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ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÜÊI ÊÎËÅÊÖII

ВСТУПНЕ СЛОВО
ВОЛКОВА НАДІЯ ТЕРЕНТІЇВНА
Герой Радянського Союзу, зв’язкова
секретаря Харківського підпільного обкому
Упродовж останніх десятиліть Україна пережила своєрідну «архівну
ЛКСМУ

революцію» – масове залучення до наукового обігу раніше недоступних
документів
цього стала поява значної кількості
Народиласярадянської
24 червняепохи.
1924 у Наслідком
Харкові. Закінчила
археографічних
видань
у
широкому
тематичному
10 класів у Конотопі (Сумська область). Восени спектрі вітчизняної історії
минулого
Вона
також стимулювала
1941 разомстоліття.
з батьками
евакуйована
в с. Інсар підготовку низки архівних
путівників,
оглядів
та окремих
документальних колекцій, що суттєво
Мордовської
АРСР фондів
(Російська
Федерація).
Закінчила
курси
медсестер.
Працювала
сприяє евристичним зусиллям учених. Навжаль, ці нові тенденції лише частково
місцевому госпіталі.
З власної
ініціативи
торкнулися
українського
музейного
простору. Музейні установи, як правило,
закінчила
спеціальні
курси
з
підготовки
обмежуються виданням експозиційних або виставкових путівників, рідше
організаторів
для роботи
в тилу
противника
відкривають
перед
сторонніми
«святе
святих» – власні фонди. Через це важко
(Саратов).
З
жовтня
1942
–
зв’язкова
секретаря
Харківського
підпільного
знайти на книжковому ринку України бодай десяток
історичних
монографій,
обкому ЛКСМУ. Десантована на територію Вовчанського району
автори яких активно залучали б до джерельної бази своїх досліджень документи
Харківщини разом із секретарем та двома відповідальними організаторами
з музейних колекцій. Гігантський пласт історичних джерел, що зберігається у
підпільного обкому, а також групою партизанів. Проводила агітаційну
фондах
і краєзнавчих
залишається
для
роботу історичних
серед населення,
ходила вмузеїв,
розвідку,
встановила«терра
зв’язокінкогніта»
із
вітчизняної
історіографії
джерелознавства.
підпільниками
місцевоготарайкому
комсомолу. 26 листопада 1942 загинула в
Однією
з
перших
вітчизняних
установ,партизанського
яка наважиласязагону
активно
інтегрувати
бою, прикриваючи відхід Вовчанського
з оточення.
матеріали
фондів
в український
світовий
інформаційний
простір, став
Удостоєнасвоїх
звання
Героя
Радянськогота
Союзу
8 травня
1965 (посмертно).
Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної
війни
1941: орден
– 1945 Леніна
років». (посмертно).
Змістовні колекції, зібрані завдяки копіткій праці не
Нагороди
одного покоління музейників, крок за кроком розкривають свої таємниці перед
професійними
істориками та ентузіастами-аматорами. Результатом тривалої
Вибрана бібліографія
співпраці
науковців
комплексу
музей історії
Герои Советского Союза: Меморіального
Краткий биографический
словарь«Національний
в двух томах / Министерство
обороны
СССР.
–
М.:
Воениздат,
1987-1988.
–
Т.
1:
Абаев
–
Любичев.
–
1987.
–
С.
281;
Подвигом
уславлені:
Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років» з ученими Національної академії
Герої Радянського
– партизани і підпільники
України
в роки Великої
Вітчизняної
війни /
наук
України таСоюзу
колегами-архівістами
став
унікальний
проект
– путівник,
[Нем’ятий В.М., Григорович Д.Ф., Денисенко П.І., Замлинський В.О.]. – К.: Політвидав України,
який
1978. –презентує
С. 104 – 106. особові колекції радянських партизанів, що зберігаються у
фондозбірнях музею. Через призму документів, фотографій, спогадів, листів,
книг,
газет
та особистих речей легендарних партизанських командирів і рядових
Фонди
МКНМІВВВ
учасників
антинацистського
руху Опору читач має можливість побачити не
Фото
парадний,
насичений
стереотипами
Фото. Н.Т.лакований,
Волкова. 1942
// КН-5636/3.
– Ф-1221/3.й героїзованими портретами
«народних
месників»
образ
«малої
війни»
за лінією фронту, а звичайних людей
Документи
зСповіщення
їхніми думками,
переживаннями,
клопотами–іД-1221/1.
потребами,
С.Л. Силіній,
матері Н.Т. повсякденними
Волкової. 1944 // КН-5636/1.
відчути
атмосферу
із сильним
і підступним
Довідкасправжню
батьків Н.Т.
Волкової протистояння
– С.Л. Силіної та
Т.М.Волкова.
20.05.1968ворогом,
// КН5636/2.
–
Д-1221/2.
ціною в якій було саме життя.
Лист
Т.М.книзі
Волкову,
Н.Т.політичних
Волкової. Київ.
29.11.1948
// КН-5635.
– Д-1220.
У цій
читачбатьку
не знайде
оцінок
радянського
партизанського
руху в Україні періоду гітлерівської окупації, не побачить їдких характеристик
історичних персоналій, не прочитає сенсаційних «викриттів»… Тут подані лише
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факти, тільки «суха» інформація про унікальні особові колекції радянських
партизанів, які впродовж повоєнних років збирали люди, небайдужі до
збереження
пам’яті Союзу,
про минуле
свого народу. Однак саме завдяки такій
Герой
Радянського
член комітету
інформації комсомольської
феноменологія антинацистського
руху Опору постає в усій її
підпільної
організації
складності
й
очищеній
від
авторських
інтерпретацій
сутності.
«Партизанська іскра» с. Кримки
Сподіваємося, що
це видання
стане в пригоді дослідникам у їхній пошуковій
Первомайського
району
(Миколаївщина)
праці, а також буде корисним для всіх читачів, які цікавляться воєнною історією
нашої Батьківщини.
Народилася
2 квітня 1924 у с. Кумарі (нині
Врадіївського району Миколаївської області).
Закінчила 9 класів у с. Кримки Первомайського
ВАЛЕРІЙ СМОЛІЙ,
району Миколаївської області (червень 1941). З
історії України НАН України,
серпня 1941 – організатордиректор
і керівникІнституту
молодіжних
академік
НАН
України
підпільних груп у селах Новоандріївка та Врадіївка. У червні
1942
увійшла
до складу комітету підпільної комсомольсько-молодіжної організації
«Партизанська іскра» у Кримках. Зв’язкова з партизанськими загонами
сусідніх районів. Проводила пропаганду серед населення, збирала зброю
боєприпаси. Учасник підготовки та здійснення акції з визволення декількох
сотень в’язнів місцевого табору для радянських військовополонених
(серпень – вересень 1942). Заарештована разом з багатьма іншими
підпільниками «Партизанської іскри» наприкінці лютого 1943. Розстріляна
у Тираспольській тюрмі 2 квітня 1944. Удостоєна звання Героя Радянського
Союзу 1 липня 1958 (посмертно).

Нагороди: орден Леніна (посмертно).
Вибрана бібліографія
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь: в 2 т. / Министерство обороны
СССР. – М.: Воениздат, 1987-1988. – Т. 1: Абаев – Любичев. – 1987. – С. 459; Подвигом уславлені: Герої
Радянського Союзу – партизани і підпільники України в роки Великої Вітчизняної війни / [Нем’ятий
В.М., Григорович Д.Ф., Денисенко П.І., Замлинський В.О.]. – К.: Політвидав України, 1978. – С. 126 –
128; Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941 – 1945 рр.: у 3 т. / Інститут історії партії ЦК КП України – Філіал інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. – К.: Видавництво політичної літератури України, 1967 – 1969. – Т. 2: Радянська Україна в період
корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни (листопад 1942 р. – 1943 р.). – 1968. – С. 215.

Фонди МКНМІВВВ
Науково-допоміжний
Фото. Д.Г. Дяченко (копія). 1940 // НД-7761.
Фото. Д.Г. Дяченко (копія). 1940 // НД-10886.
Листи О. Комарницькому з тюрми (копія). 1943-1944 // НД-16351/1-7.
Лист Є. Лебедевій з тюрми (копія). 18.07.1943 // НД-16350.
Характеристика (копія). [1950-ті] // НД-5383.
52

ä

â

ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÜÊI ÊÎËÅÊÖII

ВІД УПОРЯДНИКІВ
ВОЛКОВА НАДІЯ ТЕРЕНТІЇВНА
Герой Радянського Союзу, зв’язкова
секретаря Харківського підпільного обкому
Протистояння між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом,
ЛКСМУ

яке розгорнулося в рамках Другої світової війни, мало характер тотального
конфлікту,
бойові
дії на фронті, характеризувався
Народиласящо
24охоплював
червня 1924неу лише
Харкові.
Закінчила
не
напруженням
сил воюючих сторін із
10 тільки
класів уколосальним
Конотопі (Сумська
область). економічних
Восени
надмірною
експлуатацією
людських
ресурсів,
а
й
небаченим
до того масштабним
1941 разом з батьками евакуйована в с. Інсар
рухом
Опору вАРСР
тилу (Російська
окупантів. Федерація).
Мордовської
Упродовж
1941
– 1944 рр.,
долаючи
Закінчила
курси
медсестер.
Працювала
в неймовірні труднощі, партійнорадянському
керівництву
СРСР,
Українському штабу партизанського руху
місцевому госпіталі.
З власної
ініціативи
закінчила
спеціальні
курси
з підготовки
(не
тільки через
надміру
жорстоку
окупаційну політику гітлерівців стосовно
організаторів
для роботи
тилу противника
місцевого
населення
та ввійськовополонених,
а й завдяки напруженій
(Саратов).
З
жовтня
1942
–
зв’язкова
секретаря
Харківського
підпільного
організаційній роботі) вдалося розгорнути в запіллі Вермахту
підпільнообкому ЛКСМУ.рух,
Десантована
на територію
району так і проти
партизанський
спрямований
як проти Вовчанського
нацистського режиму,
Харківщини
разом
із секретарем
та двомавладі
відповідальними
організаторами
будь-яких
виявів
опозиційності
радянській
серед населення,
яке опинилося
підпільного
обкому,
а
також
групою
партизанів.
Проводила
агітаційну
«під німцями».
роботу
серед
населення,
в розвідку,
встановила
зв’язок із підпільноМосква
доволі
високо ходила
цінувала
заслуги учасників
радянського
підпільниками місцевого райкому комсомолу. 26 листопада 1942 загинула в
партизанського руху в Україні у справі дезорганізації німецького тилу, у знищенні
бою, прикриваючи відхід Вовчанського партизанського загону з оточення.
засобів комунікації противника та переконанні окупованого населення в тому,
Удостоєна звання Героя Радянського Союзу 8 травня 1965 (посмертно).
що радянська влада залишила «під ворогом» західні регіони СРСР тимчасово.
97 українських партизанів і підпільників удостоєні звання Героя Радянського
Нагороди: орден Леніна (посмертно).
Союзу, командири найбільших дієвих українських партизанських з’єднань –
генерал-майори С.А. Ковпак і О.Ф. Федоров удостоєні цього звання двічі, майже
Вибрана
бібліографія
сто
тисяч патріотів
нагороджено орденами та медалями СРСР, зокрема медаллю
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах / Министерство обо«Партизану
Вітчизняної
війни» –I,Т.II1: Абаев
ступенів.
роны СССР. – М.: Воениздат, 1987-1988.
– Любичев. – 1987. – С. 281; Подвигом уславлені:
Незважаючи
на те,
що з моменту
завершення
світової
війни минуло
Герої
Радянського Союзу
– партизани
і підпільники
УкраїниДругої
в роки Великої
Вітчизняної
війни /
[Нем’ятий
В.М., Григорович
Денисенко П.І.,інтерес
Замлинський
В.О.]. – К.: радянського
Політвидав України,
близько
сімдесяти
років,Д.Ф.,
дослідницький
до вивчення
руху
1978. – С. 104 – 106.
Опору не згасає. Цьому сприяє як відкриття нових документальних масивів,
так і загострення суспільного інтересу, пов’язаного з подіями сучасності (будьФонди
які
нові МКНМІВВВ
локальні війни, у тому числі так звані «гібридні», із застосуванням
Фото
диверсійної тактики, відразу ж спричиняють сплеск інтересу до діяльності
Фото. Н.Т. уВолкова.
1942 Тому
// КН-5636/3.
– Ф-1221/3.
партизанів
роки війни).
ця проблематика
залишається не тільки науково
Документи
актуальною, а й суспільно затребуваною.
Сповіщення С.Л. Силіній, матері Н.Т. Волкової. 1944 // КН-5636/1. – Д-1221/1.
Широкий науковий і громадський інтерес до радянського підпільноДовідка батьків Н.Т. Волкової – С.Л. Силіної та Т.М.Волкова. 20.05.1968 // КНпартизанського руху в окупованій нацистами Україні в умовах інформатизованого
5636/2. – Д-1221/2.
та глобалізованого суспільства супроводжується певними ризиками – швидким
Лист Т.М. Волкову, батьку Н.Т. Волкової. Київ. 29.11.1948 // КН-5635. – Д-1220.
поширенням і засвоєнням широкими колами громадян (зокрема, окремими
професійними істориками) наукоподібних міфів, фальсифікованих джерел та
деструктивних ідеологем. У зв’язку з цим істотно збільшується відповідальність
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сумлінного вченого, який зобов’язаний конструювати історичну нарацію,
спираючись на широкий масив достовірних документальних джерел.
У цьому
контексті
суттєво
роль науково-документальних та
Герой
Радянського
Союзу,
члензростає
комітету
науково-довідкових
видань. Упродовж
останніх десятиліть в Україні побачили
підпільної
комсомольської
організації
світ
численні
археографічні
збірники,
що презентують видове й тематичне
«Партизанська іскра» с. Кримки
розмаїття
першоджерел
з
актуальних
проблем
Первомайського району (Миколаївщина) Другої світової війни. Однак на
цьому робота із залучення до наукового обігу нових документів не завершується.
Подальше розширення джерельної бази дослідження історії найбільшого
Народилася 2 квітня 1924 у с. Кумарі (нині
збройного конфлікту
війни дасть
змогу науковцям відкрити для себе й
Врадіївського
районусвітової
Миколаївської
області).
суспільства
нові
аспекти
глобальної
історичної
події, виявити дотепер приховані
Закінчила 9 класів у с. Кримки Первомайського
грані, зокрема
про обставини
становлення
та розгортання
руху Опору в Україні,
району
Миколаївської
області
(червень 1941).
З
висвітлити
несподівані
ракурси
боротьби
за
виживання
й
волю
в екстремальних
серпня 1941 – організатор і керівник молодіжних
умовах воєнних
У цьому аспекті
важливо
актуалізувати
підпільних
груп убуднів.
селах Новоандріївка
та надзвичайно
Врадіївка. У червні
1942
увійшла
ще
й
донині
малодоступний
для
вчених
гігантський
масив
історичних
до складу комітету підпільної комсомольсько-молодіжної організації джерел,
зосереджений віскра»
архівах,
а також уЗв’язкова
фондах таз експозиціях
вітчизняних
музеїв.
«Партизанська
у Кримках.
партизанськими
загонами
За 40районів.
років існування
музеюпропаганду
історії Великої
Вітчизняної
війни
1941 – зброю
1945 років
сусідніх
Проводила
серед
населення,
збирала
комплектування
йогопідготовки
фондової колекції
відбувалося
різними тематичними
боєприпаси.
Учасник
та здійснення
акції зза
визволення
декількох
спрямуваннями.
Активнотабору
формувалася
також колекція,
присвячена діяльності
сотень
в’язнів місцевого
для радянських
військовополонених
(серпень
– вересень
1942). Роботою
Заарештована
разом з багатьма іншими
партизанів
і підпільників.
пошуково-експедиційних
груп музейних
підпільниками
«Партизанської
іскри»
наприкінці
лютого
1943.
Розстріляна
дослідників у визначеному напрямі було охоплено територію Білорусії, Росії,
україн
Тираспольській
тюрмі
2 квітня
1944. Удостоєна званнярух
Героя
Радянського
Прибалтики,
вивчався
загальноєвропейський
Опору.
Але все ж
Союзу
1
липня
1958
(посмертно).
головним вектором фондотворчих зусиль науковців залишалася діяльність
партизанів і підпільників, які боролися в окупованій нацистами Україні.
Останніми
роками
Нагороди
: орден
Ленінаспівробітники
(посмертно). Національного музею історії Великої
Вітчизняної війни 1941 – 1945 років у співпраці з колегами з Інституту історії
України
України підготували цикл спільних науково-документальних
ВибранаНАН
бібліографія
видань
на базі історико-археографічного
опрацювання
фондових
Герои Советского
Союза: Краткий биографический
словарь: в 2 т. /тематичних
Министерство
обороны
СССР. – М.: Воениздат, 1987-1988. – Т. 1: Абаев – Любичев. – 1987. – С. 459; Подвигом уславлені: Герої
колекцій.
Радянського Союзу – партизани і підпільники України в роки Великої Вітчизняної війни / [Нем’ятий
Наразі презентується науково-довідкове видання – путівник «Партизанські
В.М., Григорович Д.Ф., Денисенко П.І., Замлинський В.О.]. – К.: Політвидав України, 1978. – С. 126 –
колекції
Меморіального
комплексу
«Національний
музей
128; Українська
РСР у Великій Вітчизняній
війні Радянського
Союзу 1941
– 1945історії
рр.: у 3 т.Великої
/ Інститут
історії
партії
ЦК
КП
України
–
Філіал
інституту
марксизму-ленінізму
при
ЦК КПРС.
– К.: ВиВітчизняної війни 1941 – 1945 років». Особові фонди». Воно стане
особливо
давництво
політичної
літератури
України,
1967
–
1969.
–
Т.
2:
Радянська
Україна
в
період
корисним для дослідників, які працюють у царині історичної бібліографістики
корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни (листопад 1942 р. – 1943 р.). – 1968. – С. 215.
і джерелознавства, адже вперше оприлюднюється колекція персональних
матеріалів учасників радянського підпільно-партизанського руху в Україні.
Для МКНМІВВВ
видання відібрано 489 персональних комплексів представників
Фонди
Науково-допоміжний
«малої
війни» в Україні (близько 6 тисяч одиниць різноманітних музейних
Фото. Д.Г. Дяченко
(копія).
1940 // видання
НД-7761. подано історію її тезаврування,
предметів).
В увідній
частині
Фото. Д.Г. Дяченко
(копія). 1940виставки
// НД-10886.
починаючи
з республіканської
«Партизани України в боротьбі проти
Листи О. Комарницькому
з тюрми (копія).
// НД-16351/1-7.
німецько-фашистських
загарбників»
(19461943-1944
– 1950 рр.);
здійснено детальний
Лист
Є.
Лебедевій
з
тюрми
(копія).
18.07.1943
//
НД-16350.
археографічний аналіз та виявлено джерельні особливості усіх груп зберігання.
Характеристика (копія). [1950-ті] // НД-5383.
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Слід зауважити, що більшу частину представлених персональних матеріалів
зібрали співробітники Меморіального комплексу в ході особистого спілкування
Радянського
Союзу, зв’язковаруху або з їхніми рідними, зокрема під
зГерой
ветеранами
підпільно-партизанського
секретаря
Харківського
підпільного
час
численних
наукових відряджень
до всіхобкому
регіонів України, а також Радянського
ЛКСМУ
Союзу. Серед надходжень останнього часу особливо відзначимо матеріали Героїв
України Є.С.Березняка і Т.Й.Маркус.
Народилася 24 червня 1924 у Харкові. Закінчила
Основну частину путівника становить розділ «Персоналії: біобібліографічні
10 класів у Конотопі (Сумська область). Восени
та
музейно-документальні
археографічні
1941
разом з батьками евакуйована
в с. Інсарресурси». Перелік особистих
комплексів
розміщений
в
алфавітному
порядку. У назву кожного з них винесено
Мордовської АРСР (Російська Федерація).
останню
посаду
персоналії
під
час
її
перебування
у складі партизанського
Закінчила курси медсестер. Працювала
в
формування,
підпільної
організації
чи групи на території України *. До кожного
місцевому госпіталі.
З власної
ініціативи
такого
«етюду»
подано
портретне
зображення, за винятком комплексів
закінчила спеціальні курси з підготовки
загиблих
або померлих,
яких не вдалося відшукати з об’єктивних
організаторів
для роботизнімки
в тилу противника
(Саратов).
З жовтня
– зв’язковадовідки
секретаря
Харківського
підпільного
причин
(близько
14 1942
%). Біографічні
укладені
на основі
відомостей з
обкому ЛКСМУ.
Десантована
на територію
Вовчанського
району
особистих
документальних
матеріалів
офіційного
характеру,
у разі необхідності
Харківщини
разом із секретарем
та двома
відповідальними
організаторами
уточнені
за допомогою
довідок Комісії
у справах
колишніх партизанів
Великої
підпільного
обкому,
а
також
групою
партизанів.
Проводила
агітаційну
Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. при Президії Верховної Ради УРСР (України),
роботу серед населення,
ходила**.в розвідку, встановила зв’язок із
військкоматів,
архівних установ
підпільниками
місцевого
райкому
комсомолу.
26про
листопада
1942народження,
загинула в
У процесі підготовки
видання
через
брак даних
дату й місце
бою,
прикриваючи
відхід
Вовчанського
партизанського
загону
з
оточення.
проходження військової служби в довоєнний період, участь у війні на
Удостоєна звання Героя Радянського Союзу 8 травня 1965 (посмертно).
початковому етапі здійснювалося відповідне евристичне опрацювання 135 справ
5-го опису 62-го фонду Центрального державного архіву громадських об’єднань
НагородиЗа: орден
Леніна (посмертно).
України.
результатами
цієї роботи звірені, уточнені та доповнені відомості
про 286 персоналій.
Вибрана
бібліографія
До більшості
представлених особистих комплексів подано перелік стислої
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах / Министерство обовибраної
бібліографії
у покажчику).
становлять
роны СССР. – М.: Воениздат,(повний
1987-1988. –перелік
Т. 1: Абаев–– Любичев.
– 1987. – С.Виняток
281; Подвигом
уславлені:
окремі
біографіїСоюзу
учасників
молодіжного
підпільного
руху.
Герої Радянського
– партизани
і підпільники
України в роки
Великої Вітчизняної війни /
[Нем’ятий
Григоровичздійснено
Д.Ф., Денисенко
П.І., Замлинський
– К.: Політвидав
України,
ВідбірВ.М.,
матеріалів
за всіма
групами В.О.].
зберігання
фондозбірні
1978. – С. 104 – 106.
Меморіалу: «Фото», «Негативи», «Документи», «Листівки», «Нагороди», «Зброя
і Техніка», «Речі», «Книжки», «Газети», «Образотворче мистецтво», «Філателія»,
Фонди МКНМІВВВ
«Плакати»,
«Фонодокументи», «Науково-допоміжний фонд» (матеріали
Фото
персоналій представлено саме в такій структурній послідовності).
Фото.
Н.Т. Волкова. 1942
// КН-5636/3.
– Ф-1221/3.
У документальній
частині
широко
використані посвідчення, доповідні
Документи
записки, щоденники, листи учасників руху Опору, а також документи з облікової
Сповіщення С.Л. Силіній, матері Н.Т. Волкової. 1944 // КН-5636/1. – Д-1221/1.
документації штабів партизанських формувань, тобто ті наочні матеріали, що, з
Довідка батьків Н.Т. Волкової – С.Л. Силіної та Т.М.Волкова. 20.05.1968 // КНодного боку, найбільш аргументовано і змістовно підтверджують складність та
5636/2. – Д-1221/2.
неоднозначність руху Опору в Україні, а з другого – дають можливість заглянути
Лист Т.М. Волкову, батьку Н.Т. Волкової. Київ. 29.11.1948 // КН-5635. – Д-1220.
* Назви партизанських загонів і з’єднань подано за науково-довідковим виданням: Україна партизанська. Партизанські
формування та органи керівництва ними (1941–1945 рр.): наук.-довід. вид. /Авт.-упоряд.: О.В. Бажан, А.В. Кентій,
В.С. Лозицький та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2001. – 319 с.
** Назви населених пунктів, поданих у біографіях, наводяться відповідно до адміністративно-територіального поділу, що
існував у роки нацистської окупації, а також за сучасним адміністративно-територіальним поділом.
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за лаштунки офіційної портретної галереї, наблизитися до розуміння психології
та мотивації стратегій поведінки «людей свого часу», сприйняти їх такими, якими
вони були
насправді, аСоюзу,
не такими,
якими
їх хотіло бачити керівництво радянської
Герой
Радянського
член
комітету
держави. Цекомсомольської
покоління, яке вже
майже цілковито відійшло від нас, попри свої
підпільної
організації
помилки
і
прорахунки,
заслуговує
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підпільних
груп
селах Новоандріївка
до складу комітету підпільної комсомольсько-молодіжної організації
«Партизанська іскра» у Кримках. Зв’язкова з партизанськими загонами
ЛЮБОВ
ЛЕГАСОВА,
сусідніх районів. Проводила пропаганду серед населення,
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зброю
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табору для радянських
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(серпень – вересень 1942). Заарештована
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іншими
Великої Вітчизняної
війни 1941
– 1945 років»
підпільниками «Партизанської іскри» наприкінці лютого 1943. Розстріляна
у Тираспольській тюрмі 2 квітня 1944. Удостоєна звання Героя Радянського
Союзу 1 липня 1958 (посмертно).

Нагороди: орден Леніна (посмертно).
Вибрана бібліографія
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь: в 2 т. / Министерство обороны
СССР. – М.: Воениздат, 1987-1988. – Т. 1: Абаев – Любичев. – 1987. – С. 459; Подвигом уславлені: Герої
Радянського Союзу – партизани і підпільники України в роки Великої Вітчизняної війни / [Нем’ятий
В.М., Григорович Д.Ф., Денисенко П.І., Замлинський В.О.]. – К.: Політвидав України, 1978. – С. 126 –
128; Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941 – 1945 рр.: у 3 т. / Інститут історії партії ЦК КП України – Філіал інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. – К.: Видавництво політичної літератури України, 1967 – 1969. – Т. 2: Радянська Україна в період
корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни (листопад 1942 р. – 1943 р.). – 1968. – С. 215.

Фонди МКНМІВВВ
Науково-допоміжний
Фото. Д.Г. Дяченко (копія). 1940 // НД-7761.
Фото. Д.Г. Дяченко (копія). 1940 // НД-10886.
Листи О. Комарницькому з тюрми (копія). 1943-1944 // НД-16351/1-7.
Лист Є. Лебедевій з тюрми (копія). 18.07.1943 // НД-16350.
Характеристика (копія). [1950-ті] // НД-5383.
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Вибрана бібліографія
ДЯЧЕНКО
ДАРІЯ ГРИГОРІВНА

АНВЇІТНЕРДЯЧЕНКО
ЕТ ЯІДАН ДАРІЯ
АВОКЛГРИГОРІВ
ОВ

Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941 –1945 рр.). – С. 113 – 114;
Історія великих страждань. Нацистські табори для радянських військовополонених у м. Славуті на
Герой
Радянського
Союзу, член
комітету
Хмельниччині:
дослідження, документи,
свідчення.
– К., 2011. – С. 190.
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УМСКЛ
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Лист-спогад до С.С. Смирнова. 1958 // КН-217898/1. – Д-36329/1.
Лист-спогад до С.С. Смирнова. 1962 // КН-217898/2. – Д-36329/2.
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Текст бесіди співробітника Комісії з історії
Великої Вітчизняної війни при АН УРСР з М.І. Кеніною (фрагмент).
1947 р.
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Грамота про присвоєння звання Героя України Т.Й. Маркус
(посмертно).
21.09.2006 р.
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Автомат Д.І. Бакрадзе (саморобний). 1943 – 1944 рр.
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21.07.1950 р.; дозвіл МДБ Грузинської РСР на вивіз автомата із Тбілісі до Києва.
20.07.1950 р.
Фонди МКНМІВВВ. – КН-21374. – ЗТ-459.
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