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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Друга світова війна як одна з планетарних трагедій 
ХХ ст. особливе місце посідає в історичній пам’яті українського та інших народів, 
яким довелося пережити жахіття війни. Соціальна історія «людини війни», політика 
окупаційних режимів та стратегії виживання індивідуума в екстраординарних 
умовах, власний досвід окремої людини і колективний досвід певного соціуму 
виступають неодмінною умовою, яка актуалізує саме цю тематичну нішу й спонукає 
до наукового пошуку та історіописання, яке б сприяло нівелюванню гегемонії 
певних інтерпретацій минулого, історичних подій тощо.

Попри нові виклики сьогодення, період минулої війни та окупації залишається 
однією з найбільш гострих в українському суспільстві тем. Відтак, потребує 
незаангажованого, об’єктивного, позбавленого міфологізації й ідеологізованого 
потрактування, нових дослідницьких методик та наукового інструментарію. Серед 
дослідних лакун, зон розламу в історіописанні Другої світової війни в Україні є 
румунська окупаційна політика, яка реалізовувалася на південно-західних теренах, 
і зокрема на селі. Поза увагою вітчизняної історичної науки залишається чимало 
питань, пов’язаних із сутністю здійснюваної на практиці аграрної програми, 
соціально-економічної, релігійної та освітньої політики румунської адміністрації. 
Заслуговує на увагу і потребує висвітлення існування сільського соціуму, усіх його 
складових, особливо членів «трудових громад», в умовах окупаційної політики. 
Дослідження соціальних складових підокупаційного населення – оподаткування, 
визиск, пограбування, залякування тощо – дозволить розширити археографічну базу 
на основі віднайдених у нещодавно відкритих архівосховищах та доповнити сучасну 
українську історіографію воєнної доби новими висновками й узагальненнями. 
Обрана для дослідження тема сприятиме вибудовуванню схеми людських стратегій 
виживання на тлі воєнного протистояння тоталітарних і авторитарних режимів як 
з наукової, так і соціо-гуманістичної точки зору. 

Відсутність комплексного дослідження із зазначеної нами проблематики 
стимулює до наукового пошуку та евристизму і посилює актуальність 
запропонованого дослідження.

Зв’язок роботи з науковими темами, програмами, планами. Дисертаційне 
дослідження реалізоване в межах науково-дослідних держбюджетних тем кафедри 
українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного 
морського університету: «Історико-культурні, полімовні процеси та проблеми 
ідентичності на Півдні України» (2012-2014 роки); «Європейські державно-правові 
та культурно-історичні процеси на Півдні України» (2015-2017 роки), державний 
реєстраційний номер – 0116U000339. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі широкого пласту первинних 
джерел, здобутків сучасної історіографії, теоретичних напрацювань науковців 
проаналізувати та здійснити комплексне студіювання економічного, соціального, 
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культурного, освітнього та релігійного становища сільського населення та «трудових 
громад» південно-західної України в період її окупації румунами.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних дослідницьких 
завдань:
 – з’ясувати вивченість проблеми в науковій літературі, віднайти й систематизувати 
джерельну базу, визначити методи і теоретико-методологічні засади дослідження;

 – розкрити особливості системи організації румунськими окупантами 
сільськогосподарського виробництва, показати структурні складові 
функціонування «трудових громад»; 

 – дослідити податкову політику румунської адміністрації щодо сільського 
населення та членів «трудових громад», дати характеристику її сутності;

 – визначити причини соціально-заохочувальної політики окупантів, проаналізувати 
методи й засоби стимулювання сільських трудівників та їх наслідки;

 – висвітлити особливості духовно-релігійних можливостей населення 
підокупаційної сільської глибинки;

 – з’ясувати рівень освітнього та культурного життя населення сільських «трудових 
громад», особливості окупаційної політики в шкільництві та вихованні;

 – розкрити нормативно-правові механізми, законодавчі акти окупантів, які 
регламентували повсякденне життя сільського населення та членів «трудових 
громад»;

 – визначити основні джерела харчування сільського населення, стратегії 
виживання в умовах окупаційної політики визиску та експлуатації;

 – реконструювати та виявити найпоширеніші складові побутового життя та 
організації дозвілля сільських мешканців.
Об’єктом дослідження виступає сільське населення, його соціально-

економічні життєві стратегії, духовно-релігійні та культурно-освітні можливості, 
та «трудові громади», як найнижча ланка сільськогосподарського виробництва. 

Предметом дослідження обрано політику румунських окупантів в аграрному 
секторі та стан сільського населення в окупованих ними землях (губернаторство 
«Трансністрія»).

Методологічна основа дисертаційної роботи побудована на сучасних підходах 
історичного дослідження та ґрунтується на загальнонаукових принципах історизму, 
об’єктивності, системності, всебічності, наступності, світоглядного плюралізму.

Для розв’язання поставлених завдань використано загальнонаукові та 
конкретно-історичні методи: аналізу й синтезу, індукції та дедукції, бібліографічної 
та архівної евристики, проблемно-хронологічний, ретроспективний, історико-
генетичний, структурно-функціональний, психологічний аналіз, статистичний, 
квантитативний, усної історії, мікроаналізу. 

Використання вищезгаданих принципів та методів надало можливість 
неупереджено відтворити історичні події, які відбувалися в сільській глибинці 
південно-західної України впродовж 1941-1944 рр., та дозволили сформулювати 
теоретичні положення та висновки.
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Хронологічні межі дослідження визначаються загальноприйнятою в історичній 
науці періодизацією Другої світової війни і періодом перебування південно-західних 
українських земель під румунським адмініструванням – 1941-1944 роки. Нижня 
межа – 30 серпня 1941 р. обумовлена підписанням двосторонньої угоди в процесі 
румунсько-німецьких переговорів у м. Тігіні (Бендерах) про перехід земель 
межиріччя Дністра та Південного Бугу під управління Румунії. Верхня межа – 
квітень 1944 р., коли зазначені території були остаточно звільненні Червоною 
армією.

Географічні межі дослідження охоплюють територію межиріччя Дністра й 
Південного Бугу, від узбережжя Чорного моря – на півдні, до річок Лядової й Рову – 
на півночі, яку окупантами офіційно було названо губернаторством «Трансністрія» 
(рум. Transnistria, або «Задністров’я»). До складу цього адміністративно-
територіального утворення належали: південні райони Вінницької області, західні 
райони Миколаївської області, лівобережні райони Молдавської РСР, а також уся 
Одеська область у її тодішніх адміністративних межах.

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що на основі 
широкого джерельного матеріалу, у тому числі окупаційного походження, здійснено 
перше у вітчизняній історіографії комплексне історіописання становища й життєвих 
стратегій сільського населення, працівників «трудових громад» та їх родин в умовах 
реалізації румунської окупаційної політики у південно-західних землях України в 
роки Другої світової війни.

Вперше:
–  до наукового обігу введено різноманітний комплекс раніше неопублікованих, у 

тому числі й румуномовних джерел із державних архівосховищ півдня України;
–  досліджено структуру організації управління та організації праці «трудових 

громад», як низових ланок сільськогосподарського виробництва; 
–  проаналізована податкова політика румунської адміністрації, суть якої була 

зведена до запровадження жорсткої заготівельної системи, проведення 
всеохоплюючої реквізиції сільськогосподарської продукції та сировини;

–  виокремлено основні методи експлуатації селян у межах «трудових громад», 
виявлено види та форми оплати праці сільських трудівників через заохочування 
й пільги;

–  реконструйовано фрагменти повсякденного життя, побуту та медичного 
забезпечення сільського населення, його життя та можливості самореалізації в 
умовах окупації.
Дістало подальшого розвитку:

–  комплексне вивчення нормативно-правової бази румунської окупаційної влади 
та її реалізації на теренах південно-західної України;

–  дослідження еволюції політики румунської цивільної адміністрації від масових 
пограбувань та банальної реквізиції до спроб організації та налагодження 
діяльності сільськогосподарської галузі;
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–  взаємозв’язок та взаємовплив між політико-правовим завданням румунської 
окупаційної адміністрації і матеріальними, соціальними, побутовими, життєво 
необхідними потребами населення, його настроями, ідеями, думками щодо 
політики окупантів.
Уточнено:

–  деталі соціальних складових буденного життя та побуту людини сільської 
периферії;

–  духовні практики віруючого сільського населення, їх рефлексії на 
рехристиянізацію за румунським зразком;

–  кількісні й якісні показники життєво необхідного споживчого забезпечення 
підокупаційного мешканця села.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що висновки 

й узагальнення, матеріали і додатки статистичного характеру можуть бути 
використанні в шкільних та вузівських підручниках, посібниках з історії України, 
узагальнюючих працях із соціальної історії українського народу, в історіописанні 
усної історії, історії повсякдення, антропологічної історії та з метою формування 
в українців історичної пам’яті, через розроблення спецкурсів, тренінгів, сценаріїв 
меморіальних заходів та музейних композицій.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, в 
якій на підставі комплексу теоретико-методологічних засад реконструйовано життя 
підокупаційного соціуму – працівників «трудових громад». Основні теоретичні 
позиції, висновки і практичні пропозиції, які викладені в дисертації, належать 
авторові. Наукові статті у фахових виданнях написані дисертантом самостійно.

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження пройшли 
наукову апробацію на 7 міжнародних та 5 регіональних конференціях, зокрема: ІІІ, 
ІV, V, VІ Міжнародних наукових конференціях «Південь України: етноісторичний, 
мовний, культурний та релігійний виміри» (Одеса, 2011, 2013, 2015, 2017); 
Двадцять шостій міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний 
потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (Запоріжжя, 2014); Тридцять сьомій 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал світової 
науки – ХХI сторіччя» (Запоріжжя, 2016); Міжнародній науковій конференції 
«Боротьба за Україну в 1943-1944 роках: Влада, Збройні сили, Суспільство» (до 
70-річчя визволення України від нацистських загарбників) (Київ, 2014); Десятій, 
Одинадцятій наукових конференціях викладачів, студентів, магістрів, аспірантів та 
молодих учених Південноукраїнського національного педагогічного університету 
імені К. Д. Ушинського (Одеса, 2015, 2016); Всеукраїнській науковій конференції 
«Між опором і пристосуванням церкви в умовах тоталітарних режимів ХХ-ХХІ 
ст.» (Львів, 2016); Чотирнадцятій Міжнародній науковій конференції «Церква – 
наука – суспільство: питання взаємодії. На пошану київського митрополита Євгенія 
(Болховітінова), (Київ, 2016); IV Всеукраїнській конференції «Війна в історичній 
та індивідуальній пам’яті» (Кривий Ріг, 2016).
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Основні положення дисертаційного дослідження одержали позитивну оцінку 
на засіданнях кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін 
Одеського національного морського університету.

Публікації. За матеріалами та результатами дисертаційної роботи опубліковано 
18 праць, із них – 5 у наукових фахових виданнях України, які включено до 
міжнародних наукометричних баз, 1 – в іноземному фаховому наукометричному 
виданні, 12 – у наукових виданнях та збірниках матеріалів конференцій.

Структура дисертації обумовлена метою і завданнями дослідження, логікою 
проблемно-історичного викладення матеріалу та основних положень. Дисертація 
складається з анотації, вступу, трьох розділів (10 підрозділів), висновків, списку 
використаних джерел і літератури (534 позиції), додатків. Загальний обсяг дисертації 
– 266 сторінок, із них 185 сторінок основного тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито наукову 

новизну, визначено об’єкт і предмет, окреслено мету й завдання дисертації, 
висвітлено методологічну основу, наведено апробацію та практичне значення 
результатів роботи.

У першому розділі «Історіографія, джерельна база і теоретико-
методологічні засади дослідження» здійснено аналіз джерел та літератури із 
зазначеної теми та охарактеризовано методологію дослідження.

У підрозділі 1.1 «Історіографічний огляд проблеми» запропоновано огляд 
наукового доробку за структурою відповідно трьом, традиційно вибудованим за 
історико-хронологічним принципом, блокам: 1) радянська історіографія, 2) сучасна 
українська історіографія, 3) зарубіжна історіографія. 

Перший блок історіографічного огляду започаткували дослідники воєнного 
часу С. Галаджиєв, О. Глухий, А. Леонтьєв, Л. Новиченко, З. Шульга та ін. У їхніх 
розвідках було розкрито економічні плани нацистів щодо захоплених радянських 
територій. Однак зазначені праці, враховуючи розпал війни, не висвітлювали усіх 
економічних цілей нацистської Німеччини та її союзників. Активне з ідеологічним 
присмаком вивчення радянською історіографією румунської окупаційної політики 
на теренах південно-західної України припадає на кінець 1960-х – початок 1980-х 
років. Розпочав препарування сутності окупаційного режиму в зазначених 
територіях історик М. Лєбєдєв1, підкреслюючи нещадну експлуатацію румунськими 
чиновниками сільського населення. І. Левіт обмежився висвітленням питання 
діяльності органів окупаційної влади у сфері податків та фінансово-грошової 
системи, торгівлі та ціноутворення2.

1  Лебедев Н. Крах фашизма в Румынии. Москва : Наука, 1976. 632 с. та ін.
2 Левит И. Участие фашистской Румынии в агрессии против СССР. Истоки, планы, 

реализация. Кишинев : Штиинца, 1981. 391 с. та ін.
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Другий блок формує сучасна українська історіографія, наріжні камені якої були 
закладені істориками діаспори. Їх доробки отримали продовження й розвиток зі 
здобуттям Україною незалежності, урізноманітненням методологічних підходів у 
власне українському історіописанні. Цінність праць А. Жуковського, В. Косика, 
П.-Р. Магочія, О. Субтельного зумовлена методологічними підходами, що дозволило 
вивчати минуле об’єктивно – без перекручувань, гіперболізації, підміни понять, 
текстуальних спекуляцій тощо. Однак у своїх працях дослідники оминули соціальну 
історію селянства досліджуваних нами земель, акцентуючи увагу на тому, що режим 
встановлений в «Трансністрії», був значно м’якшим у порівняні з німецьким.

На середину 90-х рр. ХХ ст. припадає початок вивчення вітчизняними 
істориками різної за тематичним розмаїттям проблематики окупаційних 
зон в українських землях періоду Другої світової війни. Зокрема питанням 
адміністративно-територіального устрою, регіональній специфіці окупаційних 
зон, підконтрольних румунській адміністрації, присвячено праці Ю. Левченка, 
О. Лисенка й В. Нестеренка, П. Рекетова, І. Тарнавського, В. Щетнікова.

У працях І. Вєтрова, С. Гальчака, О. Новосьолова3 розглянута економічна 
політика окупантів в окресленому регіоні, суть якої, на думку дослідників, 
було зведено до відвертого пограбування, масового вивезення сировини та 
сільськогосподарської продукції до Румунії. Заслуговують на увагу напрацювання 
О. Перехреста4 та В. Щетнікова5 в яких сегментарно висвітлено питання 
економічного становища сільської глибинки «Трансністрії», упровадження 
земельної реформи, форми оплати праці селян, видів податків тощо. 

Церковно-релігійні аспекти життя на окупованих румунами південно-західних 
теренах України суголосно досліджували у своїх працях І. Грідіна, В. Гордієнко, 
О. Лисенко, М. Михайлуца6. Окремої уваги заслуговують дослідження питань, 
пов’язаних з організацією освіти в губернаторстві «Трансністрія». Зокрема слід 
виділити напрацювання істориків С. Богана, Н. Дейнеки, В. Крикун, М. Михайлуци, 
О. Перехреста. Аналізуючи румунські шкільні навчальні програми, систему 
оцінювання знань, дослідники зазначають, що останні охоче використовували 
радянську методику навчання.

Досягненням сучасної української історичної науки стала реалізація проекту 
Інституту історії НАН України – двотомного колективного видання «Україна в 
3  Новосьолов О. Політика Румунії щодо українських земель у період диктатури 

І.Антонеску (1940–1944 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 ; Чернів. нац. 
ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2008. 20 с.

4  Перехрест О. Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941–
1945 рр.). Київ : Інститут історії України НАН України, 2010. 150 с. та ін.

5  Щетніков В. Економічна складова румунсько-німецької присутності в «Трансністрії» 
1941–1944 рр. // Сторінки воєнної історії України. Київ : Інститут історії України НАН 
України, 2012. Вип.15. С. 173–188.

6  Михайлуца М. Релігійна політика румунської окупаційної влади в Південній Бессарабії 
і Трансністрії (кінець 1930-х – 1944 рр.). Одеса : Optimum, 2006. 237 с. та ін.
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Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття». У першому томі цього видання 
сутності окупаційного режиму в губернаторстві «Трансністрія» присвячений 
окремий розділ, автори якого подали загальну характеристику адміністративно-
територіального поділу, соціально-економічного становища та культурного життя 
«Задністрянщини» в період 1941-1944 рр.7

До третього історіографічного блоку належать напрацювання зарубіжних 
істориків, які досліджували румунську окупаційну політику в роки Другої світової 
війни. У працях західноєвропейських і північноамериканських істориків, зокрема 
Е. Вольк8, нарисно охарактеризовано політику румунів у сфері освіти, культури та 
релігії. Суть та реалізація економічної політики окупантів, на думку дослідників, 
була спрямована на пограбування місцевого населення. Румунські історики, напр. 
І. Ністор9, висвітлювали політику румунської влади на українських територіях лише 
з позитивного боку, уникаючи негативних моментів у її реалізації. Молдовська 
історіографія репрезентована працями А. Морару та Р. Соловей 10, в яких сутнісні 
характеристики окупаційного режиму висвітлені однобічно позитивно. Аналізуючи 
ставлення румунів до сільського населення, дослідники акцентують увагу на 
лояльних моментах, свідомо замовчуючи соціально-життєві реалії воєнного часу 
та негативні наслідки діяльності цивільної адміністрації в «Трансністрії».

Огляд стану наукового опрацювання теми дисертаційного дослідження 
підтверджує, що вона є новою й актуальною. Становище сільського населення та 
існування «трудових громад» на півдні України в губернаторстві «Трансністрія» 
як наукова проблема у сучасній українській історіографії порушується вперше.

У підрозділі 1.2 «Характеристика джерельної бази» проаналізовано комплекс 
джерел, виявлених в ході дослідження та використаних у дисертації.

Джерельну базу проблематики представляють: архівні документи; збірники 
документів і матеріалів; періодична преса; наративні матеріали. Першу групу 
джерел можна представити кількома підгрупами. До першої – належать документи 
румунського походження, переважно румуномовні документи вищих органів 
влади, зокрема кабінету міністрів Румунії – директиви, накази, розпорядження, 
інструкції тощо. Другу підгрупу джерел формують документи, що були продуковані 
безпосередньо адміністративним апаратом губернаторства «Трансністрія», а саме: 
численні накази, розпорядження, інструкції, звітні документи, донесення, доповідні 
записки, оголошення адміністративних і господарських підрозділів губернаторства, 
повітових та місцевих органів – претур та примарій.
7  Окупаційний режим в губернаторстві «Трансністрія» // Україна в Другій світовій війні: 

погляд з ХХІ століття. Історичні нариси. Київ : Наукова думка, 2010. Т. 1. С. 413–446.
8  Völkl E. Transnistrien und Odessa (1941–1944). Regensburg : Lassleben, 1996. 123 p.
9  Nistor I. Istoria românilor din Transnistria: organizarea, cultura şi jertfa lor. Bucureşti, 1995. 

164 р.
10  Moraru А. Istoria românilor. Basarabia şi Transnistria în 1812–1993. Chişinău, 1995. 558 p.; 

Solovei R. Activitatea Guvernamintului Transnistriei on domeniul social-economic și cultural : 
(19 august 1941 – 29 ianuarie 1944). Iasi, 2004. 182 р.
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Зазначений вище масив документів зосереджений у Державному архіві 
Одеської області. Надцінними є матеріали фонду Р-1932 – «Об’єднаний фонд 
трудових громад Одещини періоду румунсько-німецької окупації», який містить 
значний археографічний масив, аж 4223 справи! У справах цього фонду знаходимо 
румуномовні (також трапляються перекладені російською та українською 
мовами) розпорядження, постанови, інформаційні повідомлення окупаційної 
адміністрації губернаторства «Трансністрії» щодо реформування сільського 
господарства та перетворення радянських колгоспів на «трудові громади». Аналіз 
документів низки справ надав можливість: визначити кількісний та якісний 
склад членів громад; установити розмаїття форм та видів оплати праці; зробити 
підрахунки та статистичний аналіз видів та норм податків; визначити загальні 
обсяги вилученої та зданої сільгосппродукції у вигляді податку як від кожного 
селянина індивідуально, так і загалом за сільськими «трудовими громадами». З 
фонду «Дирекція економіки губернаторства Трансністрії» (Ф. Р-2254) залучено 
окупаційні накази, постанови, розпорядження, інструкції губернаторства щодо 
вивезення сільськогосподарської продукції (зерна, тварин) із задністрянських 
земель до королівства Румунія у 1943 році. Фонд Р-2249 – «Дирекція культури 
губернаторства «Трансністрія» 1942-1943 рр.» надав документальну основу 
для вивчення освітніх можливостей підокупаційного сільського населення, 
організації румунською владою навчально-виховного процесу тощо. Уявлення 
про організацію навчання, оцінювання успішності дітей подає фонд Ф. Р-2361 – 
«Префектура Березівського повіту губернаторства Трансністрія 1941-1944 рр.». 
У фонді «Претура Ананьївського району, Ананьївського повіту, губернаторства 
Трансністрія, 1941-1944 рр.» (Ф. Р-2380) проаналізовано справи, що дозволило 
на прикладі конкретно взятого району, визначити норми матеріального 
стимулювання сільськогосподарських працівників та оплати праці сільського 
педагогічного персоналу. Важливими є документи та матеріали з Держархіву 
Миколаївської області: фонд «Очаківська міська поліція, м. Очаків Очаківського 
повіту» (Ф. Р-1651), що містить ряд наказів, які зобов’язували населення здавати 
речі (рукавиці, шкарпетки тощо) та кольорові метали на потреби окупаційної 
влади. Масив матеріалу, який репрезентує повсякдення пересічного селянина, 
його норми харчування, санітарно-побутові можливості, гігієнічні потреби тощо, 
містять фонди: «Земельні товариства Варварівського району Очаківського повіту» 
(Ф. Р-1672) та «Земельні товариства Олександрфельдського району Очаківського 
повіту» (Ф. Р-1718). Низку документів використано з Держархіву Вінницької 
області, особливо фонди Могилів-Подільської повітової префектури (Ф. Р-2966) 
та Ямпільської (Жугастрівської) (Ф. Р-2988) повітової управи. Справи цих фондів 
містять розпорядження адміністрації губернаторства, листування з районними 
претурами щодо поширення румунської та християнської літератури, преси тощо. 
Загалом автор використав матеріали з 31 фонду, трьох вітчизняних архівних 
установ.
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Другу групу джерел складають збірки документів і матеріалів, які містять 
накази та розпорядження губернатора «Трансністрії» Г. Алексяну щодо реорганізації 
сільського господарства, формування окупаційного апарату тощо. 

До третьої групи належать періодичні видання окупаційного походження, 
котрі виходили на території «Трансністрії» упродовж 1941–1944 рр.: часописи 
«Одесса», «Молва», «Одесская газета», «Прибугские известия», «Буг». Їх 
зосереджено здебільшого у фондах Держархіву Одеської області. 

До четвертої групи джерел відносимо наративні матеріали: як опубліковані 
мемуари В. Буковського «Горькая правда» та В. Вишневського «Босоніж по 
війні», так і усні та письмові свідчення безпосередніх учасників подій – дітей 
війни. Дисертантом використано письмові оповіді 24 респондентів різних 
вікових категорій (від 1924 до 1937 р.н.), соціального статусу та статі мешканців 
Одеської та Миколаївської областей, які в період окупації за адміністративним 
поділом належали до «Трансністрії». Ці спогади хоча здебільшого інформативні, 
й перенасичені суб’єктивним сприйняттям, однак дозволяють комплексно 
виконструювати повсякденне життя та стратегію виживання селянина та його 
сім’ї в окупації.

У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічні засади дослідження» розкрито 
методологію дослідження, яка базується на принципах наукового пізнання: 
історизму, об’єктивності, системності, всебічності, наступності, світоглядного 
плюралізму. Зазначені орієнтири дозволили розглянути окупаційний режим у 
сільській місцевості з боку різних складових буденного життя – праці, виконання 
повинностей, навчання, відвідування церкви, виживання, страху перед покаранням 
тощо. Принцип світоглядного плюралізму дозволив уникнути однобічності й 
одновекторності у дослідженні. 

Дослідження потребувало визначення понятійного апарату, пояснення 
історичних термінів та дефініцій. Останні, переважно окупаційного походження, 
через їх ідеологічну чи «незручну» сутнісну наповненість, протиставлення 
радянській термінології в історичній літературі піддавались табуюванню, а відтак, 
визначення історичного й сучасного смислового навантаження втрачалось. З огляду 
на це дисертант запропонував своє бачення категорій «трудові громади», «комуна», 
«претура», «трудодень» та інші.

Другий розділ «Сільське населення в контексті соціально-економічної 
політики румунської окупаційної влади в аграрній сфері» містить аналіз системи 
організації управління сільським господарством, податкової політики, оплати праці, 
економічного становища сільського населення регіону в період окупації.

У підрозділі 2.1 «Система адміністрування сільським господарством 
та утворення «трудових громад» визначено, що основні функції управління 
сільським господарством в «Трансністрії» виконувала дирекція агрокультури. 
Цей орган керував процесом організації обробітку землі, вирощуванням 
худоби та сільгосппродукції, розподілом урожаю, продуктів тваринництва та 
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птахівництва. Зважаючи на брак адміністративного ресурсу задля керівництва 
сільськогосподарським виробництвом, румунами на основі декрету № 1 від 
19 серпня 1941 р. було видано наказ № 2, який зобов’язав під страхом покарання 
усіх колишніх керівників колгоспів повернутися до займаних ними за радянської 
влади посад. Наказом губернатора Г. Алексяну № 55 від 14 березня 1942 р. 
зборами колишніх членів колгоспів та у присутності представника адміністрації 
району мав складатися акт про скасування колгоспу та утворення натомість 
«трудової громади». Керівництво ними покладалося на голову громади, рахівника, 
агронома та за наявності ветеринарного лікаря. На них було покладено обов’язок 
забезпечення організації праці сільського населення, керівництво та контроль 
за всіма сільськогосподарськими процесами на місцях. Відповідальність членів 
товариства було чітко визначено і доволі обмежено.

У підрозділі 2.2 «Податкова політика» встановлено, що для забезпечення 
власних потреб у сільгосппродукції задністрянська адміністрація розробила 
своєрідну систему оподаткування виробників. З перших місяців війни впровадили 
обов’язкову здачу овечої вовни, гуми, кольорових металів тощо. Тягарем для 
села стали фіксовані натуральні податки та постійні реквізиції сільгосппродукції 
румунськими військами. Обов’язковому грошово-натуральному оподаткуванню 
підпадало користування орною землею, садами та виноградниками. Селяни, в 
розпорядженні яких були собаки, мали платити за право їх утримувати. Політика 
визиску та експропріації, впроваджена румунами, ставила у важке становище 
сільське населення, прирікаючи його на зубожіле існування.

У підрозділі 2.3 «Оплата праці» зясовано, що окупаційна адміністрація 
зберегла довоєнну систему оплати праці – «трудодень». Нарахування їх відбувалось 
упродовж року наприкінці кожного місяця. Оплата праці селянина носила 
натуральний характер. Із селянами розраховувались тими ж сільгосппродуктами, 
що вирощували громади. Для селян, які працювали на польових та городніх 
роботах, нарахування трудоднів відбувалося за одними критеріями, а для тих, 
хто забезпечував догляд за тваринами, – були інші норми. Встановлено, що у 
1941 р. окупанти на один зароблений трудодень видавали 5,5 кг сільгоспкультур. 
У подальшому норми розрахунку за трудодень було зведено до 2 кг зернових. 
У випадках відмови виходити на сільгоспроботи на селян чикали різні покарання 
від сплати грошових штрафів до позбавлення волі.

Третій розділ «Духовно-культурне та повсякденне життя селян» 
присвячений висвітленню заходів окупаційної адміністрації щодо налагодження 
духовно-культурного життя та аналізу повсякденного життя та побуту населення. 

У підрозділі 3.1 «Духовно-релігійне життя в сільській місцевості» 
зазначено, що румуни на теренах буго-дністровського межиріччя відновлювали 
християнські традиції за власним зразком. Румунська православна місія (РПМ), 
як представник румунської патріархії в губернаторстві «Трансністрія», проводила 
церковно-релігійну політику, ґрунтуючись на законодавчій базі, яка формувалася 
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в умовах війни. Важливим кроком у наверненні людей до Бога стала реставрація 
та відкриття церков і храмів по всій території «Трансністрії», включаючи й 
сільську місцевість. РПМ використала бажання побожного народу у відновленні й 
будівництві православних храмів, опираючись на благодійні традиції православних. 
Це призвело до поступового навернення населення, особливо сільського, до 
християнської віри. Часто місцева адміністрація змушувала сільських мешканців 
працювати у релігійні свята та у неділю, що викликало незадоволення у релігійних 
чиновників та віруючих.

У підрозділі 3.2 «Освітні процеси» зауважено, що окупаційна адміністрація 
значну увагу приділила організації та налагодженню навчально-виховного процесу. 
На території губернаторства впроваджувалась шкільна система Румунського 
королівства, де початкова освіта (вміння читати, рахувати та писати) була 
обов’язковою для всіх дітей та підлітків. Навчання у школах було платне. Керівництву 
губернаторства за короткий проміжок часу вдалося налагодити ефективну систему 
освіти, яка базувалася на синтезі відкорегованих радянських навчальних програм 
і програм, за якими офіційно навчалися в Румунії. Впровадження обов’язкового 
вивчення румунської мови сприяло пришвидшенню румунізації сільської молоді. 
Функціонування шкіл надало можливість окупантам використовувати безоплатно 
працю дітей на різноманітних сільськогосподарських роботах.

Задля успішної реалізації політики економічної експлуатації земель 
губернаторства окупанти спромоглися зберегти заклади професійної освіти, які 
готували спеціалістів для сільськогосподарского сектора. Незважаючи на певні 
успіхи в налагодженні освіти у «Задністрянщині», її повноцінне функціонування, 
особливо у сільській місцевості було можливе виключно у мирний час.

У підрозділі 3.3 «Упорядкування повсякденного життя та поведінки 
підокупаційного населення» встановлено, що задля ефективного управління 
губернаторством керівництво запровадило низку законів, які з огляду на їхній 
жорсткий зміст унеможливили виступи та саботаж з боку місцевого населення. 
У випадках порушень цих законів на мешканців чекали різноманітні покарання 
(побиття, штраф, ув’язнення). Селянам було заборонено переміщатися у межах 
губернаторства без відповідного на те дозволу. Населення під час зустрічі з 
румунськими чиновниками мало вітатися румунською мовою. Заборонялися 
різноманітні зібрання та гуляння, не погоджені з місцевою адміністрацією. 

У підрозділі 3.4 «Харчування, побут, медичне забезпечення та дозвілля» 
зазначено, що війна та окупація внесли значні корективи в повсякденне життя 
мирного сільського населення. Під контролем зайдів перебували усі сфери життя 
та побуту людей. Окупаційна влада унормувала споживання селянами хліба, 
примушуючи випікати його з різних інгредієнтів. На кожну селянську родину 
виділялася фіксована місячна норма споживання ячмінної та кукурудзяної крупи. 

Ускладнювали життя підокупаційного населення інфекційні захворювання. 
Незважаючи на підтримку румунською адміністрацією закладів охорони здоров’я, 
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для сільського населення доступ до кваліфікованої допомоги був обмеженим. Попри 
відсутність допомоги у нагоді ставали знання народної медицини з використанням 
підручних засобів, цілющих трав, попелу тощо.

Складним для сільських трудівників стало вирішення питання організації 
особистого відпочинку. Селяни зрідка могли дозволити собі відвідувати знайомих 
та родичів. Більшу частку свого часу вони витрачали на важку працю та пошук 
продуктів харчування. Попри військові дії та окупацію життя для сільського 
населення продовжувало рухатися у звичному для них руслі, у тяжкій праці на землі.

У результаті проведеного наукового дослідження автор виносить на захист 
такі висновки:

1. Аналіз радянської, вітчизняної та зарубіжної історіографії дає підстави 
констатувати, що наразі серед наукового доробку в Україні відсутня комплексна 
наукова праця, в якій би системно, всебічно і цілісно було вивчено соціально-
економічне, духовно-релігійне та культурно-освітнє повсякдення сільського 
населення південно-західних теренів України, яке перебувало в період Другої 
світової війни під румунською окупацією (губернаторство «Трансністрія» 
(Задністровʼя).

До уваги дослідників потрапляли інші аспекти румунської окупаційної політики, 
пов’язані переважно з вивченням політичного, правового статусу Задністровʼя, його 
економічного значення для Румунії, політика геноциду, етнонаціональна політика 
та релігійні процеси тощо. Існування незаповненої наукової ніші в історіописанні 
буття підокупаційного сільського населення, виживання «людини війни» у глибинці 
окупованих земель, членів «трудових громад» та їх родин стало поштовхом до 
комплексного та узагальнюючого дослідження. 

Археографічно-джерельна база представлена широким колом матеріалів, 
чотирма групами джерел, з яких вагоме місце у розкритті наукової проблеми 
посідають неопубліковані архівні матеріали, в тому числі й румуномовні, які 
зберігаються у державних архівосховищах півдня України. Загалом дисертантом 
опрацьовано сотні справ з 31 архівного фонду, з яких: 15 фондів Держархіву 
Миколаївської області, 13 фондів Держархіву Одеської області та 3 фонди з 
Держархіву Вінницької області. Комплексне опрацювання й використання 
значного й різноманітного масиву джерел дають змогу зробити висновок про добре 
документальне забезпечення дослідження, яке сприяло реалізації поставлених в 
дисертаційній роботі завдань. 

У теоретико-методологічній основі дослідження були використані 
загальнонаукові принципи та конкретно-історичні методи, що дозволило 
сформулювати теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження.

2. У процесі дослідження з’ясовано, що, отримавши від нацистського патрона 
мандат (домовленості Хауфе–Тетеряну, м. Тігіна, 30 серпня 1941 р.) на здійснення 
тимчасової «адміністрації та економічної експлуатації» дністровсько-бузького 
межиріччя, румунське керівництво впроваджувало власну систему адміністративного 
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устрою та управління губернаторством. Одним із напрямів окупаційної економічної 
політики стало налагодження сільськогосподарського виробництва, для керівництва 
яким було створено дирекцію агрокультури. Для реорганізації радянської системи 
керівництва сільським господарством адміністрація реалізувала наказ № 55, 
згідно з яким відбулася трансформація колгоспів у «трудові громади». Останні 
були найнижчою ланкою сільгоспвиробництва в глибинці окупованих територій. 
Основу «трудової громади» становили бригади, за якими передбачалося закріплення 
наділів землі від 100 до 200 га та відповідний реманент для її обробітку. 

Встановлено, що румунська сільськогосподарська «реформа» відбулася на рівні 
зміни адміністративно-вербальної назви «колгосп» на «трудову громаду», проте 
створення бригад і розподіл між ними землі та техніки, так і не відбулися до самого 
завершення окупації. Останньою спробою залучити трансністрійське селянство 
на свій бік стало проголошення декрету № 9 від 15 червня 1943 р., відповідно до 
якого мала відбутися аграрна реформа та перехід до приватного землеволодіння. 
Такий «феномен» як «трудові громади» проіснував до звільнення цих земель від 
окупантів та повернення радянської влади.

3. Означені землі румунське керівництво розглядало як території із 
необмеженими сільськогосподарськими ресурсами. З перших днів окупації румуни 
перейшли до масштабного, незавуальованого пограбування та подальшої відправки 
до «метрополії» худоби та збіжжя, вартість яких оцінювалася сотнями мільйонів 
лей. Найбільше від такої політики страждало селянство, руками якого загарбники 
мали намір ефективно організувати збір та викачування сільгосппродукції. В 
аграрному секторі румунська адміністрація розробила низку наказів та постанов, 
які зобов’язали працівників виконувати обтяжливі із соціальної точки зору, часом 
абсурдні, натуральні податки. Зокрема, на потреби окупантів селяни мали здавати, 
(незалежно від того, чи вирощувалася в їхньому господарстві відповідна живність): 
м’ясо (свинину, яловичину, баранину), свійську птицю, яйця, молоко, бринзу, мед 
тощо. Здійснено підрахунки кількості й обсягів зданої сільськогосподарської 
продукції як на прикладі індивідуальних селянських господарств, так і в окремо 
взятих «трудових громадах». Попри існуючі податки сільські трудівники на вимогу 
окупантів понаднормово здавали сільськогосподарську продукцію також і на потреби 
військових частин румунської армії, переважно розквартированих в «Трансністрії». 
Окрім натурального визиску, на вимогу румунських та місцевих чиновників, селяни 
сплачували грошову ренту за користування землею, за наявні у них виноградники 
та сади, за випас худоби, навіть за утримання собак. Таким чином, вся сутність 
податкової політики румунської влади була зведена до насильницького викачування 
сільськогосподарської продукції з населення сільських громад окупованого регіону 
через впровадження низки наказів та постанов. 

4. Дослідження свідчить, що для забезпечення безперебійної роботи 
сільськогосподарської галузі виробництва окупаційні чиновники впровадили 
ряд наказів та постанов, які під страхом покарань змушували селян виконувати 
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різноманітні сільськогосподарські роботи на користь окупантів. Зазначимо, що для 
«стимулювання» праці сільського населення румунське керівництво використовувало 
створену сталінським керівництвом систему оплати праці – «трудодень», який в 
умовах війни став найбільш дієвою формою експлуатації працівника. Дослідженням 
встановлено, що норми розрахунку за трудоднями носили натуральний характер 
та визначалися тими видами сільськогосподарської продукції, яка вирощувалася 
в «трудовій громаді». Нарахування трудоднів відбувалося на основі виконаних 
норм та видів робіт. Дисертантом з’ясовано, що для трудівника, який працював на 
громадських полях, нарахування трудоднів залежало від обсягів виконаних ним 
робіт. У свою чергу селянам, в обов’язки яких входило доглядати за тваринами, 
щомісяця зараховували фіксовану кількість трудоднів. Для цієї категорії трудівників 
румунська адміністрація розробила систему заохочування праці, яка передбачала 
додаткове нарахування трудоднів за належне виконання ввірених їм обов’язків і, 
навпаки, карала тих, хто їх не виконував або саботував. Окремі норми нарахування 
трудоднів було впроваджено для механізаторів МТС та колгоспників, які обробляли 
землю за допомогою сільськогосподарської техніки.

5. Сповідуючи догмати Румунської православної церкви, як одного зі стовпів 
влади, румунське керівництво сприяло поширенню християнської моралі через 
діяльність «Румунської православної місії в Трансністрії». Завдяки активній 
підтримці з боку місцевої адміністрації керівникам Місії вдалося розгорнути активну 
місіонерську діяльність для повернення християнського віровчення в повсякденне 
життя та побут населення шляхом реставрації старих та відкриття нових храмів 
та церков. Проте одним із головних недоліків, який став на заваді реалізації 
румунських планів, була відсутність необхідної кількості священнослужителів, що 
не дозволило забезпечити усі сільські парафії необхідною кількістю священницьких 
кадрів та церковних служок. Перепоною, яка гальмувала поширення релігійного 
віровчення серед атеїзованого сільського населення, виявилося те, що новоприбулі 
місіонери не знали ані української, ані російської мов. Від навернення селян до 
Бога відштовхувала часом насильницька румунізація богослужіння. Наслідками 
адміністрування релігійного життя був відтік деяких віруючих до «малих церков», 
сект та релігійних відгалужень. Незважаючи на певні недоліки, місцеве населення, 
особливо сільське, повернення християнського віровчення в їх повсякденне життя 
сприймало спокійно.

6. Серед першочергових завдань окупаційної адміністрації стало налагодження 
початкової та середньої шкільної освіти, яка мала відіграти вирішальну роль в 
румунізації місцевого населення. Основою навчально-виховного процесу стало 
впровадження інтегрованих одна в одну румунської та радянської навчальних програм, 
з попереднім вилученням із останньої більшовицької ідеології. За цими програмами 
учні вивчали румунську та німецьку мови та «Закон Божий». У школах, де переважали 
українці, окупанти місцями зберегли вивчення національної мови та літератури. 
Попри деякі пом’якшення освітня політика була спрямована на румунізацію та 
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виховання політично лояльного до румунського уряду молодого покоління. Задля 
пришвидшення румунізації сільської молоді влада на селі підтримувала створення 
та діяльність різноманітних культурних осередків та гуртків. 

Встановлено, що через нестачу педагогічних кадрів румуни залучали і 
місцевий педагогічний персонал, для якого були організовані курси румунської 
мови. Керівництво губернаторства, прикриваючись різноманітними практиками та 
обов’язковими відробітками, експлуатувало сільських школярів у власних інтересах, 
примушуючи останніх безкоштовно виконувати сільськогосподарські роботи. 

7. Аналіз нормативно-правових документів, які регламентували повсякденне 
життя сільського населення та «трудових громад», дозволяє стверджувати, що 
основу законодавчої бази становили накази та розпорядження румунської 
окупаційної влади, які були спрямовані на убезпечення її від провокацій та збройних 
виступів із боку місцевого населення. Встановлено, що сільському населенню за 
порушення дисципліни та відмову виконувати окупаційні постанови загрожувало 
покарання грошовими штрафами, ув’язненням, розстрілом. Аби пришвидшити 
процес румунізації місцевого населення, влада упровадила «Правила культури 
поведінки та спілкування». 

8. На основі ряду окупаційних документів, наказів та постанов визначено 
кількісні показники норм споживання населенням хліба та, відповідно, обсяги зерна 
й збіжжя, які дозволялося перемелювати на борошно задля власних потреб. Аналіз 
анкетних даних респондентів дозволив визначити щоденний раціон харчування селян, 
який вирізнявся аскетичністю й нерізноманітністю, переважно пісними супами, 
кашами, часто-густо мамалигою. Наративні меморії дозволили встановити джерела 
надходження продуктів харчування селян: 1) обробіток та вирощування на власних 
присадибних ділянках різноманітних сільськогосподарських культур (картопля, буряк, 
кукурудза та ін.); 2) наявність у селянському присадибному господарстві корови; 
3) робота у «трудових громадах» (певна кількість зерна, яке видавали на зароблені 
трудодні). Саме ці чинники давали можливість задністрянському селянинові отримати 
мінімум харчів, а з ними й надію на виживання.

9. Встановлено, що у повсякденному житті підокупаційне сільське населення 
зіткнулося з низкою побутових проблем, а саме відсутністю товарів першої 
необхідності (мила, тютюну, сірників, солі, керосину, ліків). Зважаючи на високу 
вартість, селяни не мали можливості придбати собі елементарний одяг і взуття. 
Болючою соціальною складовою буденного життя селянина був перманентний ризик 
захворіти на такі хвороби як: холера, чума, висипний тиф та педикульоз. У зв’язку 
з погіршенням санітарного становища ці хвороби набули масового поширення на 
окупованих землях. Попри відсутність необхідних медикаментів та кваліфікованого 
медперсоналу для боротьби із захворюваннями поширеною рефлексією на життєві 
виклики і особливістю стратегії виживання «людини війни» стало лікування хвороб 
за допомогою традиційних засобів народної медицини. Буденне життя сільського 
населення тісно перепліталося з постійною присутністю румунських та німецьких 
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солдатів, які своїми діями впливали на поведінку окремих мешканців, змінюючи їхні 
погляди або покараннями, або проявом людяності й доброти. 

Однією зі складових сільського повсякдення виступає організація власного 
дозвілля і задоволення духовних, культурних та інформаційних потреб. Можливості 
селян організувати власний відпочинок були обмежені комендантським часом, 
який було встановлено у межах усього окупованого регіону. Основою відпочинку 
трудівників, заклопотаних буденними справами, стало відвідування сусідів та 
родичів. Не останнім фактором у можливостях відпочинку та дозвілля сільських 
трудівників стало добровільно-примусове відвідування заходів зі святкування 
різних румунських державних і релігійних свят.
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АНОТАЦІЯ
Осипенко О. В. Сільське населення та «трудові громади» Півдня України 

в губернаторстві «Трансністрія» 1941–1944 рр.: соціально-історичний аспект. 
– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 – історія України. Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили. – Миколаїв, 2018.

У дисертації автор, спираючись на концептуальні здобутки вітчизняних і 
зарубіжних істориків та вперше залучивши до наукового обігу раніше неопубліковані 
джерела окупаційного походження, об’єктивно аналізує соціально-економічну, 
релігійну та освітню політику румунської окупаційної адміністрації щодо сільського 
населення Півдня України в губернаторстві «Трансністрія» в 1941–1944 рр.

Проаналізовано нормативно-правові засади діяльності румунських органів 
окупаційної влади та функціонування сільського господарства на теренах 
межиріччя Дністра та Південного Бугу. Комплексно досліджено соціальну складову 
підокупаційного населення – оподаткування, визиск, пограбування, залякування. 
Висвітлено заходи румун у релігійній сфері та освітні процеси в сільській місцевості. 
Доведено здійснення румунською адміністрацією регламентації повсякденного 
життя сільського населення. З’ясовано проблеми та труднощі, які супроводжували 
повсякденне життя селян в умовах окупації. 

Ключові слова: «Трансністрія», окупація, сільське населення, «трудова 
громада», сільськогосподарський потенціал, економічне становище, податкова 
політика, натуральні податки, соціальне становище, побут.
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АННОТАЦИЯ
Осипенко О. В. Сельское население и «трудовые общины» Юга Украины 

в губернаторстве «Транснистрия» 1941–1944 гг.: социально-исторический 
аспект. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.01 – история Украины. Черноморский национальный 
университет имени Петра Могилы. – Николаев, 2018.

В диссертации автор, опираясь на концептуальные достижения отечественных 
и зарубежных историков и впервые вводя в научный оборот ранее неопубликованные 
источники оккупационного происхождения, объективно анализирует социально-
экономическую, религиозную и образовательную политику румынской 
оккупационной администрации по отношению к сельскому населению Юга 
Украины в губернаторстве «Транснистрия» в 1941–1944 гг.

Проанализированы нормативно-правовые основы деятельности румынских 
органов оккупационной власти и функционирования сельского хозяйства на 
территории междуречья Днестра и Южного Буга. Комплексно исследованы 
социальные составляющие населения оккупированных территорий – 
налогообложение, эксплуатация, ограбление, запугивание. Освещены меры 
румын в религиозной сфере и образовательные процессы в сельской местности. 
Доказано осуществление румынской администрацией регламентации повседневной 
жизни сельского населения. Выяснены проблемы и трудности, сопровождающие 
повседневную жизнь крестьян в условиях оккупации.

Ключевые слова: «Транснистрия», оккупация, сельское население, «трудовая 
община», сельскохозяйственный потенциал, экономическое положение, налоговая 
политика, натуральные налоги, социальное положение, быт.

SUMMARY
Osypenko O. V. Rural population and «labour communities» of the South of 

Ukraine in the governorship «Transnistria» 1941–1944: social historical aspect. – 
Manuscript.

Thesis for obtaining scientifi c degree in History (PhD), specialty 07.00.01 “History 
of Ukraine”. Petro Mohyla Black Sea National University. – Mykolaiv, 2018.

In thesis research the author relies on conceptual achievements of domestic and foreign 
historians and including in the fi rst time scientifi c circulation previously unpublished sources 
of occupational origin, the author objectively analyzes the socio-economic, religious and 
educational policies of the Romanian occupation administration on the rural population of 
the South of Ukraine in the Transnistria governorate in 1941–1944.

By fulfi lling allied commitments to Germany, Romania received only the German 
mandate for the temporary “administration and economic exploitation” of the territory 
between the Dniester and the Bug, that is, “Transnistria”. The Romanians paid considerable 
attention to the administrative structure of agricultural sector of production.
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For rural population has been developing and introducing a number of natural taxes. 
For the needs of the invaders, villagers handed over sheepskin coats, socks, mittens, and 
felt boots. According to Order No. 66, the peasants were obliged in the form of taxes to 
surrender: milk, eggs, poultry, meat (pork, beef and lamb). In the absence of chickens in 
farms, the peasants were obliged to buy them. That is, obligatory gross tax was imposed 
on all the main types of agricultural products produced in the farms.

The Romanian leadership in the occupied lands of southwestern Ukraine, tried to 
preserve not only the kolkhozes, but also the Stalinist leadership created a pre-war system 
of remuneration “workdays”, which, in conditions of military confrontation, became the 
most effective form of settlement for peasant labor. 

Wages of rural laborers were of a natural nature. The peasants were counting on 
those types of agricultural products that were grown by “labor communities”. Different 
categories of rural workers have created separate rates for the reckoning of workdays. 
For peasants, whose work was related exclusively to fi eldwork and garden work, the 
calculation of working hours was based on certain criteria, for those who provided care 
for animals - there were other norms.

On the occupied lands, the rivers of the Dniester and Southern Bug, the Romanian 
leadership paid attention to the restoration of Christian traditions in the Romanian model. 
A specially created Romanian Orthodox mission, the Romanian Patriarchate in the 
governorate of Transnistria, conducted a church-religious policy in the administrated lands.

One of the components of the occupational policy of the transnistrian leadership was 
the establishment of the educational process on the lands entrusted to them. In a short 
time, the leadership of the governorship succeeded to establish an effective education 
system based on the synthesis of reformatted Soviet syllabuses and programs that offi cially 
studied in the Romanian kingdom. In schools where Ukrainians prevailed, the occupants 
also preserved the study of the national language and literature. It should be noted that, 
despite some mitigation, educational policy was aimed at the Romanization and education 
of a young generation politically loyal to the Romanian government. 

The Romanian occupiers also controlled the rates of consumption of bread and 
cereals by one person. One of the most widespread phenomena of life in occupation was 
the lack of essential goods (soap, tobacco, matches, salt, kerosene, medicine). Signifi cant 
infl uence on the life of the occupying population was due to various infectious diseases: 
cholera, plague, typhus and pediculosis the uncontrolled course of which led to the death 
of a large part of the population.

Quite diffi cult for peasants of rural labourers was the decision of the issue of organizing 
personal rest. All their free time peasants used to search for food and occasionally could 
afford to visit friends and relatives.

Key words: Transnistria, occupation, rural population, “labour community”, 
agricultural potential, economic condition, fi scal policy, natural taxes, social condition, 
life.
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