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У публікації представлені фронтові листи учасників Другої світової війни із фондової 

колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», надаються 

короткі біографічні дані авторів цих листів та зазначається дата надходження листа до 

фондів. 
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Фронтові листи… Пожовклі, надірвані, забруднені, обпалені, напівзотлілі. Написані 

чорнилом або простим олівцем на будь-якому клаптику паперу – із зошита, газети, шкільного 

підручника, блокнота чи книги обліку. Стали історичною цінністю – їм понад 75 років. Деякі 

з них ще можна прочитати, а деякі вже не розібрати. У яких умовах їх писали, який шлях 

здолали із фронту в тил, – ми сьогодні навіть уявити не можемо. На фронті життя було від бою 

до бою, в тилу – від листа до листа. Дуже часто у фронтовиків не було можливості написати 

повноцінного листа. Тому обмежувалися кількома рядками, квінтесенцією яких було: «Я 

ЖИВИЙ». 

Фронтові листи 1942–1945 рр., що зберігаються у фондах НІЕЗ «Переяслав», досі не 

були об’єктом спеціального дослідження. Метою цієї публікації є введення до наукового обігу 

не апробованого документального матеріалу. Розглядаються документи фондових груп 

«Рукописні та друковані матеріали» (Шифр «Р»), «Науково-допоміжний фонд» (Шифри 

«НДФ» і «РД»). Вони подаються мовою оригіналів із дотриманням лексичних, стилістичних, 

орфографічних і синтаксичних особливостей. 

Військова цензура була введена Постановою Державного Комітету Оборони СРСР від 6 

липня 1941 р. «Про заходи по посиленню політичного контролю поштово-телеграфної 

кореспонденції». Пункт 2 цього документа зобов’язував Народний комісаріат державної 

безпеки СРСР організувати 100 % перегляд листів і телеграм. Кожний фронт мав відділ 

військової цензури, армія – відділення, до якого входило два десятки контролерів. За день 

контролер повинен був прочитати 600 листів. На переглянутих листах ставили штамп: 

«Просмотрено Военной Цензурой №…». У кожного контролера був свій особистий номер. 

Кожний лист або листівка мали цей чорний або синій квадратний штамп. 

У фондовому зібранні НІЕЗ «Переяслав» налічується понад сім десятків фронтових 

листів. Із них 30 листів написані одним автором – лейтенантом Тихоновим Миколою 

Павловичем. Тихонов Микола Павлович, 1923 року народження, був призваний до лав 

Червоної Армії у червні 1941 р., учасник боїв із 1942 р., командир взводу 493 мінометного 

полку РГК. Нагороджений орденом Червоної Зірки у лютому 1944 р. Пропав без вісті 17 

березня 1944 р. 

На листах вказана адреса отримувача: «УССР Киевская обл. Переяславль-Хмельницкого 

района, с. Студеники Тихонову Павлу Андреевичу». 

Родина Тихонових складалася із шести осіб: батько – Павло Андрійович, мати – Ганна 

Мефодіївна, донька Тетяна і сини Микола, Михайло, Григорій. У перші дні війни до лав 

Червоної Армії були призвані Павло Андрійович 1892 року народження і старший син 

Микола. Витяг із листа Тихонова М. П. до сестри Тані від 29 вересня 1943 р.: «…про отца 

ничего не слышно, был в плену и последний г. Могилев, откуда пришел Байло Василь 

(матрос). Рассказал, что видел отца еще там. Больше ничего не слышно» [1]. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 19 (21), 2021 
 

153 

Донька Тетяна опинилася у Челябінську, а після визволення України – у Краматорську. 

Ганна Мефодіївна пережила період окупації з двома синами Михайлом та Григорієм. Михайла 

у 1943 р. мобілізували до лав Червоної Армії, направили на навчання до училища. 

Перший лист написаний 1 січня 1943 р. Потім – велика майже дев’ятимісячна перерва, і 

29 вересня 1943 р. – лист до сестри Тані. З жовтня 1943 р. по березень 1944 р. родина 

Тихонових отримувала 3–6 листів щомісяця. 8 березня 1944 р. лейтенант Тихонов написав 

останнього листа своїм рідним. Листи написані красивим каліграфічним почерком з 

незначною кількістю орфографічних помилок. 

Перебуваючи на фронті, зокрема, і в епіцентрі найкривавіших боїв на Букринському 

плацдармі та за визволення Києва, лейтенант Тихонов пише мамі і братам: 

«Мама, живу я очень хорошо» [9]. 

«Я живу очень хорошо. Ничем не нуждаюсь. Я счас в нашей же области освобождаю 

села от немцев» [10]. 

«Дорогие родные, за меня не беспокойтесь – живу хорошо» [14]. 

Тільки в одному листі від 3 грудня 1943 р. написав: «Дорогие родные, я в эти дни много 

пережил» [6]. В іншому лаконічно написав: «Я, дорогие родные, живу по-старому – очень мало 

свободных минут – все заполнены боевыми делами» [13]. На фоні оптимістично-

заспокійливих «живу хорошо» виділяється ось це повідомлення: «Мама, за меня не 

беспокойтесь. Я живу не то чтобы хорошо всем, но у военное время ничего, пройдет» [3]. 

У жодному з листів лейтенант Тихонов не написав про тяжкі бої, великі втрати та 

відступи. Передавав привіти рідним, писав, що живий-здоровий, б’є ворога, мріє про перемогу 

та щасливе мирне життя. Пояснення цьому просте – листи переглядалися військовою 

цензурою. Але не тільки цензури остерігався молодий офіцер, він оберігав спокій найріднішої 

людини – мами, звертаючись до якої слово «Мама» писав із великої літери. Заборонялося 

вказувати місце дислокації частини, її дійсну назву, а також військове звання, посаду і 

спеціальність адресата. Інколи, забуваючи про таку заборону, лейтенант Тихонов зазначав 

своє місцезнаходження: 

«Мама, я не далеко от (закреслено), но домой навряд ли в эти дни придется попасть» [6]. 

«Мама, я счас нахожусь в (витерто) освобождал город (витерто)» [11]. 

Пильний цензор в одному випадку ретельно закреслив, а в іншому – витер назви 

населених пунктів. 

Після довгої розлуки, яка тривала понад два роки, перед форсуванням Дніпра пощастило 

відвідати рідних у с. Студеники Миколі Тихонову. У листі до сестри Тані, яка проживала у 

Челябінську, він повідомляє про це неймовірне щастя та ділиться враженнями від побаченого. 

«29.09.43 г. 

Здравствуй дорогая сестра Таня! 

Спешу передать тебе горячий привет, но не только от себя, но и от мамы, Миши, Гриши, 

пожелать всего наилучшего в твоей жизни. 

Таня, я дома. Ты можешь представить то счастье, которым я награжден, то счастье, 

которого дождались родные. Дорогая сестра, в первую очередь опишу о судьбе родных. 

Мама дома. Здоровье было очень плохо, сейчас немного выздоровела. Миша дома, но 

его завтра берут тоже в Красную Армию. Гриша дома с мамой. Но, Таня, про отца ничего не 

слышно, был в плену и последний г. Могилев, откуда пришел Байло Василь (матрос). 

Рассказал, что видел отца еще там. Больше ничего не слышно. Дядя Петро был дома. Все 

ребята и девчата в Германии. Тетя Орышка тоже в Германии. Село очень изменилось. Жили 

при немцах – ужас! Все люди страшные, худые и седые! Село немного сожжено. Скот увесь 

взят. Узяты и в нас коровка, телка. Но пусть жрут немцы, скоро отожрутся. Ты, Таня, пиши 

письма. Я думаю, что ты приедешь на Украину. Очень много нового. Я еду дальше – к Днепру. 

Пока, Таня, мы счастливые. 

Пока. До свидания. Все целуем. С приветом Мама, Коля, Миша, Гриша, бабушка, тетя 

Таня и все родные» [1]. 
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Спогади про перебування у своєму рідному селі Студеники ще довго зігрівали серце 

Миколи Тихонова. 

«24 октября 1943 г. 

Мама, прошло всего двадцать суток, как я после кратенькой встречи с Вами и селом 

уехал к Днепру. Днепр ожидал меня. Мне после этой встречи кажется, что я никогда нигде не 

был, а в настоящее время тоже недалеко от дома, а вечером зайду во двор, открою дверь хаты 

и я – дома. Дом правда недалеко. Я находясь на правом высоком берегу Днепра, часто после 

жаркого боя расправлюсь во весь рост, стану лицом к Днепру и вижу – свободная левая 

сторона, вольно дышащие села, дубравы и говорю своим ребятам: «Там в желтых лесах 30 

километров от Днепра мое село». Они понимают меня. Я освобождаю родные села» [2]. 

Витяг із листа від 10 грудня 1943 р.: «Живу хорошо, продолжаю свои боевые дела в 

зимнюю пору 1943 года. Мама, скоро все это окончиться, проехав по освобожденных личной 

кровью районах, я снова попаду домой. Но это будет не встреча – а победа! Мама, я высылаю 

еще раз 800 рубл. Прошу прописать – получили вы первые и получите ль эти» [7]. 

Рідним кілька разів висилав по 800 карбованців, тому цікавився чи отримали вони ці 

кошти: 

«Мама, за меня не беспокойтесь. Живу хорошо. Выслал Вам 800 рубл. Писал письма в 

сельраду. Как там дела?» [4]. 

«Мама, я выслал Вам 800 рублей. Живу хорошо, ничем не нуждаюсь, прошу Вас за меня 

не беспокойтесь. Работать счас приходится не мало. Пишу в землянке, ночью, при свете огня 

из печки» [5]. 

«Вам послал вторично 800 рублей, пишите, получаете вы или нет» [8]. 

«Так же хотел бы знать получили вы мои деньги или нет, а то я сомневаюсь больше 

посылать» [14]. 

Дуже незадоволений погодними умовами: «Очень плохая здесь зима за Днепром, 

наверное и у Вас такая. Морозов не бывает. Оденешь сапоги – холодно, а валенки за один час 

намочишь то уже сушить надо сутки» [14]. 

У листі від 9 січня 1944 р. просить пробачення у мами за нечасті і короткі листи: 

«Дорогая Мама, вы простите, что я пишу вам редко и очень кратенькие письма, поверьте, 

что рад бы писать, но не всегда это получается. Время очень горячее не доедаешь, не 

досыпаешь лишь бы быстрее уничтожить немецких зверей, которые делают столько 

злодеяний на нашей родной земле. 

Мама, я живу неплохо, приходится много освобождать сел, городов, много видеть» [11]. 

Найбільшим щастям на війні була вісточка із дому. Коли приходили листи, адресати і 

танцювали, і кричали, і обіймалися, і плакали. Микола Тихонов написав: «Письма принесли 

мне много счастья» [12]. 

«Дорогая мама, я так безгранично благодарю Вам за письма, которые я стал получать и 

которые принесли мне столько радости в моей фронтовой жизни, что трудно описать» [15]. 

Непідробна тривога і любов до рідних відчуваються у кожному листі. 

«Я узнал о Мише, за которого я не мало беспокоился. От Тани я письма получаю и знаю 

о ее жизни. От только охота знать, как с налогами у Вас? 

Хорошо, что Гриша ходит в школу – добрый вояка будет с него» [16]. 

Останній лист не зберігся повністю, тому цитуємо тільки фрагмент: 

«8 марта 1944 года. 

Здравствуйте дорогая Мама и братишка Гриша!! 

В первой строке своего письма спешу передать Вам свой горячий боевой привет и 

пожелать всего самого хорошего в Вашей жизни. 

Мама, от Вас получал письма не так давно. К вам пишу кратенько о своей жизни. Мама, 

сегодня 8 марта, письмо к Вам дойдет не скоро, но припомнив это число вы вспомните, что в 

этот день как раз разгорелись окончательные бои. 

В этот день и я там, где все» [17]. 
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Цей лист виявився останньою вісточкою від сина та брата Миколи Тихонова. Люблячий, 

чуйний, делікатний, турботливий. Залишився навічно 20-річним. У Ганни Мефодіївни 

Тихонової війна забрала і чоловіка, і старшого сина, які обидва пропали без вісті. 

Понад 40 років родина Тихонових зберігала ці листи як сімейну реліквію. У 1983–

1984 рр. Михайло Павлович Тихонов передав заповіднику фронтові листи від свого брата 

Миколи. 

У колекції відсутні листи, які були написані у 1941 р., і всього – 6 листів, датованих 

1942 р. 

Фронтовий лист від товаришів із повідомленням про загибель 7 січня 1942 р. під час 

бомбардування німецькими літаками міста Старобєльськ Ворошиловградської області (нині – 

Луганської обл.) військового техніка 2 рангу, начальника відділення паливо-мастильних 

матеріалів 466 батальйону аеродромного обслуговування Саворського Антона Семеновича, 

який народився у 1918 р. у Переяславі. 

«Добрый день уважаемые Семен Ефсеевич мать и брат и сестра уважаемого нами 

Анатолия (Антона). Письмо Ваше получили на которое и отвечаим всем колективом в котором 

был Ваш сын и наш товарищ. Нам очень тяжело сообщать Вам о его смерти которая так нелепо 

вырвала из наших рядов крепкого большевика и стойкого солдата русской армии Анатолия. В 

то время когда он погиб он был на должности начальника г. с. м. (горюче-смазочных 

материалов – Авт.) в звании воен. техника второго ранга. Сам случай при котором он погиб 

был такой. 7 января 1942 года в 13.30 был налет вражеской авиации на город Старобельск в 

это время Анатолий автомашиной приехал к мастерской где выполнялся его заказ служебного 

порядка и только выйдя из машины в это время в пяти шагах от него взорвалась бомба Он был 

убит сразу осколок попал в сердце, в голову, в ногу, в левом кармане был пробит 

комсомольский билет. Похоронили его со всеми почестями духовой оркестр был свой, салют 

с оружия, похоронили на городском кладбище, поставили памятник. Анатолий награжден 

правительственной наградой медалью «За боевые заслуги». Его сбережения на сберегательной 

книжке переведет финчасть сегодня. Посылаем вам фотокарточки его в живых последние 

время. 

Ну вот пока все. Опишите за мать и сестру, он очень беспокоился, он говорил нам, что 

жаль матери и сестры, что остались в оккупированной территории, а за отца он нам говорил, 

что отец может пойти в партизаны. Вот вы и опишите как вы живете и что из вашей семьей. 

Относительно документов его. Вы получите извещение о его смерти и все, а его 

характеристику я вам могу сообщить. Я с ним жил в одном доме в Запорожье в 4-м доме. 

Работал отлично а больше нечего и сказать нельзя: это был грозой для немецких извергов. 

С приветом М. А. підпис (Подгайный). 

А т. Ходов в настоящее время занимает должность. Он вам напишет, а сейчас пока его 

нет он выехал в командировку. Поэтому я тоже его товарищ и сообщаю Вам» [18]. 

Цей лист до заповідника передав брат Саворського А. С. у 1983 р. 

3 листи, датовані 1942 р., написав лейтенант Іванець Борис Савович (народився 18 

березня 1913 р. у селі Дениси) дружині і адресовані вони у райвійськкомат для Іванець Марусі 

Герасимовни, яка мешкала в Узбекській РСР Сурхан-Даринській області кишлаку Денау. 

Дев’ять місяців шукав евакуйовану родину лейтенант Іванець, поки не зустрів знайомого, який 

повідомив адресу. 

«16.5.42 г.        Здравствуй Марусина! 

Я еду поближе к родному городу Харькову, жив здоров живу хорошо. Очень скучаю за 

Вами дорогие мои родные. Послал тебе 2 писем и фото. Если с тобой Нина то привет от меня 

и от Миши я его видел 15 мая твой адрес узнал через Мишу. Адреса не имею. Пока мне не 

пиши. Атестат требуй в райвоенкомате. Я выслал него в ФУНКО в Москву. Пока бувай 

(вирізано). Цилую тебя Марусино (вирізано) и Свету. Ваш Боря» [19]. 

«Здравствуй дорогая Марусино и Вы родные дети Ваня и Света! 

За 9 месяцев с трудом пришлось Вас разыскать. Сообщаю я Вам, что я жив здоров чего 

и Вам мои дорогие жылаю. Жив и живу пока не плохо. Одет хорошо, работа тоже хороша, 
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деньги имею. Адреса постоянного не имею. Как приеду на место и будет адрес то я немедленно 

тебе сообщу, ты тогда напиши мне. Как живеш ты моя голубка. Я Маруся окончил в январе 

курсы и сейчас лейтенант. Подробности моей жизни я опишу тоже. 

Бережи и воспитуй детей жалей их особенно Светочку она у нас же маленькая белинькая 

девочка. 

На этом кончаю. Цилую Вас всех и жму твою ручку Марусино. Скучил очень за тобой. 

Твой Боря 

18.5.1942 г.» [20]. 

Ці два листи передала до заповідника дружина Бориса Савовича Іванця Марія 

Герасимівна Іванець у серпні 1987 р. 

«6 июня 1942 г. Здравствуй дорогая Марусино и Вы мои диточки Ваня и Света. 

Пишу Вам с Юго-Западного фронта Харковское направление, живу хорошо, работы 

много но почотна она, бо принимаю участие непосредственно по разгрому гитлеровских банд. 

Фашистска грабармия при отступлении сжигает наши прекрасные села. С их делает пустиню, 

народ живет в землянках бо хаты немец сжог. За все это мы ему отомстим. 

Дорогая жена за меня не беспокойся работай на пользу родины, береги детей не жалей 

им ничого. Я тебя не забуду никогда, дорогая. Как я скучив за тобой и детьми. 

Пока бувай здорова твой Боря. 

В нас тепло, йдуть дощи, пиши Маруся чаще бо от тебя я не получал писем» [21]. 

Лист був переданий Борисом Савовичем Іванцем у 1983 р. 

У фондах зберігаються три фронтові листи (один із них датується 1942 р.), які написані 

на поштових картках (поштова картка – адресна частина, поштові відмітки і ілюстрація 

знаходяться на одному боці, а другий бік повністю передбачений для листа), від Каплунова 

Аркадія Львовича дружині Надії, яка мешкала у місті Беговат Ташкентського району по вулиці 

Базарній, 8. 

«Здравствуй милая Надюша! 

Вчера получил неожиданно Вашу посылочку, все цело. Очень тебя и Неличку благодарю 

за заботу и внимание. Я прошу в дальнейшем мне ничего не посылайте. Я обеспечен всем 

необходимым, лучше используйте все это себе ибо у Вас все это трудней достать нежели у 

меня. Случайно получил сутки времени и на машине съездил к Яше. Койчем ему помог. Он 

сам напишет подробней о нашей встрече. Пиши чаще. Как Ваше здоровье. Целую. Целую 

(підпис). 6.10.42 г.» [22]. 

Другий лист складається всього із кількох речень, головне повідомити, що живий і 

здоровий. 

«Милая моя Надюша! 

Хочу сообщить, что я жив и здоров. Много писать нет возможности. Скоро напишу 

больше. Привет всем. Целую крепко-крепко. Твой (підпис). 

24.7.43 г.» [23 ]. 
У третьому листі – турбота про дружину, бабу, доньку Нелічку, якій наказує гарно 

вчитися і бути молодчиною та висловлює впевненість, що після війни вона зможе займатися 

музикою. 

«Здравствуй моя милая Надюша! 

Вчера получил два письма от Лены и Вовы, а сегодня твое письмо и открытку. Я сейчас 

хоть по несколько слов но пишу часто. 

О себе могу сообщить, что я здоров. 

Работаю на прежней работе. 

Обеспечен всем хорошо. 

Пиши как ты готовишся к зиме. 

Как занимается Неличка. 

Что с твоим здоровьем. Чем болеет баба. Пиши чаще и подробней ибо тебе все же можно 

скорей урвать несколько минут и написать. 
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Привет всем. Нелички скажи пусть хорошо учится и будет молодчиной. Кончится война, 

а там будет заниматься и музыкой. 

Пиши чаще. 

Целую крепко  

Твой (підпис) 

21.8.43 г.» [24]. 

Гвардії полковник Каплунов А. Л. загинув 22 жовтня 1943 р. в районі села Ходорів. 

Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 17 листопада 1943 р. посмертно. Похований у 

центральному парку міста Переяслав. 

Поштові картки передала до музею дружина Аркадія Львовича Каплунова Надія 

Степанівна Каплунова 10 травня 1966 р. 

Лист-трикутник від Лібермана Семена Соломоновича, 1919 року народження, 

розвідника взводу хімзахисту роти управління 71 механізованої бригади 3 гвардійської 

танкової армії, адресований Філіповій Г. Н., яка проживала в місті Алма-Ата по вул. 

Червоноармійській, 117, датований 26 вересня 1943 р. Написаний простим олівцем на аркуші 

із зошита в клітинку. 

«Золотко мое родное! 

Пишу тебе в довольно живописной обстановке. Находимся у самого берега великой 

нашей реки, которая тиха не при всякой погоде. Особенно сейчас. Непрерывно слышны 

разрывы снарядов, непрерывные налеты. Основные части наши уже на том берегу (речення 

дуже закреслено олівцем, прочитати неможливо). 

За это время (закреслено) так много впечатлений, что можно писать тома. Вот уж будет 

чего рассказать. Сколько я видел деревень, где не осталось ни одной целой не сожженной 

хаты. Прямо бегут и палят. Вот такой случай: идем вчера по такому селу, сидит старушка на 

печи, которая не сгорела, и приглашает нас: «Ходімо, хлопці, на печі грітись». Это смех сквозь 

слезы. Мы разговорились. Потом пригласили обедать и угостили замечательным обедом, 

приготовленным в этой печи под открытым небом. Вообще гостеприимность необычайная. 

Встречают как родных, и поэтому еще больше хочется бить немцев. Ох, гады, и беды 

натворили. 

Сейчас мы уже на самом фронте, но почему-то страха меньше, чем когда были в тылу от 

войны. Может это от успехов наших. Вчера взяли Смоленск. Подумать только – я себя 

чувствую прекрасно. 

Вот только по вас скучаю здорово, мои родненькие, всегда, когда свободное время есть. 

Скоро и мы перейдем на ту сторону и тогда опять погоним немца дальше на запад. А там, 

смотришь, и до нашего Николаева и Одессы доберемся. 

Крепенько целую тебя, мое золотко, и моего родного Вовулю. Чувствую, что когда ты 

получаешь письмо от меня, ты спокойна. Поэтому по возможности пишу чаще. Еще раз целую. 

Твой Сеня. Целую всех. Жду писем» [25]. 

Лист передано до заповідника під час зустрічі ветеранів 9 механізованого корпусу 3 

гвардійської танкової армії у 1985 р. 

Старшина Песков Дмитро Іванович, командувач розрахунку десантного човна, під 

вогнем гітлерівців здійснив 92 рейси, доставляючи на правий берег Дніпра бійців, зброю і 

боєприпаси. У ніч на 9 жовтня 1943 р. зазнав смертельного поранення осколком снаряда. 

Спливаючи кров’ю, старшина Пєсков наказав бійцям тримати курс на правий берег і сам із 

останніх сил працював веслом. Помер під час зворотнього рейсу на бойовому посту, до 

останньої хвилини не випускаючи із рук весла. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 

22 лютого 1944 р. посмертно. Похований у центральному парку Переяслава. 

На клаптику паперу, який відірваний від обкладинки учнівського зошита, олівцем 

написав останні слова своїй дружині Валентині Андріївні та доньці. Старшина Пєсков 

передчував свою загибель. 

«5-го октября 1943 г. 
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Боевой привет дорогой семье Вале, Тане. Здравствуйте мои милые. Шлю я вам свой 

горячий привет. Валя, я пока жив. Ну дальше не знаю, потому что смерть грозит ежесекундно. 

Сейчас штурмуем преграду Днепр. Последняя широкая водная преграда. Да, Валя, ты бы 

посмотрела какие у нас герои бойцы. Если жив буду, не забуду Днепр. Да, Валя, фашистов 

стали гнать и за Днепр и близится час расплаты фрицам. Валя, говори всем знакомым привет, 

может быть последний. Ну пока, до свидания. Не расстраивайся – на то и война. Жив буду – 

жди письма. Ваш друг и отец Песков. Целую Вас так крепко, как никогда» [26]. 

Лист передала до музею дружина Дмитра Івановича Пєскова Валентина Андріївна 

Пєскова у травні 1966 р. 

Командир батареї СУ-76 старший лейтенант Сидоренко Іван Петрович у боях за 

розширення Букринського плацдарму подавляв живу силу і вогневі точки ворога. 12 жовтня 

1943 р. під час атаки в районі с. Трахтемиров був тяжко поранений, але не покинув поле бою. 

До завершення бою був вдруге поранений і від отриманих ран помер. Звання Героя 

Радянського Союзу присвоєно 17 листопада 1943 р. посмертно. Похований у с. Трахтемиров 

у братській могилі. 

Фронтовий лист від командира частини дружині Сидоренка Івана Петровича, датований 

1 листопада 1943 р. 

«Здравствуйте Елена Никифоровна! 

Письмо Ваше от 4-го октября с/г получил, на которое спешу ответить. Своим ответом я 

поневоле должен принести Вам огромное огорчение, так как муж Ваш, старший лейтенант 

Сидоренко Иван Петрович погиб смертью храбрых 12-го октября с/г в бою с немецкими 

захватчиками. Это неизгладимая потеря не только для Вас, как жены и друга погибшего, но и 

для всего личного состава полка, уважавшего за чуткость и внимательность к бойцам, за 

смелость и отвагу и товарищеские отношения Ивана Петровича. Его героическое поведение 

по заслугам оценено командованием. Муж Ваш представлен к высочайшей боевой награде – 

к званию Героя Советского Союза. 

Соответствующее извещение о гибели Ивана Петровича выслано Вам своевременно. 

Если оно не дошло к Вам – сообщите об этом штабу части. 

Мужайтесь, не падайте духом. Потеря великая, но велика и заслуга перед Родиной 

Вашего погибшего мужа. 

Командир в/ч 78113 

Майор (підпис)» [27]. 

Цей лист передала до музею дружина Івана Петровича Сидоренка Олена Ничипорівна 

Сидоренко у 1979 р. 

Фронтовий лист від Зозулі Валентина Миколайовича, гвардії сержанта 28 гвардійської 

мотострілецької бригади 8 гвардійського танкового корпусу 40 армії, який народився у 1919 р. 

у Переяславі та повернувся до рідного міста після війни. 

«4 февраля 1945 г. 

Привет с фронта! 

Здравствуйте папа, мама, Галя, Вовочка!!! 

Сегодня получил Ваши письма, газеты, за что Вам очень благодарен! 

Все, что просила, я тебе высылаю, но не знаю, как ты получишь. 

Погода – полувесенняя – дождь, снег, вода. Продвигаемся вперед. 

Рука понемногу заживает, но еще пока без повязки не хожу. 

Сегодня меня наградили 3-ей правительственной наградой орденом Славы 3 степени. 

Петя и Витя – живы, здоровы, рядом. 

Пишите о себе, о новостях, как получаете мои письма и пр. 

Привет всем родным и знакомым. Крепко, крепко Вас целую. 

С гвардейским приветом Ваш Валентин» [28]. 

Зозуля Валентин Миколайович передав цей лист до заповідника у лютому 1984 р. 

Три листи-трикутники від Лоя Михайла Герасимовича, стрільця 9 стрілецької роти 3 

стрілецького батальйону 117 стрілецького полку 23 стрілецької дивізії, 1926 року народження. 
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Молодий воїн із села Козлів Переяслав-Хмельницького району пише з госпіталю своїм рідним. 

Обидва рази опинився в госпіталі після тяжких поранень. Висновок робимо за терміном 

перебування в госпіталі – «рана у мене совсім загоїлася, ну ще пока не виписують з госпіталя» 

[29], а майже через місяць – «нахожусь пока на старом місті в госпіталі» [30] – це першого 

разу. Вдруге – «пролежал уже месяц», «пишу лежа» і заспокоює батьків «дорогие родители не 

беспокойтесь обо мне, как нибудь вытерпим» [31]. Нагороджений орденом Червоної Зірки, 

медаллю «За відвагу». Отже, воював гідно. Сумує за рідними, близькими, товаришами. Не 

окреслена жодна проблема, ніяких нарікань. Все добре, от тільки в кінці жовтня «погода 

неважна починає холодать ноччю совсем холодно». 

«Лист писаний 30.ІХ. 44 года до своїх рідних батька, матері і баби від вашого сина 

Михайла. В перших строках свого коротенького листа повідомляю я вам, що я пока – жив-

здоров, чого і Вам жилаю. Я зараз пока іще нахожусь у госпіталі в г. Седлец. Я вже Вам 

написав декілька пісьом, ну од вас ні одного не одержував, не знаю, чи ви получали мої пісьма 

чи ні. Писав 28.ІХ, 10.ІХ і раніше писав. Рана у мене совсім загоїлась, ну ще пока не виписують 

з госпіталя. Я пока работаю в госпіталі. Ну робота не тяжола. Годують добре. Зо мною 

близьких немає нікого, один тільки Київський є. Погода тут пока хороша, суха. Ну вже почало 

холодать. Новостей у мене немає. Пишіть пісьма по адресу п/п 65476. Описуйте всі новості 

села. Описуйте про дядька Івана, бо я скільки в армії служу, від їх не получав ні одного пісьма, 

описуйте за дядька Андрея, за дядька Микиту, за дядька Кузьму і Корнія. Пишіть чи хлопці 

1927 год дома чи забрані в армію. Пишіть яка погода, як живите що робите – пишіть – про все. 

На цьому кінчаю. Передаю по низькому поклону Вам тату, матері, бабі, дядині Мотрі, Палані, 

Колі, дядині Мотрі, Колі, Вані, бабі Уляні, дядині Дунці, Колі, Гриші, тітці Натальці, діду Ігору 

і всім рідним і товариству. До свіданіє. 

Тепер дуже прошу опишіть про Івана дядькового Юхимового чи живий і де він якщо 

живий» [29]. 

«Лист писаний 27.Х.44 року до своїх рідних батька, матері і баби від Вашого сина 

Михайла. Доброго здоров’я дорогі рідні. В перших строках свого коротенького листа спішу 

повідомить що я пока жив-здоров чого і Вам жилаю. Нахожусь пока на старом місті в госпіталі. 

Живу добре. Їсти хватає, обмундірованіє нове, все добре, робота льогка, вобшим обслуговуєм 

госпіталь разними роботами. Сьогодні 27.Х.1944 року. Я получив Вашого листа, за який дуже 

і дуже дякую. Узнав немножко про рідних товариство і то немного полегшало, ну а саме главно 

адрес дядьків Іванів. Сьогодні написав листа і дядьку Івану. Ну новостей немає ніяких. Погода 

неважна починає холодать ноччю совсем холодно. Ну на цьому кінчаю. 

Передаю по низькому поклону Вам тату, матері і бабі, дядині Мотрі, Колі, Палані, дядині 

Мотрі, Колі, Вані, бабі Уляні, дядині Дунці, Колі, Гриші, тітці Натальці, діду Ігору, бабі Гапці 

і Всім рідним і товаришам. До свіданіє. М. Лой» [30]. 

«Привет из госпиталя. 

Письмо писаное 21.ІV-45 года. 

Здравствуйте дорогие родители вы отец, мать и старая бабушка. В первых строках своего 

кратенького письма сообщаю я Вам, что я жив и нахожусь у госпитали. Ранен у правую грудь 

пулей. В госпитали пролежал уже месяц. Ранен 18 марта 45 г. Сообщаю Вам, что я написал 

письмо из госпиталя не знаю получили Вы или нет. Ну на этом я заканчиваю. Дорогие 

родители не беспокойтесь обо мне, как нибудь вытерпим. Хотел бы узнать Ваши новости но 

мой адрес все время меняется, так что я от Вас не могу получить ответа. Я награжден орденом 

«Красная Звезда». Ну на этом заканчиваю. Извините, что плохо написал. Пишу лежа. 

Передаю по низкому поклону Вам тату, матери, баби, дядине Мотре, Палани, Коли, 

дядине Мотре, Коли, Вани, Толи, баби Уляни, дядине Дунце, Коле, Грише, тете Наташе и всем 

родным и товарищам» [31]. 

Листи надійшли до фондів НІЕЗ «Переяслав» у 2008 р. 

Наш земляк Підвальний Сергій Петрович, сапер, 1910 року народження, призваний до 

лав Червоної армії 28 вересня 1943 р., убитий 19 січня 1945 р. та похований у Східній Пруссії, 

Кенігсбергський округ, Мемельський район, село Грос. На листі-трикутнику зазначена адреса 
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одержувача «УССР Киевская обл. Переясловський р. Сило Карань Підвальні Ганні 

Никоноровні», а на звороті – поштова відмітка з датою 16 жовтня 1944 р. та штамп 

«Просмотрено Военной Цензурой». 

«Добрий день родная много уважаема сімя. Передаю Вам що я жив і здоров Нахожусь 

на фронті по розгрому врага прямо на його тириторії. Вже довгенько від вас ниполучав пісьом. 

Низнаю можливо ви ни пишите чи просто нидоходять: но я з вами повсігда бачусь і закаждім 

разом Вам благодарю щови мині прислали фотокарточку єслі єсть возможность іще прислати 

то пришліть як для вас недорого стоятиме єслі дорого то мині хватить однієї Від хлопців тоже 

давно вже пісьом ниполучав Дружино пиши мині почашче пісьма я тобі буду благодарить. 

Пиши здоровя Ваше як, як мамаши здоровя як здоровя батьків пиридавай від мене привіт». 

Лист передано до музею у березні 1990 р. 

Характерна особливість листів тих років – зазначення дат кореспонденції, найчастіше на 

початку, рідше в кінці тексту. Наявність дати підтверджувала, що такого-то числа відправник 

був живий. 

Фронтові листи є важливим джерелознавчим аспектом, дозволяють глибше зрозуміти 

психологію, світогляд, витоки щирого патріотизму покоління переможців. 

Листи з фронту… З яким нетерпінням їх чекали, скільки разів зі сльозами читали-

перечитували: «Я живий і здоровий». І жили надією на зустріч і Перемогу. 
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 «VIEWED BY MILITARY CENSORSHIP» (REVIEW OF FRONT LETTERS OF 1942–

1945 FROM THE STOCK COLLECTION OF THE NATIONAL HISTORICAL AND 

ETHNOGRAPHIC RESERVE «PEREIASLAV») 

 

The publication presents the front letters of the participants of the World War II from the stock 

collection of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», provides brief 

biographical data of the authors of these letters and indicates the date of receipt of the letter to the 

funds.  
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