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|1огорслов А.А.

диРшктоР мико.]1А[вського оБлАсного АРх1ву

пвР|оду*."чъ1т,""''&ж}т|туцт_туц4Рок1в

Ба:кливото темою для досл1дник1в с доля культурного надбання укра!нського народу' частина якого вщачена в ясорнах фуго] св!тово] в!йни. 3начна к1льк|сть ц1нностей, залитшених радяноько1о владо}о напризво]ш|ще, потрапила до рук н1мецьких загарбник1в, а провину за це кар€}пьн| органи у повоенний пер1ол перек.]1адади на перес1чних щомадян.
|{1сля утворення 1!1икола1всько] облаот| (вересень |937 р. ) 1 до 1939 роч йикола!вський обласний !сторинний арх|в знаходу\вся у п!дпорядчванн| йикола!воького обласного арх1вного управл|ння' як9 в с!чн| 1939 р. передано до системи нквс1.
} серещан| лит1н'{ 1941 роц лерхсавн| арх|ви 9кра|ни отрима.]1и циркуляр про евакуац|:о
сещетних та |тп:лих пер1порядних фотц|в з одночасною л|квйац|е}о тих, як! не вдасться вивезти. 1{атер|али, що не мш1и оперативно|0 1 наукового значен}{'{' знишув[}пися.
|1роте з€ш|и|пилось чим.|"ло 1сторииних документ1в' еващ/|овати як1 виявиллось немо)кливо чорез в|дсщн1сть щанспорц. 3 огляду на це з 1!1иколаева вивезли невелит9 к|льк1сть матер1ал|в. ! пер1од з 4 до |2 сертптя було проведено мас|птабну робоц з в1дбору дотумент1в' цризначених до 3нищення. 3 5 до 10 серпття 1941 рощ арх|вн| документи з| сховищ вивозилися п'ятьма ма|шинами удень | вноч1 на елещростанц1ю, хл|бозавод, лазн| та |ншт! установи, забезпечен1 в!дпов|дното охороно1о, де йллдло спалення документ1в у печах зазначених п1дприемств2. Аквутяви;тося п1зн!тше' зни11ц.[ш.! не вс1 арх!вн1матер|али.

,{ирекплвото рейхсм1н|сща оцпован!л( радянських областей А. Розенберга рейском1сару 9кра!ни Б. |{оху в|д 3 т<овтня 1941 року наказув!тлось взяти на обл|к все
кульцрне майно, яке могло бщи матер|алом для вивчення |деолог1нного супротив_
ника нац1онал-соц|ал|зму лосл|дкень н!мецько| наукиз. |{|д час окупац|{ арх!в знаходився у п1дпорядтуванн1 арх|вного управл1ння <1мперського м1н1стерства ощ/пованих сх|дних територ|й>> або як його що н€вив€ш1и - пптабу Розенберга' [{а окупован!й
територ1| в його функц!{ входило: управл|ння окупованими радянськими територй-

ми' а тако)!с вив|з звйти музейних екопонат1в, !сторинних дотумент|в, б1бл|отек, книгосховищ та 1нплих матер|шльних 1 культурних ц|нноотей{.
3 огляду на необх|дн1сть розкриття окремих елемент|в механ|зму повоснних ста_
л1нських репрес|й проти цромадян, як| вимушлено зали1пилисяна окупован1й г1тлер|вськими в|йськами територ1| !кра|ни | змутпен| були виконуьати накази окупац1йно| влади, а також дослйхсення 1отор1[ розщабування загарбниками кульцрно] спадщини на:по! нац|[, виникла потреба на прик.]|ад1 арх|вно| справи Ё.Б. {еханович роз-

щити

деяк1 аспекти проблеми.

Ё. !ехановив5 на понатт9 )ковтня 1941 року !1 признан'или.дийикола!вського
обласного арх|ф. з |927 до 1930 роч вона ме|шкала раректором
3а клопотанням
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3о\1з чолов|ком у !ен|нщад1, викладаларос|йську мовута л|терацру в трудов{й тпко-т|

]*|р

52. |[от1м впродовя{ двох рок|в

ме1шк€ш1а

в 1!{иколасв!, де викладала т| )к пред-

з лютого 1933 до кв1тня 1934 року була зав1дутоното начаст'|ни
на
вен|рн1х
вчально|
роб1тниних курсах у м. -{рославл|. 3 цього насу займа.1ася педагог1чното дйльн1стто. Фдин р|к працтова]1ана ч/рсах з п1дготовки до всцпу
1 вищ| навчальн1 заклади' Ёа пооаду директора арх1ву || признанили, оск1льки з 1938
:о 1940 рощ працк)ва]1а у ньо|шу науковим сп|вроб|тником7. } 1940 роц| у зв'язку з
пог|ртпенням здоров'я робоц в арх|в| зали[шипа ! перейплла в |!1узинний техн1кум, де
злетй в щудов|й тпкол1 ]\ъ 2.

1працтова"гла до початку в|йни.

!{а окупован|й територ|| залиптилась !{е з власно| вол|. .{ванадцятого липня |94|
року разом |з батьком ви!хали на збирання вроя€|о в радгосп |мен|,{имитрова в [ерновському район|. 25 лилня повернулися знову до 1!1иколасва, так як !]{ батько !еханович Б|ктор Бладиславовии (професор, зав|дуван кафедри суднобулрання 1!1икола!вського кораблебуд1вного |нстицту)8 мав <<бронь> 1 п!длягав евакуац1|, а разом |з ним
] його донька. |[|сля прибуття з польових роб|т9вони д|зналися, що ева|9ац!я в|дкладена до особливого розпоряд}кення. 3 цього часу разом |з р1дними ме1пк€ш1а в 1!1ико--тасв| до 13 серпня, коли була оголо|пена терм|нова еващацй 1Фраблебуд|вного 1нстицц. Фск1льки батько сильно захвор|в, |х родина не евац}овалася, азал'\[лиласяу
йиколаев|. 16 серпня м!сто захопили н|мецьк| в|йська.
|[|сля в|йни, коли Ё|ну Б1ктор1вну зааре1пцвали, сл|дних умдБ Ауже ц|кавили обставин||,заяких Ё!на Б1ктор!вна з приходом н|мц!в у 1!1икола|в пощапила прац1овати у 1!1икола!вський укра|нський драматииний театр, що в1дкрився у той час за
сприяння оун-(м) (Ф. 1!1ас|кевич - член Буковинського чфеня був бургом1стром
1!1иколаева) на м1сц1 сучасного 1!1икола|вського академ1чного цдотт(нього рос|йсько-

го щ)аматичного театру |мен| 9калова.
,{вадцять п'ятого оерпня 1941 року Ё. !еханович п!шлла прац}овати опочатку хориоткок)' а пот1м акомпан1атором10. |[о сп!лцвав!пись 1з засцпником директораз адм1н1отративно| роботи, останн|й11 пов1домив, що попередньо необх1дно здати |спит.
9ерез два дн1 1спит з1 сп|ву в не| приймав |1етро 1[1акула, який високо оц|нив !1 голос.
Ёасцпного дня н. {ехановин шке була задтянау пертп|й репетиц||. 3а час'[{ нещивало| роботи в }кра?нському драматичному театр1 вивчила тп1сть укра!нських кнац|онал|стичнию> п1сень. (р|м того, Ё1на Б1ктор|вна, як зазначив сл|дний' бралау{асть у
розучуванн1 укра!нсько| <<наёзвшчайно> (вспаавка авп1ора - А.п.) <нац|онал|стично|>>
п1сн1 <<Реве та стогне..) у кш:ов{н1стичн1й> |нтерпретац1] та 1нтпих твор|в з| спец1аль-

ного зб1рника|2.

3анаороботи в !кра|нськомудрам[шичномутеатр| встиглапознайомитися з артистами Флекоанщ)ом Радясвим, Бапентиното /1адно, |{етром 111акулото, 3абродським[рапенко (дирекгор | художн|й кер|вник театру) та |нш:ими1з. |1ринино}о всцпу до
театру стала матер1альна скруга. 1е, що театр мав антирадяъ\ську опрямован1сть
[. {еханович зн,ш1а добре, проте п|шлла прац}овати ов|домо | лилпе задля зароб|тку".

3 л<овтня 1941 роту, пщебуватони на посад| директора 1!{икола!вського обласного
почс|"ла збиратита 3возити розкидан| по м|сц документи' як| п1д нас евакуац||

арх|ву

радянських в1йськ |з йиколасва признач€}п\4ся д[1я знищення у печах р1зних п1дприемств' проте з нев1домих причин частина з них з!!^пи|пу]]1ись неу!пкодж{еними15. 1!11сь31-14-679
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ка управа нав1ть |!адала транспортн| засоби16. 3агальна кйьк!сть прац1вник|в арх|
ву коливалась в1д |2 до 20 чолов!к17. 1{андидатуру Ё|ни Б!кгор1вни з:шверд}кував зав|дуюиий в!дд|лом культши та просв|ти фигор1й Арсент1йович (окот (викладая 1!1икола!вського пед1нстицту). 1]]тат прац1вник1в арх1ву п|дбирався особисто директо-

ром та затверд)кувався [ (окотом, а коли арх1в перейшов у п!дпорядпуванття <<1мпероького м|н1стерства оцпованих сх1дних територ|й>, то ос1б, яких прийма]\а|1ароботу,

[|на Б|кгор!вна узгод)кувала з представниками геб!тском1сар1ац1 8.
Б обов'язки арх|ву входили: систематизацй розкиданих доц.мент1в, переклад

|з

рос|йсько| на н|мецьку мову папер1в, що ц|кавили окупант1в, видача м|сцевим метпканцям дов1док, на яких робили приписки: <<т{лен вкп(б) або Б-|{(€1!1>. Фдне !з го_
ловних завдань по]1ягало у вияв.}1енн1 та складанн| списк1в кошгун1ст|в та евре!в. 1ак1
]к дору{ення отриту{ув1}ли й прац|вники )(ерооноького арх1ву19. !е завдання директорка йикола!воького арх1ву отримала в1д нанальника в1дд1лу кульцри 1 просв1ти геб1тском|сар|ату н|мця Банника20.
Ёаприк|нц| щудня 1941 року уповнов('кеними прац1вниками в прим1щенн| м|ського парт|йного арх1ву знайден! 400 пороя<н1х кащонахс1в для арх|вних справ, серед яких один ви'лвився з папками документ1в. Ёе роздив]1яючись, |х перевезли в обласний арх1в. Бвенер! 31 щудня в|дбувся п|дпал21, який зд1йсни[1иу1асники м|сцево?
п|дп|льно[ орган1зац1!22. |{охсе>ку л|кв!драли, а орган|затора п1дпац 1[овкутенка2з
знайтпли мещвим. |[|зн1ш:е щуп 1!1овкуненка пов1ш:а]1ина балкон1 з написом: (п1йманий на м|сц! злонину>>2{.
!{аводяни порядок п{оля п{дпалу впродоы!{ 3-4 с1чня |942 роч !{|на Б1ктор|вна вир1плила переписати в1днайден1 дочменти в пащ!йному арх|в!. 9 цей моменъ
коли вона прац1овала в ощем|й к1мнат1, ув1йптов н1мецький оф1цер, що розсл1дував
справу про п1дпал. Б1дсторонивтпи !1, передивився документи | наказав принести !}
до окру)кного ком1сар|ац25. йабугь' саме тод1 в н1мецьких дочментах була зроблена прим1тка' що в 1!1иколасв1 знайден1 списки член|в кощгн|стинно| парт|| та сп|вроб1тник1в нквс, захоплен| |нструкц|| з орган1зац|| | дйльност| партизанських загон|в
та диверс1йних груп26.
|[ротягом окупащ1йного пер|оду м. 1!1иколаева [{. |_{ехановии декйька раз|в вик]1ик€ш1и в геотапо' де запитували про наявн1сть списк|в кошгул1ст1в в арх1в1, чи в1дом1 !й
персон1тльно метпканц1 еврейсько[ нац1ональност! та |н. Ё|на Б|кгор|вна в|дпов!дала,
що списк1в комун|ст1в у м|ському арх|в| немае' а з евре!в н|кого не знае. Ёаступного
разу !1 вик.т1ик€|"ли разом з батьком, ц|кавились доцентом 1Фраблебуд|вного 1нстшгуц
|[автлом (арловинем Б!сько, на якого вони д1ш1и гФ}у характеристиф7. |!1зн1:пе ц1кавилиоь 1юкенером йиколото фигоровинем |1ащет*со (працтовав у м1оьк|й управ1), про
якого ск€в€}ли' що поганого про нього н1чого не мо)кугь пов|домити.
у |942 роц| сп1вроб|тники €! вимагали|1адатиз арх|ву наявн1 г'вети' що видавалися у }1иколасв1, особливо ]х ц|кавили г.вети за 1937*|938 роки28.
Бооени 1943 року Ё|ну Б1кгор1вну вик.т1ик(}пи до €,{ з приводу книги <1сторй м1ста 1!1иколаева> (йдеться про <<1,1сторинеский очерк столетного с)пцествовани'| города
Ёиколаева при устье |4нчла (1790_1890)> _ А.п') автора [.й. [е. |[1д .[ас розмови
обершлцрмбанфторер Файстрицер ц1кавився у Ё. !еханович, чому рос1яни нёгативно став.т1яться до н1мц1в29.
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Б арх1в! п|д час окупац|{ збер1галися ц1нн| |сторичн| документи дореволтоцтйних
та п1сляреволтоц1йних рок1в, фонди м!сько| дрли, р1зних г1мназ1й, матер|али про роз_
виток пройисловост1 м1ста та |нштез0.
н1_
,{еякими документами протягом воього пер1оду окупац1| активно ц!кавилиоя

мецьк1 фах|вц!. |[очинаточи з л}0того |942 р', протягом 2,5 м|сяц|в щх|в в!дв|дував
оф1цер Фтто Фасс |з м. 11{туггщт, яктай вивчав матер|али про н|мецьк1 колон1! пер|
оду 1809-1870 рр. (у листопад| |943 року вивезен| Ё. {еханович до Берл1ну). Р1ого
п|дрозд|л зн:}ходивоя по вул. Белика }м1орська (мова йде про бул!вл1 пол|ц|!: безпеки
та (!,, що займали 3 будинки _ ]\ъ26, 28, з0), поряд |з колиш:н1м будинком 9орвоно|
арм!1з|.

|[риблизно в травн| |942 ротч в йикола]в при{хав |з Борл|ну предотавник <<1мперського м1н1стерства окупованих сх1дних територ1й> Б|нтер32, який керував арх|вами та музеями на захоплен1й н1мцями торитор1| сРсР' Фглянувтши арх1в, вк€вав на
непригустим1оть збер!гання документ|в у п|двал1, нак{вав перенести |х на верхн1 поверхи буд1вл!зз.
Ё1на Б1кгор!вна досконало волод!ла французькото 1 н1мецькото, рос!йоькото мовами, добре розрл|ла укра!ноьку та несьщгз{. |1ереклала на н!мецьку мову докумен=
ти' що ц|кавили очпант1в: к1!1ан|фест (атерини 11 про кодон1зац}о Ёоворос1йського
т9ато 1785 р.>>, <<1сториину дов|дку що походження военного цбернатора Ф. фейго,
йо в1дносилась до пер1оду 18з0_1840 рр., деяк| дан1 дов|дкового характеру 1з зб|рника )(ерсонського земства та економ|чного отановища н1мецьких колон|й та |х населення пер|оду 1809_1910 рок1в35.
9 кв1тн| |942 ротч сп1вроб|тник €! )1анге ц|кавився 1сторинним атласом про виникнення Рос|йсько| дёрхсави до )0( ст., взяв один екземпляр рос|йського видання
<(раткий курс истории Б(|1(б)>. 9 щавн1 того х( року в|н конф|скував д|апозити_
ви, як1 ран|пле н3ш1е)к€ш1и |[ед1нстицц, що в1добра:кали револ}оц1йн| под1| з к!нця
)(|{ стол|ття до Ёовтнево| перевороту 1917 року, тако}к р|зн1 1л:оотрац1[ та л1терату_
ру рос|йських

письменник|вз6.

ве,{октор 1|]1ль (н1мецький вик.}1адач' доскон.1ло волод1в рос!йськото мовото), у
м1н1стеротва о(уповаресн1 1943 року в|дв1дував арх1в як представник <<1мперського

них сх|дних територ1й> та ок]1адав списки за арх!вними матер1алами про н1мецьк1 колон!|, а тако)к б!бл1ощаф|нний матер1ал про |стор1то }1иколаева. Бальдемар Б1хман
про н!мецьу вересн! 1943 року ск]1ав списки колон1ст|в на основ| арх1вних даних
к1 колон![ ! церковних книц як1 приносли йому |з РА[€у. 9 листопад| |94з ро|9г щот1й представник <<1мперського м|н|отерства окупованих сх|дних територ|й) 111тромаер в|!в1дав арх!в

1

дав директору вказ|вки стосовно документ1в, як| необх|дно вивез_

ти до Берл!нуз7.

(р|м того, Ё. {еханович' як спец1ал|ст, зусщ1лась одного разу з комендантом польово| комендатури генералом Андреасом3в. Ёа початку щавня 1943 року до арх|ву
прийшлов н|мецьких оф|цер, який назвався ад'тотантом генерш1а Андреаса, який запитав у !{!ни |[ещ!вни, де вони мот(угь культрно провести час. Ё. {ехановин порадила йому в1дв1дати коли|пн1о щецьку колон1то <<Фльв1то>>, бо свого насу брала уласть
в експедицйх Академ1! матер!ально| кульцри 1мен1 академ!ка йарра у розкопках
Фльв|йського запов|дника. [{априк1нц1травня 1943 року р.вом !з генералом Андре31*
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аоом та його ад'тотантом йасром вона в1дв1дала запов!дник, гщобувп|и там близько
трьох годин. |11сля експедиц1{ генера}1 зацрооив }{|ну Б|кгор1вну на об|д до себе на

дачу на берез1 р. |[1вденний БуЁ,'
у |94з роц| напередодн| всцпу частин 9ервоно! арм|[ до }у{икола]всько] област1 в1д геб!тском1сар1ату над|йтпов нак.в про п1дготовку арх|ву для евакуац1|. Босьмого листопада 1943 року Ё1на Б|ктор1вна р1вом з р|дними у спец|альному етпелон1, де
м|стились ц!нн| 1сторичн| документи (близько двох тиояч), еваку:ова-глась 1з йиколаева. ,{ирокгор арх|ву повинна була супровод)т(увати документи до Берл|ну. Але коли
е|пелон прибув до м. |{об1анци (|{ольща), то н1мц| з нев1домо! причини направили !:
разом |з фольксдойчами в €удетську область (9ех|я), де вона потра|1ила у таб!р.
9ерез деякуцй час Ё. {ехановин викпикали до Берл1ну в <<|мперське м1н|стерство
окупованих сх1дних територ|б>{0 | запропонрали перев1рити доку.мснти' що прибули з йиколаева. 9 Берл|н }{1на Б|кгор|вна при|хала 17 щудня 1943 рощ/1 ! працтовала там з невелико[о перерво!о до 28 с1чня 1944 роф2. |{1сля перев|рки прибулих документ1в ]й пов!домили, що вона повинна разом |з арх1вом ви|хати до м. 111тщгарт, до
якого н1мц| мали нам1р евацювати вс1 документи. Але зрешлто!о, так як м1сто активно бомбарлувапа оо}ознаав|ацтя, магер1али на\1раь|1лиу невеличке село в район| м1ота 11]тетл|на (суласне польське м. 1!ецин).
|!|сля в|дправлення арх1ву в с. €дикендорф, представники <<1мпсрського м1н1стеротва оч/повштих сх|дних територ1й> запропонув€!'ли Ё. {еханович зади|цитись гщацювати у Берл!н! обл|ковцем на одн!й |з числених фабрик. Бона в1дмовилась' моти_
вук)чи тим, що мати | донька ме1шка}оть у м. 3насмо (€удетська область), а батько помер4з.

3 березня |944 до 6 кв!тня 1945 року }{|на Б1кгор|вна працюва!1ау сщахов|й ком_
пан!! на посад! бухгалтера. |{!сля цього Ё. {ехановин пере{хала до свого брата Б. {ехановича у прац 1 метпкала там до |947 ротч'
9 иервн| 1945 року Ё. {еханович прац}овала коректором у й|н|стерств1 !нформа-

9ехооловацько! ресгубл|киц. 1м1|н|сторотво видавало близько десятка г.веъ серед
яких | бтолетень рос1йськото мово}о' який вона редацвала{
Ё!ну Б|ктор1вну !еханович зааре|шцв.ш1и 4 липня |947 ротч. |т звинуватили за
ст. 54-1 <о | 54-10 ч 11 (]( уРсР у тому що вона _ за походженням дворянка' через
ворохс! насщо[ до радянсько| влади навмисно з!ш|и1шалаоя на окупован1й територ1! та
добров|льно з пер[пих дн|в окупац1] почала прац}овати в 9ща!нському драматичному
теащ|; який ставив (антирадянськ| виставш>, сп|вроб|тнинала з €,{.
|11д иао ол1дства !й 1нкрим1нува]114 в1дверц <<антирадянську пропаганду серед населення), читання нацистсько! л1терацри (книга А. |1тлера кйоя боротьба>), газет,
що надходи.]1и з Б|меччини+6. Анал|з арх1вно[ справи показус' що суть ((пропаганди))
ц|?

по.]ш|гала в тому' шо зусщ|вплиоъб|тляуправи в кв1тн1

|942ротч

з 1нженером }Ф.|].

Ба-

сильевим' останн1й висловл|овав незадоволення окупантами' на що вона в1дпов|ла:
к3и переб!ль1|'уете негативн1сторони д1йсност!. [ити ! працтовати при н|мцях мож_

!

присутност1 прац!вник1в арх1ву говорила:
лБдських )кертв'
п!д|рвано економ|нну м|ць кра!ни' у результат! чого з'явилооь багато безприцльних
! х<ебрак|в... Бедення землеробства одноос1бним способом дало б кращ| ре3ультана. 3а радянсько! влади було не кРаще>>47.

<<(олекгив1зац!я проходила неправильним 1пляхом, що призвело до
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ти' ньк колектив|зац!я... .{аремно провели розкурцл[овання). €тосовно радянських
обов'яз(ових дер}кавних позик Ё|на Б|ктор1вна виолов.гл}ов!ш1ась' т|{о особи, як1 отримув.}ли м|зерну зарплатн}о не повинн| взагал| брати у{асть у дфэхшозиках, бо це познач€!'пося на !х матер|альному становищ1. |{ро кривав| 19з1{:9з8 роки [{|на Б|кгор1в|1а' як лтодина розумна та адекватно сприйматона радянськ| реал|!, к)ворила' що цей
пер1од забрав багато потр1бних лтодей ! в цьому винн1 органи нквс та прокуратри,8. з приводу так званого <<зв|льнення> 3ах1дних облаотей 9ща!ни, Б1лорус!| та ща|н Балт|йського рег|ону Ё. 1{еханович вислови.]1а др{ку, що: <Радяноький €о:оз проводить загарбницьку пол1тику..' Радянськавлада наси;1ьно о!(упувала ц1 торитор1| !
насади[1а там ово!о влад})',.
1аким чином' анал1з справи пок€вуе' що 29 серпня |941 ротч Б1йськовий щибунал в!йоьк Р1Б€ \4икола!всько| област| висунув саме пол1тинн1 звинуванення ! неза_
конно засудив }{.Б. {еханович по ст. 54-\ <ы 1 54-10 ч |[[ (( уРсР до 10 рок|в позбавллення вол! з обмеясенням у правах по щ/нктах {<а)), <<б), (в> ст. 29 кк }Р€Р терм1ном на 5 рок1в з конф|скац!ето майна.
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