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ЛИСТІВКИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ БОРОТЬБИ 
ПІД ЧАС ВІЙНИ НІМЕЧЧИНИ ПРОТИ СРСР 

 
Аналізується феномен листівок як одного з ефективних засобів 

німецької та радянської пропаганди періоду Великої вітчизняної війни, их 
вплив на свідомість бійців Червоної армії та населення окупованих 
територій України у 1941-1945 рр. 

 
Анализируется феномен листовок как одного из эффективных 

средств немецкой и советской пропаганды периода Великой 
отечественной войны, их влияние на сознание бойцов Красной армии и 
население оккупированных территорий Украины 1941 -1945 гг. 

 
The phenomenon of postal is analysed as one of the most effective 

facilities of German and soviet propaganda of period of Great Patriotic war, its 
influence on consciousness of fighters of the Red army and population of the 
occupied territories of Ukraine in 1941-1944. 
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Масова пропаганда як зброя інформаційно-психологічного впливу 

з’явилася ще під час Першої світової війни, але під час Другої світової 
війни її вже активно  використовували обидві ворогуючі сторони. 
Здійснювалася вона переважно двома способами: у формі фронтової 
пропаганди, зокрема у вигляді листівок, звернених до німецьких та 
радянських солдат; у вигляді кампанії, розгорнутої в пресі, яка завдяки 
своїй організації і методам психологічного впливу доносила свої ідеї до 
найвіддаленіших куточків світу. 

Питанням друкованої пропаганди в роки Другої світової та Великої 
Вітчизняної війни, зокрема видавництвом та розповсюдженням листівок  
займалися В.Г.Крисько, А.В.Окороков, В.М. Євстигнєєв. У своїх працях 
вони досліджували технологію виготовлення листівок та методи їх 
розповсюдження. 

Так В.Г.Крисько у своїх працях досліджує секрети психологічної 
війни:  цілі, завдання, методи, форми та досвід. Він розкриває методи 



розповсюдження і психологічного впливу засобів друкованої пропаганди 
на бійців Червоної Армії та населення окупованої території [1].  

У праці А.В.Окорокова „Особый фронт …” аналізуються матеріали, 
створені німецькими пропагандистськими службами з метою 
психологічної обробки частин Червоної армії та населення, яке опинилося 
під гнітом німецьких окупаційної влади. Автор намагався визначити роль 
цих пропагандистських матеріалів у трагедії, яку пережило населення 
окупованих територій [2].  

В.М.Євстигнєєв дослідив пропагандистські друковані матеріали, які 
розповсюджувалися партизанами на окупованій території, методи та 
засоби їх поширення, ефективність та вплив на свідомість місцевого 
населення та військовополонених [3].  

У зв’язку з цим, метою даного дослідження є вивчення та аналіз 
листівок періоду Великої Вітчизняної війни як засобу агітації та 
пропаганди обох сторін – німецької та радянської.  

За визначенням, яке дає нам В.М.Крисько, листівка – це 
інформаційно-пропагандистське друковане видання, що відрізняється 
невеликим об'ємом (не більше двох сторінок), стислим і доступним 
текстом, помітним оформленням друку. Цей друкований 
пропагандистський матеріал володіє рядом переваг у порівнянні з іншими 
видами друкованої продукції. Вона набагато оперативніше, ніж журнал або 
брошура, відгукується на зміни у політичній і військовій ситуації. Її досить 
швидко готують до друку (іноді протягом декількох годин), видають 
великими тиражами на будь-якій поліграфічній базі, поширюють за 
короткі терміни. Одну і ту ж листівку можна багато разів перевидавати і у 
великих кількостях поширювати в тих або інших районах [4, с. 29].  

Розставляючи по-різному смислові акценти в декількох листівках, 
присвячених одному і тому ж питанню, і німецькі і радянські 
пропагандистські управління враховували психологічні особливості різних 
груп військовослужбовців і цивільного населення противника. Специфічне 
поліграфічне оформлення листівки сприяло посиленню її емоційної дії на 
населення окупованих територій. Відтворення в листівках фотографій, 
копій офіційних документів підвищувала їх переконливість. Зміст листівки 
завжди складався максимально стисло, для того, щоб він легко сприймався 
навіть при вимушено швидкому читанні. Завдяки малому формату 
листівку, її було легко заховати, передати будь-кому, зберегти як пропуск 
для здачі в полон. 

Для складання листівок та інших видів пропаганди німецькими 
пропагандистськими структурами використовувалися різноманітні методи 
та прийоми. Це використання раціональних аргументів, коли для 
роз’яснювальної роботи використовувалися реальні інтереси людей та 



суспільної свідомості, в даному випадку – населення окупованих територій 
та його бажання жити та вільно господарювати у незалежній країні.   

Одним із ефективних методів пропаганди є метод великої брехні, 
який досить успішно застосовувався як радянським керівництвом, так і 
гітлерівським. Часто, саме в листівках видавалося бажане за дійсне. Коли 
необхідно було дезінформувати населення, поширювалися листівки, 
причому, часто від імені противника. Одним із поширених способів 
„великої брехні” був метод обмеженої правди. Це створення на основі 
справжніх фактів брехливої інформаційної структури, так званих – міфів 
[5. 34]. Такий метод справляв надзвичайно великий вплив серед сільського 
населення. 

Важливим методом, який застосовували гітлерівці було надання 
вибіркової інформації, яка формулювалася простими фразами і 
повторювалася багато разів. Таким чином, людина підсвідомо вбирала цю 
інформацію. Прикладом такого методу може служити листівка, випущена 
у квітні 1943 р., яка пропагувала перехід на бік німців і вступ до Російської 
визвольної армії – її назва повторювалася у листівці 12 разів [6, с.41-43].  

Не менш важливим, на думку А. Окорокова є також метод відчуття 
приналежності до певної соціальної групи, яка стимулює синхронізацію 
вчинків, підкорення лідерам. Саме в цьому випадку досить успішно 
пропагандувалася національна та релігійна винятковість, перевага способу 
життя, виділення інтелектуалів над сірою масою та інше [7, с.79].  

Велику ефективність мали листівки, в яких висвітлювалося 
співробітництво з німецьким керівництвом колишніх радянських 
робітників чи родичів членів уряду. Прикладом можуть слугувати листівки 
з матеріалами про те, що син Сталіна Яків Джугашвілі перейшов на бік 
німців та ін. Одна з таких листівок містила фотокартку сина Сталіна, який 
вів бесіду з німецькими офіцерами [8, с. 81].  

Видавалася велика кількість пропагандистських матеріалів з метою 
укріплення уявлень про „визвольну місію” німецької армії.  

Відомо, що іноді німецьку армію зустрічали з хлібом-сіллю, але 
німецька окупаційна влада висвітлювала цей момент у газетах, журналах 
та багаточисельних фотокартках як закономірне явище. Це робилося з 
метою продемонструвати, що німецьку армію справді зустрічають як 
визволительку і що українських народ повинен з вдячністю ставитися до 
нової влади. 

Ціла серія листівок було спрямована на дискредитацію керівництва 
радянської держави та командного складу Червоної армії. Серед них 
листівки про Сталіна та його керівництво [9, с. 64-65].  

Важливе місце в гітлерівській пропаганді займали листівки, які 
розповідали про добровільний перехід радянських військовополонених на 



бік ворога. У своїх листівках гітлерівське керівництво намагалося 
показати, що радянські військовополонені масово переходять на їх бік. 
Крім того, розповсюджувалося багато листівок-пропусків, де закликали 
бійців Червоної армії здаватися до полону. Серед них „Довідник для всіх, 
хто бажає знайти надійний і вірний шлях до життя і свободи”. У довіднику 
німецькі пропагандисти докладно розповідали про те, коли, де і як саме 
здійснити втечу [10, с. 97]. В інших листівках одночасно із закликом до 
переходу на бік ворога пропонували пропуск [11, с. 100].  

Але такого характеру листівки були ефективними лише до тих пір, 
поки не стало відомо, що те, що декларувало в них гітлерівське 
керівництво не відповідає справжньому становищу радянських 
військовополонених. Цю картину підтверджувала наявність великої 
кількості концтаборів для військовополонених на окупованій території. А 
становище військовополонених було жахливим. З правил поводження з 
військовополоненими, виданих за резолюцією головного начальника 
Управління військовополоненими при Верховному командуванні генерала 
Рейнеке у вересні 1941 р. ми бачимо, що військовополонені були 
позбавлені всяких прав, при найменшому порушені застосовувалися 
безжалісні заходи. Непослух, активний чи пасивний опір повинен був 
негайно зломлений силою зброї. При спробі втечі – стрільба без 
попередження. Застосування зброї проти військовополонених, як правило, 
вважалося законним [12, с. 27].   

У листопаді 1941 р. окупаційні війська отримали наказ розпочати 
вербовку робочої сили для відправки до Німеччини. Спочатку німецьке 
керівництво намагалося вербувати добровольців, умовляли, підкуповуючи, 
обіцяючи в Німеччині усілякі блага. Саме в цей період з’являється велика 
кількість агітаційних матеріалів, де розповідалося про щасливе життя у 
Німеччині. 

Вербувальна кампанія робітників з числа українського населення до 
Німеччини почалася з масованої пропагандистської атаки на захоплених 
східних територіях. Так, на Поділлі початком пропагандистського наступу 
став заклики гітлерівської адміністрації до українського населення, 
завірені підписами уповноваженого особливої комісії Міністерства праці з 
набору робочої сили та місцевих гебітскомісарів. Серед них заклики, 
опубліковані в місцевій газеті „Український голос” та листівках, де лунали 
заклики до робітників та робітниць. У них говорилося про те, що німецька 
армія звільнила населення України від терору Сталіна та жидо-
більшовицьких комісарів. Наголошувалося на тому, що більшовики 
зруйнували заводи, на яких українці працювали до війни, знищили запаси 
харчів, спалили господарства та житла, позбавили їх засобів до життя. І тут 
же наголошувалося на тому, що саме Німеччина може й хоче допомогти 



населенню України, що німецьке керівництво забезпечить усіх роботою, 
харчами якщо українці будуть віддано працювати для Німецької держави 
[13, с. 56].  

Такі листівки друкувалися масовими тиражами. Їх вивішували в 
найбільш людяних місцях, роздавали майже кожному особисто в руки. 
Тільки в липні 1942 р. відділ пропаганди рейхскомісаріату „Україна” 
розповсюдив серед населення 350 тис. подібних агітаційних матеріалів [14, 
с. 57].  

Згодом стало зрозуміло, що мало хто з працездатних місцевих 
жителів хоче добровільно поїхати до Німеччини. Гітлерівці почали 
насильно відправляти молодь та працездатних жителів окупованих 
територій. З іншого боку. Активну контрпропаганду проводило радянське 
політичне управління. На окупованій території партизани 
розповсюджували листівки де закликали не їхати до Німеччини: „Хто 
поїде до Німеччини – того чекає загибель”. У листівках друкувалися 
справжні листи від остарбайтерів, які доходили на батьківщину 
підпільними шляхами. У них автори змальовували справжню страшну 
картину життя робітників зі Сходу у Німеччині.  Листівки вказували 
населенню окупованих територій як уникнути відправки до Німеччини, 
закликали не з’являтися до пунктів зібрання і допомагати іншим кидати 
населенні пункти, бойкотуючи німецькі закони [15, с. 9]. 

Не всіх українці вірили пропаганді щасливого життя у Німеччині. 
Так, якщо вірити інформації з донесення начальника охоронної групи 
„Схід” таємної польової поліції, котра охороняла під Вінницею ставку 
Гітлера „Вервольф”, унтерштурмфюрера СС К. Даннера начальнику 
імперської служби безпеки та особистої охорони Й. Ратенхуберу, збір 
молодих українців віком від 21 до 23 років на працю до Німеччини 
відбувався дуже погано. Цей факт, дійсно, мав місце, адже основна маса 
населення не піддавалася на пропагандистські заклики окупантів та 
пcихологічний тиск з боку окупаційної влади [16, с. 67-68].  

З метою контрпропаганди та прихилення населення окупованих 
територій на свій бік, розповсюджувало листівки й радянське політичне 
управління. 

За період з червня по листопад 1942 р. відділом пропаганди і агітації 
ЦК КП(б)У, ЦК ЛКСМУ, а також політуправліннями Південного і 
Південно-Західного фронтів видано та закинуто для населення окупованих 
територій України величезну кількість листівок: 

листівки для закладки в районах України, які залишили частини 
Червоної армії: всього 25 найменувань, загальним тиражем 26.100 тис. 
примірників. З них 10 найменувань ілюстрованих, загальним тиражем 
10.000 тис. примірників; 



листівки, що були закинуті з літаків: всього 140 найменувань, 
загальним тиражем – 251.616.500 примірників. З них: за листопад 1941 р. 
тиражем – 179.746.000 примірників; з листопада 1041 р. до липня 1942 р. – 
68.565.000 примірники; 

листівки, видані ЦК ЛКСМУ: всього 29 найменувань, загальним 
тиражем – 3.120.000 примірників. За листопад 1941 р. – липень 1942 р. 
видано 306.866.500 примірників [17, с. 41-42].  

Зміст листівок був різноплановим. У них містилися теми про події на 
фронтах, конкретні факти звірств гітлерівських загарбників, звернення до 
різних верств населення, короткі зведення з повідомлень Радянського 
інформбюро, викриття зрадників та інше.  

Гітлерівська пропаганда намагалася посіяти серед населення 
окупованих територій почуття безнадійності, широко розповсюджувалися 
листівки про те, що радянська армія вже розбита, людські резерви 
вичерпані, тил та економіка країни дезорганізовані, а союзники Англія і 
США зрадили Росію. Таким чином, окупаційне керівництво намагалося 
впливати на активну частину населення, яка чинила опір, посіяти відчуття 
приреченості.  

Натомість радянські пропагандисти, які залишилися у підпіллі, 
проводили велику агітаційну роботу, яка ставала значною перешкодою на 
шляху формування німецького інформаційного простору на окупованих 
територіях. Головним завданням агітаторів було викриття брехливих 
обіцянок німецької окупаційної влади, розповсюдження і роз’яснення 
підпільних газет та листівок. 

На яскравих прикладах вони викривали брехливість німецької 
пропаганди, закликали населення не виконувати гітлерівських наказів, 
саботувати поставки продуктів, зривати молотьбу. Листівки у 
Ворошиловградському районі писалися від руки і завдяки тому, що до 
роботи було залучено велику кількість активістів, їх тираж досягав 1500 
примірників [18, с. 111].  

Зі стенограми наради з пропаганди при ЦК КП(б)У бачимо якими 
методами та засобами проводилася пропагандистсько-агітаційна робота 
радянським політуправлінням серед партизан та населення окупованих 
територій. Зі звіту бачимо, що в партизанському з’єднанні Сабурова, що 
діяло на території Сумської області була створена редакція газети 
„Партизанська правда”. Основною її продукцією були листівки, в яких 
друкувалися матеріали Радінформбюро і розповсюджувалися серед 
населення окупованих територій. Методи розповсюдження листівок були 
різні. Посилалися диверсійні групи на залізниці, на основні шосейні 
магістралі, які з’єднували фронт, для таких диверсійних груп підбирали 
відповідальних людей, спеціально інструктованих і вони доставляли 



листівки у степову частину в усі області України. Ходили на залізницю до 
Сум, до Києва і розповсюджували листівки [19, с. 7-9].  

У листівці від 1943 р. „Сопротивляйтесь угону в немецкое рабство” 
радянське керівництво звертається до населення окупованих територій з 
закликом не їхати до Німеччини працювати, що це справжнє рабство, що в 
Німеччині створюються жахливі умови для радянських людей. Люди 
виснажуються, виконуючи найтяжчу роботу: „Товариші! Німці винищують 
російський народ. Опирайтеся всіма силами угону в рабство. Усі за одного 
і один за всіх. Безвихідного становища не буває”. Листівка закликає 
боротися за своє життя, не сидіти склавши руки [20, с. 458-459].  

До радянського населення окупованих територій України через 
листівку від лютого 1942 р. звертається ГПУ РККА із закликом 
„Піднімайся, народ, на боротьбу з лютим ворогом”. „Селяни,  селянки, 
старі і малі, знищуйте проклятих гнобителів нашої батьківщини – німців! 
Добивайте їх у лісі, на дорозі, у сараї сокирою і дубиною, обрізом, колом! 
Допомагайте Червоній армії очищати країну від парши! Завалюйте дороги, 
псуйте мости, паліть їх склади, будинки, де вони ночують, викурюйте 
лиходіїв на мороз…” [21, с. 606-607].  

Таким чином, обидві сторони – і гітлерівська адміністрація, і 
радянське керівництво активно застосовувало усі засоби друкованої 
пропаганди, а найактивніше саме листівки, для впливу на свідомість 
населення тимчасово окупованих німецькою армією територій. Часто, 
люди губилися від розмаїття такої кількості листівок, але їх брехливий 
зміст дозволяв приймати правильне рішення. 
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