційний характер. Треба враховувати й той факт, що при
підготовці цих видань бракувало достовірної інформації,
тому окремі факти були необ'єктивні. Для робіт цього
періоду характерна надмірна ідеологізація, шаблонність напрямків наукового пошуку та висновків, акцентування переважно на позитивних аспектах, слабкість
науково-довідкового апарату, недостатність систематизованої джерельної бази.
Другий період розвитку радянської історіографії характеризується активізацією наукових пошуків. Саме в
цей час були опубліковані фундаментальні праці з
історії СРСР періоду Великої Вітчизняної війни [13-15].
Попри ідеологічне забарвлення ці роботи містять значний фактологічний матеріал. До цього періоду відносяться перші узагальнюючі праці з історії України та
історії партизанського руху в роки Великої Вітчизняної
війни [16-18], у яких порушуються проблеми організації
партизанських груп, закладки баз, допомоги мирного

населення й підпільних організацій партизанам, кількості продовольчих трофеїв.
Видання документів і матеріалів, накопичення науково-дослідницьких розвідок обумовило появу в 6080-х роках ХХ ст. великої кількості монографій з історії
партизанського руху. Серед комплексних праць у першу чергу треба згадати двотомник "Народная война в
тылу фашистских оккупантов на Украине" [19], у якому
значна увага приділяється розгляду матеріального
життя партизанів, їх медичного забезпечення, суспільно-політичного життя й дозвілля. Проте поза увагою
авторів залишилися помилки, які були допущені при
створенні партизанських загонів, діяльність партійного керівництва не піддана критичному аналізу, не висвітлюються питання приватного життя партизанів, а також факти мародерства.
Чимало уваги дослідники присвятили вивченню
різних аспектів партизанської боротьби проти окупантів
у роки Великої Вітчизняної війни, які тим чи іншим чином пов'язані з повсякденним життям партизанів. Актуальною проблемою для радянської історіографії стало питання матеріально-технічного забезпечення
партизанських формувань із радянського тилу [20-22].
Радянські вчені досліджували також феномен виникнення й функціонування партизанських країв та зон на
території України [23-25], наявність яких позитивно
вплинула на деякі сфери повсякденного життя партизанів. Питання різноманітної допомоги партизанським
формуванням з боку підпільних організацій та населення окупованої території порушувалося В. І. Кучером
та А. Й. Залесським [26, 27].
Масово-політична, агітаційна складова повсякденного життя радянських партизанів привертала увагу
багатьох дослідників. Особливості, тематика, форми й
методи політичної роботи з особовим складом партизанських формувань і мирними жителями охарактеризовані в статтях М. В. Коваля, П. О. Савчука, В. І. Кучера,
В. А. Чумака, В. А. Царкова, Б. Чертока [28-31]. Питання
масово-політичної роботи партизанів відображені в
монографіях І. П. Стафійчука, Г. Т. Горобця, А. Ф. Юденкова, І. А. Івлєва, І. Я. Жученко, П. А. Савчук [32-36]. Усім
названим роботам притаманне висвітлення лише позитивних рис у проведенні масово-політичної роботи в
середовищі партизанів, наводяться однакові кількісні
дані й подібні приклади.
Культура, медичне обслуговування партизанів також потребували вивчення істориками. Ґрунтовним
дослідженням культурного життя радянських партизанів є робота М. В. Коваля [37], музичну складову дозвілля партизанів розкриває Л. Носов [38].
Питання медичного обслуговування радянських
партизанів більшою мірою висвітлювалося в роботах
колишніх медиків партизанських з'єднань [39-41], і недоліком цих робіт є те, що в них багато уваги приділяється описам власне процесу та методиці лікування різноманітних захворювань та поранень, проте вони не
містять історичного аналізу фактичного матеріалу.
Найбільш значущою в дослідженні цього питання є робота М. І. Петрова [42], у якій охарактеризовано процес
створення партизанського медичного пункту, виділена
роль Українського штабу партизанського руху (далі УШПР) в організації медичної допомоги партизанам,
наведено багато прикладів, охарактеризована санітарна робота в з'єднаннях.
Третій період історіографії партизанської боротьби
розпочався одночасно з процесами реформування
радянського суспільства. У цей час спостерігаються
певні зрушення в теоретико-методологічних підходах
до вивчення історії війни та конкретно-теоретичних дос-
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лідженнях. У цей період поряд із комплексними дослідженнями [43] науковці продовжують вивчати окремі
питання партизанського руху, такі як допомога радянським партизанам із радянського тилу [44], різноманітна
діяльність УШПР [45].
Історіографію проблеми збагатили й зарубіжні історики. Німецькі дослідники, наприклад, вивчали партизанський рух для створення різних інструкцій з організації боротьби з ним [46, 47], тобто прагматично підходили до вивчення цього питання. Інтерес викликає монографія Н. Мюллера "Вермахт и оккупация" [48], у якій
автор висвітлює роль вермахту і його керівних органів у
розробці й здійсненні планів із запровадження на окупованій території Радянського Союзу окупаційного режиму. Найбільш значущими для дослідження повсякденного життя радянських партизанів стали праці англомовних істориків. Так, англійці Ч. О. Діксон і О. Гейльбрун [49] звертали увагу на форму одягу, продовольче
постачання, місця розташування радянських партизанів. У колективних працях американських дослідників
за редакцією Дж. Армстронга [50, 51] наводяться окремі приклади продовольчого та матеріального постачання партизанів, побіжно характеризуються табори
партизанів. Окрему увагу приділили вчені характеристиці морального стану радянських партизанів, фактам
порушення дисципліни. Досить докладно авторами
вивчається партизанська пропаганда серед місцевого
населення, акцентується увага на феномені партизанських зон.
У російській історіографії Великої Вітчизняної війни
на початку 90-х рр. XX ст. - початку XXІ ст. починається
новий період, який характеризується пошуком нових
теоретико-методологічних основ історичної науки й
інтерпретації історичних подій військового періоду, переглядом ряду традиційних постулатів, плюралізмом
думок, виробленням нових підходів до висвітлення подій
та фактів Великої Вітчизняної війни. Історіографічний
доробок з питань радянського партизанського руху
доповнюють як узагальнюючі дослідження [52, 53], так
і роботи, присвячені окремим, раніше не розкритим
аспектам партизанського руху [54].
Нові публікації про партизанський рух відрізняються більш критичним підходом, автори звертають увагу й
на недоліки, прорахунки в організації й керівництві
партизанськими силами в роки війни. Питання історії й
теорії, термінології партизанського руху, досвіду організації "малої війни" в 20-30-х роках ХХ ст., а також матеріального забезпечення партизанських загонів глибоку розробку одержали в дослідженнях В. І. Боярського [55, 56]. А. Ю. Попов [57] торкається проблеми дисциплінарних порушень у партизанських формуваннях,
зокрема пияцтва й сексуальної розбещеності.
Закордонний історик російського походження О. Гогун у дослідженні "Сталинские коммандос" [58] акцентує на проблемних питаннях історії радянської партизанської війни, таких як мародерство, дисциплінарні
порушення, внутрішні конфлікти, нестатутні відносини
всередині партизанського середовища.
Питання партизанської боротьби продовжують
вивчати Н. Ф. Азясський, А. Орлов, В. А. Пережогін,
А. С. Князьков [59-62]. Вони підкреслюють завдання
партизанського руху, порушують питання підготовки
партизанської боротьби в 30-х роках ХХ ст., аналізують
проблеми матеріально-технічного постачання, висвітлюють роль авіації й партизанських країв для розвитку
партизанської боротьби.
Із проголошенням незалежності України й розбудовою державного суверенітету історичні дослідження
в Україні почали оновлюватися та якісно змінюватися.
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Сучасний період вивчення історії Великої Вітчизняної
війни характеризується залученням нових архівних і
документальних джерел, переосмисленням причин,
характеру і наслідків Другої світової війни для України.
До таких робіт належить і монографія А. С. Чайковського [63], у якій автор порушує замовчувані раніше факти партизанської боротьби, такі як бандитизм, мародерство, аморальна поведінка партизанських командирів, взаємовідносини бійців усередині з'єднань, ставлення партизанів до жінок.
Останні здобутки вітчизняної історичної науки у вивченні партизанського руху зосереджені в книзі "Безсмертя. Книга Пам'яті України. 1941-1945" [64]. У науково-довідковому виданні "Україна партизанськ а.
Партизанські формування та органи керівництва ними
(1941-1945 рр.)" [65] висвітлена історія створення партизанських формувань, що вели бойову та диверсійну
діяльність в Україні та за її межами під час Великої
Вітчизняної війни; розкриваються питання організації
та основні напрямки діяльності УШПР, нелегального
ЦК КП(б)У, обласних штабів партизанського руху.
У 2011 р. побачило світ ґрунтовне колективне видання "Партизанська і підпільна боротьба в Україні
(1941-1944): Історія, люди, пам'ять" [66], у якому висвітлені труднощі періоду розгортання партизанської боротьби, керівництво партизанським рухом, допомога
УШПР, форми й методи, масовість партизанської боротьби, характеризується медична служба партизанських загонів, матеріальне забезпечення партизанів.
Радянський партизанський рух є предметом вивчення вітчизняних істориків-архівістів В. С. Лозицького
та А. В. Кентія [67-69]. Серед інших питань автори характеризують матеріально-технічне постачання та медико-санітарну службу партизанських з'єднань, розкривають ідеологічну функцію, організаційно-правові,
матеріальні, морально-психологічні аспекти партизанського руху. У виданнях висвітлюються стосунки
партизанів з мирним населенням, моральне обличчя
партизанських командирів, пияцтво, сварки в партизанському середовищі, звертається увага на факти
мародерства, насильства з боку партизанів.

Висновки
Отже, огляд історичної літератури з історії партизанського руху на окупованій території в роки Великої
Вітчизняної війни свідчить про те, що проблема одержала досить широке висвітлення. Історики накопичили значний фактологічний матеріал та зробили певні
узагальнення. Науковці досліджували багато питань
історії партизанської боротьби, у яких розкривали деякі
аспекти повсякденного життя радянських партизанів
на території України в роки війни. Проте аналіз свідчить,
що повсякденне життя радянських партизанів на території України досі не стало предметом спеціального й
глибокого наукового дослідження, вивчалися лише окремі аспекти теми. На сьогодні радянський партизанський рух набув в історичних дослідженнях суперечливих
оцінок, особливо це стосується взаємовідносин із місцевим населенням, приватного життя, морального стану.
Саме неупереджене дослідження повсякденного життя радянських партизан допоможе розв'язати деякі з
проблемних питань історії партизанської боротьби.
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ИСТОРИОГРАФИЯ СОВЕТСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Статья посвящена анализу советских, зарубежных и современных украинских научных исследований
по истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Автор делает акцент на исследованиях, которые касаются повседневной жизни советских партизан. В статье выделены основные этапы развития исторической мысли по данному вопросу, а также приоритетные направления изучения партизанского движения, касающиеся повседневной жизни партизан. Автор делает вывод о том, что комплексное исследование жизни и быта советских партизан на территории Украины в годы Великой Отечественной
войны отсутствует.
Ключевые слова: историография; советское партизанское движение; повседневная жизнь.
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THE HISTORIOGRAPHY OF THE SOVIET PARTISAN'S MOVEMENT
IN THE GREAT PATRIOTIC WAR
Article is devoted to the problem of scientific study of the Soviet partisans' everyday life on the territory of
Ukraine during the Great Patriotic War in the Soviet, foreign and modern historical literature. The author observed
works on the matter from the beginning of war and to the present which cover some aspects of partisan everyday
life. The main stages of its studying are allocated and characterized within a raised problem. The author pays
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attention to a thematic variety and the priority directions of research on given subject. Historians highlight different
problems such as endowment of the Soviet partisans, political agitation and propaganda campaign among partisans'
formations personnel and population of the occupied territory, existence of partisan's territories and zones in the
occupied territory, the civilian population aid to partisans, medical care and leisure of activities of the Soviet
partisans.The conclusion is drawn that given problem did not become a subject of concrete historical research but
works of the Soviet, foreign and modern Ukrainian researchers under this review focused the reader's attention on
some separate plots of the Soviet partisans' everyday life. The author comes to the conclusion that given problem
is the perspective direction for further historical research.
Key words: historiography, Soviet partisan's movement, daily life.
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