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Øàíîâíå ó÷íіâñòâî!

Ïðîïîíóєìî âàì ïіäðó÷íèê, ÿêèé ìàє íà ìåòі îïèñàòè іñòîðіþ Óêðàїíè
â êîíòåêñòі іñòîðії ñâіòó, íàñàìïåðåä Єâðîïè. Ãîëîâíèì îá’єêòîì óâàãè â 
öіé êíèæöі є іñòîðіÿ Óêðàїíè – íàâіòü òîäі, êîëè éäåòüñÿ ïðî òåðèòîðі-
àëüíî âіääàëåíі âіä óêðàїíñüêèõ òåðåíіâ ïîäії. Ïðàãíåìî ïîêàçàòè, ùî іñ-
òîðè÷íі ïðîöåñè, ÿêі âіäáóâàëèñÿ â Óêðàїíі òà ñâіòі â ïåðøіé ïîëîâèíі 
ÕÕ ñò., áóëè äóæå ïîäіáíі. Єäèíèé êóðñ іñòîðії, ÿêèé ìàє íàçâó «Іñòîðіÿ:
Óêðàїíà і ñâіò», ïîêëèêàíèé ðîçøèðèòè ïіçíàâàëüíі ãîðèçîíòè, äàòè ìà-
òåðіàë äëÿ ïîðіâíÿíü і ñàìîñòіéíèõ âèñíîâêіâ.

Õðîíîëîãі÷íî ïіäðó÷íèê îõîïëþє ïîäії 1914–1945 ðð., òîáòî âіä ïî-
÷àòêó Ïåðøîї äî çàâåðøåííÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè. Ó òîé ÷àñ óêðàїíöі 
(ìîæëèâî, ÿê íіêîëè ðàíіøå) ïåðåáóâàëè â åïіöåíòðі ñâіòîâèõ ïîäіé. Àëå 
ñàìå òå, ùî âîíè áóëè â ãóùі öèõ ïîäіé, іíîäі çàâàæàëî áà÷èòè їõ öіëіñíî, 
ó ïîâíîòі âçàєìîçâ’ÿçêіâ і ðîçóìіòè, ÿêîþ âåëèêîþ ìіðîþ âîíè íàëåæàòü 
іñòîðії âñüîãî êîíòèíåíòó. Öÿ êíèæêà ïîêàçóє, ùî іñòîðіÿ Óêðàїíè ñòàíî-
âèòü íàäçâè÷àéíî âàãîìó ÷àñòèíó єâðîïåéñüêîї іñòîðії, âîíà ìàє ñïіëüíå ç 
іíøèìè íàðîäàìè é äåðæàâàìè òëî. É Óêðàїíó â òîé ÷àñ çàõîïèâ íåçíà-
íèé äîñі ïîðèâ ó ìàéáóòíє, êîëè âñå çäàâàëîñÿ ìîæëèâèì, çäіéñíåííèì.

Ç ïîãëÿäó çíàêîâèõ ïîäіé і ïîñòàòåé ïåðіîä 1914–1945 ðð. є öіëîþ åïî-
õîþ, ïðèêìåòíîþ ðèñîþ ÿêîї ñòàëà íèçêà ñîöіàëüíèõ і íàöіîíàëüíèõ âіéí 
і ðåâîëþöіé. Öþ «âåëèêó âіéíó-ðåâîëþöіþ» áóëî ñïðÿìîâàíî íà òå, àáè 
çëàìàòè ñòàðі íåñïðàâåäëèâі ïîëіòè÷íі é åêîíîìі÷íі ñèñòåìè, àëå ÷àñòî-
ãóñòî òðàïëÿëîñÿ é òàê, ùî äîáðі íàìіðè ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà çëî. Іíêîëè 
öå çëî ç’ÿâëÿëîñÿ âіä âñåäîçâîëåíîñòі é çâåðõíîñòі. Öåé ïіäðó÷íèê çàîõî-
÷óâàòèìå âàñ óÿâíî ïåðåæèòè êðèçó єâðîïåéñüêîї êóëüòóðè, ïîâ’ÿçàíó ç 
äâîìà ñâіòîâèìè âіéíàìè, âіä÷óòè íàñòðîї, ñóìíіâè, ñïîäіâàííÿ é іëþçії 
òîãî÷àñíèõ ëþäåé і öіëèõ ñóñïіëüñòâ. Іñòîðіþ âàæëèâî íå òіëüêè çíàòè, 
à é ðîçóìіòè.

Íà ïåðåêîíàííÿ àâòîðіâ, ãîëîâíîþ äіéîâîþ îñîáîþ іñòîðії є Ëþäèíà. 
Òîìó â ïіäðó÷íèêó ïðèäіëåíî áàãàòî óâàãè ìîòèâàì äіé і ïîâåäіíöі ÿê 
âіäîìèõ іñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé, òàê і çâè÷àéíèõ ëþäåé, æèòòÿ ÿêèõ 
ïðèïàëî íà ïåðøó ïîëîâèíó ÕÕ ñò. Öå ëþäè ðіçíèõ ïîãëÿäіâ і æèòòєâèõ 
öіííîñòåé. Ó âñüîìó öüîìó ðîçìàїòòі ñèìïàòії àâòîðіâ íà áîöі ëþäèíè-ãðî-
ìàäÿíèíà, äëÿ ÿêîї íåïðèéíÿòíèé áóäü-ÿêèé óòèñê; ëþäèíè âíóòðіøíüî 
âіëüíîї é âîäíî÷àñ âіäïîâіäàëüíîї; ëþäèíè, äëÿ ÿêîї áàãàòî âàæèòü 
ãіäíіñòü âëàñíà і íàðîäó; ëþäèíè, ÿêà áîðîíèòü áàòüêіâùèíó.

Àáè îïàíóâàòè ïіäðó÷íèê, ïîòðіáíі çóñèëëÿ. Іç öієї ïðè÷èíè ïіäðó÷íèê
íå є çàïîðóêîþ ãàðàíòії íàâ÷àëüíîãî óñïіõó. Âіí òіëüêè çàîõî÷óє é äàє 
ìîæëèâіñòü ïîðèíóòè ó ñâіò іñòîðії, íàìàãàєòüñÿ ðîçìåæóâàòè ôіêöіþ і ðå-
àëüíіñòü, óêàçóє íà áîëþ÷і òî÷êè ìèíóëîãî, ïðåäñòàâëÿє ðіçíі ïîãëÿäè. Çі 
ñòîðіíîê ïіäðó÷íèêà äî âàñ ïðîìîâëÿòèìóòü ðіçíі òåêñòè: íàñàìïåðåä àâ-
òîðñüêèé, à òàêîæ іíøèõ іñòîðèêіâ, ñâіä÷åííÿ ñó÷àñíèêіâ (çàôіêñîâàíі ïå-
ðåâàæíî â ñïîãàäàõ і ùîäåííèêàõ), іñòîðè÷íі äîêóìåíòè. Âàæëèâèì 
äæåðåëîì іíôîðìàöії ñòàíóòü âіçóàëüíі ìàòåðіàëè. Îðієíòèðîì äëÿ ôîðìó-
âàííÿ âìіíü áóäóòü âèïåðåäæóþ÷і òâîð÷і çàâäàííÿ, à òàêîæ çàïèòàííÿ і 
çàâäàííÿ, ÿêі ìàþòü íà ìåòі ïіäñóìóâàòè íåâåëèêі çìіñòîâі ÷àñòèíè é ïà-
ðàãðàôè.

Çè÷èìî óñïіõіâ!
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Вступ
Íàéáіëüøèì âèêëèêîì äëÿ ñòàðèõ (іìïåðñüêèõ) ðåæèìіâ, îñîáëèâî â Öåí-

òðàëüíіé і Ñõіäíіé Єâðîïі, áóëè íàöіîíàëüíі ðóõè. Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. âîíè
ïåðåðîñëè «ñâîї» іìïåðії: íàâіòü äåêëàðóþ÷è ëîÿëüíіñòü, ìàëè ó ñâîїõ ïðîãðà-
ìàõ íåçàëåæíèöüêі ïîñòóëàòè, âòіëåííÿ ÿêèõ íà ïðàêòèöі îçíà÷àëî ðîçïàä
іìïåðіé. Ó ìàéáóòíіé âåëèêіé âіéíі ëіäåðè íàöіîíàëüíèõ ðóõіâ áà÷èëè іñòî-
ðè÷íèé øàíñ íà çäîáóòòÿ äåðæàâíîñòі àáî ïðèíàéìíі òåðèòîðіàëüíîї àâòî-
íîìії. Îäíèì іç öèõ ðóõіâ áóâ óêðàїíñüêèé.

Ó òîé ÷àñ âіäáóëîñÿ ñòðіìêå çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà é ìàòåðіàëüíîãî
äîáðî áóòó ëþäåé. Íàáóëè íîâîãî âèãëÿäó ìіñòà, ïðèñêîðèëàñÿ åìàíñèïàöіÿ
і çðîñëà àêòèâíіñòü êîëèñü «ìîâ÷àçíèõ» ãðóï: ñåëÿí, ðîáіòíèêіâ, æіíîê.
Îäíàê  ïîðÿä çі ñëîâîì «ïðîãðåñ», ÿêå ñòàëî îäíèì ç íàéóæèâàíіøèõ, ç’ÿâèëîñÿ
і çðîñòàëî âіä÷óòòÿ áëèçüêîãî ðîçïàäó ñòàðèõ ïîëіòè÷íèõ óòâîðåíü. Ó ïî-
ëіïøåíîìó æèòòі äåÿêèõ âåðñòâ ñóñïіëüñòâà çàëèøàëèñÿ âåëè÷åçíі ïðî-
ñòîðè, äå çáåðіãàëàñÿ äèñêðèìіíàöіÿ àáî äå íå áóëî æîäíîї íàäії íà çìіíè.

Ïåðøà ñâіòîâà âіéíà áóëà ðåçóëüòàòîì ÷èñëåííèõ ñóïåðå÷íîñòåé і ëî-
êàëüíèõ êîíôëіêòіâ, ÿêі íàðîñòàëè âіä êіíöÿ ÕІÕ ñò. Âîíà íàðîäæóâàëàñÿ
íå òіëüêè ÷åðåç åêîíîìі÷íå, à é òåõíîëîãі÷íå ñóïåðíèöòâî ìіæ âå ëèêèìè єâ-
ðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè. Ó ðóêàõ óðÿäіâ ç’ÿâèëèñÿ ìîæëèâîñòі ðîçïîðÿäæà-
òèñÿ âåëè÷åçíèìè ëþäñüêèìè é òåõíі÷íèìè ðåñóðñàìè. Çà ðîçïîäіëîì êîëîíіé
ñòîÿëè é ñâіòîãëÿäíі óÿâëåííÿ єâðîïåéöіâ ïðî ñâîþ âèùіñòü.

ÇÃÀÄÀÉÌÎ

1. У чому полягали особливості політичного, соціально-економічного та куль-
турного розвитку України і світу впродовж «довгого» ХІХ ст.? Як ви розумі-
єте поняття «модернізація»?

2. Яке місце в політиці російського та австро-угорського урядів на  початку 
ХХ ст. відводилося українському питанню?

3. Схаракте ризуйте внесок українського суспільства в загальноєвропейську 
культурну спадщину ХІХ – початку ХХ ст.
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§ 1. Переддень світової війни
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ðîçâèòîê Єâðîïè і ñâіòó çàãàëîì ïðîñòóâàâ äî ìàñø-

òàáíîãî êîíôëіêòó. Éîãî ïî÷àòîê і ïåðåáіã âèçíà÷èëà ñèñòåìà âіéñüêîâî-
ïîëіòè÷íèõ áëîêіâ, ÿêі ñòâîðþâàëèñÿ ç ìåòîþ ñïіëüíèõ äіé äëÿ âèðіøåííÿ 
çàãàëüíèõ ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ і âіéñüêîâèõ çàâäàíü. Ãîëîâíèì íà-
ïðÿìîì ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí ñòàëà òàê çâàíà ãåîïîëіòèêà – âèçíà÷åííÿ 
äåðæàâíèõ àáî íàöіîíàëüíèõ ïîëіòè÷íèõ öіëåé âіäïîâіäíî äî ãåîãðàôі÷-
íèõ ÷èííèêіâ (ðîçòàøóâàííÿ, ìàñøòàá òåðèòîðії, ïðèðîäíі ðåñóðñè, êëі-
ìàò і ãóñòîòà íàñåëåííÿ). Öåé çâ’ÿçîê ìіæ ïîëіòèêîþ і ïðîñòîðîì çàïîëîíèâ 
äóìêè єâðîïåéöіâ.

Ðåãіîíîì, ÿêèé íà òðèâàëèé ÷àñ ïåðåòâîðèâñÿ íà äæåðåëî âîєííî-ïîëі-
òè÷íîї íàïðóãè â Єâðîïі, ñòàëè Áàëêàíè. Ïèòàííÿ êîíòðîëþ íàä Áàëêà-
íàìè ðîçâåëî â ðіçíі áîêè іíòåðåñè Ðîñії é Âåëèêîї Áðèòàíії, ç îäíîãî áîêó, 
òà Àâñòðî-Óãîðùèíè é Íіìå÷÷èíè – ç äðóãîãî. Çðåøòîþ öå âèçíà÷èëî 
ôîðìóâàííÿ äâîõ âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèõ áëîêіâ, ñóïåðíèöòâî ìіæ ÿêèìè 
é ïðèçâåëî äî ñâіòîâîї âіéíè: Òðîїñòîãî ñîþçó, àáî áëîêó Öåíòðàëüíèõ 
äåðæàâ (Íіìå÷÷èíà, Àâñòðî-Óãîðùèíà é Іòàëіÿ) òà Àíòàíòè (Ðîñіÿ, Ôðàí-
öіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ). Òâîðåííÿ öèõ áëîêіâ íå áóëî îäíîðàçîâèì àêòîì, 
âîíî òðèâàëî áàãàòî ðîêіâ. Ïіäòðèìêó áëîêàì íàäàâàëè ìàëі äåðæàâè, ÿêі 
îïèíÿëèñÿ ó ñôåðі їõíіõ âïëèâіâ; їõíüîìó çìіöíåííþ ñïðèÿëè íàöіîíàëüíі 
ðóõè íàðîäіâ, ÿêі ïðàãíóëè àâòîíîìії àáî äåðæàâíîñòі.

Õìàðè âіéíè íàâèñàëè íàä Єâðîïîþ. Äóõ ìіëіòàðèçìó îïàíîâóâàâ ïðàâ-
ëÿ÷і êîëà é íàðîäè êðàїí – ó÷àñíèöü âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèõ ñîþçіâ. І õî÷à 
âîíè é äåìîíñòðóâàëè ñâіòîâі ñîëіäàðíіñòü і ìîãóòíіñòü, óòіì ìàëè âіä-
ìіííі іíòåðåñè. Ðîñіÿ òà Àâñòðî-Óãîðùèíà ïðàãíóëè ïîñèëèòè âïëèâè íà 
Áàëêàíàõ, óñòàíîâèòè êîíòðîëü íàä ÷îðíîìîðñüêèìè ïðîòîêàìè, ðîçøè-
ðèòèñÿ çà ðàõóíîê óêðàїíñüêèõ òåðåíіâ. Іòàëіÿ øóêàëà ïіäòðèìêè â áî-
ðîòüáі ç Ôðàíöієþ çà ðîçäіë Ïіâíі÷íîї Àôðèêè. Ôðàíöіÿ ðîçðàõîâóâàëà íà 
ïîâåðíåííÿ âòðà÷åíèõ ó ôðàíêî-ïðóññüêіé âіéíі ïðîâіíöіé Åëüçàñ і Ëîòà-
ðèíãіÿ. Ó Áåðëіíі, ñâîєþ ÷åðãîþ, çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íіìåöüêîãî íàðîäó 
ïîâ’ÿçóâàëè ç ðîçãðîìîì Áðèòàíії òà Ôðàíöії. Äî òîãî æ Íіìå÷÷èíà ïðàã-
íóëà îá’єäíàòè äåðæàâè Öåíòðàëüíîї Єâðîïè ïіä ñâîєþ çâåðõíіñòþ òà 
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êîëîíіçóâàòè єâðîïåéñüêó òåðè òîðіþ Ðîñії (÷àñòèíó Ïîëüùі, Áіëîðóñі,
Óêðàїíè òà áàëòіéñüêі ãóáåðíії). Áðèòàíіÿ õîòіëà çàïîáіãòè êîíñîëіäàöії
Єâðîïåéñüêîãî êîíòèíåíòó. Ðîñіÿ ñïîäіâàëàñÿ íà îñëàáëåííÿ íіìåöüêîї
åêîíîìі÷íîї åêñïàíñії. Âèíîøóþ÷è ðіçíі öіëі âіéíè, ïðàâëÿ÷і êîëà âåëè-
êèõ äåðæàâ àïåëþâàëè äî іíòåðåñіâ ñâîїõ íàðîäіâ. Êîðèñëèâі öіëі ïåðåñëі-
äóâàëè é äåÿêі ìàëі äåðæàâè Єâðî ïè: âîíè ãàðÿ÷êîâî ãîòóâàëèñÿ äî
ïåðåãëÿäó êîðäîíіâ іç ñóñіäàìè. Óñі ñïîäіâàëèñÿ áóòè â ìàéáóòíüîìó ñåðåä
ïåðåìîæöіâ.
Іíòåðåñè äåðæàâ Òðîїñòîãî ñîþçó é Àíòàíòè çіøòîâõóâàëèñÿ â áàãàòüîõ

ðåãіîíàõ ñâіòó, ùî ïðèçâîäèëî äî ãîñòðèõ ïîëіòè÷íèõ êðèç і ëîêàëü-
íèõ êîíôëіêòіâ. Íàéïîìіòíіøèìè áóëè äâі ìàðîêêàíñüêі êðèçè (1905
і 1911 ðð.), áîñíіéñüêà êðèçà (1908–1909 ðð.), іòàëіéñüêî-òóðåöüêà âіéíà
(1911–1912 ðð.), áàëêàíñüêі âіéíè (1912–1913 ðð.). Âîíè ñòàëè ïåðøèìè
іñêðàìè ñâіòîâîãî êîíôëіêòó. Âіéñüêîâі âèòðàòè âåëèêèõ äåðæàâ ñòðіìêî
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 çðîñòàëè, íàéáіëüøå (óäâі÷і çà äåñÿòü ïåðåäâîєííèõ ðîêіâ) – ó Íіìå÷÷èíі 
é Ðîñії. Òàêó ñèòóàöіþ, êîëè ìèð ïіäòðèìóєòüñÿ çàâäÿêè íàðîùóâàííþ 
îçáðîєííÿ, çáіëüøåííþ ÷èñåëüíîñòі àðìіé, âèêîðèñòàííþ ó âіéñüêîâèõ 
öіëÿõ  íàóêîâèõ і òåõíі÷íèõ äîñÿãíåíü, íàçèâàþòü ñèñòåìîþ îçáðîєíîãî 
ìèðó. Çà òàêèõ îáñòàâèí ÷àñòіøàþòü çáðîéíі êîíôëіêòè, ÿêі çíàõîäÿòüñÿ 
íà òîíêіé ìåæі ìіæ áîéîâèìè äіÿìè òà óãîäàìè äèïëîìàòіâ.

ßê ïðèâіä äî âіéíè âèêîðèñòàíî іíöèäåíò, ùî ñòàâñÿ íà Áàëêàíàõ. Ñòó-
äåíò Ãàâðèëî Ïðèíöèï çàñòðåëèâ ñïàäêîєìöÿ àâñòðіéñüêîãî ïðåñòîëó
Ôðàíöà Ôåðäèíàíäà і éîãî äðóæèíó Ñîôіþ. Óáèâöÿ áóâ ÷ëåíîì ñåðáñüêîї 
íàöіîíàëіñòè÷íîї îðãàíіçàöії «Ìëàäà Áîñíà», ÿêà âèñòóïàëà çà âèçâîëåííÿ
Áîñíії òà Ãåðöåãîâèíè ç-ïіä âëàäè Ãàáñáóðґіâ. Öå ñòàëîñÿ 28 ÷åðâíÿ 1914 ð. 
â Ñàðàєâі, àäìіíіñòðàòèâíîìó öåíòðі àíåêñîâàíîї àâñòðіéöÿìè Áîñíії , êóäè 
ïðåñòîëîíàñëіäíèê ïðèїõàâ äëÿ ó÷àñòі â ìàíåâðàõ àâñòðіéñüêîї àðìії. 
Ïіñëÿ ìàéæå ìіñÿöÿ ðîçäóìіâ, âàãàíü і êîíñóëüòàöіé Àâñòðî -Óãîðùèíà
âèñóíóëà Ñåðáії óëüòèìàòóì, âèìàãàþ÷è ñâîєї ó÷àñòі â ïîêàðàííі âèí íèõ. 
Ñåðáñüêà âëàäà ïðèéíÿëà óìîâè óëüòèìàòóìó, àëå íå ïîãîäèëàñÿ íà ó÷àñòü 
àâñòðіéñüêîї ïîëіöії â ðîçñëіäóâàííі íà òåðèòîðії Ñåðáії. Êіëüêà äíіâ ïî 
òîìó íàáóëà ÷èííîñòі íèçêà óãîä, ïіäïèñàíèõ ó ïîïåðåäíі ðîêè. Çà ëі÷åíі 
äíі ïðàêòè÷íî âñÿ Єâðî ïà áóëà â ñòàíі âіéíè.

  

Про Україну в уявленнях громадськості та геополітичних планах 
урядів Центральних держав і Антанти, український національний рух 
та повсякденне життя в переддень Першої світової війни можна  
довідатися за наведеним  QR-кодом або на сайті видавництва
«Генеза» (на сторінці «Додаткові матеріали для вчителя»).

Запитання і завдання
1. Як ви розумієте історичні поняття і терміни: «військово-політичний блок», «си-

стема озброєного миру», «геополітика», «дух мілітаризму».
2. Схарактеризуйте геополітичну ситуацію напередодні Першої світової війни, зо-

крема плани Центральних держав і країн Антанти щодо українських територій. 
Поміркуйте, чи можна було уникнути розв’язання війни. 

3. Висловте свої враження, емоції, міркування щодо настроїв, які запанували в Євро пі 
напередодні Першої світової війни. Викладіть їх у формі есе, рисунка, інста ляції. 

Ерцгерцог Франц Фердинанд з дружиною Софією
і дітьми. 1913 р.

Гаврило Принцип після замаху. 
28 червня 1914 р.
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Розд �л  1
Перша світова війна

Ó öüîìó ðîçäіëі éòèìåòüñÿ ïðî Ïåðøó ñâіòîâó (àáî Âåëèêó, ÿê її íàçèâàëè
ñó÷àñíèêè) âіéíó. Òîäі, ó 1914–1918 ðð., ó її âèðі îïèíèëèñÿ âåëè÷åçíі ìàñèâè
òåðèòîðіé, áóëî çëàìàíî çâè÷íèé óêëàä æèòòÿ ìіëüéîíіâ ëþäåé, ïðîâåäåíî ãі-
ãàíòñüêå çà îáñÿãàìè ïåðåîðієíòóâàííÿ åêîíîìіê íà âîєííі ïîòðåáè. Âіéíà
ïðèçâåëà äî íåáà÷åíèõ çà ìàñøòàáàìè æåðòâ, çàïî÷àòêóâàëà ìіãðàöіéíі ïðî-
öåñè (çäåáіëüøîãî ïðèìóñîâі), çóìîâèëà ïîÿâó íîâèõ êàòåãîðіé íàñåëåííÿ – ðî-
äèí ìîáіëіçîâàíèõ і æåðòâ âіéíè, áіæåíöіâ, âіéñüêîâîïîëîíåíèõ і äåçåðòèðіâ.
Âіéíà âñòàíîâèëà ÷èñëåííі îáìåæåííÿ і âîäíî÷àñ âіäêðèëà íåáà÷åíі ðàíіøå
ìîæëèâîñòі, ÿêі ïðîÿâèëè ñåáå â íàóêîâî-òåõíі÷íèõ âèíàõîäàõ, åìàíñèïàöії 
æіíîöòâà, íîâîìó îñìèñëåííі ñóòíîñòі ëþäñüêîãî æèòòÿ. Óðåøòі-ðåøò ó ðå-
çóëüòàòі âіéíè âèÿâëÿòüñÿ çðóéíîâàíèìè, çäàâàëîñÿ á, íåïîõèòíі іìïåðñüêі
ïîëіòè÷íі ñèñòåìè é áóäå ïîñòàâëåíî íà ïîðÿäîê äåííèé òâîðåííÿ íàöіîíàëü-
íèõ äåðæàâ. Öüîãî äîñâі äó âіéíè ñåðåä іíøèõ íàðîäіâ ñïîâíà çàçíàëè óêðàїíöі.
Ïåðøà ñâіòîâà âіéíà є ñâîєðіäíèì êëþ÷åì äî ðîçóìіííÿ іñòîðії âñüîãî ÕÕ ñò.

ÏÐÀÖÞЄÌÎ ÒÂÎÐ×Î

11. Обґ й б й П і ій  Обґрунтуйте або спростуйте твердження про те, що Перша світова війна 
почалась як війна імперій, а закінчилась як війна націй. 

2.  Підготуйте есе «Велика війна 1914–1918 рр.: збіг обставин чи вияв кризи
європейської цивілізації?». 

3.  Доберіть відомості про зумовлені Першою світовою війною наукові й тех-
нічні винаходи, які змінили життя людства.
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§ 2. Початок Першої світової війни.
Політичні програми та орієнтації українців
у зв’язку з початком війни

1. Початок війни
Âіéíè âіä ïåâíîãî ÷àñó î÷іêóâàëè âñі. Íіõòî, ïðàâäà, íå çíàâ, ÿêîþ âîíà 

áóäå і êîëè ðîçïî÷íåòüñÿ. І, ÿê öå çàçâè÷àé òðàïëÿєòüñÿ, – íàéî÷іêóâà-
íіøå ïðèõîäèòü íåñïîäіâàíî. Ñïî÷àòêó ìàëåíüêå ñîííå ìіñòå÷êî â Áîñ-
íії – Ñàðàєâî – íåñïîäіâàíî îïèíèëîñÿ â öåíòðі óâàãè ñâіòîâîї ãðîìàäñüêîñòі. 
Àâñòðî-óãîðñüêі ïîëіòèêè äóìàëè, ùî âіéíà іç Ñåðáієþ, çàïëàíîâàíà ÿê 
ëîêàëüíà, òàêîþ é áóäå. Îäíàê öüîãî ðàçó ñïàëàõ ìàëîї ðåãіîíàëüíîї âіéíè 
ñïðàöþâàâ ÿê ñíіãîâà êóëÿ, ùî äàëà ïî÷àòîê ëàâèíі, ÿêó ñòðèìàòè âæå íå 
ìîãëà æîäíà ñèëà. Çà êіëüêà äíіâ ëîêàëüíèé êîíôëіêò ïåðåðіñ ó çіòêíåííÿ 
äâîõ âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèõ áëîêіâ. Ùå òðèâàâ íåðâîâèé îáìіí äåïåøàìè,
äåêëàðàöіÿìè, ïëàíàìè íà ïîðÿòóíîê ìèðó, à âіéíà âæå âñòóïàëà ó ñâîї 
ïðàâà. ×è ìîæíà áóëî її óíèêíóòè? Òі, êîòðі ââàæàëè, ùî ìèð áóäå çáåðå-
æåíî, ґðóíòóâàëè ñâîї òâåðäæåííÿ íà óÿâëåííÿõ, ÿêі íå ñïðàâäèëèñÿ. 
Áóëî ïåðåêîíàííÿ ïðî ñîëіäàðíіñòü ìîíàðõіâ, äîâіðà äî äèïëîìàòіâ, äóìêè
ïðî àíòèâîєííó ñîëіäàðíіñòü ðîáіòíèöòâà é ñèñòåìó âçàєìíîãî ñòðèìó-
âàííÿ äâîõ âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèõ áëîêіâ, âіðà â ñèëó ïàöèôіñòñüêîãî ðóõó, 
òèñê ìіæíàðîäíèõ êîíöåðíіâ íà óðÿäè. Îäíàê óñі öі ñïîäіâàííÿ âèÿâè-
ëèñÿ áåçñèëèìè ïåðåä äóõîì ìіëіòàðèçìó é íîâèì êóëüòóðíèì êëіìàòîì, 
ÿêèé çàïàíóâàâ ó Єâðîïі íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Âіí îñêàðæóâàâ ëþäèíó çà 
ìàðíóâàííÿ æèòòÿ і áðàê âåëèêèõ ïëàíіâ. ßê ïèñàâ Òîìàñ Ìàíí, «âіéíà 
ìàëà áóòè î÷èùåííÿì, âèâіëüíåííÿì і âåëèêèì ñïîäіâàííÿì», äåìîíñòðà-
öієþ «ñèëè íàðîäó». Íå òіëüêè äåðæàâè, à é íàöіîíàëüíі ðóõè ñïîäіâà-
ëèñÿ, ùî çáðîéíèé êîíôëіêò äîïîìîæå їì äîñÿãòè ñâîїõ öіëåé.

×åðåç ìіñÿöü ïіñëÿ ñàðàєâñüêîãî âáèâñòâà, 28 ëèïíÿ, Àâñòðî-Óãîðùèíà
îãîëîñèëà Ñåðáії âіéíó. Ó âіäïîâіäü Ðîñіÿ îãîëîñèëà ñïî÷àòêó ÷àñòêîâó, 
à ïîòіì і çàãàëüíó ìîáіëіçàöіþ. Íіìå÷÷èíà âèìàãàëà âіä Ðîñії ñêàñóâàòè
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ìîáіëіçàöіþ ÿê íåäðóæíіé ùîäî Áåðëіíà àêò, îäíàê її ïðîõàííÿ áóëî ïðî-
іãíîðîâàíî. Ó âіäïîâіäü Íіìå÷÷èíà 1 ñåðïíÿ 1914 ð. îãîëîñèëà âіéíó Ðîñії.
Öåé äåíü ââàæàþòü ïî÷àòêîì Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè. 3 ñåðïíÿ âіéíó òà-
êîæ áóëî îãîëîøåíî Ôðàíöії. Íіìåöüêèé ãåíøòàá ïåðåäáà÷àâ íàñòóï íі-
ìåöüêèõ âіéñüê ÷åðåç òåðèòîðіþ íåéòðàëüíîї Áåëüãії. Êîëè öåé íàñòóï
ðîçïî÷àâñÿ, âòðóòèâñÿ Ëîíäîí ç âèìîãîþ ïîâàæàòè áåëüãіéñüêèé íåéòðà-
ëіòåò. 4 ñåðïíÿ âіéíó Íіìå÷÷èíі âіä âëàñíîãî іìåíі é äîìіíіîíіâ (Êàíàäà,
Íüþôàóíäëåíä, Àâñòðàëіÿ, Íîâà Çåëàíäіÿ) îãîëîñèëà Áðèòàíіÿ. Ó ñòàíі âі-
éíè ç êðàїíàìè Àíòàíòè îïèíèëàñÿ é Àâñòðî-Óãîðùèíà. Äåÿêîþ íåñïîäі-
âàíêîþ ñòàëà õіáà ùî çàÿâà ïðî íåéòðàëіòåò Іòàëії ïіä ïðåòåêñòîì òîãî,

Мобілізовані до французького
війська на вулицях Парижа.

Серпень 1914 р.

Мобілізовані до німецького війська вирушають 
на фронт під гаслом «На Париж!». 

Серпень 1914 р.

Погляди сучасників
Перша звістка, яку я почув 

у Відні, було оповіщення війни 
Сербії . Я поїхав до готелю Müller. 
…Був дуже стомлений і скоріше ліг 
спати. Коли чую вночі – якийсь глу-
хий шум, неначе рев. Я кинувсь до 
вікна і що бачу: внизу на вулиці 
море людських голів; юрба тихо по-
сувається, виспівуючи не то гімн, 
не то марш, і всі йдуть в напрямку 
до цісарського палацу. Я дога-
дався, що це патріо тична маніфес-
тація, – віденці радіють війні. Чи 
передчували бідолахи, як сумно 
вона для них скінчиться! Маніфес-
тація тяглася цілу ніч аж до ранку, 
перепинив її тільки дощ, що пішов 
вранці. Я вже не міг заснути тої 
ночі, напосіли чорні думки.

Дорошенко Д. Мої спомини про 
недавнє минуле (1914–1920 роки). 

Київ, 2007. С. 15–16.

Було це у перші серпневі дні тисяча
дев’ятсот чотирнадцятого року. У мене саме 
розпочиналась літня відпустка, і я мандрував 
Північно-Східною Галичиною. …Немає нічого
кращого, аніж у тиху літню днину блукати рівни-
нами Галичини: здається, що зовсім поруч 
земля зливається з небом, але що ближче 
підхо джу, то більше віддаляється горизонт.
…Я був у Кристинополі, містечку з кількома 
тися чами населення, неподалік Сокаля. То був 
базарний день. …По обіді, коли гамір на рин-
ковій площі почав наростати, раптом донісся 
барабанний дріб. Натовп заворушився, і люди 
оточили роєм поліціянта, який щось зачитував 
вголос. Його чули лише ті, хто стояв поруч, 

р ур

проте за кілька хвилин все містечко вже знало:
оголошено загальну мобілізацію. Картина на 
площі враз змінилася: селяни побігли до своїх 
фір, гендлярі закидали торби на плечі; кожен
хотів якомога швидше дістатися дороги.

Блюменталь Г. Галичина. Східний вал // Галичина
з Великої війни / упоряд. А. Паславська, Т. Фоґель,

В. Кам’янець. Львів, 2014. С. 131.
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ùî, çà äîãîâîðîì Òðîїñòîãî ñîþçó, âîíà çîáîâ’ÿçàëàñÿ âèñòóïèòè íà äîïî-
ìîãó Íіìå÷÷èíі â îáîðîííіé, à íå íàñòóïàëüíіé âіéíі. Íàòîìіñòü äî Öåí-
òðàëüíèõ äåðæàâ ïðèєäíàëèñÿ Òóðå÷÷èíà (ó 1914 ð.) і Áîëãàðіÿ (ó 1915 ð.). 
Öåé âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé áëîê ïî÷àëè íàçèâàòè ×åòâåðíèì ñîþçîì.

Запитання і завдання
1. Що стало приводом до початку Першої світової війни? Відтворіть хронологію по-

дій, які перетворили локальний конфлікт на світову війну.
2. Спираючись на свідчення сучасників і візуальні матеріали, визначте настрій, який 

панував у суспільствах протиборчих держав у перші дні й тижні війни.

2. Головна українська рада
Âàæëèâèì ÷èííèêîì ó âіéíі ñòàëî íàöіîíàëüíå ïèòàííÿ. Íàïî÷àòêó іì-

ïåðñüêі óðÿäè òà íàöіîíàëüíі ðóõè, íàâіòü ïîïðè ðîçâèíåíі íåçàëåæíèöüêі
òå÷ії, øóêàëè ñïîñîáè ïîðîçóìіííÿ. Êðèòè÷íî âàæëèâîþ äëÿ öіñàðñüêîãî
òà öàðñüêîãî óðÿäіâ áóëà ïîçèöіÿ ïîëÿêіâ і ÷åõіâ, àëå é óêðàїíñüêå ïèòàííÿ 
íàáóëî ÷èìàëîї âàãè. Ëіäåðè óêðàїíñüêîãî ðóõó â Àâñòðî-Óãîðùèíі âіä-
ðàçó çàÿâèëè ïðî ëîÿëüíіñòü äî ìîíàðõії. 1 ñåðïíÿ 1914 ð. áóëî ñòâîðåíî 
Ãîëîâíó óêðàїíñüêó ðàäó (ÃÓÐ; öÿ íàçâà íàãàäóâàëà ïðî Ãîëîâíó ðóñüêó 
ðàäó ç ðåâîëþöіéíîãî 1848 ð.) ç ïðåäñòàâíèêіâ ïðîâіäíèõ ãàëèöüêèõ ïàð-
òіé. Ãîëîâîþ áóëî îáðàíî Êîñòÿ Ëåâèöüêîãî, à çà-
ñòóïíèêàìè – Ìèõàéëà Ïàâëèêà і Ìèêîëó Ãàíêåâè÷à.
Âîíè áóëè ïðåäñòàâíèêàìè âіäïî âіäíî íàöіîíàëüíî-
äåìîêðàòè÷íîї, ðàäèêàëüíîї é ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íîї
ïàðòіé. Ó ñâîєìó ìàíіôåñòі âіä 3 ñåðïíÿ ÃÓÐ çàêëè-
êàëà óêðàїíñüêèé íàðîä äî ó÷àñòі â áîðîòüáі íà áîöі
Àâñòðî-Óãîðùèíè òà її ñîþçíèêіâ ïðîòè Ðîñії ç ìå-
òîþ âèáîðåííÿ äåðæàâíîї ñàìîñòіéíîñòі. Óêðàїíñüêі
ïîëіòèêè â Ãàëè÷èíі ìàëè ïîäâіéíó ïîëіòè÷íó ïðî-
ãðàìó. Âîíà âêëþ÷àëà çàïðîâàäæåííÿ óêðàїíñüêîї
òåðèòîðіàëüíî-íàöіîíàëüíîї àâòîíîìії â ìîíàðõії
Ãàáñáóðґіâ і ñòâîðåííÿ ïіä àâñòðіéñüêèì ïðîòåêòîðà-
òîì ñàìîñòіéíîї óêðàїíñüêîї äåðæàâè íà óêðàїíñüêèõ
çåìëÿõ, ùî âõîäèëè äî Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Ó òðàâíі
1915 ð. Ãîëîâíó óêðàїíñüêó ðàäó áóëî ïåðåòâîðåíî
íà Çàãàëüíó óêðàїíñüêó ðàäó ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ âïëèâó íà óêðàїíñüêі 
òåðèòîðії â ìåæàõ êîðäîíіâ Ðîñіéñüêîї іìïåðії é ïðåäñòàâíèöòâà çàãàëüíî-
óêðàїíñüêèõ іíòå ðåñіâ ïіä ÷àñ ñâіòîâîї âіéíè.

Ç ïî÷àòêîì âіéíè ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî óêðàїíñüêå âіéñüêîâå ôîðìó-
âàííÿ. Ùå â 1913 ð. ó Ãàëè÷èíі áóëî ñòâîðåíî óêðàїíñüêå âіéñüêîâå òîâà-
ðèñòâî «Ñі÷îâі ñòðіëüöі», à òàêîæ ñòðіëåöüêі ñåêöії â òîâàðèñòâàõ «Ñі÷» 
і «Ñîêіë». Íåâäîâçі ñòðіëåöüêі îñåðåäêè äіÿëè â óñіõ ìіñöåâîñòÿõ êðàþ. 
Íàéáіëüøèì îãëÿäîì ñòðіëåöüêèõ ñîêіëüñüêî-ñі÷îâèõ і ïëàñòîâèõ ñèë 
ñòàëî Øåâ÷åíêіâñüêå ñâÿòî, ÿêå âіäáóëîñÿ 28 ÷åðâíÿ 1914 ð. ó Ëüâîâі. 
Òîäі âіäêðèòî âóëèöÿìè ìіñòà â ìàðø-ïàðàäі ïðîéøëî áëèçüêî 500 ñòðіëü-
öіâ – â îäíîñòðîÿõ і îçáðîєííі. Ó ïåðøі äíі âіéíè ÃÓÐ îá’єäíàëà âñі ñòðі-
ëåöüêі îðãàíіçàöії Ãàëè÷èíè â îäíó Óêðàїíñüêó áîéîâó óïðàâó – Óêðàїí-
ñüêèõ ñі÷îâèõ ñòðіëüöіâ (ÓÑÑ) ïіä êåðіâíèöòâîì Òåîäîðà Ðîæàíêîâñüêîãî 
і Êèðèëà Òðèëüîâñüêîãî é îãîëîñèëà ìîáіëіçàöіþ óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ 
êðàþ. Òàê áóëî ñòâîðåíî ëåãіîí ÓÑÑ – óêðàїíñüêå äîáðîâîëü÷å âіéñüêîâå 
ôîðìóâàííÿ ó ñêëàäі àâñòðî-óãîðñüêîї àðìії. Ñëóæèòè â ëåãіîíі âèÿâèëè 
áàæàííÿ 28 òèñ. ãàëè÷àí, îäíàê àâñòðіéñüêà âëàäà äàëà äîçâіë íà ôîðìó-

Кость Левицький
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âàííÿ ñòðіëåöüêîї ÷àñòèíè ç 2,5 òèñ. âîÿêіâ. Áіëüøіñòü ãàëèöüêèõ óêðàїí-
öіâ âîþâàëà ó ñêëàäі ðåãóëÿðíèõ ïіäðîçäіëіâ àâñòðî-óãîðñüêîї àðìії: їõíіé 
âіäñîòîê ñåðåä îôіöåðñüêîãî êîðïóñó ñòàíîâèâ 0,4 %, à ñåðåä ðÿäîâèõ ñîë-
äàòіâ – 7,8 %. Çàãàëîì äî àâñòðî-óãîðñüêîї àðìії áóëî ìîáіëіçîâàíî áëèçüêî
300 òèñ. óêðàїíöіâ, à äî ðîñіéñüêîї – áëèçüêî 4 ìëí, âîíè ìàëè âîþâàòè
ïî ðіçíі áîêè ôðîíòó. Ôîðìóâàííÿ ëåãіîíó ÓÑÑ âіäáóëîñÿ â ñåðïíі–âåðåñíі
1914 ð., éîãî îñíîâó ñêëàëè àêòèâіñòè ñі÷îâîãî, ñîêіëüñüêîãî і ïëàñòîâîãî 
ðóõіâ, ãіìíàçèñòè òà ñòóäåíòè. Ñåðåä íîâîáðàíöіâ áóëè é äіâ÷àòà-ñòó-
äåíòêè. Äî ïåðâіñíîãî êîìàíäíîãî ñêëàäó óâіéøëî ïіâòîðà äåñÿòêà êàäðî-
âèõ ñòàðøèí-óêðàїíöіâ àâñòðіéñüêîї àðìії.

�сторичний  документ
З маніфесту Головної української ради

Український Народе! Надходить важна історична хвиля. Важить ся доля держав
і народів. Нічого не вдіяли всі зусиля дипльоматії, щоб удержати в Европі мир. Буря
війни суне на Европу і ніщо її не спинить…

Ми не є прихильниками війни, ми разом з цілим культурним світом уважаємо мир
найціннійшим добром людскости. Але бувають в історії держав і народів хвилі, коли
війна являєть ся неминуча. І коли не можемо війни відвернути, то мусимо старати
ся, щоб ті жертви, яких вона від нас вимагає, не пішли марно, щоби кров батьків
принесла добро дітям.

Дорога, яка веде до сього, ясна. Війни хоче царь росийський, самодержавний во-
лодарь імперії, яка є історичним ворогом України. Царі росийські зломили Переяс-
лавський договір, яким вони обов’язали ся були шанувати самостійність України,
і поневолили вільну Україну. Царська імперія протягом століть веде політику, яка
має за ціль відобрати поневоленій Україні національну душу і зробити український
нарід частю росийського народу. Царський уряд відобрав українському народови
його найсвятійше право, право рідної мови. В царській Росії нинішнього дня най-
більше поневолений – український нарід.

І коли Росія хоче війни, то говорить з неї ненаситність, яка червоною ниткою тягнеть
ся через усю історію сеї імперії, що з московського князівства, загарбуючи все нові
землі, поневолюючи народи, розросла ся в кольос, який від ряду літ загрожує загально-
европейському мирови і загально-людському поступови, культурі і житю народів.

Та ненаситність царської імперії загрожує також нашому національному життю.
Історичний ворог України не може спокійно дивити ся, що не вся Україна в його ру-
ках, що не весь український нарід стогне поневолений під його панованнєм, що іс-
нує часть української землі, де український нарід не є винятий з-під права, де він 
може жити своїм національним життєм.

Ідучи війною на австро-угорську монархію, Росія грозить загином також ук ра-
їнському національному життю, яке найшло охорону в конституційнім ладі
австрийської держави. Побіда Росії мала би принести українському народови ав-
стро-угорської монархії те саме ярмо, в якім стогне 30 міліонів українського народу 
в росийській імперії…

Побіда австро-угорської монархії буде нашою побідою. І чим більше буде пора-
женнє Росії, тим швидше виб’є година визволення України…

До бою – за здійсненнє ідеалу, який в теперішню хвилю з’єднує ціле українське
громадянство!

Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!
Львів. 3 серпня 1914.
За Головну Українську Раду: 
Д-р Кость Левицький, голова, Михайло Павлик, Микола Ганкевич, заступники го-

лови, Д-р Степан Баран, секретарь.
Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і матеріяли /

упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник. [Б. м.]: Сучасність, 1983. Т. 1. С. 211–213.

сторичний  докумеент
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Запитання і завдання
1. Як українська суспільність і політичні сили сприйняли початок Великої війни? Чи 

виправданими були в  той час оптимістичні погляди на війну? Поясніть причини 
цього оптимізму.

2. Проаналізуйте наведений документ і  виділіть аргументи, які використовували 
очільники ГУР для обґбб рунтування проавстрійської позиції у  війні. Схарактери-ґ
зуйте діяльність ГУР.

3. Союз визволення України
Ïîäіáíå äî ÃÓÐ ñòàâëåííÿ äî âіéíè ìàâ і ãóðò óêðàїíñüêèõ ïîëіòè÷íèõ 

åìіãðàíòіâ ç Íàääíіïðÿíùèíè, ÿêі 4 ñåðïíÿ 1914 ð. ñòâîðèëè îðãàíіçàöіþ 
ïіä íàçâîþ «Ñîþç âèçâîëåííÿ Óêðàїíè» (ÑÂÓ), ùî ìàëà áóòè áåçïàðòіé-
íèì ïðåäñòàâíèöòâîì íàöіîíàëüíèõ іíòåðåñіâ óê ðàїíñüêîãî íàðîäó â Ðîñії. 
Îñіäêîì ÑÂÓ áóâ íåäîâãèé ÷àñ Ëüâіâ, à ïіçíіøå – Âіäåíü. Âèñëîâëþþ÷è 
ïðèõèëüíіñòü äî Öåíòðàëüíèõ äåðæàâ, ÑÂÓ ïðî  ãîëîøóâàâ ñâîєþ ìåòîþ 
äåðæàâíó ñàìîñòіéíіñòü Óêðàїíè àáî ôîðìóâàííÿ îñíîâ óêðàїíñüêîї äåð-
æàâíîñòі ó ôîðìі àâòîíîìії íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ïîçà ìåæàìè Ðîñії, çî-
êðåìà â Àâñòðії, ÷è íà óêðàїíñüêіé òåðèòîðії Ðîñії íà âèïàäîê їõ ïðèєäíàííÿ 
äî Àâñòðії. Ãîëîâíі ïóíêòè ïîëіòè÷íîї ïëàòôîðìè ÑÂÓ áóëî âèêëàäåíî
â ïóáëіêàöії «Íàøà ïëàòôîðìà», ùî âèéøëà äðóêîì ó ïåðøîìó ÷èñëі «Âі-
ñòíèêà Ñîþçà âèçâîëåííÿ Óêðàїíè» íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 1914 ð.

Ïîçèöіÿ ÑÂÓ íå îäåðæàëà øèðîêîãî âіäãîìîíó
ñåðåä ñóñïіëüíîñòі ïіäðîñіéñüêîї Óêðàїíè, ÿêà íà
ïåðøèõ ïîðàõ âèñëîâèëà ñâîþ ïіäòðèìêó ðîñіé-
ñüêîìó óðÿäîâі â éîãî âіéíі іç öåíòðàëüíîєâðîïåé-
ñüêèìè äåðæàâàìè. Ó ïіäñóìêó ãîëîâíі çóñèëëÿ
ÑÂÓ áóëî ñïðÿìîâàíî íà ðîáîòó ç âіéñüêîâîïîëî-
íåíèìè óêðàїíöÿìè â àâñòðіéñüêèõ òàáîðàõ çàäëÿ
çàëó÷åííÿ їõ äî óêðàїíñüêîãî ðóõó íà áîöі Öåí-
òðàëüíèõ äåðæàâ. ÑÂÓ ðîçãîðíóâ òàêîæ іíôîðìà-
òèâíî-ïðåäñòàâíèöüêó äіÿëüíіñòü ó öåíòðàëüíèõ
і íåéòðàëüíèõ äåðæàâàõ Єâðîïè, îñêіëüêè ìàâ
ïðåäñòàâíèêіâ ó Íіìå÷÷èíі, Òóðå÷÷èíі, Áîëãàðії,
Ðóìóíії, Іòàëії, Øâåöії, Íîðâåãії, Øâåéöàðії. Ñîþç
îá’єäíàâ äіÿ÷іâ ç äóæå ðіçíèìè ïîëіòè÷íèìè îðі-
єíòàöіÿìè, іäåéíèìè ïåðåêîíàííÿìè, äîñâіäîì
і õàðàêòåðàìè. Ñåðåä éîãî òâîðöіâ (і ïåðøèì ãîëî-
âîþ) áóâ ìàéáóòíіé çàñíîâíèê ðàäèêàëüíîãî óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëіçìó 
1920–1930-õ ðîêіâ, óðîäæåíåöü ïіâäåííîї Óêðàїíè Äìèòðî Äîíöîâ. ×è íå 
íàéáіëüøå äëÿ íàëàãîäæåííÿ äіÿëüíîñòі ÑÂÓ çðîáèâ âèõîäåöü іç Ïîëòàâ-
ùèíè, ñîöіàë-äåìîêðàò Àíäðіé Æóê.

Óÿâëåííÿ ÷ëåíіâ ÑÂÓ ïðî ìàéáóòíþ óêðàїíñüêó äåðæàâó áóëè äîâîëі
ñõåìàòè÷íèìè. Ïåðåâàæíî ðåâîëþöіîíåðè і ñîöіàëіñòè, ÿêі îïèíèëèñÿ 
â åìіãðàöії, òåïåð áóëè çìóøåíі ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî ìîíàðõі÷íèõ ðåæè-
ìіâ Àâñòðî-Óãîðùèíè òà Íіìå÷÷èíè. Ó ïîëіòè÷íіé ïëàòôîðìі Ñîþçó íå 
áóëî òåðìіíà «äåìîêðàòè÷íà ðåñïóáëіêà», à éøëîñÿ ïðî êîíñòèòóöіéíó 
ìîíàðõіþ, ïîáóäîâàíó íà äåìîêðàòè÷íèõ çàñàäàõ. Àëå â іíøèõ ïèòàííÿõ 
äіÿ÷і Ñîþçó ïðîïàãóâàëè âіäâåðòî ñîöіàëіñòè÷íі ïîãëÿäè, çîêðåìà äåêëà-
ðóâàëè ïðîâåäåííÿ ðàäèêàëüíîї çåìåëüíîї ðåôîðìè, ùî ìàëà áàçóâàòèñÿ
íà êîíôіñêàöії âåëèêîї âëàñíîñòі. Ó ïðàãíåííі çâіëüíèòèñÿ ç-ïіä ðîñіé-
ñüêîї çàëåæíîñòі äіÿ÷і ÑÂÓ ïîêëàäàëèñÿ íà ïіäòðèìêó Öåíòðàëüíèõ äåð-
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æàâ – Àâñòðî-Óãîðùèíè òà Íіìå÷÷èíè, ïîìèëêîâî ââàæàþ÷è, ùî óêðà-
їíñüêà äåðæàâà, ÿêó âîíè ñòâîðÿòü, çìîæå áóòè öіëêîì âіëüíîþ â çîâíіø-
íіé і âíóòðіøíіé ïîëіòèöі. Âîíè ââàæàëè, ùî óêðàїíñüêèé ðóõ íà âіäâîéî-
âàíèõ òåðåíàõ çìóñèòü àâñòðî-óãîðñüêèé і íіìåöüêèé óðÿäè ðàõóâàòèñÿ
ç íèì і âðåøòі-ðåøò äîïîìîæå «ïåðåäàòè âëàäó â ðóêè ñàìèõ óêðàїíöіâ».

�сторичний  документ
З програмної статті СВУ «Наша плятформа»

Українські землі по обидва боки австро-росийського кордону є не тільки одним 
з головних теренів сучасної европейської війни, а також одною з причин і предме-
том війни.

Українці добре розуміють, що у війні сій ходить головно о їх долю, ходить о те,
чи в результаті війни український Піємонт в Австрії буде знищений, чи українське
житє розцвіте також по той бік Збруча, аж за Дніпро і над Чорне море, і тому не
можуть зоставати ся німими свідками теперішних подій, а голосно і рішучо підно-
сять свої неоспоримі права на національну самостійність.

Об’єктивна історична конечність вимагає, аби між західною Европою і Москівщи-
ною повстала самостійна українська держава. Потрібне се для осягнення і утрева-
лення европейської рівноваги, є се в інтересі народів австро-угорської держави, 
а передовсім в інтересі німецького народу в обох цісарствах, а для українського на-
роду було б се здійсненнєм вікових його мрій і зусиль…

Національно-політичною плятформою Союза є державна самостійність України.
Формою правління самостійної української держави має бути конституційна мо-

нархія, з демократичним внутрішним устроєм політичним, однопалатною системою
законодавства, горожанськими, язиковими і реліґійними свободами для всіх націо-
нальностей і віроісповідань, з самостійною українською церквою.

На випадок прилучення до Австрії більшої чи меншої українсько-російської тери-
торії буде Союз обстоювати за створеннєм з усіх земель, заселеним українським
народом в Австрії, осібного автономного краю.

Українська суспільно-політична думка в 20 столітті:  Документи і матеріяли /
упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник.  [Б. м.]: Сучасність, 1983. Т. 1. С. 216–217.

Запитання і завдання
1. Назвіть засновників СВУ, схарактеризуйте його ідейно-політичну платформу та

діяльність.
2. Проаналізуйте наведений документ і  виділіть аргументи, які використовували

очільники СВУ України для обґбб рунтування проавстрійської позиції у війні.ґ

4. Український рух у Російській імперії: між заявами 
про лояльність і переслідуваннями
Ñòàâëåííÿ áіëüøîñòі ïіäðîñіéñüêèõ óêðàїíöіâ äî âіéíè âèñëîâèâ Ñèìîí

Ïåòëþðà ó ñòàòòі «Âіéíà і óêðàїíöі», ùî ç’ÿâèëàñÿ äðóêîì ó ëèïíåâîìó
(1914 ð.) âèïóñêó æóðíàëó «Óêðàèíñêàÿ æèçíü», ùî âèõîäèâ ó Ìîñêâі.
Ó öіé ïóáëіêàöії âіí äîâîäèâ, ùî óêðàїíöі ëîÿëüíî âèêîíàþòü ñâіé
îáîâ’ÿçîê ïåðåä Ðîñіéñüêîþ äåðæàâîþ, і âèñëîâëþâàâ íàäіþ, ùî â ìàéáóò-
íüîìó ñòàâëåííÿ âëàäè äî óêðàїíñüêîãî ïèòàííÿ çìіíèòüñÿ. Âèáіð óêðàїí-
öіâ íà êîðèñòü Ðîñії âіí óâàæàâ â óìîâàõ âіéíè áåçàëüòåðíàòèâíèì,
óêàçóâàâ íà іíñòðóìåíòàëüíó ïîëіòèêó àâñòðіéñüêîї âëàäè ùîäî óêðàїí-
ñüêîãî íàñå ëåííÿ. Ïåòëþðà íàëåæàâ äî ìîëîäøîãî ïîêîëіííÿ óêðàїíñüêèõ
äіÿ÷іâ, àëå â òіé êîíêðåòíіé ñèòóàöії ââàæàâ çà íåîáõіäíå âèñòóïèòè ç ïî-
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çèöії, ïî ñóòі, ñòàðøèõ äіÿ÷іâ óêðàїíñüêîãî ðóõó,
ÿêі áóëè ãîòîâі îáìіíÿòè ñâîþ ëîÿëüíіñòü äî ðå-
æèìó íà ïîñòóïêè â ìîâíî-êóëüòóðíіé ñôåðі.

Äëÿ Ïåòëþðè ïóáëіêàöіÿ ïðîðîñіéñüêîї äåêëà-
ðàöії ç ïðèâîäó ïî÷àòêó ñâіòîâîї âіéíè, ÿêà áóëà 
íåîäíîçíà÷íî ñïðèéíÿòà óêðàїíöÿìè ïî îáèäâà
áîêè ôðîíòó, ñòàëà íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèì æèòòє-
âèì êðîêîì. Âіí óâàæàâ, ùî òðåáà íå òіëüêè âðà-
õîâóâàòè ðåàëüíі íàñòðîї â ñóñïіëüñòâі, à é
òóðáóâàòèñÿ ïðî іíñòèòóöіéíó æèòòєçäàòíіñòü
óêðàїíñüêîãî ðóõó. Ðåäàãóþ÷è âіä 1912 ð. æóðíàë
«Óêðàèíñêàÿ æèçíü», Ïåòëþðà ðîçóìіâ, ÿêó âàæ-
ëèâó ðîëü âіäіãðàє öå âèäàííÿ äëÿ óêðàїíñüêîãî
ñóñïіëüñòâà. Âіäïîâіäàëüíіñòü çà æóðíàë (â óìî-
âàõ ïîñòіéíîãî ïîøóêó êîøòіâ і òèñêó öåíçóðè) 
çìóñèëà éîãî çðîáèòè âèäàííÿ ÷àñòèíîþ âëàñíîãî æèòòÿ, âіäìîâèòèñÿ âіä 
áàãàòüîõ áàæàíèõ çàíÿòü, çîêðåìà ëіòåðàòóðíîї êðèòèêè. Òîìó-òî òàê ãî-
ñòðî (ïî ñóòі, ÿê îñîáèñòó ïîðàçêó) âіí ñïðèéìàâ çàãðîçó éîãî çàêðèòòÿ.
Ïóáëіêàöіÿ ïðîðîñіéñüêîї äåêëàðàöії äîïîìîãëà çáåðåãòè æóðíàë, ùî â òі 
ñêëàäíі ðîêè çàëèøàâñÿ єäèíèì íàöіîíàëüíèì ïåðіîäè÷íèì âèäàííÿì.

Ó ñàìіé ïіäðîñіéñüêіé Óêðàїíі íàñòðîї ñåðåä óêðàїíñòâà íå áóëè òàêèìè 
îäíîçíà÷íî ïðîðîñіéñüêèìè, ÿê öå ïðåäñòàâèâ Ïåòëþðà. Òóò çà ëіäåðà
óêðàїíñüêîãî ðóõó ñïðèéìàëè Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî. Âіí ñïіâïðàöþâàâ
іç Òîâàðèñòâîì óêðàїíñüêèõ ïîñòóïîâöіâ, ÿêå ñòàâèëî çà ìåòó çäîáóòè
óêðàїíñüêó àâòîíîìіþ. Ãðóøåâñüêèé áóâ òâåðäèì ïðèõèëüíèêîì öієї ïî-
çèöії і ñïîíóêàâ óêðàїíñüêèõ ïîñòóïîâöіâ ïåðåêîíóâàòè ðîñіéñüêèõ êîí-
ñòèòóöіéíèõ äåìîêðàòіâ, çîêðåìà їõíüîãî ëіäåðà Ïàâëà Ìіëþêîâà, 
ïіäòðèìàòè óêðàїíñüêі àâòîíîìіñòñüêі âèìîãè. Êàäåòè, ñâîєþ ÷åðãîþ, ãî-
òîâі áóëè äîìàãàòèñÿ çàïðîâàäæåííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè â øêіëüíіé îñâіòі, 
àëå ââàæàëè ôåäåðàëіçàöіþ íåáåçïå÷íîþ äëÿ ðîñіéñüêîї äåðæàâè. Ïî÷àòîê 
âіé  íè çàõîïèâ Ãðóøåâñüêîãî ó âіäïóñòöі: âіí âіäïî÷èâàâ ó ñâîєìó ëіòíüîìó 
áóäèíêó â Êðèâîðіâíі â Êàðïàòàõ. ×åðåç âîєííі îáñòàâèíè âіí íå çìіã ïî-
âåðíóòèñÿ äî Ëüâîâà, îäíàê àâñòðіéñüêå êîìàíäóâàííÿ íå äîçâîëèëî éîìó 
çàëèøàòèñÿ â Êðèâîðіâíі. Çіòêíóâøèñü іç íàñòóïîì ðîñіéñüêèõ âіéñüê, 
Ãðóøåâñüêèé âèðóøèâ ó òðèâàëó ïîäîðîæ. Ñïåðøó âіí ïîїõàâ äî Áóäà-
ïåøòà é Âіäíÿ, äàëі â Іòàëіþ і íàðåøòі â ëèñòîïàäі 1914 ð. äіñòàâñÿ äî 
Êèєâà . Òóò éîãî çààðåøòóâàëà ðîñіéñüêà âëàäà і âèñëàëà ó ãëèá Ðîñії.

Погляд історика
Чому російська влада вважала за потрібне заарештувати й вислати Грушевського? 

…В офіційному російському лексиконі «мазепинець» – уособлення зради та сепара-
тизму, а Грушевського та інших лідерів українського руху вважали... потенційними 
зрадниками. …Жорстка настанова щодо «мазепинців» вилилася в рішучу кампанію 
проти українського руху в Російській імперії... Під цим оглядом, арешт Грушевського – 
логічний наслідок урядової політики щодо українського руху. З початком війни по-
борники всеросійської єдности і давні вороги Грушевського…  набули необмежену 
можливість переслідувати своїх ідеологічних суперників. Російські газети охоче дру-
кували авторів, які закидали Грушевському всі мислимі й немислимі гріхи супроти 
Росій ської імперії. В Австрії його звинувачували у проросійськості, а в Росії – у про-
австрійськості.

Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського. Київ, 2011. С. 80–82.

Симон Петлюра
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�сторичний  документ
Зі статті-відозви Симона Петлюри «Війна і українці»

Виклик Німеччини Росія прийняла… У вир подій, що розгоряються, подій світо-
вого значення... можливо будуть втягнені ще й інші держави, що їхні інтереси вже
порушені початком війни або будуть зачеплені нею. Світове значення цієї бурі усві-
домлюють собі всі... Такого ставлення цілком виразного, без обумовлень і ясности,
що їм під сучасну хвилю немає і не може бути місця, вимагають ці події і від нас укра-
їнців. Від нас тим більше і настирливіше, бо силою історичної долі наш нарід роздер-
тий і увіходить своїми нерівно мірними части нами до складу держав, що є ворогами
і воюють одна з одною. ... Але в хвилину винятково важкої проби, якій піддане те пер
наше національне почуття, ми повинні виявити і відповідне, нашому національному
розвиткові, розуміння сучасних подій, здо ровий політичний розум та організовану
волю нації, що тисячами ниток, – кровних, племінних, економічних та історичних –
зв’я зана з країною, що стоїть зараз проти Німеччини та Австро-Угор щини.

…Українці не піддадуться провокаційним впли вам і виконають свій обов’язок 
громадян Росії в цей тяжкий час до кінця і не тільки на полі бою, в шерегах війська,
що бореться проти порушників світового миру і права, але й як громадяни-обива-
телі, що повинні в міру своїх сил і спроможностей сприяти успішному виконанню ро-
сійською армією виїмково відповідаль ного завдання, що випало на її долю.

Ми можемо твердити, що суцільність і сила тієї однодушности, що під впливом
усвідомленої небезпеки тісно з’єднала всю різноплемінну людність Росії, всі кляси
і групи суспільства, однодушности, якої давно не бувало і яка так яскраво, відсвіжу-
юче і підбадьорливо виявилася, повстали і за участю українського сус пільства, що
зуміло знайти в собі і досить і політичного розвитку і громадянського такту, щоб в го-
дину державного потрясення поставити на перший плян ідею оборони держави
і відбиття заг розливої для неї небезпеки... Такі струси в держав ному житті, як війна,
відкривають суспільству державної нації не одну з її помилок у відношенні до не-
державних народів. Воно переконується, що ці народи в однаковій мірі з ним відсто-
юють цілість держави, обороняють її нерозривність та добро, віддають своїх дітей,
тратять сили і матеріяльні засоби на оборону від спіль ного ворога...

Було б великим щастям і для Росії, і для її народів, коли б ця примара розвіялася
і прояснена свідомість російського суспіль ства сприйняла потреби інородців, що
живуть у державі, не під кутом видуманих небезпек, що загрожують їй, а в світлі того
ви сокого громадянського розвитку, який виявили інородці в цих днях проби.
…В цьо му єднанні – прообраз і дальшого мирного співжиття «частин» із цілим,
основаного на наданні їм природних прав на національ ний розвиток. Якщо в най-
більш критичні дні проби народи Ро сії виконують свої обов’язки у відношенні до неї,
то в свідомість суспільства і його керівних кіл повинна просякти думка про на дання
цим народам і відповідних прав...

Толерантна постава до українців Австрії, яку диктують об ставини часу, відкрила
б великі можливості: вона створила б по тяг відірваної історичними умовами частини
до національного українського цілого, зв’язаного з Росією; у наслідок того ста лось 
би велике діло виправлення історичної помилки, а українсь кому народові, що всі
частини його були б з’єднані, відкрилась би можливість розвитку його багатих сил
в єднанні з відродже ною Росією і народами, що її заселюють.

Українська суспільно-політична думка в 20 столітті:  Документи і матеріяли / упоряд.
Т. Гунчак, Р. Сольчаник.  [Б. м.]: Сучасність, 1983. Т. 1. С. 207–210 (пер. з рос. Л. Чикаленка)

Ðîñіéñüêèé óðÿä âèêîðèñòàâ âіéíó äëÿ äîäàòêîâèõ îáìåæåíü óêðàїí-
ñüêîãî ðóõó. Óêðàїíñüêèõ äіÿ÷іâ, ïîïðè їõíі çàïåâíåííÿ â ëîÿëüíîñòі, ðî-
ñіéñüêі óðÿäîâöі ââàæàëè «ìàçåïèíöÿìè», ðîçãëÿäàëè їõ ÿê ïîòåíöіéíèõ
àãåíòіâ Ãàáñáóðґіâ. Ó Ðîñії ç ïî÷àòêîì âіéíè áóëî çàêðèòî óêðàїíñüêі îð-
ãàíіçàöії, çîêðåìà îñåðåäêè òîâàðèñòâà «Ïðîñâіòà», і òі óêðàїíñüêі âè-
äàííÿ, ùî ùå çàëèøàëèñÿ. Ïіä çàáîðîíó ïîòðàïèëà é ãàçåòà «Ðàäà», ùî 

сторичний  докумеент
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âèõîäèëà äðóêîì ç 1906 ð. Âîíà áóëà єäèíîþ ùîäåííîþ óêðàїíñüêîþ ãðî-
ìàäñüêî-ïîëіòè÷íîþ, åêîíîìі÷íîþ і ëіòåðàòóðíîþ ãàçåòîþ ëіáåðàëüíîãî 
íàïðÿìó, ùî âèõîäèëà óêðàїíñüêîþ ìîâîþ íà Íàääíіïðÿíùèíі. Êîëè äå-
äàëі î÷åâèäíіøå ñòàâàëî ïðîòèóêðàїíñüêå ñòàâëåííÿ ðîñіéñüêèõ óðÿäîâèõ 
êіë (çàáîðîíà óêðàїíñüêèõ êóëüòóðíî-ïðîñâіòíіõ òîâàðèñòâ, ïðåñè), óêðà-
їíñüêå ëіáåðàëüíå ñåðåäîâèùå â Ðîñії çàéíÿëî íåãàòèâíó ïîçèöіþ ùîäî ïî-
ëіòèêè öàðñüêîãî ðåæèìó. Öå íå îçíà÷àëî, ïðîòå, ïіäòðèìêè Íіìå÷÷èíè 
òà її ñîþçíèêіâ. Ïîçèöіÿ ñóñïіëüíîñòі â ïіäðîñіéñüêіé Óêðàїíі ñóïðîòè äåð-
æàâ   – ó÷àñíèöü âіéíè áóëà ðàäøå áàéäóæîþ.

Запитання і завдання
1. Визначте дилеми, з якими зіткнувся український рух у Російській імперії на початку 

Першої світової війни. Схарактеризуйте роль С. Петлюри і М. Грушевського у фор-
муванні платформи українського руху в роки війни.

2. Проаналізуйте статтю С. Петлюри та виділіть аргументи, які він використав 
для обґбб рунтування проросійської орієнтації українців у війні.ґ

З   
   

1. Визначте причини й механізми переростання локального конфлікту у світову війну. 
Поміркуйте, чому не вдалося уникнути війни.

2. Схарактеризуйте позиції українських політичних сил у зв’язку з початком світової 
війни. Визначте причини розколу українських політичних сил у ставленні до війни.

3. Спираючись на текст параграфа, поясніть, чому Першу світову війну називають «ге-
нератором політичних можливостей». Які можливості вона відкривала для україн-
ців?

§ 3. Воєнні кампанії 1914–1916 рр.

1. Театри бойових дій у 1914 р.
Íà Çàõіäíîìó ôðîíòі ïåðøі òèæíі âіéíè ïðîéøëè ïіä çíàêîì åíåðãіé-

íîãî íàñòóïó íіìåöüêîї àðìії, ÿêà íàìàãàëàñÿ ðåàëіçóâàòè ïëàí øâèäêîї ïå-
ðåìîãè (òàê çâàíèé ïëàí Øëіôôåíà). Íіìåöüêі âіéñüêà çàéíÿëè áåëüãіéñüêó 
ñòîëèöþ – Áðþññåëü, à òàêîæ âèéøëè íà îïåðàòèâíèé ïðîñòіð, ÿêèé äàâàâ 
çìîãó çàéíÿòè Ïàðèæ. Ôðàíöóçüêèé óðÿä çàëèøèâ ñòîëèöþ і ïåðåáðàâñÿ 
â Áîðäî. Ó Áåðëіíі ââàæàëè, ùî çàõîïëåííÿ Ïàðèæà є ñïðàâîþ òіëüêè ÷àñó. 
Îäíàê äðàìàòè÷íà áèòâà ôðàíöóçüêèõ і íіìåöüêèõ âіéñüê íà ð. Ìàðíі ó âå-
ðåñíі 1914 ð. ïîêàçàëà, ùî ñïîäіâàííÿ íіìåöüêîãî êîìàíäóâàííÿ áóëè 
ïåðåä÷àñíі: íіìåöüêі âіéñüêà áóëè çìóøåíі âіäñòóïèòè âіä Ïàðèæà, ïëàíè 
íà øâèäêó ïåðåìîãó çàçíàëè êðàõó, ðîçïî÷àâñÿ òðèâàëèé ïîçèöіéíèé ïå-
ðіîä âіéíè. Äî ñåðåäèíè æîâòíÿ óòâîðèâñÿ ñóöіëüíèé ôðîíò âіä øâåéöàð-
ñüêîãî êîðäîíó äî áåðåãà Ïіâíі÷íîãî ìîðÿ.

Íà Ñõіäíîìó ôðîíòі íіìåöüêі âіéñüêà ìàëè çà çàâäàííÿ (äî ïåðåìîãè
íàä Ôðàíöієþ) ñòðèìóâàòè íàñòóï ðîñіéñüêèõ âіéñüê ó Ñõіäíіé Ïðóññії 
é áóòè ãîòîâèìè íàäàòè äîïîìîãó àâñòðіéñüêèì âіéñüêàì ó Ãàëè÷èíі. Àâ-
ñòðіéñüêå êîìàíäóâàííÿ ìàëî íà öüîìó íàïðÿìêó àìáіòíіøі é âîäíî÷àñ 
ìåíø ðå àëі  ñòè÷íі öіëі. Éîãî ïëàí ïåðåäáà÷àâ ñòðіìêèé íàñòóï ó ìåæè-
ðі÷÷і Âіñëè òà Çàõіäíîãî Áóãó é, çà ïіäòðèìêè íіìåöüêèõ âіéñüê, ðîçãðîì 
ðîñіéñüêèõ ñèë ó Ïîëüùі. Ðîñіéñüêå êîìàíäóâàííÿ ïëàíóâàëî ñêåðóâàòè
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Основні бойові операції на фронтах Першої  світової війни в 1914–1916 рр.
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ãîëîâíі ñèëè ïðîòè Àâñòðî-Óãîð-
ùèíè. Ó Ñõіäíіé Ïðóññії íàñòóï ðî-
ñіéñüêîї àðìії âèÿâèâñÿ âêðàé
íå âäàëèì, ó ðåçóëüòàòі îòî÷åííÿ
âîíà çàçíàëà âåëèêèõ âòðàò. Ó Ãàëè-
÷èíі æ ðîñіéñüêèé íàñòóï, ùî ïî-
÷àâñÿ â ñåðåäèíі ñåðïíÿ, ðîçâèâàâñÿ
óñïіøíî. Òóò, óñóïåðå÷ óñіì ïðîãíî-
çàì, ðîñіéñüêà àðìіÿ çàõîïèëà іíіöі-
àòèâó. Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ ðîñіéñüêі
âіéñüêà áåç áîþ çàéíÿëè Ëüâіâ, íå-
âäîâçі âèéøëè äî ð. Ñÿí і îòî÷èëè
ôîðòåöþ Ïåðåìèøëü. Ïîðàçêà àâ-
ñòðî-óãîðñüêîї àðìії â Ãàëèöüêіé
áèòâі ïîñòàâèëà її íà ãðàíü êàòà-
ñòðîôè, і òіëüêè íàñòóïàëüíі îïåðàöії íіìåöüêèõ âіéñüê ó íàïðÿìêó Âàð-
øàâè é Ëîäçі äàëè çìîãó ñòàáіëіçóâàòè ôðîíò.

Íà Áàëêàíàõ àêòèâíî äіÿëà ñåðáñüêà àðìіÿ. Ïðèíöèïîâîþ äëÿ âîðîæèõ
ñòîðіí – àâñòðî-óãîðñüêîї òà ñåðáñüêîї àðìіé – áóëà áèòâà çà Áåëãðàä. 
Ñåðáàì  äî ãðóäíÿ 1914 ð. âäàëîñÿ çâіëüíèòè çàõîïëåíó àâñòðî-óãîðñüêèì 
âіéñüêîì ñòîëèöþ і âèçâîëèòè êðàїíó âіä âîðîæèõ âіéñüê. Âåäó÷è âіéíó çà 
íàöіîíàëüíó ñâîáîäó, ñåðáè âîäíî÷àñ іãíîðóâàëè íàöіîíàëüíі ïðàãíåííÿ
іíøèõ áàëêàíñüêèõ íàðîäіâ – âèñòóïàëè ç ïîçèöії «Âåëèêîї Ñåðáії».

Àêòèâíі áîéîâі äії íà áîöі Öåíòðàëüíèõ äåðæàâ ðîçïî÷àëà é Òóðå÷-
÷èíà, õî÷à ñïî÷àòêó òóðåöüêèé óðÿä çàÿâèâ ïðî íåéòðàëіòåò. Íà ïðàêòèöі 
òóðåöüêà àðìіÿ ïåðåáóâàëà ïіä êîíòðîëåì íіìåöüêîї âіéñüêîâîї ìіñії. Òó-
ðåöüêèé ãåíøòàá ïëàíóâàâ âåñòè âіéíó íà äâà ôðîíòè: íà Êàâêàçі ïðîòè 
Ðîñії, ó ðàéîíі Ñóåöüêîãî êàíàëó і â Єãèïòі ïðîòè Âåëèêîї Áðèòàíії. Àê-
òèâíі áîéîâі äії òóðåöüêі âіéñüêà ðîçïî÷àëè ç êðèìñüêîãî íàïðÿìêó, íå-
âäîâçі âîíè îõîïèëè âåñü Êàâêàç, ïîøèðèëèñÿ íà Іðàí, ðàéîí Ïåðñüêîї 
çàòîêè é Ñèíàéñüêîãî ïіâîñòðîâà. Ðîñіéñüêå êîìàíäóâàííÿ ïîñòàâèëî Êàâ-
êàçüêіé àðìії çàâäàííÿ: íå äîïóñòèòè ïðîíèêíåííÿ òóðåöüêèõ ñèë íà Ïіâ-
íі÷íèé Êàâêàç, äå їõíÿ ïîÿâà ìîãëà âèêëèêàòè ïîâñòàííÿ ãіðñüêèõ íàðîäіâ.

Запитання і завдання
1. Назвіть і покажіть на карті театри бойових дій у 1914 р. 
2. Поміркуйте, чому плани німецького командування на швидку перемогу зазнали 

краху. Поясніть суть позиційної війни.

2. Російська окупація Галичини та Буковини
Ðîñіéñüêà îêóïàöіÿ Ãàëè÷èíè òðèâàëà ç âåðåñíÿ 1914 äî ÷åðâíÿ 1915 ð. 

і âèðàçíî çàñâіä÷èëà, ÿêå ìàéáóòíє ïіäãîòóâàâ ðîñіéñüêèé öàðèçì äëÿ ìіñ-
öåâîãî óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ. Òèì÷àñîâîþ àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëü-
íîþ îäèíèöåþ, ñòâîðåíîþ öàðñüêèì óðÿäîì íà îêóïîâàíèõ ðîñіéñüêèìè 
âіéñüêàìè òåðåíàõ Ãàëè÷èíè, Áóêîâèíè і Ïîñÿííÿ, ñòàëî Ãàëèöüêå ãåíå-
ðàë-ãóáåðíàòîðñòâî іç öåíòðîì ó ×åðíіâöÿõ. Îäíèì іç çàâäàíü ðîñіéñüêîї 
îêóïàöіéíîї àäìіíіñòðàöії â ðåãіîíі áóëî çíèùåííÿ óêðàїíñòâà â óñіõ éîãî 
ïðîÿâàõ – ïîëіòè÷íîìó, ðåëіãіéíîìó, êóëüòóðíîìó. Óêðàїíñüêі øêîëè, ïå-
ðіîäè÷íі âèäàííÿ, äðóêàðíі çàêðèòî. Âіäáóâàëèñÿ ìàñîâі äåïîðòàöії óêðà-
їíñüêîї іíòåëіãåíöії â ãëèá Ðîñії. Îñîáëè âî ñèëüíèõ ðåïðåñіé çàçíàëà 
ãðåêî-êàòîëèöüêà öåðêâà. Óæå íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 1914 ð. áóëî çààðåøòî-

Французькі солдати під час бою. 
Вересень 1914 р.
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âàíî é âèâåçåíî ñïî÷àòêó äî Êóðñüêà, çãîäîì äî Ñóçäàëÿ, ïіçíіøå – äî
ßðîñëàâëÿ ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî. Òàì éîãî óòðèìóâàëè â ìî-
íàñòèðÿõ àæ äî ïî÷àòêó ðåâîëþöіéíèõ ïîäіé âåñíè 1917 ð. Ó ÷åðâíі
1915 ð., âіäñòóïàþ÷è, ðîñіéñüêі âіéñüêà âçÿëè â çàðó÷íèêè áëèçüêî
700 óêðàїíñüêèõ, ïîëüñüêèõ òà єâðåéñüêèõ äіÿ ÷іâ. Ðîñіéñüêèé îïîçèöіé-
íèé ïîëіòèê Ïàâëî Ìіëþêîâ, âèñòóïàþ÷è â Äåðæàâíіé äóìі, ðîçöіíèâ ïî-
ëіòèêó ðîñіéñüêîї àäìіíіñòðàöії â Ãàëè÷èíі ÿê «єâðî ïåéñüêèé ñêàíäàë».
Âîäíî÷àñ, ìàþ÷è äàëåêîñÿæíі íàìіðè, ðîñіéñüêà îêóïàöіéíà âëàäà íàìà-
ãàëàñÿ çäîáóòè ïðèõèëüíіñòü óêðàїíñüêèõ ñåëÿí Ãàëè÷èíè – íå çáèðàëà
ïîäàòêіâ, ðîçäàâàëà ñåëÿíàì ïðîäîâîëüñòâî.

Погляд сучасника
4 вересня 1914. Із жахливим лементом увійшли сьогодні в місто [Станіслав, те-

пер Івано-Франківськ] росіяни. Солдати співали російських пісень, махали шапками,
голосно кричали. ...Після обіду я почув, що козаки вбили в передмісті якогось моло-
дого єврея, бо той не хотів показати їм дорогу, якою пішли австрійці…

8 жовтня 1914. Тепер грабують навіть правдиві російські солдати та офіцери.
З більшості покинутих помешкань виносять меблі, відвозять на двірець, щоби звідти
доправити в Росію…

21 листопада 1914. Якщо досі нам доводилося терпіти від російських солдатів гра-
бунки і розбій, то тепер почалися ще гірші страждання. Вже декілька днів містом роз-
гулюють члени російської «охрани». Період жахливих утисків почався для тутешніх
мешканців. Багатьох поважних громадян без жодної причини взяли під арешт, а це
означає, що їх доправлять до Сибіру. Їм не пояснюють, чим вони завинили; достатньо
того, що вони не є друзями російської влади. У місті сила-силенна шпигунів. Реміс-
ника, який сказав, що австрійці ще дадуть росіянам доброго прочухана, розстріляли.

Галичина з Великої війни / упоряд. А. Паславська, Т. Фоґель, 
В. Кам’янець. Львів, 2014. С. 157, 159, 161.

Ðîñіéñüêà îêóïàöіéíà âëàäà â Ãàëè÷èíі é íà Áóêîâèíі êåðóâàëàñÿ ãàñ-
ëàìè «âèçâîëåííÿ» і «âîçç’єäíàííÿ» çàãàëüíîðóñüêîãî ïðîñòîðó (öüîìó ïіä-
ïîðÿäêîâàíî, çîêðåìà, і ïåðåéìåíóâàííÿ íà ïî÷àòêó âіéíè Ïåòåðáóðãà íà
Ïåòðîãðàä). Îïîðîþ її ïîëіòèêè ñòàëè ìіñöåâі ðóñîôіëè («ìîñêâîôіëè»). Àëå
ÿêùî ðîñіéñüêà àäìіíіñòðàöіÿ «ìîñêâîôіëіâ» ïіäòðèìóâàëà, òî àâñòðіéñüêà
ç ïî÷àòêîì âіéíè é îñîáëèâî ïіñëÿ âèãíàííÿ ç Ãàëè÷èíè ðîñіéñüêèõ âіéñüê
ïî÷àëà їõ ïåðåñëіäóâàòè. Óæå íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 1914 ð. ïåðøèõ ïðîðîñіé-
ñüêèõ äіÿ÷іâ çâåçëè íà âіäêðèòå ïîëå òàáîðó Òàëåðãîô áіëÿ ìіñòà Ґðàö ó Øòè-
ðії. Íåâäîâçі äî íèõ ïðèєäíàëèñÿ òèñÿ÷і çààðåøòîâàíèõ ñïðàâæíіõ òà óÿâíèõ
(çà çâèíóâà÷åííÿìè ó çðàäі àáî òіëüêè çàïіäîçðåíèõ ó íåëîÿëüíîñòі äî ìî-
íàðõії Ãàáñáóðґіâ, іíêîëè çà ôàëüøèâèìè ñâіä÷åííÿìè) «ìîñêâîôіëіâ» і ÷ëå-
íіâ їõíіõ ñіìåé. Ñåðåä íèõ áóëî áàãàòî ãðîìàäñüêèõ äіÿ÷іâ і àêòèâіñòіâ
íàöіîíàëüíîãî ðóõó (íå çàâæäè ðóñîôіëіâ) – ñâÿùåíèêіâ, ïåäàãîãіâ, àëå áіëü-
øіñòü ñòàíîâèëè ñåëÿíè. Ó òàêèé ñïîñіá àâñòðіéñüêå êîìàíäóâàííÿ òà óðÿ-
äîâі êîëà âèðіøèëè ïîêëàñòè âèíó çà ïîðàçêè â ïåðøі òèæíі âіéíè íà
ãàëèöüêèõ óêðàїíöіâ. Ïðîòÿãîì âіéíè äî Òàëåðãîôó áóëî êèíóòî áëèçüêî
20 òèñ. ëþäåé, ç íèõ áëèçüêî 3 òèñ. ïîìåðëî âіä õîëîäó і õâîðîá.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте політику російської окупаційної адміністрації в Галичині в 1914–

1915 рр. Визначте мету цієї політики.
2. Поміркуйте про позицію австро-угорської влади стосовно українського населення 

Галичини під час війни.
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3. Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців
Àâñòðіéñüêà âëàäà òà ïîëüñüêі ïîëіòèêè â Ãàëè÷èíі áîÿëèñÿ ïåðåòâî-

ðåííÿ ëåãіîíó ÓÑÑ, à âіä 1915 ð. ïîëêó, íà îñíîâó óêðàїíñüêîãî âіéñüêà. 
Óæå â ñåðïíі 1914 ð. ïîãàíî îçáðîєíèõ і íåâèøêîëåíèõ ñòðіëüöіâ àâñòðіé-
ñüêå êîìàíäóâàííÿ íàìàãàëîñÿ êèíóòè íà ôðîíò, äå íà íèõ ÷åêàëà íåìè-
íó÷à çàãèáåëü. Òèì÷àñîâèé êîìàíäèð Ò. Ðîæàíêîâñüêèé âіäìîâèâñÿ
âèêîíóâàòè àâàíòþðíèé íàêàç. Ó âåðåñíі âæå ïіä êîìàíäóâàííÿì Ì. Ãà-
ëóùèíñüêîãî íîâîáðàíöі ñêëàëè ïðèñÿãó â Ñòðèþ (Ëüâіâ òîäі âæå áóâ çà-
éíÿòèé ðîñіéñüêèì âіéñüêîì) і âіäáóëè íà âèøêіë ó Çàêàðïàòòÿ. Çà êіëüêà 
òèæíіâ ñòðіëåöüêі ñîòíі âñòóïèëè â ïåðøі áîї ç ðîñіéñüêèìè ÷àñòèíàìè 
â ðàéîíі Âåðåöüêîãî é Óæîöüêîãî ïåðåâàëіâ. Íà äåÿêèé ÷àñ їì íàâіòü óäà-
ëîñÿ âіäáèòè ó ïðîòèâíèêà ìіñòà Áîðèñëàâ, Äðîãîáè÷ і Ñòðèé.

Íàâåñíі 1915 ð. ãîëîâíі ïîäії â іñòîðії ëåãіîíó
ÓÑÑ ðîçãîðòàëèñÿ íà ñõèëàõ êàðïàòñüêîї ãîðè
Ìàêіâêà, äå ðîñіéñüêі âіéñüêà íàìàãàëèñÿ ïðî-
ðâàòèñÿ â Óãîðùèíó. Çãîäîì ëåãіîí ïåðå ìіùåíî
â ïîäіëüñüêі ñòåïè ìіæ Ñåðåòîì і Ñòðèïîþ , äå
ñі÷î âèêè ñòðèìóâàëè ðîñіéñüêі ïіäðîçäіëè, ÿêі
ïðàãíóëè çàõîïèòè Áåðåæàíè. Áîї âіäáóâàëèñÿ
â îêîëèöÿõ ìіñòà і íà ñõèëàõ ãîðè Ëèñîíі. Íàé-
çàïåêëіøèìè âîíè áóëè âëіòêó 1916 ð. Ó 1914–
1917 ðð. ÷åðåç ëåãіîí ÓÑÑ ïðîéøëî 7 òèñ. îñіá, 
ç íèõ 350 çàãèíóëî â áîÿõ, 1,2 òèñ. îòðèìàëî ïî-
ðàíåííÿ, ùå 1,5 òèñ. ïîòðàïèëî â ïîëîí äî ðî-
ñіÿí. Ó 1918 ð. ïîëê ÓÑÑ ïіä êîìàíäóâàííÿì
ñîò íèêà Î. Ìèêèòêè ó ñêëàäі àâñòðî-íіìåöüêèõ
âіéñüê çäіéñíèâ ïîõіä ó Íàääíіïðÿíñüêó Óêðà-
їíó (äîñÿã àæ Õåðñîíùèíè). Çà Çáðó÷åì ïîëê íå
áðàâ ó÷àñòі â áîéîâèõ äіÿõ, ïðèäіëÿþ÷è ãîëîâíó
óâàãó êóëüòóðíî-îñâіòíіì çàõîäàì ñåðåä óêðà-
їíöіâ. Ó æîâòíі 1918 ð. éîãî ïåðåäèñëîêîâàíî
íà Áóêîâèíó, ó ×åðíіâöі.

Ñі÷îâі ñòðіëüöі ÷åðãóâàëè ðîçòàøóâàííÿ íà ëіíії ôðîíòó ç ïåðåáóâàííÿì 
ó òèëó, çàéìàþ÷èñü âіéñüêîâîþ ïіäãîòîâêîþ і êóëüòóðíî-îñâіòíüîþ ðîáî-
òîþ. Íàïðèêіíöі òðàâíÿ 1916 ð. ñòðіëåöüêà äåëåãàöіÿ íà ÷îëі ç Ã. Êîññà-
êîì ïðèáóëà ç ôðîíòó äî Ëüâîâà íà ïîõîðîí І. Ôðàíêà. Âîñåíè 1916 ð. 
ñòðіëåöüêі ñòàðøèíè íà ÷îëі ç Ä. Âіòîâñüêèì ðîçïî÷àëè âåëèêó êóëü-
òóðíî-îñâіòíþ ìіñіþ íà Âîëèíі, êóäè áóëè íàïðàâëåíі äëÿ îðãàíіçàöії êî-
ìіñàðіàòіâ ç íàáîðó ðåêðóòіâ äî àâñòðіéñüêîї àðìії. Âîíè çàñíîâóâàëè 
øêîëè, ïðàöþâàëè â÷èòåëÿìè. Ñåðåä ñòðіëüöіâ áóëî ÷èìàëî òàëàíîâèòèõ
ïèñüìåííèêіâ, æóðíàëіñòіâ, êîìïîçèòîðіâ, àêòîðіâ, õóäîæíèêіâ. Ó ïіä-
ñóìêó ñòðіëüöÿì óäàëîñÿ âèòâîðèòè îñîáëèâèé і ïðèâàáëèâèé (ãåðîї÷íî-
ðîìàíòè÷íèé) ïëàñò êóëüòóðè, ÿêèé äîñі âåëèêîþ ìіðîþ âèçíà÷àє îáðàç
öієї âіéíè ñåðåä óêðàїíöіâ. Ó öüîìó îáðàçі ìàéæå íå âіäáèòî òðàãі÷íîãî 
îêîïíîãî äîñâіäó ñîòåíü òèñÿ÷ óêðàїíñüêèõ ñåëÿí.

Запитання і завдання
1. Назвіть обставини створення легіону Українських січових стрільців й опишіть, ви-

користовуючи карту, його бойовий шлях у складі австрійської армії.
2. Поміркуйте про роль легіону УСС в українському національному русі. Висловте про 

це обґбб рунтовані судження.ґ

Січовий стрілець
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4. Вступ у війну Італії. Західний фронт у 1915–1916 рр.
Äî ïî÷àòêó 1915 ð. âèðàçíî âèìàëþâàëàñÿ ïåðñïåêòèâà çàòÿæíîї âіé íè.

Òðèâàëі é íàïðóæåíі áîї ìіëüéîííèõ àðìіé çà ïåðøèõ êіëüêà ìіñÿöіâ
âіéíè âè÷åðïàëè ÷èìàëî ðåñóðñіâ. ßêùî Âåëèêà Áðèòàíіÿ òà Ôðàíöіÿ ñõè-
ëÿëèñÿ äî äóìêè ïåðåéòè íà ÿêèéñü ÷àñ äî ñòðàòåãі÷íîї îáîðîíè, ùîá äî-
ñÿãòè àáñîëþòíîї ïåðåâàãè íàä ïðîòèâíèêîì ó ñèëàõ і çàñîáàõ, òî 
Öåíòðàëüíі äåðæàâè ïðàãíóëè óíèêíóòè çàòÿæíîї âіéíè. Íіìåöüêî-àâ-
ñòðіéñüêå êîìàíäóâàííÿ çàâçÿòî øóêàëî øëÿõ äî ðіøó÷îї ïåðåìîãè. Ðіê
1915-é ïðîéøîâ ïіä çíàêîì àêòèâíîñòі íіìåöüêèõ і àâñòðіéñüêèõ âіéñüê
íà âñіõ ôðîíòàõ íà ñóõîäîëі é íà ìîðі. Óñþäè їì âäàâàëîñÿ äîñÿãàòè ïåâ-
íèõ òàêòè÷íèõ óñïіõіâ. Íàéáіëüøå – íà Ñõіäíîìó ôðîíòі, êîëè â ðåçóëü-
òàòі Ãîðëèöüêîї îïåðàöії íіìåöüêî-àâñòðіéñüêèì âіéñüêàì âäàëîñÿ
âèòіñíèòè ðîñіéñüêі ñèëè ç áіëüøîї ÷àñòèíè Ãàëè÷èíè é Áóêîâèíè, à òà-
êîæ íà Áàëêàíñüêîìó ôðîíòі, äå âіäíàéäåíî íîâó ñîþçíèöþ – Áîëãàðіþ.
Âäàëèìè áóëè äії íà ìîðі, äå ðîçãîðíóòî ìàñøòàáíó ïіäâîäíó âіéíó. Îäíàê
öüîãî áóëî çàìàëî, àáè ñõèëèòè øàëüêè òåðåçіâ ó âіéíі íà ñâіé áіê. Íàé-
áіëüøèì çäîáóòêîì Àíòàíòè â 1915 ð. áóëî âòÿãíåííÿ ó âіéíó íà ñâîєìó
áîöі Іòàëії. Іòàëіéñüêèé ôðîíò, ùî óòâîðèâñÿ, âіäòÿãíóâ çíà÷íі àâñòðіé-
ñüêі ñèëè (ó òîìó ÷èñëі ç Ãàëè÷èíè).

Ãîëîâíîþ òóðáîòîþ íіìåöüêîãî êîìàíäóâàííÿ íà Çàõіäíîìó ôðîíòі
áóëî óòðèìàííÿ çàõîïëåíîї òåðèòîðії Ôðàíöії òà Áåëüãії. Ó ïðàãíåííі çäî-
áóòè ïåðåâàãó ñòîðîíè êîíôëіêòó ïî÷àëè ïåðåñòóïàòè ìåæі ëþäÿíîñòі,
ùî, ïî ñóòі, ïðèçâåëî äî ãóìàíіòàðíîї êàòàñòðîôè. Ó êâіòíі 1915 ð. áіëÿ
ìіñòå÷êà Іïð íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі Áåëüãії íіìåöüêі âіéñüêà âïåðøå ìàñîâî
çàñòîñóâàëè õіìі÷íó çáðîþ. Íåçâàæàþ÷è íà âіéñüêîâі íåâäà÷і, äåðæàâè
Àíòàíòè ïîñòóïîâî çìіöíþâàëè ñòðàòåãі÷íå ñòàíîâèùå, íàëàãîäæóþ÷è âè-
ðîáíèöòâî ñó÷àñíîї çáðîї (çîêðåìà, òàíêіâ) і ìîáіëіçóþ÷è ëþäñüêі ðåñóðñè.
Ó 1916 ð. çàçíàëà ïðîâàëó íіìåöüêà íàñòóïàëüíà îïåðàöіÿ ïіä Âåðäåíîì
(çàõîïëåííÿ Âåðäåíà – íàéïîòóæíіøîї ôîðòåöі â Єâðîïі – çðóéíóâàëî á 
ñèñòåìó ôðàíöóçüêîї îáîðîíè é âіäêðèëî á íіìåöüêèì âіéñü êàì øëÿõ íà
Ïàðèæ). Ùå áіëüøèì óäàðîì ïî áîєçäàòíîñòі é ìîðàëüíîìó äóõó íіìåöü-
êèõ âіéñüê ñòàëà íàñòóïàëüíà îïåðàöіÿ áðèòàíñüêî-ôðàíöóçüêèõ ñèë íà
ð. Ñîììі íà ïіâíî÷і Ôðàíöії. Ó öіé áèòâі âïåðøå áóëî çàñòîñîâàíî äëÿ ïðî-
ðèâó òàíêè. Ïî-íîâîìó âèêîðèñòàíî é àâіàöіþ: ïðîòè íàçåìíèõ öіëåé (ùîá
ïіäòðèìàòè äії ïіõîòè) і äëÿ ïîëüîòіâ ó íіìåöüêèé òèë.

Фрагмент бою на р. Соммі. 1916 р.Підрозділ англійських військ, що постраждав
під час газової атаки. 1915 р.
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Запитання і завдання
1. Використовуючи карту, схарактеризуйте розстановку сил і опишіть бойові дії на 

Західному фронті в 1915–1916 рр. Визначте роль Італійського фронту в перебігу ві-
йни. Чому на цьому фронті з австрійського боку воювало чимало галичан?

2. Висловте своє ставлення до застосування на фронтах Першої світової війни нових 
видів зброї, зокрема хімічної. Як ви думаєте, чи розробники зброї масового ураження 
повинні нести відповідальність за її застосування?

5. Брусиловський прорив
Íà Ñõіäíîìó ôðîíòі â 1916 ð. ðîçãîðòàëèñÿ íå ìåíø äðàìàòè÷íі ïîäії. 

Ðåñóðñè âè÷åðïóâàëèñÿ, і êîæíà ñòîðîíà íàìàãàëàñÿ âèêîðèñòàòè íàâіòü 
êîðîòêî÷àñíó ïåðåâàãó â æèâіé ñèëі äëÿ íàñòóïó і çäîáóòòÿ âèðіøàëüíîї 
ïåðåâàãè ó âіéíі. Ç ïî÷àòêîì ëіòà 1916 ð. ðîñіéñüêі âіéñüêà, âіäïîâіäíî äî 
ðіøåííÿ êîíôåðåíöії äåðæàâ Àíòàíòè, ðîçïî÷àëè íàñòóï íà âñüîìó ñõіä-
íîєâðîïåéñüêîìó òåàòðі âîєííèõ äіé. Òóò äіÿëî òðè ðîñіéñüêі ôðîíòè: Ïіâ-
íі÷íèé, Çàõіäíèé і Ïіâäåííî-Çàõіäíèé. Íàéáіëüøèõ (õî÷à é òèì÷àñîâèõ) 
óñïіõіâ áóëî äîñÿãíóòî íà Ïіâäåííî-Çàõіäíîìó ôðîíòі, õî÷à ñïî÷àòêó ïëà-
íóâàëîñÿ, ùî ãîëîâíèé óäàð áóäå ñïðÿìîâàíî â áіê Âіëüíà ñèëàìè Çàõіä-
íîãî ôðîíòó. Àòàêà âіéñüê Ïіâäåííî-Çàõіäíîãî ôðîíòó ïіä êîìàíäóâàííÿì
ãåíåðàëà Îëåêñіÿ Áðóñèëîâà ïî÷àëàñÿ â ÷åðâíі 1916 ð. Íàñòóï áóëî ðîç-
ãîðíóòî íà âіäòèíêó çàâäîâæêè 350 êì – âіä Ëóöüêà äî ×åðíіâöіâ. Äî ïî-
÷àòêó âåðåñíÿ ðîñіéñüêі âіéñüêà çíà÷íî ïðîñóíóëèñÿ íà Âîëèíі, Ãàëè÷èíі 
é Áóêîâèíі: çàéíÿëè ìіñòà ×åðíіâöі, Ñòàíіñëàâ, Ãàëè÷, Áðîäè, Ëóöüê. Îä-
íàê óñïіõó 1914 ð. ïîâòîðèòè íå âäàëîñÿ. Ïðîñóíóâøèñü ó ãëèá òåðèòîðії 

Бельгійські й російські солдати на
Тернопільщині. Зима  1916–1917 рр.

Ó ñêëàäі ðîñіéñüêèõ âіéñüê, ÿêі âëіò-
êó 1916 ð. íàñòóïàëè ïіä îðóäîþ
Î. Áðóñèëîâà íà àâñòðіéñüêі ïîçèöії ó 
Ãàëè÷èíі, áðàâ ó÷àñòü áåëüãіéñüêèé
åêñïåäèöіéíèé àâòîìîáіëüíèé ãàðìàò-
íî-êóëåìåòíèé áðîíåçàãіí. Öåé ïіä-
ðîçäіë íàëі÷óâàâ 350–370 âіéñüêîâè-
êіâ, 13 áðîíüîâèêіâ, 26 ëåãêîâèõ і 
âàíòàæíèõ àâòîìîáіëіâ, 18 ìîòîöè-
êëіâ. Íà Ñõіäíèé ôðîíò áðîíåçàãіí
ïðèáóâ ó ñі÷íі 1916 ð. і ñïî÷àòêó ðîç-
êâàðòèðóâàâñÿ â Çáàðàæі íà Òåðíî-
ïіëüùèíі. Êîëîðèòíà ãðóïà áåëüãіé-
öіâ íå ðîç÷èíèëàñÿ ó âåëè÷åçíіé ñіðіé
ñîëäàòñüêіé ìàñі ðîñіéñüêîãî âіéñüêà,

îäíàê çâèêàííÿ áóëî ñêëàäíèì. Äëÿ áåëüãіéöіâ óñå áóëî íåçâè÷íèì: ìîâà êîìàíä,
ìåòîäè âåäåííÿ áîþ, çíåâàæëèâå ñòàâëåííÿ äî ñîëäàòіâ ó ðîñіéñüêіé àðìії (òàê, 
áåëüãіéöі íå ìîãëè çáàãíóòè, ÷îìó ðîñіéñüêі îôіöåðè ïîáèëè їõ õëèñòîì), їæà,
æèòëî, ñàíіòàðíі óìîâè. Íåçâè÷íà ôîðìà áåëüãіéöіâ íà ïî÷àòêó ââîäèëà â îìàíó
é ðîñіéñüêèõ ñîëäàòіâ, ÿêі ïîäåêóäè âіäêðèâàëè âîãîíü ïî ñâîїõ ñîþçíèêàõ. À
ñåðåä ìіñöåâèõ ìåøêàíöіâ ïîÿâà ÷óæèíöіâ ç íåáà÷åíèìè àâòîìîáіëÿìè âèêëèêà-
ëà ïåðåëÿê. Ïіñëÿ êіëüêîõ ìіñÿöіâ ïåðåáóâàííÿ â Çáàðàæі ìіñöåâі ìåøêàíöі òàêè
çæèëèñÿ ç áåëüãіéöÿìè. Ó õîäі Áðóñèëîâñüêîãî ïðîðèâó äåêіëüêà áåëüãіéöіâ áóëî
âáèòî. Ç ïî÷åñòÿìè їõ ïîõîâàëè â Òåðíîïîëі. Çèìó 1916–1917 ðð. áåëüãіéñüêі
ñîëäàòè ïðîâåëè â ñåëі Îçåðíà íà çàõіä âіä Òåðíîïîëÿ. Äàëі ïî÷àëàñÿ òðèâàëà,
ñïîâíåíà ïðèãîä, ïîäîðîæ íà áàòüêіâùèíó – ÷åðåç îõîïëåíó ðåâîëþöієþ і ãðîìà-
äÿíñüêîþ âіéíîþ òåðèòîðіþ êîëèøíüîї Ðîñіéñüêîї іìïåðії (äî Âëàäèâîñòîêà),
Ñïîëó÷åíі Øòàòè Àìåðèêè, äî Ôðàíöії і àæ òîäі – äî Áåëüãії.
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ñóïðîòèâíèêà íà 80– 120 êì, ðîñіéñüêі âіéñüêà, óòіì, íå çìîãëè çàõîïèòè
Êîâåëü і Ëüâіâ.

Íàñòóïàëüíó îïåðàöіþ ðîñіéñüêèõ âіéñüê Ïіâäåííî-Çàõіäíîãî ôðîíòó
âëіòêó 1916 ð. íàçèâàþòü Áðóñèëîâñüêèì ïðîðèâîì (öå áóëà єäèíà îïåðà-
öіÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè, íàçâàíà çà іìåíåì ïîëêîâîäöÿ). Äëÿ óñïіøíîãî
ïðîâåäåííÿ íàñòóïàëüíîї îïåðàöії â òèëó ðîñіéñüêîї àðìії çáóäîâàíî êîïіþ 
äіëÿíîê àâñòðî-óãîðñüêîãî ôðîíòó, äå ðîñіéñüêі âіéñüêà âіäïðàöüîâóâàëè
 íàñòóïàëüíі äії. Íàñòóïó ïåðåäóâàëè  ðåòåëüíà ðîçâіäêà, íàâ÷àííÿ âіéñüê,
îáëàäíàííÿ іíæåíåðíèõ ïëàöäàðìіâ, ùî íàáëèçèëè ðîñіéñüêі ïîçèöії äî àâ-
ñòðіéñüêèõ. Óñïіõ íàñòóïó çàáåçïå÷èëà âçàєìîäіÿ ìіæ ïіõîòîþ òà àðòèëåðієþ.
Íà íàïðÿìêàõ óäàðіâ ðîñіéñüêèõ àðìіé áóëî ñòâîðåíî ïåðåâàãó íàä ïðîòèâíè-
êîì ó æèâіé ñèëі (ó 2–2,5 ðàçà) і â àðòèëåðії (ó 1,5–1,7 ðàçà). Äëÿ àâñòðіé-
ñüêîãî êîìàíäóâàííÿ Áðóñèëîâñüêèé ïðîðèâ âèÿâèâñÿ ïîâíîþ íåñïîäіâàíêîþ.
Òóò áóëî ñòâîðåíî ïîòóæíó, ãëèáîêî åøåëî íîâàíó îáîðîíó. Âîíà ñêëàäàëàñÿ
ç òðüîõ ñìóã, âіääàëåíèõ îäíà âіä îäíîї íà ï’ÿòü і áіëüøå êіëîìåòðіâ.

Äî âåðåñíÿ 1916 ð. ðåçåðâè ðîñіéñüêîãî êîìàíäóâàííÿ é íàñòóïàëüíі
ìîæëèâîñòі Ïіâäåííî-Çàõіäíîãî ôðîíòó áóëî âè÷åðïàíî. Ùîáè ñòðèìàòè
íàñòóï ðîñіéñüêîї àðìії, àâñòðî-íіìåöüêå êîìàíäóâàííÿ ïåðåêèäàëî íà òå-
ðèòîðіþ Óêðàїíè іç Çàõіäíîãî, Іòàëіéñüêîãî òà Ñàëîíіêñüêîãî ôðîíòіâ óñå,
ùî áóëî ìîæëèâî (íàâіòü òóðåöüêі äèâіçії). Ó õîäі Áðóñèëîâñüêîãî ïðîðèâó
àâñòðî-íіìåöüêі âіéñüêà âòðàòèëè ïîíàä 1,5 ìëí óáèòèìè, ïîðàíåíèìè
і çíèêëèìè áåçâіñòè, ðîñіéñüêà àðìіÿ – 500 òèñ. Óòðàòè àâñòðî-óãîðñüêèõ
âіéñüê ó æèâіé ñèëі é òåõíіöі áóëè íàñòіëüêè çíà÷íèìè, ùî âæå äî êіíöÿ
âіéíè âîíè íå çìîãëè âåñòè àêòèâíі íàñòóïàëüíі äії. Ïіä âïëèâîì Áðóñè-
ëîâñüêîãî ïðîðèâó Ðóìóíіÿ â ñåðïíі 1916 ð. âñòóïèëà ó âіé íó íà áîöі Àí-
òàíòè. Äëÿ ñàìîãî Áðóñèëîâà çäîáóòà ïіä ÷àñ íàñòóïó ïîïóëÿðíіñòü і ñëàâà
âèÿâèëàñÿ êîðîòêî÷àñíîþ. Òà é äëÿ Ðîñії öåé íàñòóï ñòàâ ïіððîâîþ ïåðå-
ìîãîþ, áî êðèòè÷íî îñëàáèâ і îñòàòî÷íî äåñòàáіëіçóâàâ öàðñüêèé ðåæèì.

Погляд сучасника
Одна з причин, яка не дала змоги оволодіти Ковелем, крім сильних підкріплень,

що їх підвезли німці, полягала в тому, що вони мали величезну кількість літаків, які
літали ескадрильями по 20 і більше апаратів і цілковито не давали змоги нашим лі-
такам ні здійснювати розвідок, ні коригувати стрільбу важкої артилерії, а про те,
щоби підняти прив’язані кулі для спостережень, годі було й думати. …Інша неспри-
ятлива для наших успішних дій обставина полягала в наступному. Гвардійський під-
розділ, що прибув для підкріплення мого правого флангу, чудовий за складом
офіцерів і солдатів, сповнених самолюбства і з високим бойовим духом, зазнавав
великих втрат без користі для справи тому, що їх вищі командири не відповідали
своєму призначенню. Перебуваючи довго в резерві, вони відстали від своїх армій-
ських товаришів у техніці управління військами в сучасній бойовій обстановці, і по-
зиційна війна, яка за цей час виробила багато оригінальних способів, їм була 
невідома.

Брусилов А. А. Мои воспоминания. Москва, 1983. С. 208–209.

Запитання і завдання
1. Використовуючи карту, опишіть перебіг Брусиловського прориву. З’ясуйте, як 

склалася військова кар’єра О. Брусилова після 1916 р.
2.  Визначте воєнно-стратегічні й  політичні результати Брусиловського прориву.

Помір куйте, якими були наслідки цієї операції для населення українських терито-
рій.
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6. Воєнні операції на морях
Ïåðøà ñâіòîâà âіéíà òî÷èëàñÿ íå òіëüêè íà ñóõîäîëі, à é íà ìîðÿõ. 

Ìîðñüêà ìîãóòíіñòü áóëà êëþ÷åì äî іìïåðñüêîãî óñïіõó. Ãîëîâíèìè 
ñóïåðíè êàìè áóëè Âåëèêà Áðèòàíіÿ é Íіìå÷÷èíà. Ó 1913 ð. âèòðàòè íà 
âіéñüêîâî-ìîðñüêèé ôëîò ó öèõ äåðæàâàõ ñòàíîâèëè âіäïîâіäíî 63 і 32 % 
âіä çàãàëüíèõ áþäæåòіâ їõíіõ çáðîéíèõ ñèë. Íà ïî÷àòêó âіéíè îñíîâíі
çóñèë ëÿ áðèòàíñüêîãî ôëîòó áóëî ñïðÿìîâàíî íà áëîêàäó Íіìå÷÷èíè.
Íіìå öüêèé ãåíøòàá ãîëîâíó íàäіþ ïîêëàäàâ íà ïіäâîäíі ÷îâíè. Äî êіíöÿ
1914 ð., ïіñëÿ êіëüêîõ íåâäàëèõ äëÿ áðèòàíöіâ ìîðñüêèõ áèòâ, íà îêåàí-
ñüêèõ ïðîñòîðàõ ìîãëè äіÿòè òіëüêè íіìåöüêі ïіäâîäíі ÷îâíè. Íà ïðàêòèöі 
âіéíà íà ìîðі â Ïåðøіé ñâіòîâіé âіéíі ñóòòєâî âіäðіçíÿëàñÿ âіä òîãî, ÿê її 
óÿâëÿëè íàïåðåäîäíі. Óÿâëÿëè ÿê íèçêó âåëèêèõ áîїâ ìіæ ôëîòèëіÿìè 
âіéñüêîâèõ êîðàáëіâ, à íàñïðàâäі ïåðåâàãó ìàâ òîé, õòî áóâ áіëüø ìàíåâ-
ðåíèé, â÷àñíî óìіâ âèõîäèòè ç áîþ і íåñïîäіâàíî çàâäàâàòè óäàðó.

Ó 1915 ð. íàéáіëüøîþ îïåðàöієþ áðèòàíñüêî-ôðàíöóçüêèõ ìîðñüêèõ 
ñèë áóëà Äàðäàíåëëüñüêà îïåðàöіÿ. Ïëàí îïåðàöії ïåðåäáà÷àâ ôîðñóâàííÿ 
Äàðäàíåëëüñüêîї ïðîòîêè ç íàñòóïíèì óäàðîì ïî Ñòàìáóëó. Îäíàê ñïðîáà 
áðèòàíñüêî-ôðàíöóçüêîãî ôëîòó ôîðñóâàòè Äàðäàíåëëè íàâіòü çà ïіä-
òðèìêè äåñàíòó âіä÷óòíèõ ðåçóëüòàòіâ íå ìàëà. Ó Ïіâíі÷íîìó ìîðі áðèòàí-
öіâ òàêîæ ÷åêàëè ïîðàçêè, íåçâàæàþ÷è íà ÷èñåëüíó ïåðåâàãó їõíіõ ñèë. 
Âèÿâèëàñÿ ïåðåâàãà íіìåöüêèõ êðåéñåðіâ ó áðîíþâàííі é æèâó÷îñòі. Íі-
ìåöüêі ìîðÿêè ïîêàçàëè ïåðåâàãó íàä áðèòàíñüêèìè ìîðÿêàìè â ìèñòå-
öòâі ìàíåâðó  âàííÿ é äієâîñòі âîãíþ. Íàéáіëüøå áðèòàíöÿì äîøêóëÿëè 
íіìåöüêі ïіäâîäíі ÷îâíè, ÿêі â÷èíèëè áëîêàäó îñòðîâіâ. Çà íàêàçîì íіìå-
öüêîãî âіéñüêîâîãî êåðіâíèöòâà çíèùåííþ ïіäëÿãàëî âñÿêå âîðîæå òîðãî-
âåëüíå ñóäíî. Íіìåöüêі ÷îâíè äіÿëè ç ïîðóøåííÿì ìîðñüêîãî ñóäíîïëàâ -
ñòâà. Îñîáëèâî ñèëüíå îáóðåííÿ ñâіòîâîї ãðîìàäñüêîñòі âèêëèêàëî çàòî-
ïëåííÿ ó òðàâíі 1915 ð. ïіäâîäíèì ÷îâíîì áðèòàíñüêîãî òðàíñàòëàíòè÷-
íîãî ëàéíåðà «Ëóçèòàíіÿ», ÿêèé ïðÿìóâàâ іç ÑØÀ äî Âåëèêîї Áðèòàíії. 
Íà ëàéíåðі ïåðåáóâàëî 1959 îñіá (ç íèõ 440 æіíîê і äіòåé), ç ÿêèõ âðÿòó-
âàëàñÿ ëèøå 761 îñîáà. Ïіä òèñêîì óðÿäó ÑØÀ ìîðñüêі ñèëè Íіìå÷÷èíè 
áóëè çìóøåíі ïðèïèíèòè íåîáìåæåíó ïіäâîäíó âіéíó.

Íіìåöüêі âіéñüêîâî-ìîðñüêі ñèëè çáåðіãàëè ïåðåâàãó і â 1916–1917 ðð. 
Óñþ óâàãó íіìåöüêîãî ìîðñüêîãî êîìàíäóâàííÿ áóëî çîñåðåäæåíî íà ìàê-
ñèìàëüíîìó âèêîðèñòàííі ïіäâîäíèõ ÷îâíіâ, à áðèòàíñüêîãî – íà їõ âèíè-
ùóâàííі. Ðàõóíîê іøîâ íà ñîòíі 
êîðàáëіâ і äåñÿòêè òèñÿ÷ çàãèáëèõ. 
Áîéîâі äії íіìåöüêîãî ôëîòó âêëþ-
÷àëè é íàëüîòè äèðèæàá ëіâ íà áðè-
òàíñüêі ïîðòè і áàçè. Áðèòàíöі, ùî
íîìіíàëüíî ìîãëè ïðåòåíäóâàòè íà 
ïàíóâàííÿ íàä ìîðåì, íіÿê íå ìî-
ãëè âïîðàòèñÿ ç íіìåöüêèìè ïіä-
âîäíèìè ÷îâíàìè. Ùîá çìåíøèòè
âòðàòè, ñîþçíèêè íàâåñíі 1917 ð. 
çàïðîâàäèëè ñèñòåìó êîíâîїâ. Íå-
îáìåæåíà ïіäâîäíà âіéíà, ÿêó Íі-
ìå÷÷èíà ïîøèðèëà íà Àòëàíòè÷íèé 
îêåàí, áóëà îäíèì ç ôàêòîðіâ,
ÿêèé ñïîíóêàâ ÑØÀ âіäìîâèòèñÿ
âіä ñâîãî íåéòðàëіòåòó.

Пасажирський лайнер «Лузитанія» у порту 
Нью-Йорка. 1907 р.

р у
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Погляд історика
У роки війни стратегічного значення набули залізниця, автотранспорт, без вико-

ристання яких унеможливлювалися забезпечення діючих армій, швидка передисло-
кація солдатів і техніки з одного фронту на інший. Значні технологічні й стратегічні
зміни відбулися у способах ведення воєнних дій на морі: почали активно використо-
вувати загороджувальні міни, підводні човни, поряд із лінкорами добре зарекомен-
дували себе крейсери, міноносці. Одна важлива битва на морі відтепер не могла
вирішити хід війни. Слід зазначити, що світова війна довершила технологічну рево-
люцію палива на морі – вугілля на військовому флоті було повністю витіснене на-
фтою, вдосконалено двигуни внутрішнього згоряння (дизелі). Нафта поступово
стала «чорним золотом», а її родовища – важливим політико-стратегічним ресур-
сом окремих держав. Наукові й технологічні винаходи кінця ХІХ – початку ХХ ст.
були використані не тільки на благо людства, але й спрямовані переважно на нові
способи знищення живої сили супротивника.

Велика війна 1914–1918 рр. і Україна: у 2 кн.
Кн. 1: Історичні нариси / відп. ред. О. Реєнт. Київ, 2014. С. 10.

Запитання і завдання
1. Використовуючи карту, опишіть воєнні операції на морях під час Першої світової 

війни. Яке вони мали значення для загального перебігу війни?
2. Що дало підстави історику стверджувати, що «одна важлива битва на морі відте-

пер не могла вирішити хід війни»?

З   
   

1. Використовуючи карту, розкажіть про основні воєнні кампанії 1914–1916 рр., зо-
крема на українських теренах. Порівняйте перебіг подій на Східному та Західному
фронтах.

2. Схарактеризуйте російську окупацію Галичини й Буковини. Визначте цілі й інстру-
менти російської окупаційної влади. Поміркуйте про вплив війни на українське су-
спільство.

3. Схарактеризуйте бойовий шлях легіону Українських січових стрільців. Визначте
вплив січових стрільців на формування образу Першої світової війни.

§ 4. Повсякденне життя: на фронті та в тилу

1. Сприйняття війни
Öåíòðàëüíîþ òåìîþ Ïåðøîї ñâіòîâîї, ÿê і áóäü-ÿêîї іíøîї âіéíè, є íà-

ñèëëÿ. Ìàєòüñÿ íà óâàçі ïåðåäóñіì ôіçè÷íå íàñèëëÿ, ùî ïðàêòèêóâàëè ÷è 
ÿêîãî çàçíàâàëè ñîëäàòè. Ïåðøà ñâіòîâà âіéíà áóëà âіéíîþ êóëåìåòіâ, àð-
òèëåðії, òàíêіâ і ãàçîâèõ àòàê. Àëå äî òàêîї іíäóñòðіàëіçîâàíîї ôîðìè âå-
äåííÿ âіéíè áіëüøіñòü ñîëäàòіâ áóëà àáñîëþòíî íå ãîòîâà, àäæå їõ ãîòóâàëè
äî ðóêîïàøíîãî áîþ. Áàãàòî ñîëäàòіâ íå ðîçóìіëî, ùî âіäáóâàєòüñÿ, êîëè
çìóøåíі áóëè ïåðåæèâàòè ñíàðÿäíèé øîê. Ó ðîñіéñüêіé àðìії áóëî çíîâó 
çàïðîâàäæåíî (ïіñëÿ ñêàñóâàííÿ â 1905 ð.) ôіçè÷íі ïîêàðàííÿ ñîëäàòіâ.
Òіëüêè âðàõîâóþ÷è öåé äîñâіä íàñèëëÿ (òîáòî ìàñîâîãî íåõòóâàííÿ ëþä-
ñüêèì æèòòÿì, âèñíàæåííÿ ëþäñüêèõ ðåñóðñіâ), ìîæíà ïîÿñíèòè ôåíîìåí
äåçåðòèðñòâà ÷è ðîçïàä êîëèñü âåëèêèõ і, çäàâàëîñÿ á, íåïîõèòíèõ іìïåðіé.
Ìàðíóâàííÿ ðåñóðñіâ, áåçëàä, æîðñòîêіñòü, ç ÿêîþ єâðîïåéöі âîþâàëè ìіæ
ñîáîþ, – óñå öå ïіäіðâàëî é ñòàðі ìіôè ïðî єâðîïåéñüêó âèùіñòü.
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Погляд сучасника
Сельскі листоноші отримали пошту з центральної пошти в Підкаміню (тепер 

смт Бродівського р-ну Львівської обл.), де було оголошеня про загальну мобіліза-
цию. Там були афіші, котрі були вивішані на видних місцях села, в котрих голосило, 
що усі мущини, котрі служили у війску і котрим ще не сповнило 42 роки, підлягают 
мобілізациї і до 24-х годин мают зголосити у своїх кадрах. Був день субота і в годині 
10 рано було усьо оголошено. В 10 годині по усіх селах почали дзвонити дзвони на 
гвавт так, як на пожар сумно-сумно, і люди, 
котрі були на полях, бігли до села. Що за
нови на, пожару не видно, а дзвони дзвонят
протяжно в одну сторону? Припинилася уся
робота. Я пас коні, а Тато мої косили пше-
ницю і Тато кинули косу і пішли розвідати,
що таке є. Но довго не були. Повернули
назад і почали далі косити. Вони знали, що
їм треба іти на войну, а косити є ще багато.
…Другого дня, в неділю рано, виїхали фіри
коло церкви, котрі були заказані вітом і шан-
дарами. Усі мобілізовані з мішками, торбами
вийшли під церкву.

…В той час над’їхали фіри з Поповец,
кот рі везли мобілізованих і почав плач і ле-
мент жінок і дітей. І хто був, той плакав, бо
там відходили тати, чоловіки, брати і сини. Там поїхали мої Тато. Ми Їх прово-

у

джали – Мама і нас два сини: я, на ім’я Михаїл, і брат молодший Микола. Мені було 
10 років, братови – 7 років. Усьой караван возів з плачем від’їхав до Бродів. Остало 
сумне село. …Тато мої були в Перемишлі і там, коли уже були ізпотребляні усі 
харчо ві запаси і з’їли усі коні, і люди були змучені, товді здали Перемишель. А хто 
був живий, то пішов в плін. І мої Тато пішли в плін. Опинилися Они в Полтавській 
об[ласти]. Там їх узяв багатий козак в село Заіченці Хорольского уєзду. Робили 
у Федо ра Яковлєвича Куліка. Там їх робило 3-х пленних. 

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна на Волині 
та Волинському Поліссі: науковий збірник. Вип. 58. Луцьк, 2016. С. 15–16.

Âіéíà ìàëà é ãîñïîäàðñüêèé âèìіð, âïëèíóëà íà ïîâñÿêäåííèé äîñâіä 
ìіëüéîíіâ ëþäåé. Ó òèëó її ñïðèéìàëè êðіçü ïðèçìó ùîäåííèõ òðóäíîùіâ, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç áðàêîì ïðîäóêòіâ і ðå÷åé ïåðøîї ïîòðåáè. Íåçâàæàþ÷è íà çà-
õîäè âëàäè, ÿêà íàìàãàëàñÿ ðåãóëþâàòè ñïîæèâàííÿ, áàãàòî òîâàðіâ ïіä 
÷àñ âіéíè çíèêëî ç ïðîäàæó. Àëå é ïіä ÷àñ âіéíè áóëè ëþäè, ÿêі æèëè â 
äîñòàòêó – âіäâіäóâàëè òåàòðè, êîíöåðòè, ñïîðòèâíі çìàãàííÿ é òàíöþâàëüíі 
ìàéäàí÷èêè і íàâіòü їçäèëè íà êóðîðòè. Áëèæ÷å äî ëіíії ôðîíòó öіíîþ 
é ìіðèëîì âіéíè áóëè ìàòåðіàëüíі çíèùåííÿ (íàñàìïåðåä æèòëîâèõ áóäі-
âåëü), ìіãðàöії òà ïðèìóñîâі âèñåëåííÿ. Íà ôðîíòі æèòòєâі ðàäîùі і ñìó-
òîê âèçíà÷àëè çâіñòêè âіä ðіäíèõ, ñóñіäñòâî ñìåðòåé і ïîðàíåíü, ñòàí 
çäîðîâ’ÿ, ïîáóòîâі óìîâè. Ñïðèéíÿòòÿ âіéíè âåëèêîþ ìіðîþ çàëåæàëî 
é âіä çàãàëüíîãî ðîçóìіííÿ її ñåíñó, âіä ðіçíèöі ìіæ óÿâíîþ íà ïî÷àòêó ïå-
ðåìîãîþ òà ïіçíіøîþ ðåàëüíіñòþ.

Запитання і завдання
1. Поміркуйте, як сучасники сприймали Першу світову війну. Від чого це залежало? Які 

відчуття й емоції викликає у вас подане свідчення учасника тих подій?
2. Назвіть особливості Першої світової війни порівняно з попередніми війнами. Чому 

під час війни фактично зникла відмінність між фронтом і тилом?

Малюнок німецького офіцера 
Ернста Маркуса – учасника боїв

на території Волині
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2. Людина на фронті: «будні» окопної війни
Іäó÷è íà ôðîíò, ñîëäàòè ìðіÿëè ïðî ïåðåìîãó, àëå êîæåí äóìàâ і ïðî

òå, ÿê âèæèòè â ãîðíèëі âіéíè, óíèêíóòè ïîðàíåííÿ і íå ïîòðàïèòè â ïî-
ëîí. Îäíàê ÷àñ ïîêàçàâ, ùî òàêèõ ùàñëèâöіâ áóëî íåáàãàòî. Ïîïðè öå, êî-
æåí ñîëäàò íàìàãàâñÿ îáëàøòóâàòè ñâіé ïîáóò, çíàéòè äðіáíі æèòòєâі
ðàäîùі, ÿêі ïіäòðèìóâàëè éîãî â ìîìåíòè âіä÷àþ і äàâàëè íàäіþ.

Íàéïåðøîþ ðåàëüíіñòþ, äî ÿêîї ñîëäàò ìóñèâ çâèêíóòè, áóëà ñìåðòü.
Çà äåÿêèé ÷àñ її ïî÷èíàëè ñïðèéìàòè ÿê ùîñü ïðèðîäíå, ùî ìîæå ñòàòèñÿ
ç êîæíèì ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò. Çíà÷íî âàæ÷å áóëî çâèêíóòè äî ñòðàæäàíü
ïîðàíåíèõ. À êіëüêіñòü ïîðàíåíèõ ïіä ÷àñ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè ñóòòєâî
ïåðåâèùóâàëà êіëüêіñòü çàãèáëèõ. Äî êіíöÿ âіéíè â óñіõ àðìіÿõ âîíà ñÿã-
íóëà 20 ìëí îñіá. Íàé÷àñòіøå ïîðàíåííÿ áóëè ðåçóëüòàòîì àðòèëåðіé-
ñüêèõ îáñòðіëіâ, âîãíþ ïіõîòè, øòèêîâèõ àòàê, ïîâіòðÿíèõ áîì áàð äóâàíü,
çàñòîñóâàííÿ îòðóéíèõ ãàçіâ і âîãíåìåòіâ. Ó 1917 –1918 ðð. íіìåöüêèé
êîíñòðóêòîð Ãóґî Øìàéññåð ðîçðîáèâ çáðîþ, ùî äàâàëà çìîãó âåñòè àâòî-
ìàòè÷íèé âîãîíü íà âіäñòàíі äî 200 ì. Ïî  ðàíåííÿ âèíèêàëè é ïіä ÷àñ äî-
ëàííÿ ðіçíèõ ïåðåøêîä (áîëіò, ðіê, îêîïіâ, çàãîðîäæåíü ç êîëþ÷îãî äðîòó),
à âçèìêó – ÷åðåç òðèâàëі ìîðîçè.

Погляд сучасника
17.Х.[1914] Вечір. Цілий день острілювали нас... Воно гарно виглядає, як ґранат

вдарить в землю! Здаєть ся, що се вулькан вибухає. І страшно, і заразом так гарно!
Нині маєм вже трох вбитих і кількох ранених. Гарний початок! Се впрочім не робить 
великого вражіня на мене. Кулі свищуть, а я сховавсь за вал, скуливсь та дрімаю.
Очікую чогось страшного, чогось такого, про що боюсь погадати.

21.Х. Р[ів] стр[ілецький]. Нині вже третій день лежимо в «яриках». До стрілянини
ми вже попривикали. Коло нас гремить, а ми собі байдуже. Спимо спокійно. Нічо
нас не вражає. Трупів минаєм, мов якісь колоди. І не в гадці нам, що за хвилю і нам 
може лягти прийдеть ся. Ми стали живими автоматами без души.

[22 жовтня]. О 2-гій год. ідем вперід! Мовчки сунемо... Тяжка мрака ловить кож-
дий підозрілий звук. Минаєм полонину. Продираємось густим лісом. Нараз глухий 
грокіт. Градом посипались московські «дум-дум». Несамовито пристанув кождий.
Роздавсь крик: «Вперід!», «Вперід, хлопці!», «Впері-ід!». Кождий кидаєсь перед
себе. Біжу з гуртком кілька кроків. Стаю. Крізь гущу годі продертись. Дивлюсь: нічого
не бачу. Темно, мов в пеклі. Товариші стратили «чутє». Погубились в непроходимім
лісі. З-за густих, колючих хащів годі рушитись. Стріляти неможливо: власного кріса
не бачиш. До того перед нами Мадяри. Продертись до них годі. Взад вертати? Ні-
коли! Щож робить? Ні нашим помочи, ні себе спасти. Попались в клітку. Нікуда ру-
шитись. Стрілянина змагаєсь. Шалений лоскіт й тріск над головою. Дощем паде
галузя з смерік. Град трісок летить на нас. Зойк ранених сердце роздирає. Від пе-
кельного гуку дрожить воздух. Страшна борба сьвітів. Сказились елєменти. Чи в пе-
кло ми попались?

Петрій І. Щоденник Володимира Стефанишина як джерело
до історії легіону УСС у 1914–1915 роках // Вісник Львівського університету. 

Серія: книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології.
Львів, 2011. Вип. 6. С. 267.

Â óìîâàõ îêîïíîї âіéíè áóëî ëåãêî çàõâîðіòè íà ðåâìàòèçì і òàê çâàíó
òðàíøåéíó ñòîïó (âіäìîðîæåííÿ ñòîï óíàñëіäîê òðèâàëîї äії íà íèõ õî-
ëîäó é âîëîãè ïðè âèìó øåíіé ìàëîðóõîìîñòі), çàïàëåííÿ ñå÷îâîãî ìіõóðà
é ëåãåíü, ðîçëàäè êèøêîâîãî òðàêòó, òóáåðêóëüîç. Öі õâîðîáè ïîäåêóäè
ïðèçâîäèëè ñåðåä ñîëäàòіâ äî áіëüøîї êіëüêîñòі ñìåðòåé, íіæ ðåàëüíі áî-
éîâі äії. Ãðіçíèì áóâ òèô – õâîðîáà áðóäíèõ ðóê і áðàêó ãіãієíè. Âåëè÷åç-
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íîþ ïðîáëåìîþ íà âñіõ ôðîíòàõ ñòàëè âîøі, ÿêі ïîøèðþâàëè òèô. Àáè 
çàïîáіãòè åïіäåìіÿì, âîþþ÷і äåðæàâè áóëè çìóøåíі âäàòèñÿ äî ìàñîâîãî 
ùåïëåííÿ ñîëäàòіâ, ïîëîíåíèõ і öèâіëüíèõ îñіá. Îäíèì ç íàéáіëüøèõ âè-
êëèêіâ äëÿ ìåäè÷íèõ ñëóæá íà ôðîíòàõ áóëè òàêîæ ïñèõі÷íі õâîðîáè.

Ó ïåðøі äâà ðîêè âіéíè â óñіõ äåðæàâàõ, ùî âîþâàëè, ñïîñòåðіãàëîñÿ 
íåáóâàëå ïàòðіîòè÷íå ïіäíåñåííÿ. Êіëüêіñòü äåçåðòèðіâ â îêðåìèõ àðìіÿõ 
òîäі áóëà íåâåëèêà, îñîáëèâî íà Çàõіäíîìó ôðîíòі. Ñîëäàòè âîþâàëè ç âå-
ëèêîþ ìîòèâàöієþ äî âіéíè, ïіäòðèìóâàíîþ ïðîïàãàíäîþ. Çíà÷íî áіëüøå
äåçåðòèðñòâ çàôіêñîâàíî ó òóðåöüêіé і ðîñіéñüêіé àðìіÿõ. Äî ëèñòîïàäà 
1918 ð. ç òóðåöüêîї àðìії âòåêëî áëèçüêî 0,5 ìëí âîÿêіâ, à ç ðîñіéñüêîї äî 
êіíöÿ 1916 ð. – áëèçüêî 1,5 ìëí. Îñîáëèâî öåé ïðîöåñ íàáóâ ðîçìàõó ïіñëÿ 
Ëþòíåâîї ðåâîëþöії 1917 ð. Ðîñіéñüêèé ñîëäàò ìàâ äóæå ñëàáêå ïî÷óòòÿ
çâ’ÿçêó ç äåðæàâîþ, çà ÿêó ìóñèâ âîþâàòè. Ó 1918 ð., êîëè öіëі çàòÿæíîї 
âіéíè ñòàëè äëÿ ñîëäàòñüêèõ ìàñ çîâñіì íå çðîçóìіëèìè é íàêîïè÷èëàñÿ 
âòîìà âіä âîєííèõ äіé, äåçåðòèðñòâî íàáóëî ìàñîâîãî õàðàêòåðó â óñіõ àð-
ìіÿõ. Òðàïëÿëèñÿ íàâіòü ñîëäàòñüêі áóíòè. Îäíі çàëèøàëè îêîïè â ïîøó-
êàõ çàñîáіâ äëÿ âèæèâàííÿ, іíøі íå áà÷èëè ó âіéíі æîäíîãî ñåíñó. 

Запитання і завдання
1. Уявіть та схарактеризуйте повсякдення солдата на передовій у роки Першої сві-

тової війни. Поміркуйте про причини дезертирства в імперських арміях наприкінці 
війни.

2. Як науково-технічні досягнення змінили сприйняття війни солдатами на фронті? 
Чи є можливою й виправданою людяність на фронті?

3. Влада й організація життя в тилу
Äåðæàâè, ÿêі ðîçïî÷èíàëè âіéíó, íå ïëàíóâàëè äîêîðіííî çìіíþâàòè 

ñèñòåìó ãîñïîäàðþâàííÿ, ïîçàÿê óâàæàëè, ùî ïåðåìîãà áóäå øâèäêîþ
é íàêîïè÷åíèõ ðåñóðñіâ äëÿ її äîñÿãíåííÿ âèñòà÷èòü ç íàäëèøêîì. Àëå 
âæå ÷åðåç êіëüêà òèæíіâ ïіñëÿ ïî÷àòêó âіéíè äîâåëîñÿ âèçíàòè, ùî åêîíî-
ìіêà òàêè ïîòðåáóє ïåðåáóäîâè âіäïîâіäíî äî ïîòðåá ôðîíòó. Çíà÷íó ÷àñ-
òèíó öèâіëüíîãî íàñåëåííÿ ìîáіëіçóâàëè äî âіéñüêà, іíøіé âèçíà÷èëè

Січовий стрілець пише листа

Український хлопчик Славко Луцишин,
санітар у шпиталі австро-угорської 

армії. 1915 р.
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ðîëü – ÿê їõ íàçèâàëè – ñîëäàòіâ âíóòðіøíüîãî ôðîíòó. Ëþäñüêі òà ìàòå-
ðіàëüíі ïîòðåáè, ÿêèõ âèìàãàëà öÿ âіéíà, ñÿãíóëè íåìèñëèìîãî ðàíіøå
ðіâíÿ. Âіäîìі ç іñòîðії âîєí ìåæі ìіæ ôðîíòîì і òèëîì ó Ïåðøіé ñâіòîâіé
çíèêëè ÷åðåç ïîòóæíó ìîáіëіçàöіþ äåðæàâíèõ çàñîáіâ, ÿêà âèìàãàëà âçà-
єìîäії âіéñüêîâèõ і öèâіëüíèõ іíñòèòóöіé.

Ïіä ÷àñ âіéíè çíà÷íî çðîñëî âòðó÷àííÿ äåðæàâíèõ îðãàíіâ â åêîíîìіêó,
áóëî îáìåæåíî òàêîæ ãðîìàäÿíñüêі ñâîáîäè (çîêðåìà, ñâîáîäó ïåðåñó-
âàííÿ, íåäîòîðêàííіñòü æèòëà, çіáðàíü, ñòðàéêіâ, çàïðîâàäæåíî öåíçóðó).
Ïàðëàìåíòè íàäàëè óðÿäàì íàäçâè÷àéíі ïîâíîâàæåííÿ. Íåìèíó÷îþ ïіä
÷àñ âіéíè áóëà öåíòðàëіçàöіÿ âëàäè ç îäíî÷àñíîþ ïåðåâàãîþ âіéñüêîâîї
âëàäè íàä öèâіëüíîþ і âèêîíàâ÷îї – íàä çàêîíîäàâ÷îþ. Âèíèêëà ïîòðåáà
ó ñòâîðåííі öіëêîì íîâèõ óðÿäîâèõ àáî óðÿäîâî-ïðèâàòíèõ іíñòèòóöіé, ÿêі
ðåàëіçóâàëè âîєííі öіëі. Ïðèâàòíèì, êîîïåðàòèâíèì і äåðæàâíèì çàêëà-
äàì óðÿäè âèçíà÷àëè âèðîáíè÷і ïëàíè, àñîðòèìåíò òîâàðіâ і öіíè. Áóëî 
âñòàíîâëåíî ïîâíèé äåðæàâíèé êîíòðîëü íàä òðàíñïîðòîì. Âіéñüêî ìàëî
áåçóìîâíèé ïðіîðèòåò íà çàëіçíèöі.

Âіéíà ïîòðåáóâàëà âåëè÷åçíèõ ôіíàíñîâèõ і ìàòåðіàëüíèõ ðåñóðñіâ.
ßêùî íà ïî÷àòêó âіéíè âîєííі âèäàòêè Íіìå÷÷èíè ñòàíîâèëè ÷âåðòü áþ-
äæåòó, òî íàïðèêіíöі âîíè ïåðåâèùèëè éîãî ïîëîâèíó. Âîєííèé áþäæåò
Âåëèêîї Áðèòàíії íàïðèêіíöі âіéíè ñòàíîâèâ áëèçüêî 80 % äåðæàâíèõ âè-
äàòêіâ і 52 % âàëîâîãî âíóòðіøíüîãî ïðîäóêòó. Âàæëèâèìè äæåðåëàìè
ôіíàíñóâàííÿ âіéíè ñòàëè çîâíіøíі òà âíóòðіøíі ïîçè÷êè é êðåäèòè. Óñå 
öå, ñâîєþ ÷åðãîþ, âåëî äî çðîñòàííÿ öіí òà іíôëÿöії. Ó ïåðøі ðîêè âіéíè 
íàéáіëüøèì êðåäèòîðîì áóëà Áðèòàíіÿ, à çãîäîì – ÑØÀ. Ó íàéãіðøîìó
ôіíàíñîâîìó ñòàíîâèùі ïåðåáóâàëà Ðîñіÿ, íàñåëåííÿ ÿêîї íàéìåíøå äîâі-
ðÿëî äåðæàâі é íåîõî÷å áðàëî ó÷àñòü ó êóïіâëі îáëіãàöіé.

Âîєííà åêîíîìіêà çàëåæàëà âіä ðîáî÷îї ñèëè. ×àñòêà ðîáіòíèêіâ, çàéíÿ-
òèõ ó âîєííіé ïðîìèñëîâîñòі, ïîñòіéíî çðîñòàëà. Íàïðèêіíöі âіéíè â Ðîñії,
Іòàëії é Íіìå÷÷èíі âîíà çíà÷íî ïåðåâèùóâàëà ïîëîâèíó âіä çàãàëó çàéíÿ-
òèõ ó ïðîìèñëîâîñòі ðîáіòíèêіâ. Ó Íіìå÷÷èíі âòðó÷àííÿ äåðæàâè â òðóäîâі

âіäíîñèíè â íàïðÿìі ìіëіòàðèçàöії ðèíêó
ïðàöі áóëî íàéáіëüøèì. Áóëî çàïðîâàäæåíî
ïðèìóñ äî ïðàöі (ó òîìó ÷èñëі ÷àñòèíè æі-
íîê), çíèæåíî âіêîâó ìåæó (äî 16 ðîêіâ), ïî-
äîâæåíî ðîáî÷èé ÷àñ, çàáîðîíåíî ñòðàéêè òà
іíøі ôîðìè ðîáіòíè÷èõ ïðîòåñòіâ. Äî ðîáîòè
íà âîєííó åêîíîìіêó çàëó÷àëè ïîëîíåíèõ
і äåçåðòèðіâ, íàñåëåííÿ îêóïîâàíèõ òåðèòî-
ðіé. Êîëîíіàëüíі іìïåðії âèêîðèñòîâóâàëè
ðåñóðñè êîëîíіé òà äîìіíіîíіâ. 

Ãîñòðèì áóëî ïèòàííÿ ñèðîâèíè. Ó ðå-
çóëüòàòі çàáîðîíåíî åêñïîðò ìàòåðіàëіâ, ÿêі
âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ âîєííèõ öіëåé, çàïðî-
âàäæåíî ðåæèì åêîíîìії é âèðîáíèöòâî çà-
ìіííèêіâ. Åêñïåðèìåíòè òà äîñëіäæåííÿ
ó ïðîìèñëîâèõ ëàáîðàòîðіÿõ ïðèâåëè äî
âàæëèâèõ âіäêðèòòіâ і âèíàõîäіâ, ùî çðå-
øòîþ é ïðîäîâæèëî âіéíó. Íàéáіëüøå
â öüîìó íàïðÿìі äîñÿãëè íіìöі: àçîò ïî÷àëè
îòðèìóâàòè ç ïîâіòðÿ (öå äàëî çìîãó çàìі-
íèòè ñåëіòðó, ÿêó âèêîðèñòîâóâàëè ó âèðîá-

Австрійці знімають мідне
покриття з даху Латинського 
кафедрального  собору у Львові. 

1916 р.
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íèöòâі àìóíіöії), ñіðêó – ç ãіïñó, à ãëіöåðèí – іç öóêðó. Áóëî çàïî÷àòêîâàíî 
âèðîáíèöòâî ñèíòåòè÷íèõ ìàñòèë і ãóìè, áàâîâíó çàìіíèëè íà ëüîí і êî-
íîïëі. Âàæëèâèì äæåðåëîì ñèðîâèíè áóëè îêóïîâàíі òåðèòîðії, äå ðåêâі-
çóâàëè öåðêîâíі äçâîíè, ìіäíå ïîêðèòòÿ äàõіâ, êóõîííå íà÷èííÿ, ïðåäìåòè
ç îëîâà é ëàòóíі, áіëèçíó é òåïëèé îäÿã.

Âіéíà ñóòòєâî çíèçèëà ÿêіñòü æèòòÿ ëþäèíè. Íåâіä’єìíèì éîãî àòðèáó-
òîì ñòàëè áðàê òîâàðіâ øèðîêîãî âæèòêó, ïðîäóêòіâ, äîâæåëåçíі ÷åðãè, äå 
íåðіäêî òðàïëÿëèñÿ êîíôëіêòè. Âëàäà íàìàãàëàñÿ ðåãóëþâàòè îáñÿãè ñïî-
æèâàííÿ çàïðîâàäæåííÿì êàðòîê. Ó Íіìå÷÷èíі êàðòêè ç’ÿâèëèñÿ âæå íà 
ïî÷àòêó 1915 ð., ïåðåäóñіì íà õëіá, æèðè, ìîëîêî òà ì’ÿñî. Óçèìêó 1916–
1917 ðð. ñèòóàöіÿ ç ïðîäóêòàìè ñóòòєâî ïîãіðøèëàñÿ. Îñîáëèâî äðàìàòè÷-
íîþ âîíà áóëà â ìіñòàõ íà ïіâíî÷і Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Âèõіä çíàõîäèëè 
â çàìіííèêàõ (ó òîìó ÷èñëі ñóðîãàòàõ ïðîäóêòіâ), íàëàãîäæåííі íàòóðàëü-
íîãî äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà, àêòèâíî äіÿâ і «÷îðíèé ðèíîê». Äðóãèì 
ïіñëÿ ïðîäóêòіâ êëîïîòîì äëÿ òèñÿ÷ ëþäåé áóëà âіäñóòíіñòü äîñòàòíüîї
êіëüêîñòі ïàëèâà. Òðàïëÿëîñÿ, ùî â ìіñòàõ çíåâіðåíі ëþäè âèðóáóâàëè 
ïàðêè і ñêâåðè. Ó ðîêè âіéíè ìåøêàíöÿì äîøêóëÿëà çëî÷èííіñòü. Âіéíà 
ñòâîðèëà ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ïîøèðåííÿ ãðіçíèõ ïàíäåìіé, çîêðåìà
òèôó é òàê çâàíîї іñïàíêè.

Погляд сучасника
Що таке війна – про це у Відні ніхто не 

мав анінайменшого уявлення, і нікому 
навіть на гадку не спадало, що під час ві-
йни може статися, що не буде й скибки 
хліба.

Одного чудового дня на шпальтах усіх 
газет з’явилися статті про те, що зернята 
фруктів містять повно рослинної олії. 
Відтак зернятка яблук і груш, а також кіс-
точки слив не треба викидати, а збирати, 
чистити, вичавлювати й використовувати 
для приготування їжі. Ідея просто гені-
альна – маленька олійниця в кожному 
домі. От тільки де їх узяти – всі оті яблука, 
груші, сливи?...

Якось прийшов я додому досить пізно. 
Матері не було. Вона стояла в черзі по 
хліб під крамничкою неподалік. Я пішов їй 
на зміну, щоб стояти до ранку. Худющий як 
тріска та ще й з бородою. Мені було двад-
цять один, а на вигляд – щонайменше 
в три з половиною рази більше.

Галичина з Великої війни / упоряд. А. Пас-
лавська, Т. Фоґель, В. Кам’янець. Львів, 

2014. С. 213, 215.

Погляд історика
Хід і результати Першої світової вій ни 

визначалися низкою чинників першоряд-
ного значення.

По-перше, наявністю високорозвине-
ної промисловості з досконалою систе-
мою управління, здатної взяти на облік всі 
наявні ресурси, підпорядкувати їх інтере-
сам фронту й потребам тилового забез-
печення, забезпечити мільйонні армії 
зброєю, боєприпасами та іншим споря-
дженням.

По-друге, спроможністю сільського 
господарства забезпечити величезні вій-
ськові контингенти продовольством і то-
варами широкого вжитку.

По-третє, можливостями транспорту 
вчасно і в належних обсягах доставляти 
військам необхідне спорядження.

По-четверте, впорядкованістю дер-
жавного і громадського управління, що 
базується на цивілізованих началах і має 
широку підтримку населення.

Реєнт О., Сердюк О. 
Перша світова війна і Україна. 

Київ, 2004. С. 457.

Запитання і завдання
1. Визначте роль тилу в  роки Першої світової війни. Яких заходів у  той час треба 

було вжити владі, щоб держава була здатна вести війну?
2. Як вплинула війна на якість життя людей? З  якими повсякденними проблемами 

стикалися мешканці під час війни?
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4. Жінка на війні
Ïî÷àòîê Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè, à òàêîæ ïîïåðåäíіé åìàíñèïàöіéíèé äî-

ñâіä äàëè ìîæëèâіñòü æіíêàì âèéòè çà ìåæі âëàñíîãî äîìó і ñòàòè ÷àñòè-
íîþ ñóñïіëüíèõ ïðîöåñіâ. Âîєííà åêîíîìіêà ïîòðåáóâàëà âìіëèõ і âîäíî÷àñ
äåøåâèõ ðîáî÷èõ ðóê. Íà êіíåöü âіéíè ÷àñòêà æіíîê, çàéíÿòèõ çäåáіëü-
øîãî â ïðîìèñ ëîâîñòі é ñôåðі ïîñëóã, âіä óñіõ ïðàöіâíèêіâ ñòàíîâèëà: â Àâ-
ñòðàëії – 37 %, Âåëèêіé Áðèòàíії – 36 %, Ôðàíöії – 40 %, Ðîñії – 43 %.
Ïîãëèáèëàñÿ ôåìіíіçàöіÿ òàêèõ ïðîôåñіé, ÿê ñåêðåòàðêà, ïðîäàâ÷èíÿ, ó÷è-
òåëüêà, ìåäñåñòðà. Íàòîìіñòü íàäàëі ðіäêіñòþ áóëè æіíêè ó ïðàâíè÷èõ òà
іíæåíåðíèõ ïðî ôåñіÿõ. Îäíàê ðîáіòíèêè, îñîáëèâî íà âåëèêèõ çàâîäàõ,
áóëè íå íàäòî çàäîâîëåíі ôåìіíіçàöієþ. Êåðîâàíі ÷îëîâіêàìè ïðîôñïіëêè
íàâіòü óõ âà ëþâàëè ðіøåííÿ íå äîïóñêàòè æіíîê äî ïðàöі. Öå âèíèêàëî íå
òàê ç ïåðåêîíàííÿ, ùî òіëüêè ÷îëîâіêè çäàòíі óòðèìóâàòè ñіì’ї, ÿê
çі ñòðàõó, ùî æіíêè çàéìóòü ìіñöÿ ïðàöі, à ÷îëîâіêіâ âіäïðàâëÿòü íà ôðîíò.

Òå, ùî æіíêè ïіä ÷àñ âіéíè íàáóâàëè ñóñïіëüíî çíà÷èìèõ ðîëåé (÷àñòî
ç íåîáõіäíîñòі), ìàëî áåçïîñåðåäíіé âïëèâ íà çìіíó їõíüîãî ñòàíîâèùà
â ñіì’ї, äåðæàâі, îðãàíàõ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó ãðîìàäñüêîìó é ïî-
ëіòè÷íîìó æèòòі. Âіéíà àêòèâіçóâàëà ôåìіíіñòè÷íі ðóõè, ôåìіíіñòè÷íà ëі-
òåðàòóðà çäîáóëà íîâèõ ÷èòà÷îê. Äåõòî òðàêòóâàâ öå ÿê ïî÷àòîê æіíî÷îї
ðåâîëþöії. Òàêó ðåâîëþöіþ àíîíñóâàëà Ãåðòðóäà Àòåðòîí – àìåðèêàíêà,
ÿêà ìåøêàëà â Íіìå÷÷èíі. Âîíà ñòâåðäæóâàëà, ùî ÷îëîâіêè, âèáèðàþ÷è 
âіéíó, âòðàòèëè îðієíòèðè, íå ïàíóþòü íàä ñâîїìè åìîöіÿìè òà ïñèõіêîþ.
Çàäëÿ ïîðÿòóíêó ëþäñòâà ôåìіíіñòêè íà ÷îëі ç Àòåðòîí çàêëèêàëè æіíîê
äî àêòèâíîñòі â ïîëіòè÷íîìó é ãðîìàäñüêîìó æèòòі. Öå ñâіä÷èëî ïðî òå,
ùî ïîëіòèêà ïåðåñòàє áóòè âèíÿòêîâî ÷îëîâі÷èì çàíÿòòÿì.

Ñàìå â ðîêè âіéíè óðÿäè áàãàòüîõ äåðæàâ íàäàëè æіíêàì âèáîð÷і ïðàâà.
Ç’ÿâèëèñÿ é äіÿ÷êè, ÿêі äîìàãàëèñÿ ïðàâà íà âіéñüêîâó ñëóæáó íàðіâíі
ç ÷îëîâіêàìè. Ïåðøі æіíî÷і çáðîéíі ïіäðîçäіëè áóëî ñòâîðåíî â 1917 ð.
ó áðèòàíñüêèõ çáðîéíèõ ñèëàõ. Àëå é äî òîãî â áàãàòüîõ àðìіÿõ ìîæíà
áóëî çóñòðіòè íà ñëóæáі ïîîäèíîêèõ æіíîê. Êðіì ðåãóëÿðíèõ àðìіé, æіíêè
âîþâàëè ó ñêëàäі íàöіîíàëüíèõ çáðîéíèõ ôîðìóâàíü, ÿê-îò ó ëåãіîíі Óêðà-

Плакат «Ти можеш
допомогти американсь кому 

Червоному Хресту»

Ірена Кузь у легіоні УСС. 
1915 р.

На заводі боєприпасів
у Великій Британії. 1917 р.
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їíñüêèõ ñі÷îâèõ ñòðіëüöіâ ÷è ïîëüñüêèõ ëåãіîíàõ. Іñòîðèêè íàëі÷óþòü ùî-
íàéìåíøå 37 ñі÷îâèõ ñòðіëü÷èíü. Íàéâіäîìіøі ç íèõ Îëåíà Ñòåïàíіâ, 
Ãàííà Äìèòåðêî, Ñîôіÿ Ãàëå÷êî. Ó äåÿêèõ àðìіÿõ áóëî ñòâîðåíî äîïî-
ìіæíі ïіäðîçäіëè, ó ÿêèõ æіíêè ñëóæèëè ÿê  ìåäñåñòðè, êóõàðêè, іíñòðóê-
òîðêè, ñåêðåòàðêè. Ùîïðàâäà, ÷îëîâіêè â òîé ÷àñ ñïðèéìàëè ïîÿâó æіíîê 
ó âіéñüêó çäåáіëüøîãî íåïðèõèëüíî. Ñóñïіëüíà àêòèâíіñòü æіíîê ïіä ÷àñ âі-
éíè çäåáіëüøîãî âèÿâëÿëàñÿ â áëàãîäіéíіé і êóëüòóðíî-îñâіòíіé ïðàöі.

Ó ðåçóëüòàòі çìіí, ùî áóëè çóìîâëåíі âіéíîþ, ÷àñòèíà æіíîê çâіëüíè-
ëàñÿ âіä îáìåæåíü ç áîêó áàòüêà, ÷îëîâіêà, ðîäèíè, íàáóâàþ÷è âïåâíåíîñòі 
ó âëàñíèõ ñèëàõ. Ïî÷àëè çìіíþâàòèñÿ é óÿâëåííÿ æіíîê ïðî ñóñïіëüíі 
ðîëі, çðîñëà їõíÿ àêòèâíіñòü ó ïðàãíåííі ñàìîñòіéíî îáèðàòè æèòòєâèé 
øëÿõ. Íîâі òåíäåíöії çíàéøëè âіäîáðàæåííÿ â îäÿçі æіíîê: ç îäíîãî áîêó, 
âіí ñòàâàâ áіëüø çðó÷íèì, âіëüíèì і ïðàêòè÷íèì, à ç äðóãîãî – ïіäêðåñëþ-
âàâ æіíî÷іñòü. Íå îáõîäèëîñÿ é áåç êðàéíîùіâ, êîëè «âèçâîëåíі» æіíêè 
íàìàãàëèñÿ êîïіþâàòè ÷îëîâі÷і ìàíåðè. Óòіì åìàíñèïàöіÿ ñòîñóâàëàñÿ
âіäíîñíî íåâåëèêîї êіëüêîñòі æіíîê. Áіëüøіñòü ç íèõ ïðîäîâæóâàëà æèòè 
â òðàäèöіéíîìó ñâіòі, ó ÿêîìó êëþ÷îâó ðîëü ÷îëîâіêà íå ïіääàâàëè íàé-
ìåíøîìó ñóìíіâó.

Погляд сучасника
Я не узнаю зовсім кличу суфражисток,

і не бачу потреби боротьби з українськими
мущинами. Що ж говорити про якесь поне-
волення жінки, про рівноправність і т. п. Так 
прав ніхто нікому добровільно не дає. Всі
права треба собі самому брати. Але без ви-
конування обов’язків ніхто не може мати
претензії на якісь права. Ось наша селянка
використала воєнний час і станувши на ви-
соті виконування усіх обов’язків, наложених
на неї воєнними обставинами, в один мент
добула й усі права, які доси були привіле-
ями лише голови родини. А хто ж боронить
нашій інтелігентній жінці вилізти з запічка,
скинути з себе пута, теж взятися до громад-
ської праці, якої всюди повно, куди оком гля-
нути? Тож цей «страшний мущина» на вій ні,
руки свобідні… Чому не інтересуються від-
новою і відбудовою освітного і господар-
ського життя по наших селах?

Львівська національна наукова бібліотека
України ім. В. Стефаника НАН України.

Відділ рукописів, ф. 243, од. зб. 2,
арк. 202–204 (зі щоденника

Іванни Блажкевич).

Погляд історика
Велика війна відкрила перед жінками 

нові можливості, давала змогу (але не га-
рантувала) виявлення своєї особистості. 
Для декого з жінок шлях до війська був 
способом втечі від традиційного суспіль-
ного устрою, але закінчення війни часто 
повертало їх до реалій старої буден-
ності… Феномен участі жінки у війні склад-
ний у силу панівних гендерних уявлень… 
з одного боку, і особливостей сприйняття 
фронтової дійсності – з другого. Жінки 
були готові до подвигу, але не були готові 
до перебування в армії. Те, з чим довелося 
зіштовхнутися на війні, виявилося для них 
несподіванкою. Інший бік цього явища – 
неоднозначне ставлення чоловіків та гро-
мадської думки загалом до присутності 
жінки у війську, особливо на передовій. Не-
природним (однак реальним) здавалося 
словосполучення «жінка-солдат», жінка, 
яка несе смерть.

Байдак М., Бежук О. Українське жіноцтво
в роки Першої світової війни: спектр 
суспільних ролей // Українські жінки 

у горнилі модернізації / під заг. ред. О. Кісь.
Харків, 2017. С. 79.

Запитання і завдання
1. Назвіть зміни, які відбулись у  становищі жінок під час Першої світової війни. 

Обґбб рунтуйте або аргументовано спростуйте думку про те, що війна пришвид-ґ
шила емансипацію жінок.

2. Спираючись на наведені тексти, поміркуйте про труднощі, з  якими стикалися 
жінки під час війни. Як самі жінки ставилися до нових можливостей?
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5. Національне питання в ході війни
Ïåðøà ñâіòîâà âіéíà áóëà íå òіëüêè âіéíîþ äåðæàâ, à é âіéíîþ íàðîäіâ-

íàöіé. Іñòîðèêè çàóâàæèëè, ùî, ïîïðè ðóéíóâàííÿ, ãîëîä, ñìåðòü і ñòðàæ-
äàííÿ, âіéíà âíóòðіøíüî óêðіïèëà íàðîäè, ÿêі áðàëè â íіé ó÷àñòü. Âîíà
çðîáèëà ñòіéêіøîþ іäåíòè÷íіñòü áåëüãіéöіâ, ïðèñêîðèëà ôîðìóâàííÿ íàöіî-
íàëüíîї ñâіäîìîñòі ñåðåä ìåøêàíöіâ Іòàëії, çìіöíèëà (íàâіòü ïîïðè ïîðàçêó
ó âіéíі) íàöіîíàëüíó єäíіñòü íіìöіâ òà óãîðöіâ. Òàê ñàìî äëÿ óêðàїíöіâ,
õî÷à é ðîçäіëåíèõ ëіíієþ ôðîíòó, öÿ âіéíà ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþâàëà ïè-
òàííÿ íàöіîíàëüíîї єäíîñòі ç òåîðåòè÷íîãî â ïðàêòè÷íå çàâäàííÿ, ïðèñêî-
ðþâàëà ôîðìóâàííÿ ìîäåðíîї óêðàїíñüêîї íàöії. Àëå öå áóëà ñêëàäíà
ñïðàâà, áî її çäіéñíåííÿ çàëåæàëî âіä òîãî, ùî âіäáóâàòèìåòüñÿ ç Ðîñіé-
ñüêîþ é Àâñòðî-Óãîðñüêîþ іìïåðіÿìè, à òàêîæ âіä òîãî, ÿê íàöіîíàëüíі
é ñîöіàëüíі êîíöåïöії, ñòâîðåíі â ÕІÕ ñò., áóäå âòіëåíî íà ïðàêòèöі.

Ñåðåä äåðæàâ, ÿêі ðîçïî÷àëè âіéíó, áóëè áàãàòîíàöіîíàëüíі іìïåðії –
Ðîñіéñüêà, Àâñòðî-Óãîðñüêà, Îñìàíñüêà. Îäíàê áіëüøіñòü їõíіõ íàðîäіâ ïè-
òàííÿ ïðî äåðæàâíó íåçàëåæíіñòü íå ñòàâèëè ðóáà. Âîíè çàëèøàëèñÿ íà
ñòàðèõ ïîçèöіÿõ: äîìàãàòèñÿ íàöіîíàëüíîї àâòîíîìії àáî  ñàìîâðÿäóâàííÿ
â ìåæàõ íàÿâíîãî ïîëіòè÷íîãî îðãàíіçìó. ßêùî íåçàëåæíèöüêі íàìіðè
é áóëè, òî òіëüêè ñåðåä íåâåëèêîї ÷àñòèíè ïîëіòèêіâ. Æîäåí ç íàðîäіâ іì-
ïåðіé ñïî÷àòêó íå ïåðåäáà÷àâ ðîçãîðòàííÿ ìàñøòàáíîї çáðîéíîї áîðîòüáè
ïðîòè «ñâîїõ» äåðæàâ. Çðåøòîþ, æîäåí ç íèõ íå ìàâ äëÿ öüîãî é äîñòàòíіõ
ñèë. Õàðàêòåð ìîáіëіçàöії â ñåðïíі 1914 ð. і ñàìîї âіéíè âèêëþ÷àâ, ïðèíàé-
ìíі â ïåðøіé ôàçі âіéíè, áóäü-ÿêó íåçàëåæíèöüêó äіÿëüíіñòü.

Îñêіëüêè äåÿêі íàöії áóëî ðîçäіëåíî êîðäîíàìè âîðîãóþ÷èõ äåðæàâ,
òî íà áàãàòüîõ ôðîíòàõ äіéøëî íàâіòü äî áðàòîâáèâ÷èõ áîїâ, ÿê-îò ñåðåä
óêðàїí öіâ, ïîëÿêіâ, ðóìóíіâ, іòàëіéöіâ, ôðàíöóçіâ. Óêðàїíöі ñëóæèëè
â ðîñіéñüêіé, àâñòðî-óãîðñüêіé, à òàêîæ â óãîðñüêіé àðìії ãîíâåäіâ, ïî-
ëÿêè – ó ðîñіéñüêіé, àâñòðî-óãîðñüêіé і íіìåöüêіé, à ðóìóíè – ó ðóìóí-
ñüêіé, ðîñіéñüêіé і àâñòðî-óãîðñüêіé àðìіÿõ. Îäíàê ïîáîþâàííÿ Áåðëіíà,
Ïåòåðáóðãà, Ñòàìáóëà, Áóäàïåøòà і Âіäíÿ ñòîñîâíî íàöіîíàëüíèõ ðóõіâ
âèÿâèëèñÿ áåçïіäñòàâíèìè àæ ìàéæå äî êіíöÿ âіéíè. Ëèøå òîäі, êîëè іì-
ïåðії áóëè âèñíàæåíі, îñëàáëà é ñîëіäàðíіñòü ç «âëàñíîþ» àðìієþ, äèíàñ-
òієþ òà äåðæàâîþ, à òîìó ïî÷àëè ÷óòèñÿ ãîëîñè íàöіîíàëüíèõ åëіò, ÿêі
âèìàãàëè íàöіîíàëüíèõ äåðæàâ.

Âèðàçíіøå çàÿâèòè ïðî äåðæàâîòâîð÷і ïëàíè íàöіîíàëüíі åëіòè çìó-
ñèëè ñóìíіâè â æèòòєçäàòíîñòі іìïåðіé. Öå áóëî äóæå ñêëàäíå âіä÷óòòÿ – 
ïåðå êîíàòè ñåáå â òîìó, ùî âåëè÷åçíі é ìîãóòíі äåðæàâè ìîæóòü 
ðîçâàëèòèñÿ íà î÷àõ. Íàéâàæëèâіøèìè ïіäñòàâàìè і ñïîíóêàìè òàê äó-
ìàòè ñòàëè Ëþòíåâà ðåâîëþöіÿ â Ðîñії (1917 ð.) і ïîñëіäîâíà ïîçèöіÿ àìå-
ðèêàíñüêîãî ïðåçèäåíòà Âóäðî Âіëñîíà. Ñàìå âіí ïіäòðèìóâàâ ïðàãíåííÿ 
íàðîäіâ äî âëàñíèõ íàöіîíàëüíèõ äåðæàâ â іì’ÿ ñàìîðîçâèòêó і çàõèñòó ïåðåä
«÷åðâîíîþ ðåâîëþöієþ». Öÿ ïî ëіòèêà çíàéøëà âèðàæåííÿ ó «14 ïóíêòàõ»
Âіëñîíà (їõ áóëî âèãîëîøåíî ïåðåä Êîíãðåñîì 8 ñі÷íÿ 1918 ð.), ó ÿêèõ îêðåñ-
ëåíî áà÷åííÿ ìіæíàðîäíîãî óñòðîþ ïіñëÿ ñâіòîâîї âіéíè.

Ó çіòêíåííі іìïåðіé øàíñè íà äåðæàâîòâîðåííÿ øóêàëè ñëîâ’ÿíñüêі íà-
ðîäè: ÷åõè, ñëîâàêè, ïîëÿêè, õîðâàòè, ñåðáè, ñëîâåíöі, óêðàїíöі. Îäíàê
ìàéæå äî êіíöÿ âіéíè їõíі íàöіîíàëüíі ëіäåðè íå ìàëè ÿñíèõ îáðàçіâ ìàé-
áóòíüîãî: íà êîãî ðîáèòè ñòàâêó, êîìó ñïðèÿòè, à êîìó øêîäèòè. Ñåðåä
ïіâäåííèõ ñëî â’ÿí êðóæëÿëè іäåї òî Âåëèêîї Õîðâàòії, òî Âåëèêîї Ñåðáії,
òî þãîñëàâñüêîї àâòîíîìії ó ñêëàäі ìîíàðõії Ãàáñáóðґіâ, òî îêðåìîãî Êîðî-
ëіâñòâà ñåðáіâ, õîðâàòіâ і ñëîâåíöіâ. Íå áóëî ÿñíîñòі é ó âіäíîñèíàõ ìіæ
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÷åõàìè і ñëîâàêàìè. Íіìåöüêі іíòåëåêòóàëè é ïîëіòèêè âèíîøóâàëè іäåþ 
òàê çâàíîї Ñåðåäèííîї Єâðîïè – ãîñïîäàðñüêîї óíії íàðîäіâ âіä Ïîëüùі äî 
Ôіíëÿíäії ïіä ïðîòåêòîðàòîì Íіìå÷÷èíè. Àëå â ìіðó òîãî ÿê âіéíà çàòÿãó-
âàëàñÿ, âè÷åðïóþ÷è ñèëè é ðåñóðñè, íіìåöüêå êîìàíäóâàííÿ ñõèëÿëîñÿ äî 
äóìêè, ùî äîëÿ Ñõіäíîãî ôðîíòó íàéáіëüøå çàëåæèòü âіä ïîëÿêіâ.

Âіéíà ïîðîäèëà é òàêå ÿâèùå, ÿê ìàñîâі ðåïðåñії çà íàöіîíàëüíîþ îçíà-
êîþ, ùî ñüîãîäíі їõ òðàêòóþòü ÿê ïðàêòèêè ãåíîöèäó. Ïðèâîäîì çàçâè÷àé 
ñòàâàëè ïіäîçðè â ñèìïàòіÿõ äî âîðîæîї äåðæàâè. Òàê, àâñòðіéñüêà âëàäà 
â÷èíèëà ðåïðåñії ïðîòè ÷àñòèíè óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ Ãàëè÷èíè, çàïіäîç-
ðåíîãî â ìîñêâîôіëüñòâі. Áåçïðåöåäåíòíèì äëÿ òîãî ÷àñó ñòàëî ðіøåííÿ òó-
ðåöüêîãî óðÿäó â 1915 ð. íàñèëüíî äåïîðòóâàòè çі ñõіäíîї Àíàòîëії âіðìåíñüêå 
íàñåëåííÿ, çàïіäîçðåíå â ñèìïàòіÿõ äî âîðîãіâ-ðîñіÿí íà Êàâêàçüêîìó 
ôðîíòі òà â ïëàíàõ ñòâîðèòè îá’єäíàíó Âіðìåíіþ ïіä ðîñіéñüêèì ïðîòåê-
òîðàòîì. Äåïîðòàöіÿ çà÷åïèëà ìіëüéîíè îñіá і ñóïðîâîäæóâàëàñÿ ìàñîâèì 
íàñèëüñòâîì і æåðòâàìè (áóëî âáèòî àáî çàãèíóëî áëèçüêî 1,5 ìëí îñіá). 
Ó 1916 ð. áóëî ïðèäóøåíî é іðëàíäñüêå Âåëèêîäíє ïîâñòàííÿ â Äóáëіíі. 
Ó ïåâíîìó ñåíñі Ïåðøà ñâіòîâà âіéíà ñòàëà ïðîëîãîì ãåíîöèäіâ ÕÕ ñò.

Запитання і завдання
1. Поміркуйте, як Перша світова війна вплинула на національні рухи. Назвіть ви-

клики і дилеми, які поставали перед національними рухами й імперіями під час Пер-
шої світової війни.

2. Обґбб рунтуйте висловлення К. Левицького про те, що в часи війни українська націо-ґ
нально-політична ідеологія «устійнювалась, кристалізувалась і кріпшала». З якими 
труднощами зіткнулись українці як нація під час війни?

6. Опіка над пораненими, біженцями та полоненими
Ó ðîêè Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè â áіëüøîñòі äåðæàâ áóëî ñòâîðåíî ìåðåæó 

äîáðî÷èííèõ îðãàíіçàöіé, ÿêі íàäàâàëè äîïîìîãó àðìії òà ïîñòðàæäàëîìó
íàñåëåííþ, îïіêóâàëèñÿ ïîðàíåíèìè é õâîðèìè âîїíàìè, áіæåíöÿìè é ïî-
ëîíåíèìè. Áëàãî÷èííó äіÿëüíіñòü ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé òà âñüîãî íàñå-
ëåííÿ ñòèìóëþâàëà, ïåðåäóñіì, òðèâîãà çà ðіäíèõ і áëèçüêèõ, ìîáіëіçîâàíèõ 
äî àðìії. Îáñòàâèíè âіéíè ôîðìóâàëè òàêîæ ïåâíèé ðіâåíü іíäèâіäóàëüíîї
âіäïîâіäàëüíîñòі ãðîìàäÿí ïåðåä ñóñïіëüñòâîì, àêòèâіçóâàëè ãðîìàäñüêі
ñèëè і ðóõè. Äîïîìîãà ãðîìàäñüêîñòі é óñüîãî íàñåëåííÿ áëàãî÷èííèì îð-

Çàâäàííÿ

Ðîçãëÿíüòå ôîòî òà ñïðîáóéòå
äàòè éîìó íàçâó. Äëÿ
çàãîëîâêà âèêîðèñòàéòå
àñîöіàöії òà åìîöії, ÿêі âîíî
ó âàñ âèêëèêàє. Çáåðіòü
äîäàòêîâі âіäîìîñòі ïðî
ñòàíîâèùå âіéñüêîâî-
ïîëîíåíèõ ó Ïåðøіé ñâіòîâіé
âіéíі.

Російський солдат-конвоїр 
з австрійськими 

полоненими
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ãàíіçàöіÿì âèçíà÷àëàñÿ íå òіëüêè ãðîøîâèìè âíåñêàìè, à é îäÿãîì, âçóò-
òÿì, ìåäèêàìåíòàìè і ïðîäîâîëüñòâîì.

Ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії іíіöіàòèâà íàëåæàëà çåìñòâàì і ìіñüêèì ñîþçàì.
І õî÷ ó âñÿêіé ñïðàâі öàðñüêà âëàäà íàìàãàëàñü óòðèìóâàòè іíіöіàòèâó çà
ñîáîþ é çáåðіãàòè ïîâíèé êîíòðîëü çà íàñòðîÿìè ñóñïіëüñòâà, íå äîïóñ-
êàòè ñòâîðåííÿ íåïіäêîíòðîëüíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé, îáñòàâèíè,
ùî äèêòóâàëèñÿ âіéíîþ, âèÿâèëèñÿ ñèëüíіøèìè. Â óìîâàõ ìàñøòàáíèõ
âîєííèõ äіé, íåâïèííî çðîñòàþ÷èõ âіéñüêîâèõ ïîòðåá, ÷èìàëèõ æåðòâ ñå-
ðåä ôðîíòîâèêіâ ïðàâëÿ÷à âåðõіâêà Ðîñіéñüêîї іìïåðії äåäàëі áіëüøå óñâі-
äîìëþâàëà, ùî äåðæàâíі ñòðóêòóðè áåç çíà÷íîї ïіäòðèìêè ãðîìàäñüêîñòі
íå çäàòíі çàáåçïå÷èòè âñіì íåîáõіäíèì àðìіþ, ó ïåðøó ÷åðãó îïіêóâàòèñÿ
õâîðèìè òà ïîðàíåíèìè âіéñüêîâîñëóæáîâöÿìè. Òîæ âëàäà áóëà çìóøåíà
ïîãîäèòèñÿ, îñîáëèâî ïіñëÿ ïîðàçîê íà ôðîíòі â 1915 ð., íà äіÿëüíіñòü äî-
áðî÷èííèõ îðãàíіçàöіé îïîçèöіéíîãî ñïðÿìóâàííÿ.

Ó äîáðî÷èííіé äіÿëüíîñòі â Ðîñії çíà÷íîþ áóëà ðîëü óêðàїíöіâ. Óæå
â ïåðøі òèæíі âіéíè Óêðàїíà ïîêðèëàñÿ ãóñòîþ ìåðåæåþ ëіêàðñüêèõ çà-
êëàäіâ. Âіäîìèé ïіäïðèєìåöü і ìåöåíàò Ìèõàéëî Òåðåùåíêî âіäêðèâ âëàñ-
íèì êîøòîì ëàçàðåò ó Êèєâі. Іíøі ÷ëåíè ñіì’ї Òåðåùåíêіâ îáëàäíàëè
ïðèòóëîê äëÿ íèæíіõ ÷èíіâ ç àìïóòîâàíèìè êіíöіâêàìè, ëàçàðåòè òà øïè-
òàëü äëÿ ïîðàíåíèõ ñîëäàòіâ і îôіöåðіâ. Áàãàòî ïðåäñòàâíèêіâ óêðàїíñüêîї 
іíòåëіãåíöії ïðàöþâàëî â Òîâàðèñòâі äîïîìîãè íàñåëåííþ Ïіâäíÿ Ðîñії é ó 
Êîìіòåòі Âñåðîñіéñüêîãî ñîþçó ìіñò Ïіâäåííî-Çàõіäíîãî ôðîíòó. Êîìіòåò
ìàâ ó ðîçïîðÿäæåííі ìåðåæó ñêëàäіâ, ìëèíіâ і âëàñíó ïîòóæíó ïåêàðíþ.
Ó ìåæàõ äіÿëüíîñòі Êèїâñüêîãî âіääіëåííÿ Òåòÿíèíñüêîãî êîìіòåòó ïðåä-
ñòàâíèêè óêðàїíñüêîї іíòåëіãåíöії ïðàöþâàëè â øêîëàõ і ïðèòóëêàõ äëÿ
äіòåé áіæåíöіâ і âèãíàíöіâ.

Погляд історика
Загалом у Росії на 1917 р. налічувалося понад 400 концтаборів для військовопо-

лонених. …У 1916–1917 рр. характер розміщення військовополонених на території
Російської імперії змінився за рахунок скорочення числа тих, кого відправляли до
Східного Сибіру, і переведення великих контингентів полонених у європейську
части ну для участі в тилових і сільськогосподарських роботах. …Варто конста-
тувати зміну [в той час] ставлення місцевого населення до бранців – від певного
захоп лення представниками дещо іншої культури, укладу життя до агресії в їхній 
бік через наростання соціально-економічних труднощів у Російській імперії. Селяни,
які працювали в поміщицьких економіях, розглядали задіяних на сільськогоспо-
дарських роботах військовополонених як потенційних конкурентів.

Кирієнко О. Маргіналізація суспільства. Становище жінок, дітей,
військовополонених // Велика війна 1914–1918 рр. і Україна: у 2 кн. Кн. 2: 

Мовою документів і свідчень / відп. ред. О. Реєнт. Київ, 2015. С. 478.

Â Àâñòðî-Óãîðùèíі îïіêó íàä ïîðàíåíèìè, áіæåíöÿìè é ïîëîíåíèìè
çäіéñíþâàëè ÷èñëåííі ãðîìàäñüêі é öåðêîâíі îðãàíіçàöії. Ó Ãàëè÷èíі
ãðåêî-êàòîëèöüêà öåðêâà áóëà íå òіëüêè ðåëіãіéíîþ îðãàíіçàöієþ é êóëü-
òóðíèì ôåíîìåíîì, òіñíî ïîâ’ÿçàíèì ç іäåíòè÷íіñòþ óêðàїíñüêîãî íàñå-
ëåííÿ. Âîíà áóëà äîáðå çáóäîâàíèì ñîöіàëüíèì іíñòèòóòîì, іíòåãðîâàíèì
ó äåðæàâó òà ñóñïіëüñòâî é çàäіÿíèì ó íàéâàæëèâіøèõ ïîëіòè÷íèõ і ñîöі-
àëüíèõ ïðîöåñàõ. І õî÷à ãðåêî-êàòîëèöüêå äóõіâíèöòâî ñàìå çàçíàëî ïіä
÷àñ âіéíè çíà÷íèõ ïåðåñëіäóâàíü, òі ñâÿùåíèêè, ÿêі çàëèøèëèñÿ, ó ìіðó
ìîæëèâîñòі äîïîìàãàëè ïàðàôіÿíàì. Îïіêà íàä ïîëîíåíèìè áóëà âàæëè-
âèì íàïðÿìîì äіÿëüíîñòі óêðàїíñüêèõ ïîëіòè÷íèõ îðãàíіçàöіé – Ãîëîâíîї 
(ïіçíіøå – Çàãàëüíîї) óêðàїíñüêîї ðàäè, Ñîþçó âèçâîëåííÿ Óêðàїíè.
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Àêòèâíîþ äîáðî÷èííîþ äіÿëüíіñòþ çàéìàëèñÿ òàêîæ ïîëüñüêі òà єâðåé-
ñüêі îðãàíіçàöії. Íà ãðîìàäñüêі âíåñêè îðãàíіçîâóâàëè òàê çâàíі âîєííі 
êóõíі â ìіñòàõ, ñòâîðþâàëè ñèðîòèíöі é áóäèíêè îïіêè äëÿ іíâàëіäіâ.

Запитання і завдання
1. Поміркуйте, яку роль під час війни відігравала соціальна допомога й доброчинність. Як 

імперська влада ставилася до діяльності доброчинних організацій?
2. Наведіть приклади доброчинних ініціатив на території України. По міркуйте, як 

такі ініціативи впливали на емансипацію суспільства, його згуртованість.

З   
   

1. Визначте зміст поняття «воєнна повсякденність». Спробуйте доповнити пропонова-
ний у підручнику перелік питань і сюжетів новими, які зможуть розширити образ во-
єнної повсякденності.

2. Порівняйте сприйняття війни мешканцями міст, тобто представниками індустріаль-
ної культури, і сільськими жителями, тобто людьми традиційного (аграрного) су-
спільства.

3. Історики стверджують, що Перша світова війна, хоч і принесла людям неймовірні 
страждання, втрату рідних і близьких, стала потужним чинником модернізації су-
спільства. Чи згодні ви із цим твердженням? Свою думку обґрунтуйте.

§ 5. Завершення та наслідки війни

1. Вступ у війну США. «14 пунктів» Вудро Вілсона
Âàæëèâîþ îáñòàâèíîþ, ùî ìàëà âåëèêèé âïëèâ íà âîєííî-ïîëіòè÷íó

îáñòàíîâêó â Єâðîïі òà õіä ïîäіé íà ôðîíòàõ, ñòàâ âñòóï 6 êâіòíÿ 1917 ð.
ÑØÀ ó âіéíó íà áîöі Àíòàíòè. Ïðèâîäîì äëÿ öüîãî áóëà áðóòàëüíà àêòèâ-
íіñòü íіìåöüêèõ ïіäâîäíèõ ÷îâíіâ, ÿêі ðóéíóâàëè àìåðèêàíñüêó ìîðñüêó 
åêîíîìіêó, à íåçãðàáíі ñïðîáè Íіìå÷÷èíè ïðèõèëèòè íà ñâіé áіê Ìåêñèêó 
îñòàòî÷íî óñóíóëè âñі ñóìíіâè. Ùîïðàâäà, íà òîé ÷àñ àðìіÿ ÑØÀ áóëà íå-
÷èñëåííîþ і íàëі÷óâàëà 130 òèñ. âîÿêіâ. Îäíàê
íåâäîâçі Êîíãðåñ, ç îãëÿäó íà ìàëèé ïðèòіê äî-
áðîâîëüöіâ â àðìіþ, óõâàëèâ çàêîí ïðî çàãàëüíèé
âіéñüêîâèé îáîâ’ÿçîê.

Òàê ó âіéíó âêëþ÷èëàñÿ íàéáіëüøà åêîíî-
ìі÷íà ïîòóãà ñâіòó: äåðæàâà çі ñòîìіëüéîííèì íà-
ñåëåííÿì, ÿêà ñòâîðþâàëà 30 % âàëîâîãî ñâіòîâîãî
ïðîäóêòó, ìàëà íåçðіâíÿííî áіëüøі âіä іíøèõ
êðàїí ìîáіëіçàöіéíі é ôіíàíñîâі ìîæëèâîñòі. Î÷å-
âèäíîþ àìåðèêàíñüêîþ ïåðåâàãîþ áóëà ñó÷àñ-
íіñòü, іííîâàöіéíіñòü åêîíîìіêè. Äî êіíöÿ âіéíè
â ÑØÀ áóëî ìîáіëіçîâàíî áëèçüêî 4,5 ìëí îñіá.
Âіéñüêîâî-ìîðñüêèé ôëîò ÑØÀ êіëüêіñíî ïîñòó-
ïàâñÿ ëèøå ôëîòàì Âåëèêîї Áðèòàíії òà Íіìå÷-
÷èíè. Ðàçîì іç ÑØÀ ó âіéíó íà áîöі Àíòàíòè
âêëþ÷èëèñÿ é äåðæàâè, åêîíîìіêà ÿêèõ çàëå-
æàëà âіä àìåðèêàíñüêîї (íàéáіëüøîþ ç íèõ áóëà
Áðàçèëіÿ).

Плакат «Ти потрібен мені 
в армії США». Худ.

Дж. Монтгомері. 1917 р.
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Äëÿ âäóìëèâèõ ñïîñòåðіãà÷іâ âñòóï ó âіéíó ÑØÀ îçíà÷àâ çíà÷íî áіëüøå,
íіæ íîâèé åòàï ñâіòîâîї âіéíè. Öå áóëà î÷åâèäíà çàÿâêà íà ïðàâî âèçíà÷àòè
ïîâîєííèé óñòðіé ñâіòó. À íàäòî ÿêùî âçÿòè äî óâàãè, ùî íà ïî÷àòêó âіéíè
íіõòî é ïîäóìàòè íå ìіã ïðî ó÷àñòü ÑØÀ ó âіéíі íà Ñòàðîìó êîíòèíåíòі. Òîäі
ñåðåä àìåðèêàíñüêèõ ïîëіòèêіâ é іíòåëåêòóàëіâ і ñóñïіëüñòâі çàãàëîì âèðàçíî
ïåðåâàæàëà äóìêà ïðî äîöіëüíіñòü íåéòðàëüíîї ïîçèöії. Àìåðèêàíöі ââà-
æàëè, ùî âіéíà â Єâðîïі є âíóòðіøíüîþ ñïðàâîþ її ìåøêàíöіâ. Àëå çà êіëüêà
ðîêіâ ñèòóàöіÿ çìіíèëàñÿ. Ïîñòóïîâî íàáóâàëà ïî ïóëÿðíîñòі äóìêà ïðî ÑØÀ
ÿê ñâіòîâîãî àðáіòðà. Àðõіòåêòîðîì ïîâîєííîãî óñòðîþ ñòàâ ïðåçèäåíò Òîìàñ
Âóäðî Âіëñîí, іñòîðèê і ïîëіòèê. Íà ïðå çèäåíòñüêèõ âèáîðàõ 1912 ð. âіí âè-
ñòóïèâ ç  ïðîãðàìîþ ðåôîðì «Íîâà ñâîáîäà» і ïåðåìіã ç âðàæàþ÷îþ áіëü-
øіñòþ ãîëîñіâ. Íåéòðàëüíіñòü ó ïîєäíàííі ç ïîñëіäîâíèì íàãîëîøåííÿì
íåîáõіäíîñòі äîòðèìàííÿ â ïîëіòèöі ìîðàëüíèõ çàñàä äàëà éîìó çìîãó âè-
ãðàòè é âèáîðè 1916 ð. Âñòóï ÑØÀ ó âіéíó Âóäðî Âіëñîí ïîÿñíþâàâ ïîòðåáîþ
çìіíèòè ñâіò íà êðàùå, çðîáèòè éîãî áіëüø âіëüíèì і äåìîêðàòè÷íèì.

Ïðîãðàìó âіäíîâëåííÿ ìèðó òà ïіñëÿâîєííîї íîðìàëіçàöії ìіæíàðîäíèõ
âіäíîñèí Âóäðî Âіëñîí âèêëàâ ó ïîñëàííі Êîíãðåñó âіä 8 ñі÷íÿ 1918 ð.
Ïðîãðàìà ñêëàäàëàñÿ ç 14 ïóíêòіâ, ÿêі ïåðåäáà÷àëè:

1. Проведення відкритих мирних переговорів без укладення таємних міжна-
родних угод.

2. Свободу торгового мореплавства в мирний і воєнний час.
3. Ліквідацію перешкод для міжнародної торгівлі.
4. Скорочення озброєнь до меж, достатніх для гарантування національної 

безпеки.
5. Врегулювання всіх колоніальних суперечок з урахуванням інтересів місце-

вого населення.
6. Звільнення Німеччиною всіх російських територій та надання Росії повної та 

безперешкодної можливості визначати її політичний розвиток та основи націо-
нальної політики.

7. Звільнення Бельгії та відновлення її суверенітету.
8. Повернення Франції Ельзасу та Лотарингії, відбудову окупованих фран-

цузьких областей.
9. Виправлення кордонів Італії згідно з національною ознакою.
10. Надання народам, що входили до складу Австро-Угорської імперії, права

на автономний розвиток.
11. Евакуацію німецьких військ з Румунії, Чорногорії, Сербії, забезпечення 

останній вільного й безпечного виходу до моря.
12. Надання автономії для народів Османської імперії, відкриття чорномор-

ських проток для суден усіх держав.
13. Створення незалежної Польської держави з виходом до моря і приєднання

до Польщі територій, населених поляками.
14. Створення міжнародної організації з метою гарантувати політичну неза-

лежність і територіальну цілісність усіх країн.

Запитання і завдання
1. З’ясуйте обставини вступу США в Першу світову війну. Як уряд США бачив роль

своєї держави у встановленні повоєнного світового ладу? На чому ґрунтувався цейґ
погляд?

2. Підготуйте повідомлення про життєвий шлях і політичні погляди Вудро Вілсона.
Схарактеризуйте його «14 пунктів».
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2. Бойові дії на Західному фронті в 1917–1918 рр. 
Вихід з війни Росії
Íà ôðîíòàõ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè â 1917–1918 ðð. ïåðåïëіòàëèñÿ âіä-

÷àé, óïåðòіñòü, іëþçії, îáðàçè і ùå áàãàòî іíøèõ åìîöіéíèõ ñòàíіâ. Âîíè 
íå äàâàëè çìîãè áàãàòüîì – ïîëіòèêàì, âіéñüêîâèì äіÿ÷àì, ïðåäñòàâíèêàì 
êóëüòóðíî-іíòåëåêòóàëüíèõ ñåðåäîâèù – âіäâåðòî ïîäèâèòèñÿ íà ðåàëü-
íіñòü. Ìàøèíà âіéíè íàìàãàëàñÿ ïðàöþâàòè âñóïåðå÷ îá’єê òèâíèì îáñòà-
âèíàì, íàäàëі ïðèðіêàþ÷è íà æåðòâè ìіëüéîííі àðìії. Óñі ñïîäіâàëèñÿ 
ïåðåëîìèòè õіä âіéíè íà ñâіé áіê і çäîáóòè îñòàòî÷íó ïåðåìîãó. Îäíàê 
ó áà÷åííі çâè÷àéíîãî ñîëäàòà і òðóäіâíèêà òèëó, âіä ÿêèõ âëàñíå óñå é çà-
ëåæàëî, âіéíà âòðà÷àëà ñåíñ. Ôðîíòè ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà íàãðîìàäæåííÿ
çàòÿòèõ ëîêàëüíèõ ñóòè÷îê. Ãåíøòàáè â çàïàëі àáî ó âіä÷àї êèäàëè â áіé 
óñі ëþäñüêі ðåñóðñè, ÿêі ìîãëè çіáðàòè, àëå â ðåçóëüòàòі îòðèìóâàëè òіëüêè 
íîâі æåðòâè. Çà òàêèõ îáñòàâèí íîâà ïîòóæíà âіéñüêîâà òåõíіêà, ÿêà ïðè-
çâîäèëà äî ìàñîâîãî óðàæåííÿ, ùå âèðàçíіøå ïîêàçóâàëà áåçóìñòâî âіéíè.

Ó êàìïàíії 1917 ð. ïðîòèáîð÷і ñòîðîíè ïîñòàëè ïåðåä âåëè÷åçíèìè òðóä-
íîùàìè. Õî÷à ìàòåðіàëüíі é ëþäñüêі ðåñóðñè âè÷åðïóâàëèñÿ â îáîõ êîàëі-
öіé, Àíòàíòà ïåðåáóâàëà â êðàùîìó ñòàíîâèùі. Çàãàëüíà ÷èñåëüíіñòü її 
çáðîéíèõ ñèë ñòàíîâèëà 27 ìëí îñіá, òîäі ÿê ó ïðîòèâíèêà – 10 ìëí. Íà õіä 
ïîäіé íà ôðîíòàõ ó 1917 ð. êàðäèíàëüíî âïëèíóëè äâі îáñòàâèíè: Ëþòíåâà 
ðåâîëþöіÿ â Ðîñії, ó ðåçóëüòàòі ÿêîї áóëî ïîâàëåíî ìîíàðõіþ, і âñòóï ó âі-
éíó ÑØÀ. Ðîñіéñüêà ðåâîëþöіÿ ñòàëà äëÿ Íіìå÷÷èíè íåñïîäіâàíèì ïîäà-
ðóíêîì, ÿêèé âіäíîâèâ íàäії íà ïåðåìîãó. Îäíàê ïðî ìàñøòàáíèé íàñòóï 
ãîäі áóëî é äóìàòè. Íіìåöüêèé ãåíøòàá çîñåðåäèâ çóñèëëÿ íà äåñòàáіëіçà-
öії ñèòóàöії â Ðîñії, ïàðàëіçóþ÷è äії Òèì÷àñîâîãî óðÿäó, ÿêèé íå ìàâ íà-
ìіðó âіäìîâëÿòèñÿ âіä ñîþçíèöüêèõ çîáîâ’ÿçàíü і çàÿâëÿâ ïðî âіéíó «äî 
ïåðåìîæíîãî êіíöÿ». Íà Çàõіäíîìó ôðîíòі âïðîäîâæ 1917 ð. âіäáóâàëèñÿ 
çàòÿòі ñïðîáè ñîþçíèêіâ ïîòіñíèòè íіìåöüêі âіéñüêà, îñîáëèâî àêòèâíèìè 
â öüîìó áóëè ôðàíöóçè. Öі íàñòóïàëüíі îïåðàöії áóëè òàêèìè íåâäàëèìè, 
ùî їõ ðåçóëüòàòîì ñòàëè âіäêðèòі çàâîðóøåííÿ ó ôðàíöóçüêіé àðìії.

Погляд сучасника
Фрагмент із записок Михайла Єгоровича Алексєєва – мобілізованого

до російського війська селянина з с. Павлівка, на той час Мелітопольського 
повіту Таврійської губернії, за 1914–1917 рр.

Живемо ми поки що без царя… І солдати дізналися, що народ, робочі в Петер-
бурзі постали проти війни і безпорядку в царському домі, що він не керував… Я пі-
шов до другого кулемета, як раптом австрієць кричить:

– Рус, стріляти не будеш? Я принесу дещо. — І так пішов крик на північ далі. 
І ось невдовзі в окопах з’явилися газети. І в газетах описувалося, що в Петербурзі 
і Москві. І австрійці сказали:

– Досить, рус, воювати нам. Ви не стріляйте і ми теж не будемо.
Серед фронту зійшлися – наші солдати та австрійці і домовилися – удень не си-

діти в окопах, а гуляти зверху…
А потім нам почали говорити, що ось братаються вони і ви, а німці сильно напи-

рають на союзників наших – Францію та Англію. І нам кажуть, що з німцем заклю-
чати сепаратного миру не треба, треба його розбити, щоб він голову більше не 
піднімав. Але наші солдати говорили, що кому потрібна війна – нехай іде воює, а ми 
живими лишилися, не хочемо більше.

Велика війна 1914–1918 рр. і Україна: у 2 кн.
Кн. 2: Мовою документів і свідчень / відп. ред. О. Реєнт. Київ, 2015. С. 589–591.
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Ó 1918 ð. åêîíîìі÷íèé ñòàí Öåíòðàëüíèõ äåðæàâ äіéøîâ äî êðàéíüîãî
çàíåïàäó, à âñі ëþäñüêі ðåñóðñè äëÿ ïîïîâíåííÿ àðìії âæå áóëî âè÷åðïàíî.
Îñòàííіì øàíñîì äëÿ Íіìå÷÷èíè ïåðåëàìàòè õіä âіéíè íà ñâîþ êîðèñòü
áóâ ñåïàðàòíèé ìèð ç áіëüøîâèöüêîþ Ðîñієþ. Éîãî óêëàäåíî â áåðåçíі
1918 ð. â Áðåñòі-Ëèòîâñüêîìó. Óòіì âèõіä ç âіéíè Ðîñії íå áóâ ãàðàíòієþ íі-
ìåöüêîї ïåðåìîãè. Âåëèêà Áðèòàíіÿ і Ôðàíöіÿ òàêîæ ïåðåæèâàëè êðèçó
ëþäñüêèõ ðåñóðñіâ і ïðîñèëè ïðåçèäåíòà ÑØÀ Âóäðî Âіëñîíà ÿêíàéøâèäøå
ïî÷àòè ïåðåïðàâëÿòè äî Єâðîïè ùîìіñÿ÷íî 120 òèñ. àìåðèêàíñüêèõ âîÿ-
êіâ. Íіìåöüêå êîìàíäóâàííÿ ïîâèííî áóëî ïîñïіøàòè äî ïðèáóòòÿ àìåðè-
êàíñüêèõ ñîëäàòіâ äî Ôðàíöії.  Àëå é öüîãî ðàçó ïëàíè íіìåöüêîãî ãåíøòàáó
ïðîâàëèëèñÿ. Íà Çàõіäíîìó ôðîíòі äîñÿãòè âіä÷óòíîї ïåðåìîãè, äîñòàòíüîї
äëÿ óêëàäåííÿ ìèðó íà âèãіäíèõ óìîâàõ, íå âäàëîñÿ, õî÷à â ïåâíèé ìîìåíò
íіìåöüêі âіéñüêà é íàáëèçèëèñÿ äî Ïàðèæà íà âіäñòàíü ó êіëüêà äåñÿòêіâ
êіëîìåòðіâ. Òàêі ñàìі ðîç÷àðóâàííÿ ÷åêàëè íà íіìåöüêó àðìіþ íà Ñõіäíîìó
ôðîíòі: òóò íå íàñòóïèëî ñïîäіâàíîãî çàõîïëåííÿ íîâèõ âåëè÷åçíèõ òåðè-
òîðіé і ðåñóðñіâ òà ïðèäóøåííÿ áіëüøîâèçìó, ïіäíåñåííþ ÿêîãî íіìåöüêå
êîìàíäóâàííÿ ñàìî ñïðèÿëî.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте бойові дії на Західному фронті в 1917–1918 рр. Визначте їхні ха-

рактерні риси порівняно з бойовими діями попереднього періоду війни.
2. Як на хід Першої світової війни вплинула Російська революція 1917 р.? Поміркуйте,

чому війни часто призводять до революцій, соціальних потрясінь, політичних 
перево ротів.

3. Комп’єнське перемир’я
Âіä ïî÷àòêó âіéíè ïðîòèáîð÷і ñòîðîíè âèâ÷àëè ïèòàííÿ ùîäî ìîæëè-

âîñòі óêëàäåííÿ ìèðó. Çà ïîñåðåäíèöòâà íåéòðàëüíèõ äåðæàâ, çîêðåìà
ñêàíäèíàâñüêèõ, âîíè âåëè òàєìíі, ÷àñòіøå íåîôіöіéíі, ïåðåãîâîðè. Іí-
êîëè òàêі ðîçìîâè ïðîâàäèëè îñîáè, ÿêі íå ìàëè íà òå ïîâíîâàæåíü.

Áіëüø-ìåíø âіäêðèòî øëÿõіâ äî ñåïàðàò-
íîãî ìèðó øóêàâ õіáà ùî Âіäåíü, âіä÷óâà-
þ÷è, ùî áàãàòîíàöіîíàëüíà ìîíàðõіÿ âіéíè
íå âèòðèìàє. Íåîäíîðàçîâî çàêëèêàâ äî
ìèðó Ïàïà Ðèìñüêèé Áåíåäèêò XV. Âіí
àïåëþâàâ äî ïî÷óòòÿ õðèñòèÿíñüêîї ëþáîâі
é ñïðàâåäëèâîñòі, çàñòåðіãàâ âіä íèùіâíîãî
âïëèâó âіéíè íà êóëüòóðó é öèâіëіçàöіþ.
Іíіöіþþ÷è ïåðåìèð’ÿ, âіí âèêàçóâàâ ïîáîþ-
âàííÿ çà ìàéáóòíє õðèñòèÿíñüêîї Єâðîïè,
äå ïіä êіíåöü âіéíè äåäàëі àêòèâíіøèìè
ñòàâàëè àíòèêëåðèêàëüíі ñåðåäîâèùà.

Íàéåôåêòèâíіøîþ âèÿâèëàñÿ òàêòèêà
àìåðèêàíñüêîãî ïðåçèäåíòà Âóäðî Âіëñîíà.
Ñïîñòåðіãàþ÷è çà åêîíîìі÷íèì і ëþäñüêèì
çíåñèëåííÿì єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, âіí ïðî-
ïîíóâàâ «ìèð áåç ïåðåìîæöіâ», «ìèð ìіæ
ðіâíèìè». Ñàìå Âіë ñîíîâі «14 ïóíêòіâ»
ñòàëè ïіäñòàâîþ äëÿ ìèðíèõ ïåðåìîâèí
і âèçíà÷èëè ðåçóëüòàòè âіéíè. Àëüÿíòè íå
ìàëè íіÿêèõ ñèë ïðîòèñòàâèòè ñåáå àìåðè-

Після підписання перемир’я 
в Комп’єнському лісі. 11 листопада 

1918 р.
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êàíñüêîìó áà÷åííþ ïîâîєííîãî ñâіòó é àìáіöіÿì ÑØÀ ïîñіñòè ìіñöå ñâіòîâîãî 
ëіäå  ðà. Õòîçíà, ñêіëüêè áè ùå òðèâàëà âіéíà, ÿêáè íå ðîçâàë Àâñòðî-Óãîð-
ùèíè. Ñïðîáà öіñàðÿ Êàðëà І ó æîâòíі 1918 ð. âðÿòóâàòè ìîíàðõіþ, ïåðåòâî-
ðèâøè її íà ôåäåðàöіþ íàöіîíàëüíèõ äåðæàâ, óæå íіêîãî íå ìîãëà ïåðåêîíàòè. 
Íіõòî íå õîòіâ óìèðàòè çà іëþçіþ. Ñîëäàòè äóìàëè ïðî ïîâåðíåííÿ äîäîìó, 
÷èíîâíèêàì óæå áóëî áàéäóæå äî ìîíàðõії, íàöіîíàëüíі ëіäåðè âçÿëè êóðñ íà 
òâîðåííÿ îêðåìèõ äåðæàâ. Êîëèñü âåëèêà Àâñòðî-Óãîðùèíà áóëà âè÷åðïàíà 
ïîâíіñòþ. Êàðë І ïîãîäèâñÿ ïðèéíÿòè ïóíêòè Âóäðî Âіëñîíà. Çà òàêèõ óìîâ 
äëÿ Íіìå÷÷èíè ïðîäîâæåííÿ âіéíè áóëî íåìîæëèâå.

Ôîðìàëüíèì àêòîì çàâåðøåííÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè ñòàëî Êîìï’єíñüêå
ïåðåìèð’ÿ ìіæ äåðæàâàìè Àíòàíòè (Ôðàíöіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, ÑØÀ) òà 
їõíіìè ñîþçíèêàìè é Íіìå÷÷èíîþ, ÿêà çàçíàëà ïîðàçêè. Ïåðåìèð’ÿ áóëî 
ïіäïèñàíå íà ñâіòàíêó 11 ëèñòîïàäà 1918 ð. ó Êîìï’єíñüêîìó ëіñі Ïіâíі÷-
íîї Ôðàíöії ó ñàëîíі-âàãîíі ìàðøàëà Ôåðäèíàíäà Ôîøà. Âіä êâіòíÿ 1918 ð. 
Ôîø áóâ âåðõîâíèì ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì àðìіé äåðæàâ Àíòàí òè íà Çà-
õіäíîìó ôðîíòі. Âіäñòîþâàâ êîíöåïöіþ çàòÿæíîї îáîðîííîї âіéíè, ðîçðà-
õîâàíîї íà âèñíàæåííÿ ïðîòèâ íèêà. Íіìåöüêà äåëåãàöіÿ ïіñëÿ êіëüêàäåííèõ
ïåðåãîâîðіâ ïîãîäèëàñÿ íà âñі óìîâè, ÿêі âèñóíóëî ñîþçíå âіéñüêîâå êî-
ìàíäóâàííÿ. Ñîþçíèêè ñâÿòêóâàëè, îñîáëèâî ôðàíöóçè, çàáóâàþ÷è ïðî 
öіíó, ÿêó äîâåëîñÿ çàïëàòèòè çà öþ іëþçіþ âåëèêîї ïåðåìîãè. Íіìöі æ, äî-
ðó÷èâøè ïіäïèñàòè ïåðåìèð’ÿ öèâіëüíèì ïîëіòèêàì, ïåðåêîíóâàëè ñåáå â 
òîìó, ùî їõíÿ àðìіÿ âіéíó íå ïðîãðàëà.

Óãîäà ïðî ïåðåìèð’ÿ ìàëà 34 ñòàòòі, íàïðàâëåíі íà òå, ùîá íå äàòè 
ìîæëèâîñòі Íіìå÷÷èíі ïî÷àòè íîâó âіéíó. Êîìï’єíñüêå ïåðåìèð’ÿ ïåðåä-
áà÷àëî ïðèïèíåííÿ âîєííèõ äіé; âèâåäåííÿ íіìåöüêèõ âіéñüê іç îêóïîâà-
íèõ íèìè íà Çàõîäі òåðèòîðіé (Áåëüãії, Ôðàíöії, Ëþêñåìáóðãó, Åëüçàñó 
і Ëîòàðèíãії); î÷èùåííÿ ëіâîãî áåðåãà Ðåéíó і ñòâîðåííÿ äåìіëіòàðèçîâà-
íîї çîíè íà éîãî ïðàâîìó áåðåçі; åâàêóàöіþ íіìåöüêèõ âіéñüê ç Àâñòðî-
Óãîðùèíè, Ðóìóíії, Òóðå÷÷èíè òà êàïіòóëÿöіþ íіìå öüêèõ âіéñüê ó Ñõіäíіé 
Àôðèöі; ïåðåäà÷ó ñîþçíèêàì ÷àñòèíè îçáðîєíü і òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ; 
ðîççáðîєííÿ òà іíòåðíóâàííÿ íіìåöüêèõ âіéñüêîâèõ êîðàáëіâ; íåãàéíå ïî-
âåðíåííÿ íà áàòüêіâùèíó âіéñüêîâîïîëîíåíèõ äåðæàâ Àíòàíòè; çâіëü-
íåííÿ òåðèòîðіé êîëèøíüîї Ðîñіéñüêîї іìïåðії ó âèçíà÷åíèé ñîþçíèêàìè 
òåðìіí; âіäìîâó Íіìå÷÷èíè âіä ñåïàðàòíèõ Áðåñò-Ëèòîâñüêîãî і Áóõàðåñò-
ñüêîãî ìèðíèõ äîãîâîðіâ. Óêëàäåíå íà 36 äíіâ Êîìï’єíñüêå ïåðåìèð’ÿ íå-
îäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàëè. Ç äåÿêèìè çìіíàìè âîíî äіÿëî äî óêëàäåííÿ 
Âåðñàëüñüêîãî ìèðíîãî äîãîâîðó 1919 ð. 

Запитання і завдання
1. Поміркуйте, що стало передумовою завершення Першої світової війни. Чому війна 

тривала так довго? 
2. Схарактеризуйте статті Комп’єнського перемир’я. Перегляньте художній фільм 

«Щасливого Різдва» (реж. К. Каріон, 2005 р.) і підготуйте відгук на нього.

4. Наслідки війни: політичний, матеріальний, соціальний 
і духовний виміри
Ó Ïåðøіé ñâіòîâіé âіéíі âçÿëî ó÷àñòü 38 äåðæàâ ç íàñåëåííÿì ó ïіâòîðà 

ìіëüÿðäà îñіá, ùî äîðіâíþâàëî 3/4 óñüîãî íàñåëåííÿ ñâіòó òîãî ÷àñó. Ó õîäі 
âіéíè áóëî ìîáіëіçîâàíî äî âіéñüêà áëèçüêî 70 ìëí îñіá. Çàãàëüíі âіé-
ñüêîâі âòðàòè (òîáòî êіëüêіñòü óáèòèõ, ïîìåðëèõ âіä ðàí і õâîðîá, ïîðàíå-
íèõ, ïîëîíåíèõ, ïðîïàëèõ áåçâіñòè) Öåíòðàëüíèõ äåðæàâ і êðàїí Àíòàíòè 
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îáðàõîâóþòü ùîíàéìåíøå íà 38 ìëí îñіá, ó òîìó ÷èñëі áëèçüêî 9 ìëí çà-
ãèáëèìè. Àíòàíòі é ñîþçíèêàì óäàëîñÿ ìîáіëіçóâàòè ìàéæå âäâі÷і áіëüøі
ëþäñüêі ðåñóðñè, àëå é ñóêóïíі їõíі âòðàòè áóëè òåæ ñóòòєâî âèùèìè.
Íàéáіëüøå âîÿêіâ ïîëÿãëî â àðìіÿõ Íіìå÷÷èíè (1,8 ìëí), Ðîñії (1,7 ìëí), 
Ôðàíöії (1,4 ìëí), Àâñòðî-Óãîðùèíè (1,2 ìëí), Âåëèêîї Áðèòàíії (900 òèñ.,
ðàçîì ç Êàíàäîþ, Àâñòðàëієþ, Íîâîþ Çåëàíäієþ, Ïіâäåííîþ Àôðèêîþ, Іí-
äієþ òà іíøèìè êîëîíіÿìè). Ó õîäі âіéíè çàãèíóëî áіëüø íіæ ìіëüéîí öè-
âіëüíèõ îñіá. Òîáòî çàãàëüíà êіëüêіñòü çàãèáëèõ ó õîäі Ïåðøîї ñâіòîâîї
âіéíè ñòàíîâèòü ïîíàä 10 ìëí îñіá.

Çàâäàííÿ

Ðîçãëÿíüòå ãðàôіêè.
ßêі âèñíîâêè ìîæíà
çðîáèòè íà їõíіé ïіäñòàâі?

Витрати на воєнні потреби 
в 1914–1918 рр. (у млрд доларів)

Втрати серед мобілізованих 
(у %)

Ñòàòèñòèêà, ÿêîþ ïîñëóãîâóþòüñÿ іñòîðèêè, íå âðàæàє òàê ñèëüíî, ÿê
ãîðå êîíêðåòíîї ëþäèíè. Áàãàòîìіëüéîííі âіéñüêîâі òà öèâіëüíі âòðàòè
ñêëàäàëèñÿ ç ëþäñüêèõ òðàãåäіé. Çàãèáëèìè íà ôðîíòі áóëè ïåðåâàæíî
ìîëîäі íåîäðóæåíі ÷îëîâіêè òà þíàêè. Íàäòî âèñîêèé ïîêàçíèê ñìåðò-
íîñòі áóâ ñåðåä ìîëîäøèõ îôіöåðіâ. Öі ìîëîäі ëþäè îòðèìàëè íàçâó «âòðà-
÷åíå ïîêîëіííÿ». Òÿãàð їõíüîї âіéñüêîâîї ñëóæáè, çàãèáåëі ÷è êàëіöòâ
ìàëè íåñòè їõíі ðîäèíè, ïåðåäóñіì æіíêè. Ñîöіàëüíî-ïñèõîëîãі÷íà öіíà
Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè, ÿê âіäçíà÷àþòü іñòîðèêè, áóëà íàäòî âèñîêîþ.
«Äî âòðà÷åíîãî ïîêîëіííÿ ìîëîäèõ ÷îëîâіêіâ äîäàëîñÿ ïîêèíóòå ïîêî-
ëіííÿ ìîëîäèõ óäіâ і ñàìîòíіõ ñòàðèõ äіâ, ÷èї øàíñè ìàòè â æèòòі ïàðó
çíèêëè ç їõíіìè êîõàíèìè â îêîïíіé áàãíþöі», – ïèøå іñòîðèê Íîðìàí
Äåéâіñ. Äåìîãðà ôі÷íі äèñïðîïîðöії (çîêðåìà, ïåðåâàãà æіíî÷îї ñòàòі, ÿêà
óòâî ðèëàñÿ), ìîðàëüíèé і ôіçіîëîãі÷íèé ñòðåñ, ÿêèé ïåðåíåñëè æіíêè, 
ìàëè äàëåêîñÿæíі íàñëіäêè. Ëþäñòâî ñòàëî æîðñòîêіøèì і öèíі÷íіøèì:
ïîëі  òè÷ íі ïåðåêîíàííÿ ñòàâàëè âèùèìè çà ëþäñüêå æèòòÿ.

Ñêàçàòè, ùî Єâðîïà ïіñëÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè ëåæàëà â ðóїíàõ, áóäå
ïåðåáіëüøåííÿì. Îäíàê ðóéíóâàííÿ é ìàòåðіàëüíі âòðàòè â ïðèôðîíòîâèõ
ðàéîíàõ áóëè âåëè÷åçíі. Áåçïîñåðåäíіì òåàòðîì áîéîâèõ äіé ñòàëè é óêðà-
їíñüêі çåìëі. Æîäåí ïîïåðåäíіé çáðîéíèé êîíôëіêò íå ìàâ òàêîãî âïëèâó
íà  åêîíîìіêó äåðæàâ, ùî âîþâàëè. Ìàñøòàáè âіéíè òà її ìàòåðіàëüíі ïî-
òðåáè ïðèçâåëè äî ðîçøèðåííÿ âіéñüêîâîї ïðîìèñëîâîñòі, ïåðåâåäåííÿ
ïіäïðèєìñòâ öèâіëüíîãî õàðàêòåðó íà âèðîáíèöòâî âіéñüêîâîї ïðîäóêöії.
Âіéñüêîâі çàâîäè îòðèìóâàëè çíà÷íі ïðèáóòêè. Â óìîâàõ âіéíè óðÿäè áіëü-
øîñòі äåðæàâ íàìàãàëèñÿ ñòâîðèòè ìåõàíіçì åêîíîìі÷íîãî ðåãóëþâàííÿ
é òèì ñàìèì êîíòðîëþâàòè òðàíñïîðò і ïðîìèñëîâіñòü, òîðãіâëþ é áàíêè.
Àëå óíèêíóòè åêîíîìі÷íîãî ñïàäó íå âäàëîñÿ.
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Погляд історика
Війна створила сприятливі умови для розвитку науки і спричинилася до технічного 

поступу. Під таким кутом зору вона була значним кроком вперед, натомість з мораль-
ного погляду – великим кроком назад. Війна – це моральне варварство, зневаження 
людських прав, засад європейського гуманізму. Після закінчення вона мала істотний 
вплив на бруталізацію політичного життя в Європі. Тому не дивує популярність напри-
кінці війни пацифістських гасел і закликів до миру за будь-яку ціну. Ці ідеї знаходили 
широкий відголос ще й тому, що війна мала негативні наслідки для господарства 
й якості життя мешканців Європи. Навіть ті, котрі виграли, по суті програли.

Chwalba A. Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918. Kraków, 2014. S. 622.

Ó Єâðîïі áóëî áàãàòî âòіêà÷іâ âіä âіéíè. Âіéíà çàïî÷àòêóâàëà íåáà÷åíі 
çà ìàñøòàáàìè ìіãðàöіéíі ïðîöåñè (çäåáіëüøîãî ïðèìóñîâі â îñíîâі). Çîíîþ 
áіæåíñüêîãî ðóõó, çîêðåìà, ñòàëè âñі óêðàїíñüêі ðåãіîíè: Âîëèíü і Ãàëè ÷èíà 
ââàæàëèñÿ éîãî åïіöåíòðîì, çâіäêè éøëè îñíîâíі ïîòîêè âèñåëåíöіâ. Íåçíà÷-
íîþ ìіðîþ öåé ïðîöåñ çà÷åïèâ і Ïîäіëëÿ, ðåøòà ãóáåðíіé áóëà ìіñöÿìè ïðî-
õîäæåííÿ і ðîçñåëåííÿ. Äî îñåíі 1915 ð. íà òåðåíàõ Óêðàїíè çàôіêñîâàíî 
áëèçüêî 4 ìëí áіæåíöіâ. Âіä÷óâàëàñÿ ìàðãіíàëіçàöіÿ ñóñïіëüñòâà, âòðàòà çíà-
÷íîþ éîãî ÷àñòèíîþ òðàäèöіéíèõ öіííîñòåé. Íà äîäà÷ó äî öüîãî ïіä êіíåöü 
âіéíè êîíòèíåíòîì ïîøèðèëàñÿ íàéáіëüøà ïàíäåìіÿ іç ÷àñіâ «÷îðíîї ñìåðòі» 
(ïàíäåìії ÷óìè â XIV ñò.). Òàê çâàíà іñïàíêà (ïàíäåìіÿ ãðèïó â 1918–1919 ðð.) 
«óáèëà» áіëüøå єâðîïåéöіâ, íіæ âіéíà.

Ó Öåíòðàëüíіé і Ñõіäíіé Єâðîïі ñòàðèé ëàä áóëî çðóéíîâàíî âùåíò. Âå-
ëèêà âіéíà ñïðè÷èíèëà ðîçïàä äåðæàâ-іìïåðіé, ïіäâåëà ðèñêó ïіä åïîõîþ 
ìîíàðõіâ (Íіìå÷÷èíà, Òóðå÷÷èíà, Àâñòðіÿ òà Ðîñіÿ ñòàëè ðåñïóáëіêàìè),
âèâіëüíèëà íàöіîíàëüíі ðóõè (ó òîìó ÷èñëі àêòóàëіçóâàëà é óêðàїíñüêå ïè-
òàííÿ) ç іìïåðñüêèõ äåðæàâíèõ ëåùàò, àêòèâіçóâàëà ñóñïіëüíі ðóõè â äî-
ìіíіîíàõ і êîëîíіÿõ. Ó ðåçóëüòàòі âèíèêëà íèçêà íåçàëåæíèõ íàöіîíàëüíèõ 
äåðæàâ. Óòіì, êîæíà ç íèõ ìàëà ïðåòåíçії äî ñâîїõ ñóñіäіâ. Âåëèêó ÷àñ-
òèíó êîíòèíåíòó é äàëі ïîãëèíàëè íåïðèìèðåííі êîíôëіêòè. Óñóïåðå÷ 
ñïîäіâàííÿì, ùî öå áóäå îñòàííÿ âåëèêà âіéíà â іñòîðії ëþäñüêîї öèâіëіçà-
öії, âîíà ñòàëà òіëüêè âñòóïîì äî òîãî, ùî âіäáóëîñÿ â 1939–1945 ðð.

Запитання і завдання
1. Підготуйте тези доповіді про наслідки Першої світової війни. Що дало підстави су-

часному історику, розмірковуючи про результати війни, написати: «Навіть ті, ко-
трі виграли, по суті програли»?

2. Як ви розумієте вислів «втрачене покоління», який застосовують для характерис-
тики соціальних наслідків Першої світової війни? З’ясуйте історію виникнення 
цього вислову. Як тему «втраченого покоління» відображено в літературі?

З   
   

1. Як ви розумієте зміст вислову «українська перспектива Великої війни»? Чому Першу 
світову війну українські історики називають «генератором можливостей»?

2. Наведіть аргументи на користь твердження про те, що Перша світова війна позна-
чила межу двох епох: завершила ХІХ і стала прологом ХХ століття.

3. Спираючись на текст підручника й додаткові джерела інформації, укладіть баланс 
Першої світової війни, беручи до уваги її військовий, економічний, технічний, соці-
альний, психологічний та інші виміри.
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Розд �л  2 
Соціальні та національні 

революції в Європі.
Українська революція

Ïåðøà ñâіòîâà âіéíà çóìîâèëà ðîçïàä ÷îòèðüîõ іìïåðіé – Ðîñіéñüêîї,
Àâñòðî-Óãîðñüêîї, Íіìåöüêîї é Îñìàíñüêîї. Ôіíàë êîæíîї ìàâ ðіçíі ïðè-
÷èíè, ïåðåáіã і íàñëіäêè. Íà ÷åòâåðòîìó ðîöі âіéíè ìàñøòàáè æåðòâ і 
ðóéíóâàíü óñå âàæ÷å áóëî âèïðàâäàòè. Ñîëäàòè â óìîâàõ ïîçèöіéíîї âіé íè 
íå ðîçóìіëè ñåíñó ïåðåáóâàííÿ â îêîïàõ і ãàñëà «âіéíà äî ïåðåìîæíîãî
êіíöÿ». Ó ñóñïіëüñòâàõ ïðîòèáîð÷èõ äåðæàâ íàðîñòàëè âòîìà âіä âіéíè
é áàæàííÿ çìіí. Çíîâó ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî ïåðåîñìèñëåííÿ âіäíîñèí
ìіæ ëþäèíîþ, ñóñïіëüñòâîì і äåðæàâîþ. Ñâіòîâà âіéíà âіäêðèâàëà é ìîæ-
ëèâîñòі: ÿêùî íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. æîäíèé íàðîä íå ìіã ðîçðàõîâóâàòè íà 
óñïіõ ó ïîâñòàííі ïðîòè іìïåðії, òî ïіä ÷àñ ãëîáàëüíîãî êîíôëіêòó òàêà
éìîâіðíіñòü çðîñòàëà. Îçíàêîþ ðåâîëþöіéíèõ ïîòðÿñіíü, ÿêі îõîïèëè
єâðî ïåéñüêі äåðæàâè íàïðèêіíöі âіéíè, áóëî ïåðåïëåòåííÿ ñîöіàëüíèõ і
íàöіîíàëüíèõ ÷èííèêіâ. Øèðîêі âåðñòâè íàñåëåííÿ âèìàãàëè ðіâíèõ ïðàâ
і ìîæëèâîñòåé, à ç òî÷êè çîðó íàöіîíàëüíèõ ðóõіâ âèðіøèòè íàçðіëі ïè-
òàííÿ ìîæíà áóëî ëèøå â ìåæàõ ñàìîñòіéíîãî іñíóâàííÿ. Ðåâîëþöії áóëè 
ðåàêöієþ íà áіëü, âòðàòè, íåñïðàâåäëèâіñòü, áåççìіñòîâíіñòü æåðòâ, à 
âîäíî÷àñ – íàäієþ íà êðàùå æèòòÿ, ñòâîðåííÿ íîâîãî, êîìôîðòíîãî
ñâіòó. Íå âñі ñïîäіâàííÿ ìàëè ïіäñòàâè òîæ íå âñі é ñïðàâäèëèñÿ.ñïîäіâàíííííííÿíÿíÿíÿíÿíÿíÿíÿíÿíÿíÿ ììììììììììàëàëàëàëàëàëàëàëàëàëèèèèèèèèèè ïіïіïіïіïіïіïіïіïіïіäñäñäñäñäñäñäñäñäñäñòàòàòàòàòàòàòàòàòàòàâèâèâèâèâèâèâèâèâèâè,, ,,,,, òîòîòîòîòîòîòîòîòîòîææææææææææ íåíåíåíåíåííííí  âñі é ñïðàâäèëèñÿ.

ÏÐÀÖÞЄÌÎ ÒÂÎÐ×Î

1.  Пригадайте, що вам відомо про революції в українській та все-
світній історії. Дайте власне визначення поняття «революція».

2. Підготуйте есе на тему «Що хотіли змінити українці під час 
революції 1917–1921 рр.?».

3.  Підберіть цитати й ілюстрації на тему «Образи революцій у худож-
ній літературі та образотворчому мистецтві». Поміркуйте, які 
ознаки й символи революцій виокремлювали автори.
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§ 6. Російська революція 1917 р.

1. Падіння монархії в Росії
Õî÷ ðîñіéñüêå ñóñïіëüñòâî áóëî ìàëî ïіäãîòîâëåíèì äî äåìîêðàòè÷íèõ

ïåðåòâîðåíü, ç äðóãîї ïîëîâèíè 1916 ð. êðèçà ìîíàðõі÷íîãî ïðàâëіííÿ 
ñòàëà î÷åâèäíîþ. Ïîì’ÿêøèòè íåâäîâîëåííÿ áóëî ìîæíà òіëüêè ðіøó-
÷èìè çàõîäàìè. Ó íàðîäі ïîÿñíþâàëè ïðîáëåìè áåçäàðíèì ïðàâëіííÿì 
Ìèêîëè ІІ. Äî îá’єêòèâíèõ ïðè÷èí (íàðîñòàííÿ ïðîäîâîëü÷îї êðèçè, ìîáі-
ëіçàöії ðåñóðñіâ äëÿ ôðîíòó) äîäàëîñÿ íåãàòèâíå ñïðèéíÿòòÿ іìïåðàòîð-
ñüêîї ðîäèíè. Ìіøåííþ äëÿ çâèíóâà÷åíü áóëà іìïåðàòðèöÿ Îëåêñàíäðà
÷åðåç íіìåöüêå ïîõîäæåííÿ. Çíà÷íèé âïëèâ ïðè äâîðі ìàâ Ãðèãîðіé Ðàñ-
ïóòіí, êîëèøíіé ñåëÿíèí, ÿêèé ñïåêóëþâàâ íà ìіñòè÷íèõ çäіáíîñòÿõ.
Óíàñëіäîê çìîâè íàïðèêіíöі 1916 ð. Ðàñïóòіíà âáèòî, îäíàê ñïðàâ öå íå 
ïîëіïøèëî. Ìèêîëà ІІ âòðà÷àâ âàæåëі óïðàâëіííÿ. Ïåðåáóâàþ÷è ïіä òèñ-
êîì ðіçíèõ óãðóïîâàíü, âіí ðîçóìіâ ïðèðå÷åíіñòü ñàìîäåðæàâñòâà, îäíàê 
íå çíàâ, ÿê äіÿòè. Ñïðîáè іìïåðàòîðà ñïåðòèñÿ íà óðÿä çàçíàâàëè íåâäà÷і:
÷èíîâíèêàì áóëî ïðîñòіøå çàñïîêîþâàòè ìîíàðõà, íіæ çíàéîìèòè ç ðå-
àëüíèì ñòàíîì ñïðàâ і íàðàæàòèñÿ íà ãíіâ.

Ó âèïàäêó ïàäіííÿ ìîíàðõії єäèíèì çàêîííèì îðãàíîì âëàäè çàëèøà-
ëàñü îáðàíà â 1912 ð. IV Äåðæàâíà äóìà. Õî÷à áіëüøіñòü ó íіé ìàëè êîí-
ñåðâàòîðè, Äóìó ââàæàëè îïîçèöіéíîþ äî ìîíàðõà. Îñåðåäêîì îïîçèöії 
áóâ óòâîðåíèé ó 1915 ð. Ïðîãðåñèâíèé áëîê (ïðîãðåñèñòè, êàäåòè é îêòÿá-
ðèñòè). Ëіäåð êàäåòіâ і ñèìâîë ðîñіéñüêèõ ëіáåðàëіâ Ïàâëî Ìіëþêîâ ñòâåð-
äæóâàâ, ùî âëàäà áîїòüñÿ ðåâîëþöії é íàâìèñíå ïîñèëþє áåçëàä ó êðàїíі. 
Ãîëîâà Äóìè, ëіäåð îêòÿáðèñòіâ Ìèõàéëî Ðîäçÿíêî çàêëèêàâ Ìèêîëó ІІ
çóïèíèòè ðîçâàë êðàїíè. Âіí ñòâåðäæóâàâ, ùî «ó õâèëþ ãðіçíîї íåáåçïåêè 
íàéãіðøà ïîëіòèêà – çàêðèâàòè î÷і íà âñþ ñåðéîçíіñòü ñèòóàöії. Ïîòðіáíî 
ñìіëèâî äèâèòèñÿ â її îáëè÷÷ÿ, àäæå òîäі íå âèêëþ÷åíà éìîâіðíіñòü çíà-
éòè ÿêèéñü ùàñëèâèé âèõіä». Öèì âèõîäîì ðîñіéñüêі ëіáåðàëè ââàæàëè
îáìåæåííÿ ïîâíîâàæåíü ìîíàðõà і ôîðìóâàííÿ óðÿäó íàðîäíîї äîâіðè.
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Ó õîëîäíó çèìó 1916–1917 ðð. ñèòóàöіÿ 
ñóòòєâî ïîãіðøèëàñÿ. Ïî÷àëèñÿ ïåðåáîї ç 
ïðîäîâîëüñòâîì і ïàëèâîì, çóïèíÿëèñÿ 
ïіäïðèєìñòâà. Âñþäè î÷іêóâàëè çàâîðó-
øåíü. Âèêîíàâöі ñàáîòóâàëè ðîçïîðÿ-
äæåííÿ âëàäè: íå áóëî âèêîíàíî íàêàç 
çàáîðîíèòè äåìîíñòðàöії, ïðèçóïèíèòè äі-
ÿëüíіñòü Äóìè, ïîñèëèòè öåíçóðó; ìіíі-
ñòðè íå ïðèõîäèëè íà çàñіäàííÿ óðÿäó. 
23 ëþòîãî 1917 ð., ïіñëÿ âіä’їçäó Ìè-
êîëè ІІ ó ñòàâêó Âåðõîâíîãî ãîëîâíîêî-
ìàíäóâà÷à â Ìîãèëüîâ, ó Ïåòðîãðàäі 
ïî÷àëèñÿ îðãàíіçîâàíі ñîöіàë-äåìîêðà-
òàìè áàãàòîòèñÿ÷íі ïðîòåñòè ïіä ãàñëàìè 
«Ãåòü âіéíó!», «Ãåòü ñàìîäåðæàâñòâî!». Ïî-
ëіöіÿ âіäêðèëà âîãîíü, æåðòâàìè ÿêîãî 
ñòàëè äåñÿòêè âáèòèõ і ïîðàíåíèõ. Ïåòðî-
ãðàäñüêèé ãàðíіçîí âіäìîâèâñÿ âèñòóïèòè 
ïðîòè ïðîòåñòóþ÷èõ. Âіéñüêîâі, ïåðåâàæ-
íî êîëèøíі ñåëÿíè é ðîáіòíèêè, óñòàíî-
âèëè êîíòðîëü íàä ñòîëèöåþ. 

Äåñÿòêè òèñÿ÷ îñіá çіáðàëèñÿ áіëÿ Òàâ-
ðіéñüêîãî ïàëàöó, äå çàñіäàëà Äóìà. Âîíè
âèìàãàëè âіä äåïóòàòіâ âçÿòè âіäïîâіäàëü-
íіñòü çà äîëþ äåðæàâè. 27 ëþòîãî ñòâî-
ðåíî Òèì÷àñîâèé êîìіòåò Äåðæàâíîї äóìè
äëÿ íàâåäåííÿ ïîðÿäêó â ñòîëèöі, ÿêèé
î÷îëèâ Ì. Ðîäçÿíêî. Äî éîãî ñêëàäó óâі-

éøëè ïðåäñòàâíèêè Ïðîãðåñèâíîãî áëîêó, ëіäåð ôðàêöії ìåíøîâèêіâ, ñî-
öіàëіñò ç Ãðóçії Ìèêîëà ×õåїäçå é ëіäåð òðóäîâèêіâ Îëåêñàíäð Êåðåíñüêèé.
Ìèêîëà ІІ íå íàäàâ çíà÷åííÿ òðèâîæíèì çâіñòêàì ç Ïåòðîãðàäà. Âіí íàêà-
çàâ ïðèäóøèòè çàâîðóøåííÿ é çіáðàòè âіðíі âіéñüêà, îäíàê çðîáèòè öå íå 
âäàëîñÿ. Іìïåðàòîð âèїõàâ äî Öàðñüêîãî Ñåëà, àëå íå çìіã òóäè äіñòàòèñÿ.
1 áåðåçíÿ 1917 ð. âіí çóïèíèâñÿ ó Ïñêîâі, äå ðîçòàøîâóâàâñÿ øòàá Ïіâíі÷-
íîãî ôðîíòó. Àêò ïðî âіäðå÷åííÿ Ìèêîëà ІІ ïіäïèñàâ ó âàãîíі ïîїçäà 2 áå-
ðåçíÿ. Â îñòàííіé ìîìåíò âіí çìіíèâ ðіøåííÿ ïðî íàñòóïíèêà íà êîðèñòü
ìîëîäøîãî áðàòà Ìèõàéëà, îäíàê òîé òèòóëó âæå íå ïðèéíÿâ.

Погляд сучасника
Я також хотів бути королем народу, одним з народу, а став самодержцем. Моє

ім’я перетворилося на символ усього злого й жорстокого у світі. Це було моєю тра-
гедією. Я став тим, що сам ненавидів усією моєю душею. Декілька разів я заводив
розмову з моїм батьком… Одного разу він відповів мені коротко та суворо: «Само-
держці повинні управляти залізною рукою або зовсім відмовитися від трону». Це
правда. Середнього шляху немає. Я добре пам’ятаю слова мого батька. Я не міг 
правити залізною рукою, і тому я відмовився від трону… Я сам відчував, що насту-
пає страшна катастрофа. Я не знав, як діяти. Одна думка про катастрофу змушу-
вала мене тремтіти… Російський народ був як маленька дитина. Він справляв на
мене враження маленької дитини, яка прокидається вночі та плаче від болю… Я ні-
коли не цінував трон так високо, щоб погодитися принести йому в жертву любов і
відданість моєї дружини і дітей.

Романов Н. Исповедь бывшего царя. Нью-Йорк, 1918. С. 7, 11, 18, 34.

Микола ІІ з родиною

Черга за хлібом у Петрограді.
Початок 1917 р.
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Запитання і завдання
1. Назвіть причини падіння монархії в Росії в 1917  р. та окресліть шляхи виходу з 

кризи, які пропонували російські політики.
2. Проаналізуйте спогади Миколи ІІ про відречення від трону й поясніть його мотиви. 

Як ви вважаєте, чи інша людина на його місці могла б діяти інакше?

2. Тимчасовий уряд: склад і політика. Ради робітничих, 
солдатських і селянських депутатів 
Õî÷ ïîâàëèòè öàðèçì áóëî íàïðî÷óä ëåãêî, çíàéòè éîìó çàìіíó, ïðè-

éíÿòíó äëÿ âñіõ, âèÿâèëîñÿ íàäçâè÷àéíî âàæêî. 1 áåðåçíÿ 1917 ð. áóëî 
ñòâîðåíî Òèì÷àñîâèé óðÿä íà ÷îëі ç êíÿçåì Ãåîðãієì Ëüâîâèì. Ç-ïîìіæ 
âïëèâîâèõ ïîëіòèêіâ äî íüîãî óâіéøëè Ï. Ìіëþêîâ, Î. Ãó÷êîâ і Î. Êåðåí-
ñüêèé. Òèì÷àñîâèé óðÿä ïî÷àâ ëіáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷íі ðåôîðìè: àìíіñ-
òóâàâ ïîëіòâ’ÿçíіâ, àíîíñóâàâ íà îñіíü 1917 ð. âèáî ðè äî Óñòàíîâ÷èõ 
çáîðіâ íà ïіäñòàâі çàãàëüíîãî é ðіâíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà, ïðîãîëîñèâ äåìî-
êðàòè÷íі ñâîáîäè, çàìіíèâ ïîëіöіþ íàðîäíîþ ìіëіöієþ, âіäìіíèâ ñìåðòíó
êàðó. Íà ìіñöÿõ çàìіñòü ãóáåðíàòîðіâ ïðèçíà÷åíî êîìіñàðіâ Òèì÷àñîâîãî
óðÿäó, ïåðåâàæíî çà ðåêîìåíäàöіÿìè çåìñòâ.

Òèì÷àñîâèé óðÿä íå ìàâ ðåàëüíîї âëàäè, îñêіëüêè àäìіíіñòðàöіÿ ïåðåáó-
âàëà â õàîñі. Íàéáіëüøîþ ïðîáëåìîþ äëÿ Ðîñії áóëà âіéíà. Ìîáіëіçîâàíі äî 
âіéñüêà ïîâ’ÿçóâàëè ç ðåâîëþöієþ íàäії íà ïîâåð-
íåííÿ äîäîìó. Ç іíøîãî áîêó, íà Òèì÷àñîâèé óðÿä,
ÿêèé âіäðàçó âèçíàëè ÑØÀ, Ôðàíöіÿ, Âåëèêà
Áðèòàíіÿ , òèñíóëè ñîþçíèêè ïî Àíòàíòі. Ìіëþêîâ
18 êâіòíÿ 1917 ð. íàäіñëàâ їì íîòó, ó ÿêіé çàïåâíèâ,
ùî Ðîñіÿ ïðîäîâæèòü âіéíó äî ïåðåìîæíîãî êіíöÿ.
Öå ñïðè÷èíèëî êâіòíåâó êðèçó Òèì÷àñîâîãî óðÿäó.
Ìіëþêîâ і Ãó÷êîâ ïіøëè ó âіäñòàâêó. Áóëî ñôîðìî-
âàíî êîàëіöіéíèé óðÿä çà ó÷àñòі åñåðіâ і ìåíøîâèêіâ.
Іíøèì ïîëіòè÷íèì öåíòðîì ó êðàїíі ñòàëà Ïåòðî-

ãðàäñüêà ðàäà ðîáіòíè÷èõ і ñîëäàòñüêèõ äåïóòàòіâ,
ïåðøå çàñіäàííÿ ÿêîї âіäáóëîñÿ 27 ëþòîãî 1917 ð.
Íà íüîìó îáðàëè Âèêîíàâ÷èé êîìіòåò Ðàäè, ÿêèé
î÷îëèâ Ì. ×õåїäçå. Ó ñêëàäі ðàäè ïåðåâàæàëè ìåí-
øîâèêè é åñåðè, à çàñіäàííÿ ïðîõîäèëè ÿê ñòèõіéíі
ìіòèíãè. Íàêàçîì № 1 Ïåòðîãðàäñüêîї ðàäè âіä 1 áå-
ðåçíÿ 1917 ð. ïåðåäáà÷àëîñÿ îáèðàòè ó âіéñüêàõ êî-
ìіòåòè ç íèæ÷èõ ÷èíіâ. Öå îñòàòî÷íî ïіäіðâàëî ðîëü
îôіöåðіâ і áîєçäàòíіñòü àðìії. Ïðîòÿãîì êіëüêîõ íà-
ñòóïíèõ ìіñÿöіâ Ðàäè ðîáіòíè÷èõ, ñîëäàòñüêèõ і ñå-
ëÿíñüêèõ äåïóòàòіâ âèíèêàëè â áàãàòüîõ ìіñöåâîñòÿõ,
ñòâîðþþ÷è àëüòåðíàòèâíі äî Òèì÷àñîâîãî óðÿäó òà
éîãî êîìіñàðіâ îñåðåäêè âëàäè. Òàê ó Ðîñії ïî÷àâñÿ
ïåðіîä «äâîâëàääÿ». Ðàäè ìàëè íà ìåòі ðîçâèâàòè
ðåâîëþöіéíі ïåðåòâîðåííÿ àæ äî ïåðåõîäó âëàäè äî
òðóäÿùèõ âåðñòâ. Їõ іäåîëîãіþ іñòîðèêè âèçíà÷àþòü
ÿê «íàðîäíó ôіëîñîôіþ äîіíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëü-
ñòâà», ïðàãíåííÿ íàðîäó äî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Áіëü-
øîâèêè æ âèêîðèñòàëè ðàäè ÿê іíñòðóìåíò äëÿ
çàõîïëåííÿ âëàäè.

Георгій Львов

Олександр Керенський
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Áіëüøîâèêè àêòèâíî äîëó÷èëèñÿ äî ðåâîëþöіéíèõ ïîäіé òðîõè ïіç-
íіøå. Ó ëþòîìó 1917 ð. їõíі ëіäåðè ùå ïåðåáóâàëè â åìіãðàöії àáî
óâ’ÿçíåííі. 3 êâіòíÿ 1917 ð. â îïëîìáîâàíîìó âàãîíі ç Íіìå÷÷èíè äî Ïå-
òðîãðàäà ïðèáóâ Ëåíіí. Éîãî ïîâåðíåííþ â Ðîñіþ, çà ïîñåðåäíèöòâà íі-
ìåöüêèõ ñîöіàëіñòіâ, ñïðèÿâ êàéçåð Âіëüãåëüì ІІ. Ó «Êâіòíåâèõ òåçàõ» 
Ëåíіí ïðîãîëîñèâ ïåðåõіä âіä «áóðæóàçíîї» äî ïðîëåòàðñüêîї, ñîöіàëіñòè÷-
íîї ðåâîëþöії, íàìіð çàâåðøèòè âіéíó é ïîâàëèòè Òèì÷àñîâèé óðÿä. Ëі-
äåðè áіëüøîâèêіâ ðîçõèòóâàëè ñèòóàöіþ, âñòàíîâëþâàëè êîíòðîëü íàä
ðàäàìè é âè÷іêóâàëè ìîìåíò äëÿ çàõîïëåííÿ âëàäè.

Ñòàíîâèùå Òèì÷àñîâîãî óðÿäó ïîãіðøèëîñÿ ïіñëÿ íåâäàëîãî íàñòóïó íà
Ïіâäåííî-Çàõіäíîìó ôðîíòі â ÷åðâíі 1917 ð. ó íàïðÿìêó Ñòàíіñëàâ–Ãàëè÷.
Íіìåöüêі é àâñòðî-óãîðñüêі âіéñüêà ñòàáіëіçóâàëè ôðîíò ïî ð. Çáðó÷. Îïå-
ðàöіÿ êîøòóâàëà ðîñіéñüêіé àðìії áëèçüêî 60 òèñ. óáèòèìè. Ó Ðîñії âіäíî-
âèëèñÿ ïðîòåñòè ïіä ãàñëàìè «Ãåòü 10 ìіíіñòðіâ-êàïіòàëіñòіâ!» і «Âñÿ âëàäà
ðàäàì!». 3–5 ëèïíÿ â Ïåòðîãðàäі ïіä ÷àñ ñóòè÷îê äåìîíñòðàíòіâ ç ïîëіöієþ 
áóëè âáèòі é ïîðàíåíі. Òèì÷àñîâèé óðÿä çâèíóâàòèâ áіëüøîâèêіâ ó ïðîâî-
êàöії çàâîðóøåíü, і òі ïåðåéøëè ó ïіäïіëëÿ. Àëå é Ã. Ëüâîâ ïîäàâ ó âіä-
ñòàâêó, ñêàçàâøè: «Ùîá âðÿòóâàòè ñòàíîâèùå, ïîòðіáíî ðîçіãíàòè ðàäè і 
ñòðіëÿòè â íàðîä. ß íå ìіã öüîãî çðîáèòè. Êåðåíñüêèé çìîæå».

Ó ëèïíі 1917 ð. ñôîðìîâàíî êîàëіöіéíèé óðÿä íà ÷îëі ç Î. Êåðåíñüêèì,
äî ÿêîãî ââіéøëè ìåíøîâèêè, åñåðè é êàäåòè. Âіí äіÿâ â óìîâàõ íàðîñ-
òàííÿ êðèçè. Îñêіëüêè ëіáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷íі ïåðåòâîðåííÿ íå çàáåçïå-
÷óâàëè ïîðÿäîê, âèíèêëè ïåðåäóìîâè äëÿ âіéñüêîâîї äèêòàòóðè. Ñåðåä
ïðåòåíäåíòіâ íà äèêòàòîðà áóëè ñàì Êåðåíñüêèé, ãåíåðàë Ëàâð Êîðíіëîâ,
åñåð Áîðèñ Ñàâіíêîâ. Ó ëèïíі 1917 ð. Âåðõîâíèì ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì 
ïðèçíà÷åíî Êîðíіëîâà. Âіí îáíàðîäóâàâ ïðîãðàìó ïîðÿòóíêó àðìії, ÿêà
ïåðåäáà÷àëà ñêàñóâàííÿ íàêàçó № 1 Ïåòðîãðàäñüêîї ðàäè, ïîâåðíåííÿ ïî-
âíîâàæåíü êîìàíäíîìó ñêëàäó, âіäíîâëåííÿ ñìåðòíîї êàðè é âіéñüêîâî-
ïîëüîâèõ ñóäіâ, çàáîðîíó ïîëіòè÷íîї àãіòàöії. Êîðíіëîâ ââàæàâ, ùî Ðîñіÿ
ïîâèííà âèêîíàòè ñîþçíèöüêі çîáîâ’ÿçàííÿ, ïðàöþâàòè äëÿ ôðîíòó і âіä-
êëàñòè ðåôîðìè äî ïåðåìîãè ó âіéíі.

Погляд історика
Лютнева революція відкрила перед країною кілька можливих шляхів розвитку. В

умовах політичної нестабільності ліберально-реформістська альтернатива від по-
чатку була малоперспективною, тому що не мала глибокого коріння в російському
народі. Запропонована «згори» Тимчасовим урядом програма реформування кра-
їни на принципах демократії, приватної власності, цілісності країни, тобто на лібе-
ральних цінностях, вилучала саму можливість широкого застосування насильства
для стабілізації ситуації в країні. Відкладаючи розв’язання таких важливих питань,
як аграрне, участь у війні, самовизначення народів до скликання Установчих зборів,
Тимчасовий уряд руйнував свою соціальну і політичну базу, відкривав шлях рево-
люційному варіанту розвитку подій.
Полещук Т. Історія Росії ХІХ – початку ХХ століття: Навчальний посібник. Львів, 2008. С. 378.

Íàâêîëî ïîïóëÿðíîãî â àðìії Êîðíіëîâà îá’єäíóâàëèñÿ âèùі âåðñòâè, 
ÿêі áà÷èëè â íüîìó øàíñ íà ïîðÿòóíîê Ðîñії. Îäíàê Êåðåíñüêèé ïîáà÷èâ
ó Êîðíіëîâі êîíêóðåíòà â áîðîòüáі çà âëàäó é îãîëîñèâ çàêîëîòíèêîì. Âіé-
ñüêà Òèì÷àñîâîãî óðÿäó і ÷åðâîíîãâàðäіéöі çóïèíèëè êîðïóñ ãåíåðàëà
Î. Êðèìîâà, ÿêîìó Êîðíіëîâ äîðó÷èâ âçÿòè ïіä êîíòðîëü Ïåòðîãðàä. Ïіñëÿ
ðîçìîâè ç Êåðåíñüêèì Êðèìîâ çàñòðåëèâñÿ. Êîðíіëîâà çààðåøòóâàëè. Öі
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ïîäії âіäêðèëè øëÿõ äî âëàäè áіëüøîâèêàì, áî ðîçäðàòîâàíі «êåðåíùè-
íîþ» îôіöåðè áіëüøå íå õîòіëè çàõèùàòè Òèì÷àñîâèé óðÿä. Ó òàêіé ñèòó-
àöії 1 âåðåñíÿ 1917 ð. Òèì÷àñîâèé óðÿä ïðîãîëîñèâ Ðîñіþ ðåñïóáëіêîþ і 
ïðèçíà÷èâ âèáîðè äî Óñòàíîâ÷èõ çáîðіâ, äåëåãàòè äî ÿêèõ, îáðàíі íà äå-
ìîêðàòè÷íèõ çàñàäàõ, ìîãëè âèçíà÷èòè ïîëіòè÷íó ñèñòåìó êðàїíè.

Погляди сучасників
Я побачила його [Георгія Львова] в

його новій і страшній для мене ролі за
кілька днів до того, як він відійшов від
влади, – 29 червня 1917 року… Все на-
вколо руйнувалося стрімко і невмо-
лимо, зі страшною швидкістю наростали
злодіяння, безперервно нило серце, й
не було зовсім ніякої надії…

– Ми молимося за Вас Богу, – ска-
зала я, – щоб Він допоміг Вам.

Він підняв голову й дивився на мене
своїми вузькими, уважними, навіть про-
низливими очима.

– За це дякую, – серйозно і просто
сказав він, – але ми нічого не можемо.

У мене стиснулося серце…
– Ми – приречені. Друзки, які несе

потік, – сказав він… Почати боротьбу –
означає почати громадянську війну,
а це означає – відкрити фронт. Це не-
можливо, – вперто і похмуро сказав він.

Лопатина Е. [Ельцова К.] Сын Отчизны.
На смерть князя Львова // Львов Г. Е.
Воспоминания / сост. Н. В. Вырубов,

Е. Ю. Львова. Москва, 2002. С. 252–255.

Керенський – це вагон, який зійшов з ре-
йок… Він близький до кінця, і найбільш 
гірко буде, якщо кінець виявиться без гід-
ності… Але перед Керенським зараз тільки 
два гідних шляхи, лише два. Або в’їжджай 
разом з Корніловим і Савінковим та зна-
менитою програмою, або, якщо не можеш, 
немає потрібної сили, оголоси тихо та від-
крито: ось який момент, ось що вимага-
ється, але я того не можу, і тому я йду. 
І піти… вже не по-бутафорськи, а по-люд-
ськи, безповоротно. Я боюся, що обидва 
шляхи надто героїчні… для Керенського… 
І він шукає третій шлях, хоче щось втри-
мати, замазати, продовжувати тривання… 
Третього немає, й Керенський знайде «без-
доріжжя», знайде безславну загибель… 
і добре, якщо тільки свою. У такий момент 
і на такому місці людина зобов’язана бути 
героїчною, зобов’язана вибрати, або… Не 
час ще ставити «останні» питання. Одне 
з них я хотіла б поставити собі: «чи розуміє 
Керенський маленьке, коротеньке, просте 
слівце – Росія?».
Гиппиус З. Синяя книга. Петербургский дневник. 

1914–1918. Белград, 1929. С. 162–163.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте зміст поняття «двовладдя». Як ви гадаєте, чому Тимчасовому уряду 

не вдалося подолати двовладдя в країні?
2. На підставі свідчень сучасників поясніть, які труднощі виникали перед керівни-

ками російського Тимчасового уряду.

3. Жовтневий переворот. Володимир Ульянов (Ленін)
Ïîëіòè÷íà é ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íà êðèçà â Ðîñії çàãîñòðþâàëàñÿ âíàñëі-

äîê ïîðàçîê àðìії íà ôðîíòі, ÷èñëåííèõ ëþäñüêèõ âòðàò íà âіéíі, ðîçëàäó
ãîñïîäàðñòâà, íåñòà÷і ïðîäîâîëüñòâà. Áіëüøîâèöüêі âîæäі ðîçãîðíóëè â 
öèõ óìîâàõ äåìàãîãі÷íó ïðîïàãàíäó, îáіöÿþ÷è ïðèïèíèòè іìïåðіàëіñ-
òè÷íó âіéíó, âñòàíîâèòè âëàäó ðàä ðîáіòíèêіâ, ñîëäàòіâ, ìàòðîñіâ і ñåëÿí, 
ïåðåäàòè çåìëþ ñåëÿíàì, çàâîäè і ôàáðèêè – ðîáіòíèêàì. Ïîäàëüøі æ ïî-
äії ïîêàçàëè, ùî öі ïîïóëіñòñüêі ãàñëà çà øèðìîþ íàðîäîâëàääÿ ïðèõîâó-
âàëè íàìіðè áіëüøîâèöüêîї âåðõіâêè çàõîïèòè âëàäó, ùî âðåøòі-ðåøò
îáåðíóëîñÿ ãðîìàäÿíñüêîþ âіéíîþ òà ìіëüéîíàìè æåðòâ. Ñàìі æ áіëüøî-
âèêè ïåðåâîðîò ó æîâòíі 1917 ð. çãîäîì íàçâàëè Âåëèêîþ æîâòíåâîþ ñî-
öіàëіñòè÷íîþ ðåâîëþöієþ.
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Êóðñ íà ïіäãîòîâêó çáðîéíîãî çàõî-
ïëåííÿ âëàäè óõâàëèâ íà ïî÷àòêó
ñåðïíÿ 1917 ð. VI ç’їçä Ðîñіéñüêîї ñî-
öіàë-äåìîêðàòè÷íîї ðîáіòíè÷îї ïàðòії
(ÐÑÄÐÏ). Öåíòð éîãî ïіäãîòîâêè – Âіé-
ñüêîâî-ðåâîëþöіéíèé êîìіòåò (ÂÐÊ)
ñòâîðèâ Ëåâ Òðîöüêèé (Áðîíøòåéí),
ïðîôåñіéíèé ðåâîëþöіîíåð, âèõîäåöü ç
єâðåéñüêîї ñіì’ї ç Õåðñîíùèíè. Öåíòð
ðîçìіñòèâñÿ ó ïðèìіùåííі Ñìîëüíîãî
іíñòèòóòó øëÿõåòíèõ äіâ÷àò ïіñëÿ åâà-
êóàöії éîãî âèõîâàíîê. Ó âåðåñíі
1917 ð. áіëüøîâèêè çäîáóëè áіëüøіñòü
ó Ïåòðîãðàäñüêіé ðàäі. Òðîöüêèé çìі-
íèâ ×õåїäçå íà ïîñàäі ãîëîâè. 24 æîâ-

òíÿ Ëåíіí çàëèøèâ êîíñïіðàòèâíó êâàðòèðó â Ïåòðîãðàäі é óçÿâ íà ñåáå 
êåðіâíèöòâî ïåðåâîðîòîì.

Áіëüøîâèêè çàõîïèëè âëàäó çà äâà äíі – 24–25 æîâòíÿ 1917 ð. Çàãîíè 
÷åðâîíîãâàðäіéöіâ ðîççáðîїëè îõîðîíó, âñòàíîâèëè êîíòðîëü íàä âîêçà-
ëàìè, åëåêòðîñòàíöіÿìè, ïîøòîþ, òåëåãðàôîì. Çðàíêó 25 æîâòíÿ ÂÐÊ âі-
äîçâîþ «Äî ãðîìàäÿí Ðîñії» ïîâіäîìèâ ïðî ïîâàëåííÿ Òèì÷àñîâîãî óðÿäó.
Ïіä êîíòðîëåì óðÿäó çàëèøàâñÿ Çèìîâèé ïàëàö, îòî÷åíèé çàãîíàìè ×åð-
âîíîї ãâàðäії. Éîãî îõîðîíÿëè þíêåðè, ïåòðîãðàäñüêèé æіíî÷èé áàòàëü-
éîí і ãðóïà ãåîðãіїâñüêèõ êàâàëåðіâ. Øòóðì Çèìîâîãî ïàëàöó, ùî
ðîçïî÷àâñÿ ââå÷åðі ïіñëÿ õîëîñòîãî ïîñòðіëó ç êðåéñåðà «Àâðîðà», òðèâàâ 
êіëüêà ãîäèí. Óíî÷і áіëüøіñòü ìіíіñòðіâ çààðåøòóâàëè, Êåðåíñüêèé âòіê ç
Ïåòðîãðàäà íà Äîíùèíó, à âëіòêó 1918 ð. âèїõàâ ç Ðîñії.

Æîâòíåâèé ïåðåâîðîò, ÿêèé çäіéñíèëè áіëüøîâèêè, áóâ ïðîòèçàêîííèì
і íåëåãіòèìíèì âіä ñàìîãî ïî÷àòêó íàâіòü ç ïîãëÿäó ïîâíîòè ïðåäñòàâíè-
öòâà ðàä. Íà ІІ Âñåðîñіéñüêîìó ç’їçäі ðàä, ÿêèé ïðîõîäèâ ïіä ÷àñ öèõ ïî-
äіé 25–27 æîâòíÿ 1917 ð. і ïåðåäàâ âëàäó áіëüøîâèöüêîìó óðÿäó – Ðàäі
íàðîäíèõ êîìіñàðіâ (ÐÍÊ) íà ÷îëі ç Ëåíіíèì, áóëè ïðèñóòíі ïðåäñòàâíèêè
ìåíøå òðåòèíè ðàä, ùî äіÿëè òîäі â Ðîñії. Ç’їçä óõâàëèâ ïåðøі çàêîíè ðà-
äÿíñüêîї âëàäè – Äåêðåò ïðî ìèð, ùî ïåðåäáà÷àâ âèõіä Ðîñії ç âіéíè òà
ìèð áåç àíåêñіé і êîíòðèáóöіé, і Äåêðåò ïðî çåìëþ, ÿêèì îãîëîøåíî íàöіî-
íàëіçàöіþ çåìëі òà її ïåðåäà÷ó â êîðèñòóâàííÿ ñåëÿíàì. Êåðåíñüêèé íàìà-
ãàâñÿ ïîâåðíóòè âëàäó, îäíàê ëåäü äîìîâèâñÿ ïðî âèñòóï íà Ïåòðîãðàä
êіëüêîõ ñîòåíü êàâàëåðèñòіâ. Öі ÷àñòèíè áóëî ðîçáèòî â áîþ ïіä Öàðñüêèì
Ñåëîì. Ïіñëÿ çáðîéíîãî ïðîòèñòîÿííÿ, ó ÿêîìó çàãèíóëî áëèçüêî òèñÿ÷і 
îñіá, áóëî âñòàíîâëåíî áіëüøîâèöüêó âëàäó і â Ìîñêâі.

Íàïðèêіíöі 1917 ð. áàãàòüîì çäàâàëîñÿ, ùî ïðèõіä áіëüøîâèêіâ äî
âëàäè – âèïàäêîâіñòü, ÷åðãîâà êðèçà, ÿêó âäàñòüñÿ ïîäîëàòè. Àíòàíòà ïіä-
òðèìóâàëà Òèì÷àñîâèé óðÿä, à ðîñіéñüêå ñóñïіëüñòâî íіáè çàâìåðëî â î÷і-
êóâàííі. Óòіì çі ñïîãàäіâ ñó÷àñíèêіâ âèäíî, ùî âîíè ðîçóìіëè ïðè÷èíè 
ðîçâàëó êðàїíè. Ñåðåä íèõ íàçèâàëè ïàñèâíіñòü âèùèõ âåðñòâ. Ïіä âïëè-
âîì áіëüøîâèöüêîї àãіòàöії áіäíіøå íàñåëåííÿ çâèíóâà÷óâàëî åëіòó â æèò-
òєâèõ íåãàðàçäàõ. Ïіñëÿ Æîâòíåâîãî ïåðåâîðîòó æîäåí ìåøêàíåöü Ðîñії,
íàâіòü ç íåâåëèêèì ñòàòêîì, ïî÷óâàâñÿ íåçàõèùåíèì âіä ãíіâó íàòîâïó.

×è íå îñòàííÿ íàäіÿ íà äåìîêðàòіþ â Ðîñії áóëà ïîâ’ÿçàíà ç Óñòàíîâ-
÷èìè çáîðàìè. Ó÷àñòü ó âèáîðàõ ó ëèñòîïàäі 1917 ð. âçÿëî áëèçüêî ïîëî-
âèíè âèáîðöіâ, ùî âêàçóâàëî íà âòîìó âіä ïîëіòèêè. Íàéáіëüøå ãîëîñіâ
çäîáóëè åñåðè, ÿêі áóëè ñåëÿíñüêîþ ïàðòієþ; áіëüøîâèêè ïîñіëè äðóãå

Лев Троцький
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ìіñöå. Îãîëîøåíі âîðîãàìè íàðîäó êàäåòè íàáðàëè ìàéæå 5 % ãîëîñіâ. 
Óñòàíîâ÷і çáîðè ïî÷àëè ðîáîòó â Òàâðіéñüêîìó ïàëàöі â Ïåòðîãðàäі 5 ñі÷íÿ 
1918 ð. Äåìîíñòðàöіþ íà їõíþ ïіäòðèìêó áóëî ðîçіãíàíî, ïðè öüîìó, çà 
îôіöіéíèìè äàíèìè, áëèçüêî 20 îñіá çàãèíóëî. Ïіñëÿ òîãî ÿê çáîðè âіäìî-
âèëèñÿ ðîçãëÿäàòè çàïðîïîíîâàíó áіëüøîâèêàìè «Äåêëàðàöіþ ïðàâ òðó-
äÿùîãî òà åêñïëóàòîâàíîãî íàðîäó», їõíі ïðåäñòàâíèêè çàëèøèëè
çàñіäàííÿ, à Ëåíіí âèðіøèâ ðîçіãíàòè çáîðè. Ñèìâîëîì ïàäіííÿ ðîñіé-
ñüêîãî ïàðëàìåíòàðèçìó ñòàëè 6 ñі÷íÿ ñëîâà êåðіâíèêà îõîðîíè àíàðõіñòà 
Àíàòîëіÿ Æåëåçíÿêîâà, âіäîìîãî ÿê ìàòðîñ Æåëåçíÿê: «Âàðòà âòîìè-
ëàñÿ». 7 ñі÷íÿ 1918 ð. ïðîáіëüøîâèöüêè íàëàøòîâàíі ìàòðîñè âáèëè äâîõ 
äåïóòàòіâ-êàäåòіâ. Öþ ïîäіþ ââàæàþòü ïî÷àòêîì ÷åðâîíîãî òåðîðó. 

Погляд історика
Після приходу до влади Ленін і його соратники-революціонери негайно присту-

пили до відновлення поліцейської держави. Вони безумовно вважали такі кроки 
надзвичайними заходами – так само, як думав свого часу царський уряд. Вони 
вважа ли, що надзвичайні комісії, революційні трибунали, масові страти, табори 
примусової праці, заслання, цензура й подібні репресивні інститути необхідні для 
того, щоб викорчувати останні залишки царського режиму. Після виконання цього 
створені заклади мали бути ліквідовані. Проте «тимчасові» репресивні дії кому-
ністів очікувала така сама доля, як і подібні заходи їхніх попередників: їх регулярно 
продов жували. Загальне використання пов’язаних з ними насильницьких акцій по-
ступово втрачало будь-який зв’язок із порядком, який вони мали захищати. Якби 
більшовицькі вожді читали більше книжок з історії й менше полемічних трактатів, 
вони б зуміли передбачити такий результат.

Пайпс Р. Россия при старом режиме. Москва, 1993. С. 415.

Особа в історії 
Âîëîäèìèð Óëüÿíîâ (Ëåíіí) (1870–1924) – ëіäåð
ðîñіéñüêèõ áіëüøîâèêіâ, іäåîëîã і îðãàíіçàòîð
Æîâò íåâîãî ïåðåâîðîòó 1917 ð. Íàðîäèâñÿ â Ñèì-
áіðñüêó â ñіì’ї Іëëі Óëüÿíîâà, іíñïåêòîðà íàðîäíèõ
ó÷èëèù, і Ìàðії Áëàíê, äîíüêè ëіêàðÿ. Íàâ÷àâñÿ
íà þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåòі Êàçàíñüêîãî óíіâåðñè-
òåòó. Ó 1887 ð. âòðàòèâ ñòàðøîãî áðàòà Îëåêñàíäðà,
çàñóäæåíîãî äî ñòðàòè çà çàìàõ íàðîäîâîëüöіâ íà
Îëåê ñàíäðà ІІІ. Âіäòîäі áðàâ ó÷àñòü ó ðåâîëþöіéíèõ
ãóðòêàõ: ñïåðøó «Íàðîäíîї âîëі», çãîäîì ìàðêñèñò-
ñüêèõ. Ó 1890-õ ðîêàõ óñòàíîâèâ êîíòàêòè ç ëіäåðà-
ìè ñâі òîâîãî êîìóíіñòè÷íîãî ðóõó і âèçíà÷èâ ìåòó –
ïîâàëèòè ðîñіéñüêå ñàìîäåðæàâñòâî øëÿõîì ñîöіà-
ëіñòè÷íîї ðåâîëþöії, ðóøіéíîþ ñèëîþ ÿêîї ìàâ áóòè ïðîëåòàðіàò. Ñòâîðèâ áîє-
çäàòíó îðãàíіçàöіþ ðåâîëþöіîíåðіâ, áóâ ñåðåä êåðіâíèêіâ ÐÑÄÐÏ і âèäàâöіâ ãàçåò 
«Іñêðà» é «Ïðàâäà». Äåÿêèé ÷àñ ðàçîì ç äðóæèíîþ і ñîðàòíèöåþ Íàäієþ Êðóï-
ñüêîþ ïåðåáóâàâ â åìіãðàöії. Ñó÷àñíèêè âèðіçíÿëè éîãî öіëåñïðÿìîâàíіñòü, âіðó â 
çäàòíіñòü çìіíèòè ñâіò. Ðîñіþ ââàæàâ ñëàáêîþ ëàíêîþ ñâіòîâîãî êàïіòà ëіçìó, ç 
ÿêîї ìàëà ðîçïî÷àòèñÿ àíòèіìïå ðіàëіñòè÷íà ðåâîëþöіÿ. Öі ïðàãíåííÿ çáіãàëèñÿ ç 
іíòåðåñàìè Íіìå÷÷èíè é Àâñòðî-Óãîðùèíè, ÿêі õîòіëè äåñòàáіëіçó âàòè Ðîñіþ. 
Ïîìèëêîþ ðåâîëþ öіîíåðіâ ââàæàâ áðàê âîëі ðîçïðàâèòèñÿ ç ïðîòèâíèêàìè. Ïіñëÿ 
Æîâòíåâîãî ïåðåâîðîòó î÷îëèâ óðÿä ðàäÿíñüêîї Ðîñії, âàæëèâі ðіøåííÿ óõâàëþ-
âàâ îäíî îñіáíî. Ó 1918 ð. éîãî âàæêî ïîðàíèëà åñåðêà Ôàííі Êàïëàí. Â îñòàííі 
ðîêè æèòòÿ õâîðіâ, ïîìåð ó ïіäìîñêîâíîìó ñåëèùі Ãîðêè. Ïîõîâàíèé ó Ìàâçîëåї 
íà Êðàñíіé ïëîùі â Ìîñêâі. Ó 1924 ð. Ïåòðîãðàä ïåðåéìåíîâàíî íà Ëåíіíãðàä.
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Запитання і завдання
1. Поясніть причини й обставини Жовтневого перевороту в Росії. Як ви гадаєте, що

зумовило його успіх?
2. На підставі наведеного погляду історика Р. Пайпса поміркуйте над тим, яку роль

відіграли репресивні заходи у встановленні радянської влади в Росії.

4. Війна між червоними і білими 
Ïіñëÿ Æîâòíåâîãî ïåðåâîðîòó â Ðîñії ïî÷àëàñÿ ãðîìàäÿíñüêà âіéíà, ÿêà

òðèâàëà 1918–1921 ðð. (îêðåìі áîї òî÷èëèñÿ ùå ïðîòÿãîì äâîõ íàñòóïíèõ
ðîêіâ). Àðìії, ùî ïðîòèñòîÿëè â öіé áîðîòüáі, âіäîìі ÿê ×åðâîíà (áіëüøî-
âèêè) òà Áіëà (ïðèõèëüíèêè âіäíîâëåííÿ ìîíàðõії àáî æ ïîâåðíåííÿ Òèì-
÷àñîâîãî óðÿäó). Êðіì ãðîìàäÿíñüêîї âіéíè, íà òåðèòîðії Ðîñіéñüêîї іìïåðії
òðèâàëè áîéîâі äії, ïîâ’ÿçàíі іç çàâåðøàëüíîþ ôàçîþ Ïåðøîї ñâіòîâîї âі-
éíè òà âіéñüêîâîþ іíòåðâåíöієþ ðіçíèõ êðàїí. ×àñòèíîþ çáðîéíîãî ïðîòè-
ñòîÿííÿ áóëà áîðîòüáà íàðîäіâ Ðîñії çà íåçàëåæíіñòü. Çàãàëüíі æåðòâè
áîéîâèõ äіé, ðóéíóâàíü і ãîëîäó â òîé ÷àñ íàëі÷óþòü 8–13 ìëí îñіá.

Íà ïіäñòàâі Äåêðåòó ïðî ìèð ÐÍÊ Ðîñії çàêëèêàâ ïðîòèáîð÷і ñòîðîíè äî
ïåðåãîâîðіâ. Àíòàíòà ïðîіãíîðóâàëà çàêëèê, à Íіìå÷÷èíà іç ñîþçíèêàìè 
ïîãîäèëàñÿ. Ïåðåãîâîðè âіäáóëèñÿ â Áðåñòі-Ëèòîâñüêîìó. Ðàäÿíñüêі ïðåä-
ñòàâíèêè âèìàãàëè ìèðó áåç àíåêñіé і êîíòðèáóöіé, à íіìåöüêі äîáèâàëèñÿ 
âіäìîâè ðàäÿíñüêîї Ðîñії âіä ðÿäó òåðèòîðіé, äå ïëàíóâàëè ñòâîðèòè äåð-
æàâè ïіä ñâîїì ïðîòåêòîðàòîì. Ó ëþòîìó 1918 ð. ïіä ÷àñ ïåðåãîâîðіâ íі-
ìåöüêі âіéñüêà ïî÷àëè íàñòóï íà Ïåòðîãðàä. Öåé íàñòóï, ïіñëÿ ÿêîãî
ñòîëèöþ ïåðåíåñëè äî Ìîñêâè, çìóñèâ áіëüøîâèêіâ âіäìîâèòèñÿ âіä ïàöè-
ôіñòñüêîї ðèòîðèêè. 21 ëþòîãî 1918 ð. Ðàäíàðêîì âèäàâ âіäîçâó «Ñîöіà-
ëіñòè÷íà âіò÷èçíà â íåáåçïåöі!», ó ÿêіé âèêëàâ âîєííó ñòðàòåãіþ: áіé «äî
îñòàííüîї êðàïëі êðîâі», ïðèìóñîâà ìîáіëіçàöіÿ íà ðîáîòè äëÿ ôðîíòó,
ðîçñòðіë «êîíòððåâîëþöіîíåðіâ» íà ìіñöі.

3 áåðåçíÿ 1918 ð. ðàäÿíñüêà Ðîñіÿ òà Öåíòðàëüíі äåðæàâè ïіäïèñàëè
Áðåñòñüêèé ìèðíèé äîãîâіð. Éîãî óìîâè áóëè âàæêі äëÿ Ðîñії, ÿêà âòðàòè ëà
òåðèòîðії ç òðåòèíîþ íàñåëåííÿ (Ïîëüùó, Ôіíëÿíäіþ, Óêðàїíó, ðåñïóáëі êè
Áàëòії, ÷àñòèíó Áіëîðóñі é Êàâêàçó), çîáîâ’ÿçóâàëàñÿ ñïëàòèòè Íіìå÷÷èíі
êîøòè, äåìîáіëіçóâàòè àðìіþ. Íå âñі áіëüøîâèêè ïîãîäæóâàëèñÿ ç âòðàòàìè,

Арешт царських генералів. Худ. І. Владіміров Плакат із часу 
громадянської війни в Росії
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àëå Ëåíіí íàïîëіã íà ïіäïèñàííі, âáà÷àþ÷è â öüîìó ñïîñіá âòðèìàòè âëàäó.
Äåÿêі ðîñіÿíè âіòàëè íіìåöüêèé íàñòóï, ñïîäіâàþ÷èñü ïîçáóòèñÿ áіëü-
øîâèêіâ. Ðîçðàõóíîê ïðèáі÷íèêіâ Ëåíіíà ïîëÿãàâ ó òîìó, ùî â Öåíòðàëü-
íèõ äåðæàâàõ ñïàëàõíóòü ðåâîëþöії. І ñïðàâäі, ó ëèñòîïàäі 1918 ð. ïіñëÿ
Êîìï’єíñüêîãî ïåðåìèð’ÿ Áðåñòñüêèé äîãîâіð áóëî àíóëüîâàíî.

Ðàäÿíñüêå êåðіâíèöòâî çîñåðåäèëîñÿ íà áîðîòüáі çà âëàäó â êðàїíі, äå
éîìó ïðîòèñòîÿâ òàê çâàíèé áіëèé ðóõ. Öіëü áіëèõ ïîëÿãàëà â óñóíåííі
áіëüøîâèêіâ âіä âëàäè é çàõèñòі Ðîñії âіä çîâíіøíіõ âîðîãіâ, çáåðåæåííі
òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі, ïåðåäà÷і âëàäè Óñòàíîâ÷èì çáîðàì. Îñíîâîþ
ðóõó ñòàëè îôіöåðè öàðñüêîї àðìії, äî ÿêèõ ïðèєäíàëèñÿ âèõіäöі ç ðіçíèõ
âåðñòâ. Â іäåîëîãії áіëèõ êóëüòèâóâàëèñÿ ïîíÿòòÿ îôіöåðñüêîї ÷åñòі, íå-
ïîðóøíîñòі ïðèñÿãè, õðèñòèÿíñüêі ÷åñíîòè. Òðàãåäії äîëü, ïåðåæèâàííÿ
ëþäåé ñïðèÿëè ðîìàíòèçàöії îáðàçó áіëîãâàðäіéöіâ ó ëіòåðàòóðі é іñòîðè÷-
íіé ïàì’ÿòі. Ïðîòå íà âіéíі æîðñòîêіñòü ïðîÿâëÿëè âñі ñòîðîíè êîíôëіêòó,
à ïîðÿä іç ÷åðâîíèì ìàâ ìіñöå і áіëèé òåðîð. 

Íà ïî÷àòêó 1918 ð. áóëî ñòâîðåíî Äîáðîâîëü÷ó àðìіþ. Ñïåðøó âîíà äі-
ÿëà â Îáëàñòі âіéñüêà Äîíñüêîãî é íà Êóáàíі ïіä êîìàíäóâàííÿì Ë. Êîðíі-
ëîâà. Ïіñëÿ éîãî çàãèáåëі â êâіòíі 1918 ð. àðìіþ î÷îëèâ Àíòîí Äåíіêіí. Íà
ïî÷àòêó 1919 ð. Äîáðîâîëü÷à àðìіÿ îá’єäíàëàñÿ ç Âñåâåëèêèì âіéñüêîì
Äîíñüêèì ó Çáðîéíі ñèëè Ïіâäíÿ Ðîñії. Îá’єäíàíі âіéñüêà ïðîâåëè êіëüêà
óñïіøíèõ îïåðàöіé: âñòàíîâèëè êîíòðîëü íàä Ïіâíі÷íèì Êàâêàçîì, Äîíáà-
ñîì, Êðèìîì, óâіéøëè â Õàðêіâ і Êàòåðèíîñëàâ, à âëіòêó 1919 ð. ïî÷àëè
íàñòóï íà Ìîñêâó, ïðîòå áóëè âіäêèíóòі íà ïіâäåíü. Íà ïî÷àòêó 1920 ð.
îñòàííіì áàñòіîíîì áіëèõ çàëèøèâñÿ Êðèì. Äåíіêіí ïіøîâ ó âіäñòàâêó é
âèїõàâ ç Ðîñії, à êîìàíäóâàííÿ ïðèéíÿâ Ïåòðî Âðàíãåëü. Âîñåíè 1920 ð.

ïіä òèñêîì ×åðâîíîї àðìії çàëèøêè áіëîãâàð äіéöіâ
íà êîðàáëÿõ âèðóøèëè äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ. 
Іíøèé öåíòð îïîðó áіëüøîâèêàì âèíèê íà Ïî-

âîëæі, Óðàëі é ó Ñèáіðó. Éîãî ÷àñòèíîþ áóâ ×åõî-
ñëîâàöüêèé êîðïóñ (áëèçüêî 40 òèñ.), ñôîðìîâàíèé
ùå â Ðîñіéñüêіé іìïåðії ç ïîëîíåíèõ, ÿêі ïîãîäè-
ëèñÿ âîþâàòè íà áîöі Àíòàíòè. Íà ïî÷àòêó 1918 ð.
êîðïóñ ïіäïîðÿäêóâàëè ôðàíöó çüêîìó êîìàíäó-
âàííþ. Ïіä ÷àñ íіìåöüêîãî íàñòóïó â Óêðàїíó ÷å-
õîñëîâàöüêі äèâіçії íàìàãàëèñÿ ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó
÷åðåç Äàëåêèé Ñõіä. Åøåëîíè ç âіéñüêîâèìè ðîç-
òÿãíóëèñÿ âçäîâæ Òðàíññèáіðñüêîї ìàãіñòðàëі. Êîëè
áіëüøîâèêè ïіä òèñêîì Íіìå÷÷èíè ñïðîáóâàëè ðîç-
çáðîїòè їõ і çàáîðîíèòè ïåðå ìіùåííÿ, ×åõîñëîâàöü-
êèé êîðïóñ âçÿâ ïіä êîíòðîëü òåðèòîðіþ âçäîâæ
çàëіçíèöі. Ó çâ’ÿçêó іç öèìè ïî äіÿìè â íі÷ íà
17 ëèïíÿ 1918 ð. â Єêàòåðèíáóðçі áіëüøîâèêè ðîç-
ñòðіëÿëè іìïåðàòîðñüêó ðîäèíó.

Íîâèé іìïóëüñ àíòèðàäÿíñüêîìó ðóõó íàäàëî ïðè-
áóòòÿ ó âåðåñíі 1918 ð. ó Âëàäèâîñòîê àäìіðàëà Êîë-
÷àêà. Âèõîäåöü ç ðîñіéñüêîãî äâîðÿíñòâà, ñèí
ãåíåðàëà, ãåðîé ðîñіéñüêî-ÿïîíñüêîї é ñâіòîâîї âіéí,
ðåôîðìàòîð і êîìàíäóþ÷èé ×îðíîìîðñüêèì ôëîòîì,
Êîë÷àê áóâ ùå é íàóêîâöåì-îêåàíîëîãîì. ßê ìîíàð-
õіñò, âіí âàæêî ïåðåæèâàâ ðîçâàë àðìії. Øèðîêîãî
ðîçãîëîñó íàáóëî òå, ùî Êîë÷àê, ðèçèêóþ÷è æèòòÿì,
âіäìîâèâñÿ âіääàòè øàáëþ ïîâñòàëèì ìàòðîñàì і âè-

Антон Денікін

Олександр Колчак
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êèíóâ її â ìîðå. Ïіñëÿ Ëþòíåâîї ðåâîëþöії âіí áóâ êàíäèäàòîì ó äèêòàòîðè 
Ðîñії, àëå Êåðåíñüêèé âіäіñëàâ éîãî â ÑØÀ. Õî÷à óðÿäè êðàїí Àíòàíòè ïðî-
ïîíóâàëè Êîë÷àêîâі âіéñüêîâі ïîñàäè, ðîñіéñüêі äèïëîìàòè íàïîëÿãëè íà 
ïîâåðíåííі äî Ðîñії, äå âіí ïðîãíîçîâàíî ñòàâ êëþ÷îâîþ ôіãóðîþ áіëîãî ðóõó.

Ó ëèñòîïàäі 1918 ð. Êîë÷àê ïðîãîëîñèâ ñåáå Âåðõîâíèì ïðàâèòåëåì Ðî-
ñії і ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì (Äåíіêіí ñòàâ çàñòóïíèêîì). Ó 1919 ð. âіéñüêà 
Êîë÷àêà íàñòóïàëè, àëå íå çìîãëè ç’єäíàòèñÿ çі Çáðîéíèìè ñèëàìè Ïіâ-
äíÿ Ðîñії. ×åðâîíі âіäêèíóëè їõ çà Óðàë. Íà ïî÷àòêó 1920 ð. â îáìіí íà 
äîçâіë ïðîäîâæèòè ïåðåñóâàííÿ êîìàíäóâàííÿ ×åõîñëîâàöüêîãî êîðïóñó 
âèäàëî Êîë÷àêà áіëüøîâèêàì. Çà âèðîêîì Іðêóòñüêîãî âіéñüêîâî-ðåâîëþ-
öіéíîãî êîìіòåòó â íі÷ íà 7 ëþòîãî 1920 ð. éîãî áóëî ðîçñòðіëÿíî. Ãðî-
ìàäÿíñüêà âіéíà â Ðîñії ñóïðîâîäæóâàëàñÿ âòîðãíåííÿì â îêðåìі ðåãіîíè 
âіéñüê Àíòàíòè, ÿêі íàìàãàëèñÿ ïіäòðèìàòè áîðîòüáó ç áіëüøîâèêàìè. Îä-
íàê ñòâîðèòè àíòèáіëüøîâèöüêèé ôðîíò íå âäàëîñÿ. Âòîìëåíà âіéíîþ ãðî-
ìàäñüêіñòü êðàїí Çàõîäó íå õîòіëà âòðó÷àòèñÿ â ðîñіéñüêі ñïðàâè.

Погляд сучасника
Армія була організмом надзвичайно складним. У ній були й герої, що наповнили 

епічним змістом літопис боротьби; і мученики, що зрошували її сторінки своєю 
кров’ю; і люди, які прийшли без піднесення, без захоплення, але вважали за необ-
хідне виконати свій обов’язок; і загнані туди злиднями або просто стадним почут-
тям; були професіонали війни, котрі шукали застосування своєму ремеслу; були 
понівечені життям, які йшли заради помсти, і ті, хто втратив совість – щоб розбійни-
чати і грабувати. Нарешті було ще аморфне, безособове середовище вільних і під-
невільних людей, які потрапили за власним бажанням, по мобілізації, випадково, 
через свою чи чужу помилку; їхня психологія змінювалася діаметрально при коли-
ваннях воєнного щастя… Наші походи, у надзвичайній обстановці, створювали чу-
дові бойові традиції добровольців; але з них деякі виносили й сумні навики: легке 
ставлення до життя – свого і чужого, до «більшовицького» добра; надто об’ємне 
тлумачення поняття «більшовик», що обіймало добровільних і підневільних учасни-
ків радянського укладу. У багатьох складалась особлива психологія, що створювала 
подвійну мораль – одну щодо своїх, іншу – щодо чужих.

Деникин А. Очерки русской смуты. Берлин, 1924. Т. 3. С. 181.

Запитання і завдання
1. Визначте основні засади білогвардійського руху в Росії. Назвіть ключові події війни 

між червоними і білими.
2. Поясніть твердження А. Денікіна про формування в армії «подвійної моралі».

5. Розпад Російської імперії. Проголошення державної 
незалежності Польщі та Фінляндії 
Ïîëіòè÷íі êðèçè âòÿãóâàëè â ðåâîëþöіéíèé âèð ðåãіîíè іìïåðії, äå ïîäії 

íàáóâàëè íàöіîíàëüíîãî çàáàðâëåííÿ. Òèì÷àñîâèé óðÿä, ââàæàþ÷è îñíîâ-
íèì çàâäàííÿì çàõèñò êîðäîíіâ, âіäêëàâ ïèòàííÿ ïðî ïîëіòè÷íèé óñòðіé 
ìàéáóòíüîї Ðîñії (óíіòàðíà ÷è ôåäåðàòèâíà äåðæàâà) äî Óñòàíîâ÷èõ çáîðіâ. 
Ðîñіéñüêі ëіáåðàëè ââàæàëè, ùî öіëіñíіñòü äåðæàâè òðåáà çáåðåãòè, à íàöіî-
íàëüíå ïèòàííÿ âèðіøèòè íàäàííÿì äåìîêðàòè÷íèõ ïðàâ, çàâäÿêè ÿêèì 
ñòàíå ìîæëèâèì і íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíèé ðîçâèòîê. Áіëüø äà ëåêîñÿæíó 
ïðîãðàìó ìàëè áіëüøîâèêè: ðіâíіñòü íàðîäіâ, ïðàâî íàöіé íà ñàìîâèçíà-
÷åííÿ, òåðèòîðіàëüíå âіäîêðåìëåííÿ ìèðíèì і äåìîêðàòè÷íèì øëÿõîì. 
Îäíàê öèìè ãàñëàìè âîíè ïðèêðèâàëè ïðàãíåííÿ âіäíîâèòè іìïåðіþ.
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Êîëè öåíòðàëüíà âëàäà ñòàëà ñëàáøàòè, íàöіîíàëüíі ðóõè âіä÷óëè ñåáå
âïåâíåíіøå. ßêùî â Ëþòíåâіé ðåâîëþöії áіëüøіñòü íàöіîíàëüíèõ ñèë
ñïіâïðàöþâàëà ç Òèì÷àñîâèì óðÿäîì, òî ïіñëÿ Æîâòíåâîãî ïåðåâîðîòó
âîíè áóëè ñõèëüíі âіäãîðîäæóâàòè ðåãіîíè âіä áіëü øîâèöüêîї âëàäè. Ïðî
öå ñâіä÷èëè ðåçóëüòàòè âèáîðіâ äî Óñòàíîâ÷èõ çáîðіâ ó ëèñòîïàäі 1917 ð.,
íà ÿêèõ áàãàòî ãîëîñіâ îòðèìàëè ìіñöåâі ïîëіòèêè.

Ñåðåä òàòàðіâ, òóðêìåíіâ, áàøêèðіâ, êèðãèçіâ, êàçàõіâ, óçáåêіâ, òàäæè-
êіâ øèðèëèñÿ іñëàìіñòñüêі ðóõè, âèíèêàëè ìіñöåâі îðãàíè âëàäè. Öèì íà-
ñòðîÿì ñïðèÿëà Òóðå÷÷èíà. Íà ìåæі 1917 і 1918 ðð. íà òåðèòîðії ñó÷àñíèõ
Êàçàõñòàíó, Óçáåêèñòàíó é Êèðãèñòàíó іñíóâàëà Òóðêåñòàíñüêà àâòîíîìіÿ
іç öåíòðîì ó Êîêàíäі – ïåðøà íåçàëåæíà äåðæàâà â Ñåðåäíіé Àçії. Ïіñëÿ
áіëüøîâèöüêîї àãðåñії â Òóðêåñòàíі ðîçãîðíóâñÿ ðóõ îïîðó ìîäæàõåäіâ
(áàñìà÷іâ). Çà ñïðèÿííÿ òóðêіâ і íіìöіâ ó êâіòíі 1918 ð. áóëî ïðîãîëîøåíî
Çàêàâêàçüêó äåìîêðàòè÷íó ôåäåðàòèâíó ðåñïóáëіêó, ÿêà çãîäîì ðîçïàëàñÿ
íà Ãðóçіþ, Âіðìåíіþ é Àçåðáàéäæàí.

Ó Áàëòії çíà÷íі òåðèòîðії çàéíÿëà Íіìå÷÷èíà, óðÿä ÿêîї ñõèëÿâ ìіñöå-
âèõ äіÿ÷іâ âіäîêðåìèòèñÿ âіä Ðîñії. Âіä ëèïíÿ äî ëèñòîïàäà 1918 ð. іñíó-
âàëî Êîðîëіâñòâî Ëèòâà – êîíñòèòóöіéíà ìîíàðõіÿ, íà òðîí ÿêîї çàïðîøåíî 
íіìåöüêîãî ïðèíöà Âіëüãåëüìà ІІ ôîí Óðàõà (ìàâ âçÿòè іì’ÿ Ìіíäîâãà ІІ).
Îäíàê ïåðåїõàòè äî Âіëüíþñà âіí íå âñòèã. Çà ïîäіáíèì ñöåíàðієì íà òå-
ðèòîðії Åñòîíії òà Ëàòâії ó êâіòíі–ëèñòîïàäі 1918 ð. іñíóâàëî Áàëòіéñüêå
ãåðöîãñòâî. Ñïðîáè ñòâîðèòè áàëòіéñüêі äåðæàâè ïіä íіìåöüêèì ïðîòåêòî-
ðàòîì ïðîâàëèëèñÿ ç ïî÷àòêîì ðåâîëþöії â Íіìå÷÷èíі. Ëèòâà é Ëàòâіÿ
ñòàëè íåçàëåæíèìè.

Ïіä ÷àñ ëèïíåâîї êðèçè Òèì÷àñîâîãî óðÿäó ôіíñüêèé ïàðëàìåíò (åäóñ-
êóíòà) ïðîãîëîñèâ íåçàëåæíіñòü Âåëèêîãî êíÿçіâñòâà Ôіíëÿíäñüêîãî, ùî
áóëî àâòîíîìієþ ó ñêëàäі Ðîñії. Òèì÷àñîâèé óðÿä âіäõèëèâ öåé àêò. Ïіñëÿ
Æîâòíåâîãî ïåðåâîðîòó, 6 ãðóäíÿ 1917 ð. Ôіíëÿíäіþ ïðîãîëîøåíî íåçà-
ëåæíîþ ðåñïóáëіêîþ. ×åðâîíі ñïðîáóâàëè çàõîïèòè âëàäó, àëå íå çìîãëè
ïðîòèñòîÿòè àðìії, äå êëþ÷îâà ðîëü íàëåæàëà ãåíåðàëó Ìàííåðãåéìó. Äå-
ÿêèé ÷àñ Ôіíëÿíäіÿ áóëà êîðîëіâñòâîì ïіä íіìåöüêèì ïðîòåêòîðàòîì, à 
Ìàííåðãåéì áóâ ó íüîìó ðåãåíòîì. Ïіñëÿ ðåâîëþöії â Íіìå÷÷èíі ó Ôіíëÿí-
äії áóëî âіäíîâëåíî ðåñïóáëіêàíñüêèé óñòðіé.

Ïèòàííÿ ïðî âіäíîâëåííÿ ïîëüñüêîї äåðæàâíîñòі âèíèêëî ùå ïіä ÷àñ âі-
éíè. Ó 1915 ð. áіëüøіñòü òåðèòîðії Êîðîëіâñòâà Ïîëüñüêîãî çàéíÿëè íі-

ìåöüêі é àâñòðî-óãîðñüêі âіéñüêà. 5 ëèñòîïàäà 1916 ð.
ïðàâèòåëі Íіìå÷÷èíè òà Àâñòðî-Óãîðùèíè îãîëî-
ñèëè ïðî ñòâîðåííÿ Ïîëüñüêîї äåðæàâè íà ÷îëі ç Ðå-
ãåíòñüêîþ ðàäîþ. Ðîñіéñüêà âëàäà íàïîëÿãàëà, ùîá
êðàїíè Àíòàíòè ñïðèéìàëè Êîðîëіâñòâî Ïîëüñüêå ÿê
÷àñòèíó Ðîñії. Îäíàê Òèì÷àñîâèé óðÿä ó áåðåçíі 
1917 ð. ïîãîäèâñÿ âèçíàòè íåçàëåæíіñòü Ïîëüùі çà
óìîâè ñîþçó ç Ðîñієþ, ïîçàÿê ðîçóìіâ, ùî äëÿ її
âòðèìàííÿ çàáðàêíå ñèë.

Ïîëüñüêèõ ïîëіòèêіâ íå âëàøòîâóâàëè óìîâè 
Áðåñòñüêîãî ìèðó: âîíè ïðàãíóëè îòðèìàòè áіëüøó 
òåðèòîðіþ, çîêðå ìà óêðàїíñüêі, áіëîðóñüêі, ëèòîâñüêі 
çåìëі. Ïîëÿêè ïåðåîðієíòóâàëèñÿ íà Àíòàí òó. Ñòâî-
ðåííÿ íåçàëåæíîї Ïîëüùі áóëî âêëþ÷åíå äî «14-òè 
ïóíêòіâ» Âóäðî Âіëñîíà. Ëèñòîïàäîâà ðåâîëþöіÿ â 
Íіìå÷÷è íі çàâåðøèëà ñïðàâó. 10 ëèñòîïàäà 1918 ð. äî 
Âàðøàâè ïðèáóâ Þçåô Ïіëñóäñüêèé, ãîëîâíîêîìàí-

Карл Густав Еміль 
Маннергейм
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äóâà÷ ëåãіîíіâ – ïîëüñüêèõ ÷àñòèí â àâñòðî-óãîðñüêіé àðìії. Ó 1917 ð. ëåãі-
îíè âіä ìîâèëèñÿ ïðèñÿãíóòè Íіìå÷÷èíі, ïіñëÿ ÷îãî Ïіëñóäñüêîãî çààðåø-
òóâàëè. Çàâäÿêè ðåâîëþöії âіí âèéøîâ íà ñâîáîäó é ïîâåðíóâñÿ íàöіî-
íàëüíèì ãåðîєì. 11 ëèñòîïàäà 1918 ð. Ðåãåíòñüêà ðàäà ïåðåäàëà éîìó ïîâíî-
âàæåííÿ. Öåé äåíü âіäçíà÷àþòü âіäíîâëåííÿ íåçàëåæíîñòі Ïîëüùі.

Áіëüøіñòü ðîñіéñüêèõ ïîëіòè÷íèõ ñèë ïîäіëÿëà ãàñëî «єäèíîї é íåïî-
äіëüíîї Ðîñії». Îñîáëèâîї ïîïóëÿðíîñòі â ðîñіéñüêіé âëàäі é ñóñïіëüñòâі 
âîíî çäîáóëî â ðîêè âіéíè. Òàêà íåïîñòóïëèâіñòü ñòàëà ïåðåøêîäîþ äëÿ 
îá’єäíàííÿ àíòèáіëüøîâèöüêèõ ñèë, õî÷à ÷åðâîíèé òåðîð ïðîÿâëÿâñÿ
âïîâ íі. Áіëîìó ðóõó áðàêóâàëî àðãóìåíòіâ íà êîðèñòü ïîâåðíåííÿ äî ñòà-
ðîãî ëàäó. Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷і áіëèõ âіäêèäàëè ïðîïîçèöії ëіäåðіâ íàöіî-
íàëüíèõ ðóõіâ ïðî âіéñüêîâó äîïîìîãó â îáìіí íà âèçíàííÿ ñàìîñòіéíîñòі, 
òâåðäèëè, ùî íå ìîæóòü òîðãóâàòè âіò÷èçíîþ, ìàþ÷è íà óâàçі іìïåðіþ.

Òà é áіëüøîâèöüêà âëàäà âæå íà ïî÷àòêó 1918 ð. ñòîÿëà ïåðåä ôàêòîì: 
Ðîñіéñüêà іìïåðіÿ ðîçïàäàëàñÿ. Õî÷à Ëåíіí íåîäíîðàçîâî çàñóäæóâàâ êî-
ëîíіàëüíó ïîëіòèêó öàðèçìó é çàïåâíÿâ ïðî ïіäòðèìêó ïðàâà íàðîäіâ íà 
ñàìîâèçíà÷åííÿ, àëå, ïðèéøîâøè äî âëàäè, íàìàãàâñÿ íå äîïóñòèòè òà-
êîãî ðîçïàäó é ïîñèëàâ âіéñüêà ïðîòè ìîëîäèõ íàöіîíàëüíèõ äåðæàâ. 
Ïðàêòèêó ïðèäóøåííÿ ðóõіâ çà âіäîêðåìëåííÿ âіä Ðîñії ïðîäîâæóâàëè і 
éîãî íàñòóïíèêè. Îäíàê íå âñі ðåãіîíè áóëè äëÿ áіëüøîâèêіâ îäíàêîâî
âàæëèâèìè. Äîëÿ Ðîñії ÿê іìïåðії, ïî ñóòі, âèðіøóâàëàñÿ â Óêðàїíі.

Погляд сучасника
Незважаючи ні на що, я був впевнений, що наша країна володіла значно шир-

шими можливостями для порятунку культури та суспільного ладу, ніж Росія. Там я 
спостерігав тільки відсутність віри і пасивність, на батьківщині ж відчув величезне 
прагнення людей вступити в бій за свободу… Я відвідав маршала Пілсудського, ве-
лику особистість Польщі… Ми розмовляли про найбільш життєві для нас питання 
відносин з Росією… З цього приводу він дуже добре сказав:

– Що я можу зробити, якщо російські білі керівники не розуміють: та Росія, яка 
відроджується на наших очах, не буде такою самою Росією, яка була раніше. 
Польща, як і Фінляндія, більше не можуть бути частиною цієї держави! У вересні я 
відправив до генерала Денікіна воєнну делегацію… щоб заявити, що ми готові по-
жертвувати польською кров’ю для його руху… Денікін почав говорити про неподіль-
ність Росії, частиною якої Польща нібито залишалася досі. Поки пануватиме така 
точка зору, я вважаю безнадійною справою вступати в переговори з вищими осо-
бами Росії.

Маннергейм К. Линия жизни. Как я отделился от России. Москва, 2013. С. 61–62, 103–104.

Запитання і завдання
1. Порівняйте національні рухи на території колишньої Російської імперії й помір-

куйте, від чого залежав успіх у боротьбі за незалежність.
2. Поясніть, що перешкоджало об’єднанню антибільшовицьких сил.

З   
   

1. Проаналізуйте спільне й відмінне в політиці царського, Тимчасового та більшовиць-
кого урядів у Росії в 1917–1918 рр.

2. Схарактеризуйте причини падіння Тимчасового уряду та поразки білого руху.
3. Визначте співвідношення соціальних і національних чинників у Російській революції 

1917 р.
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§ 7. Українська революція: від автономії 
до незалежності

1. Причини та рушійні сили Української революції
Óêðàїíñüêà ðåâîëþöіÿ 1917–1921 ðð. áóëà ÷àñòèíîþ âåëèêèõ ñóñïіëü-

íèõ і ãåîïîëіòè÷íèõ çìіí ó Öåíòðàëüíî-Ñõіäíіé Єâðîïі. Çìіíè âèçðіâàëè ç
äåâ’ÿòíàäöÿòîãî ñòîëіòòÿ, à Ïåðøà ñâіòîâà ïðèñêîðèëà їõ і çðîáèëà íåçâî-
ðîòíèìè. Óêðàїíñüêèé ðóõ ó ïåðåääåíü âіéíè íå áóâ ïîâíіñòþ ãîòîâèé
äî ñòâîðåííÿ ñàìîñòіéíîї äåðæàâè, ïðîòå â öüîìó íàïðÿìі áóëî âæå áàãàòî
çðîáëåíî. Íåçàëåæíèöüêà òå÷іÿ ìіöíіëà. Îïòèìіçìó äîäàâàëî çðîñòàííÿ іí-

òåðåñó äî Óêðàїíè ñåðåä єâðîïåé-
ñüêèõ ïîëіòèêіâ. Äії іìïåðіé ùîäî
óêðàїíñüêîãî ðóõó ïіä ÷àñ âіéíè
ñòàëè äëÿ éîãî ëіäåðіâ óðîêàìè, ç
ÿêèõ âîíè ìóñèëè çðîáèòè âèñíîâêè.

Â Óêðàїíñüêіé ðåâîëþöії íàéâàæ-
ëèâіøèìè ÷èííèêàìè, ÿêі òіñíî ïåðå-
ïëіòàëèñÿ, áóâ ñîöіàëüíèé òà íàöіî-
íàëüíèé. Âàæëèâî ìàòè íà óâàçі, ùî
ñåëÿíñòâî, ÿêå ñòðàæäàëî âіä ìàëîçå-
ìåëëÿ, áóëî ïåðåâàæíî óêðàїíñüêèì,
òîäі ÿê çåìëåâëàñíèêè – ïðåäñòàâíè-
êàìè іíøèõ íàöіîíàëüíîñòåé. Óêðàїí-
ñüêå ìіùàíñòâî é äðіáíå êóïåöòâî òåæ
ïîñіäàëî íèæ÷і ùàáëі íà ñîöіàëüíіé
äðàáèíі. Ïðåäñòàâíèêіâ âëàäè, âèùі

âåðñòâè ñóñïіëüñòâà і íàâіòü іíòåëåêòóàëіâ çâèíóâà÷óâàëè íå òіëüêè â çàìîæ-
íîñòі, à é ó íåâìіííі çíàéòè âèõіä іç çàòÿæíîї êðèçè. Òàê âîєííі é ðåâîëþ-
öіéíі ïîòðÿñіííÿ àêòóàëіçóâàëè íàöіîíàëüíå ïèòàííÿ, ùî ñïèðàëîñÿ íà íà-
öіîíàëüíå âіäðîäæåííÿ ÕІÕ ñò. Õòîñü óâàæàâ, ùî íàöіîíàëüíå âèçâîëåííÿ
ñòàíå ïåðåäóìîâîþ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ é ñîöіàëüíèõ ïèòàíü, à õòîñü – íàâïàêè.

Погляд сучасника
Ми одразу, без вагання, без торгування повірили в Революцію. І так само без ва-

гання, щиросердно, рішуче відкинули, одшпурнули від себе дореволюційні настрої,
наміри, сподівання, розрахунки. Це все стало одразу непотрібним…

За 250 років перебування в спілці з Росією українство вперше в ці дні почуло
себе в Росії дома, вперше інтереси цієї колишньої в’язниці стали близькими, своїми.

Ми стали частиною, – орґаничною, активною, живою, охочою частиною – єди-
ного цілого. Всякий сепаратизм, всяке відокремлювання себе від революційної Росії
здавалось смішним, абсурдним, безглуздим. Для чого? Де ми знайдемо більше
того, що тепер ми матимемо в Росії? Де по всьому світі є такий широкий, демокра-
тичний, всеохоплюючий лад? Де є така необмежена воля слова, зібрань, орґаніза-
цій, як у новій великій революційній державі? Де є таке забезпечення права всіх
пригноблених, понижених і експлуатованих, як у Новій Росії?

Винниченко В. Відродження нації. Київ–Відень, 1920. Ч. 1. С. 42–43.

Âàæëèâèì ìîòèâîì äëÿ áàãàòüîõ ó÷àñíèêіâ ðåâîëþöії áóëî ïðàãíåííÿ
çìіíèòè âëàñíå æèòòÿ, êðàїíó, ñâіò íà êðàùå. І ÿêùî â ìèðíèé ÷àñ öі 
ïðàãíåííÿ çàëèøàëèñÿ â êîëі ðîçìîâ, іäåé і ïðîãðàì, òî âіéíà çðîáèëà áà-
ãàòüîõ áіëüø ðіøó÷èìè. Äåÿêі іñòîðèêè êàæóòü ïðî «âіäëóííÿ Ëþòíåâîї

Демонтаж пам’ятника П. Столипіну 
в Києві. Березень 1917 р.
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ðåâîëþöії» â Óêðàїíі, ìàþ÷è íà óâàçі, ùî óêðàїíöі ëèøå ðåàãóâàëè íà òå, 
ùî âіäáóâàëîñÿ â Ïåòðîãðàäі. Òàê ÷è іíàêøå, ïàäіííÿ ìîíàðõії â Ðîñії ïіä-
øòîâõíóëî Óêðàїíñüêó ðåâîëþöіþ äî òâîðåííÿ âëàñíîãî ñöåíàðіþ.

Запитання і завдання
1. Визначте зовнішні та внутрішні причини Української революції 1917–1921 рр. 
2. Використовуючи свідчення В.  Винниченка, поясніть причини підтримки україн-

ськими діячами Лютневої революції в Росії.

2. Українська Центральна Рада і Генеральний секретаріат. 
Михайло Грушевський і Володимир Винниченко
Õî÷à íà òåðèòîðії Óêðàїíè íå áðàêóâàëî çàãàëüíîðîñіéñüêèõ ïîëіòè÷-

íèõ ñèë, óæå â ïåðøі äíі ðåâîëþöії, ÿêі ïðèíåñëè ñâîáîäó ñëîâà é çіáðàíü, 
àêòèâіçóâàëèñÿ óêðàїíñüêі ãðîìàäè, ùî äîñі ïåðåáóâàëè íà íàïіâëåãàëü-
íîìó ñòàíîâèùі, ïðîéøëè ìàñîâі àêöії íà ïіäòðèìêó ðåâîëþöії. Îäíèìè ç 
ïåðøèõ íàöіîíàëüíі âèìîãè âèñóíóëè óêðàїíöі Ïåòðîãðàäà é Ìîñêâè, ÿêі 
çàêëèêàëè ïåðåòâîðèòè Ðîñіþ íà ôåäåðàöіþ. Íà ïіäòðèìêó öèõ âèìîã
ó áåðåçíі 1917 ð. â Ïåòðîãðàäі âіäáóëàñÿ 30-òèñÿ÷íà óêðàїíñüêà äåìîí-
ñòðàöіÿ. Ãîëîâі Òèì÷àñîâîãî óðÿäó âðó÷åíî ìåìîðіàë ç âèìîãàìè ââåñòè 
óêðàїíñüêó ìîâó â àäìіíіñòðàöії, îñâіòі é ñóäî÷èíñòâі. Óðÿä íå ïîñïіøàâ 
ãàðàíòóâàòè íàöіîíàëüíі ïðàâà. Â Óêðàїíі áóëî ëіêâіäîâàíî öàðñüêó àäìі-
íіñòðàöіþ, íàòîìіñòü ïðèçíà÷åíî ãóáåðíñüêèõ і ïîâіòîâèõ êîìіñàðіâ Òèì-
÷àñîâîãî óðÿäó. Òàêі ïîïóëÿðíі òîäі ïîíÿòòÿ, ÿê «ðåâîëþöіÿ», «íàðîä»,
«ñâîáîäà», «äåìîêðàòіÿ», ó Ïåòðîãðàäі é Êèєâі ðîçóìіëè ïî-ðіçíîìó.

Ãîòîâíіñòü Òèì÷àñîâîãî óðÿäó âåñòè ïåðåãîâîðè ç Ïîëüùåþ é Ôіíëÿí-
äієþ òà ìîâ÷àííÿ ïðî óêðàїíöіâ íåïîêîїëè äіÿ÷іâ íàöіîíàëüíîãî ðóõó. Öåí-
òðîì Óêðàїíñüêîї ðåâîëþöії ñòàâ Êèїâ. Äіÿ÷і, ÿêі îá’єäíóâàëèñÿ íàâêîëî 
Òîâàðèñòâà óêðàїíñüêèõ ïîñòóïîâöіâ (ÒÓÏ), çáèðàëèñü ó ïðèìіùåííі êëóáó 
«Ðîäèíà» (âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 42). Ç іíіöіàòèâè ÒÓÏó áóëî ñêëèêàíî íà-
ðàäó ïðåäñòàâíèêіâ óêðàїíñüêèõ îðãàíіçàöіé, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîї 4 áå-
ðåçíÿ 1917 ð. îãîëîøåíî ïðî ñòâîðåííÿ Óêðàїíñüêîї Öåíòðàëüíîї Ðàäè. 
Її ãîëîâîþ çàî÷íî îáðàëè Ì. Ãðóøåâñüêîãî, ÿêîãî íàçèâàëè «íåêîðîíîâà-
íèì êîðîëåì Óêðàїíè». 14 áåðåçíÿ âіí ïðèїõàâ äî Êèєâà ç Ìîñêâè, äå âіäáó-
âàâ çàñëàííÿ. Ïîëіòè÷íà ïëàòôîðìà
Öåíòðàëüíîї Ðàäè ôîðìó âàëàñü ó
âèðі äðàìàòè÷íèõ ïîäіé. Ó âіäîçâі
«Äî óêðàїíñüêîãî íàðîäó» âіä 9 áå-
ðåçíÿ 1917 ð. Öåíòðàëüíà Ðàäà íà-
ãîëîøóâàëà, ùî âïåðøå óêðàїíöі
âèðіøóâàòèìóòü ïðî ñâîє æèòòÿ, çà-
êëèêàëà ÷åêàòè Âñåðîñіéñüêèõ óñòà-
íîâ÷èõ çáîðіâ, íå áðàòè ó÷àñòі â
âóëè÷íèõ áåçëàäàõ, àëå âîäíî÷àñ âè-
ìàãàëà âіä Òèì÷àñîâîãî óðÿäó äî-
òðèìàííÿ íàöіîíàëüíèõ ïðàâ.

Âàæëèâèì åòàïîì ó ôîðìóâàííі
Öåíòðàëüíîї Ðàäè ñòàâ Âñåóêðà-
їíñüêèé íàöіîíàëüíèé êîíãðåñ
6–8 êâіòíÿ â Êèєâі. Âіäïðàâèòè íà
íüîãî ïðåäñòàâíèêіâ ìîãëè âñі óêðà-
їíñüêі îðãàíіçàöії, ÿêі âèçíàâàëè

Генеральний секретаріат. Сидять 
(зліва направо): Микола Садовський, 

Іван Стешенко, Володимир Винниченко, 
Сергій Єфремов, Симон Петлюра. 

Стоять: Павло Христюк, Микола Стасюк,
Борис Мартос. 1917 р.
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íàöіîíàëüíî-òåðèòîðіàëüíó àâòîíîìіþ Óêðàїíè, à òàêîæ ñåëà, ìіñòà é ïî-
âіòè. Ïіäãîòîâêà êîíãðåñó ïіäøòîâõíóëà óêðàїíñüêі ïîëіòè÷íі ñèëè äî
÷іòêіøîãî îôîðìëåííÿ: ÒÓÏ ðåîðãàíіçîâàíî â Ñîþç àâòîíîìіñòіâ-ôåäåðà-
ëіñòіâ, óòâîðåíî Óêðàїíñüêó ïàðòіþ ñîöіàëіñòіâ-ðåâîëþöіîíåðіâ, âіäíîâèëè
äіÿëüíіñòü Óêðàїíñüêà ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íà ðîáіòíè÷à òà Óêðàїíñüêà ðà-
äèêàëüíî-äåìîêðàòè÷íà ïàðòії.

Íà Âñåóêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíèé êîíãðåñ, ÿêèé ïðåñà íàçâàëà «íàöіî-
íàëüíèì ïàëîìíèöòâîì», ïðèáóëî áëèçüêî òèñÿ÷і äåëåãàòіâ, çîêðåìà ç Ãà-
ëè÷èíè, Áóêîâèíè, Õîëìùèíè, Êóáàíі, Ìîñêâè, Ïåòðîãðàäà. Êîíãðåñ
äåëåãóâàâ äî Öåíòðàëüíîї Ðàäè 118 îñіá, ãîëîâîþ çíîâó áóëî îáðàíî
Ì. Ãðóøåâñüêîãî, çàñòóïíèêàìè – Â. Âèííè÷åíêà і Ñ. Єôðåìîâà. Ñêëàä 
Öåíòðàëüíîї Ðàäè ìàëè äîïîâíèòè âèáîðè â îêðóãàõ. Ó ïіäñóìêó âіí ñòà-
íîâèâ áëèçüêî 800 îñіá. Âèùèì îðãàíîì áóëè çàãàëüíі çáîðè, ÿêі ìàëè
ñêëèêàòè ðàç íà ìіñÿöü (óñüîãî âіäáóëîñÿ äåâ’ÿòü). Ïîòî÷íó ðîáîòó âèêî-
íóâàëà Ìàëà ðàäà, ÿêà é óõâàëèëà áіëüøіñòü ðіøåíü. Êіëüêіñòü ÷ëåíіâ 
Ìàëîї  Ðàäè íà ïî÷àòêó 1918 ð. ñòàíîâèëà 82 îñîáè. 15 ÷åðâíÿ 1917 ð. 
óòâîðåíî óðÿä – Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàðіàò, ÿêèé î÷îëèâ Â. Âèííè÷åíêî.

Öåíòðàëüíà Ðàäà ïðîâåëà ïіäãîòîâêó äî Óñòàíîâ÷èõ çáîðіâ, çàïëàíîâà-
íèõ íà ñі÷åíü 1918 ð. Îäíàê ÷åðåç âіéíó âèáîðè âіäáóëèñÿ ëèøå â äåÿêèõ 
îêðóãàõ, à Óñòàíîâ÷і çáîðè íå áóëî ñêëèêàíî. Õî÷à íà ëіòî 1917 ð. Öåí-
òðàëüíà Ðàäà áóëà íàéâïëèâîâіøèì öåíòðîì âëàäè â Óêðàїíі, çàâåðøèòè
її ëåãіòèìіçàöіþ ÷åðåç çàãàëüíі âèáîðè íå âäàëîñÿ. Óêðàїíñüêà âëàäà ôîð-
ìóâàëàñÿ âіä îñíîâ é íå ìîãëà ñïåðòèñÿ íà äîðåâîëþöіéíі ñòðóêòóðè, îä-
íàê ñïîãàäè її òâîðöіâ ñâіä÷àòü ïðî àòìîñôåðó íàöіîíàëüíîãî ïіäíåñåííÿ.
Âèííè÷åíêî ñòâåðäæóâàâ, ùî Öåíòðàëüíà Ðàäà äàëà óíіêàëüíèé ïðèêëàä

Особа в історії 
Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé (1866–1934) – 
óêðàїíñüêèé іñòîðèê òà äåðæàâíèé 
äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ â Õîëìі. Äèòèíñòâî
ïðîâіâ íà Êàâêàçі, äå áàòüêî ïðàöþâàâ 
äèðåêòîðîì íàðîäíèõ øêіë, çàêіí÷èâ 
Òèôëіñüêó ãіìíàçіþ. Âèùó îñâіòó çäî-
áóâ íà іñòîðèêî-ôіëîëîãі÷íîìó ôàêóëü-
òåòі Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó ñâ. Âîëî-
äèìèðà, áóâ ó÷íåì Â. Àíòîíîâè÷à.
Ó 1894–1914 ðð. – ïðîôåñîð Ëüâіâñüêî-
ãî óíіâåðñèòåòó, äå âèêëàäàâ іñòîðіþ 
Óêðàїíè. Áóâ ãîëîâîþ ÍÒØ, ðåäàêòîðîì «Çàïèñîê ÍÒØ». Ó Ëüâîâі îäðóæèâñÿ ç 
ó÷èòåëüêîþ Ìàðієþ Âîÿêіâñüêîþ. Âіä ðåâîëþöії 1905 ð. áðàâ ó÷àñòü ó ïîëіòè÷íî-
ìó æèòòі óêðàїíöіâ Ðîñіéñüêîї іìïåðії, âèñòóïàâ çà àâòîíîìіþ Óêðàїíè ó ôåäåðà-
òèâíіé Ðîñії. Ç ïî÷àòêîì Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè çààðåøòîâàíèé ðîñіéñüêîþ âëà-
äîþ çà çâèíóâà÷åííÿì â àâñòðîôіëüñòâі. Ïіñëÿ êіëüêîõ ìіñÿöіâ óâ’ÿçíåííÿ â Êèє-
âі âèñëàíèé äî Ñèìáіðñüêà, çãîäîì – äî Êàçàíі. Ó 1917–1918 ðð. – ãîëîâà 
Óêðàїíñüêîї Öåíòðàëüíîї Ðàäè. Ó 1919 ð. åìіãðóâàâ, àëå â 1924 ð. ïîâåðíóâñÿ äî 
ðàäÿíñüêîї Óêðàїíè. Ïðàöþâàâ ó Êèєâі, áóâ àêàäåìіêîì ÂÓÀÍ, ïðîôåñîðîì іñòî-
ðії â Êèїâñüêîìó óíіâåðñèòåòі. Îäíàê ïіä ÷àñ ñòàëіíñüêèõ ðåïðåñіé ñòâîðåíі íèì 
íàóêîâі іíñòèòóöії áóëî ðîçãðîìëåíî, à áіëüøіñòü ó÷íіâ çààðåøòîâàíî. Ó 1931 ð. 
ïåðåїõàâ äî Ìîñêâè. Ïîìåð ó Êèñëîâîäñüêó çà îáñòàâèí, ÿêі äàþòü ïіäñòàâè ïðè-
ïóñêàòè çóìèñíå âáèâñòâî. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèùі â Êèєâі. Äîíüêà 
Êàòåðèíà áóëà åòíîãðàôîì, ðåïðåñîâàíà â 1939 ð. çà çâèíóâà÷åííÿì ó àíòèðàäÿí-
ñüêіé äіÿëüíîñòі, ïîìåðëà â 1943 ð. â ìîðäîâñüêîìó òàáîðі Òåìëàã.

Михайло Грушевський у родинному колі
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ïåðåòâîðåííÿ ìîðàëüíîї âëàäè íà äåðæàâíî-ïîëіòè÷íó, ñïðàâæíє íàðîäî-
ïðàâñòâî. Ãðóøåâñüêèé çãàäóâàâ öåé ÷àñ ÿê íàéêðàùèé ó æèòòі, êîëè âіí, 
íåçâàæàþ÷è íà ïðàöþ é âіäïîâіäàëüíіñòü, âіä÷óâàâ ñåáå ùàñëèâèì.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте причини й обставини утворення Української Центральної Ради. По-

ясніть вислів В. Винниченка про Центральну Раду як «моральну владу».
2. Використовуючи біографії М. Грушевського і В. Винниченка, поміркуйте, чому саме 

ці діячі стали на чолі Української революції.

3. Універсали Центральної Ради: від автономії 
до самостійності
Íàéâàæëèâіøèìè äîêóìåíòàìè Öåíòðàëüíîї Ðàäè є ÷îòèðè óíіâåðñàëè. 

Ñëîâî óíіâåðñàë ïîõîäèòü âіä ëàòèíñüêîãî universalis é îçíà÷àє àêò, ÿêèé 
äîâîäèòü äî çàãàëüíîãî âіäîìà ðіøåííÿ âëàäè. Óíіâåðñàëè âèäàâàëè êî-
çàöüêі ãåòüìàíè, òîæ îáðàííÿ òàêîї íàçâè ïіäêðåñëþâàëî іñòîðè÷íó òðàäè-
öіþ. Ñïî÷àòêó îñíîâíîþ âèìîãîþ Öåíòðàëüíîї Ðàäè áóëà àâòîíîìіÿ
Óêðàїíè ó ñêëàäі äåìîêðàòè÷íîї ôåäåðàòèâíîї Ðîñії. Öå ãàñëî ñôîðìóëüî-
âàíî ùå ïіä ÷àñ ðåâîëþöії 1905 ð. Áàãàòüîì óêðàїíñüêèì äіÿ÷àì çäàâà-
ëîñÿ, ùî âîíî íàéêðàùå âіäïîâіäàëî ìîæëèâîñòÿì íàöіîíàëüíîãî ðóõó.

Íàöіîíàëüíі âèìîãè óêðàїíöіâ íå ïіäòðèìàëè íі ðîñіéñüêà âëàäà, íі ñó-
ñïіëüñòâî ÷åðåç çàêîðіíåíå â ðîñіéñüêіé ñâіäîìîñòі ðîçóìіííÿ óêðàїíñüêîãî 
íàðîäó ÿê ìàëîðîñіâ, ÷àñòèíè çàãàëüíîðóñüêîãî ïðîñòîðó. Àðãóìåíòîì
äëÿ âіäìîâè â àâòîíîìії Óêðàїíè áóëî òå, ùî ïіä ÷àñ âіéíè äîìàãàòèñÿ 

Особа в історії 
Âîëîäèìèð Âèííè÷åíêî (1880–1951) – 
óêðàїíñüêèé ïèñüìåííèê òà äåðæàâíèé
äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ â ñ. Âåñåëèé Êóò áіëÿ
Єëèñàâåòãðàäà (íèíі – ì. Êðîïèâíèöü-
êèé) ó ñåëÿíñüêіé ðîäèíі. Çàêіí÷èâ
Єëèñàâåòãðàäñüêó ãіìíàçіþ, íàâ÷àâñÿ
íà þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåòі Êèїâñüêîãî
óíіâåðñèòåòó ñâ. Âîëîäèìèðà. Îäèí іç
çàñíîâíèêіâ ÐÓÏ, çãîäîì – ÓÑÄÐÏ.
Âèêëþ÷åíèé ç óíіâåðñèòåòó çà ïîëіòè÷-
íó äіÿëüíіñòü. Äåÿêèé ÷àñ ïåðåáóâàâ íà
íåëåãàëüíîìó ñòàíîâèùі, æèâ â åìіãðà-
öії. Çäîáóâ ñëàâó ïèñüìåííèêà єâðîïåé-
ñüêîãî ðіâíÿ, ìàéñòðà ñîöіàëüíîї é
ìîðàëüíî-ïñèõîëîãі÷íîї äðàìè, áóâ õóäîæíèêîì. Äðóæèíà Ðîçàëіÿ Ëіâøèöü 
çàêіí÷èëà ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò Ïàðèçüêîãî óíіâåðñèòåòó, äîïîìàãàëà ÷îëîâіêîâі 
â ãðîìàäñüêіé і ëіòåðàòóðíіé ïðàöі. Ó 1917–1919 ðð. – çàñòóïíèê ãîëîâè Óêðàїí-
ñüêîї Öåíòðàëüíîї Ðàäè, ãîëîâà Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðіàòó, ãîëîâà Äèðåêòîðії
ÓÍÐ. Íå ïîãîäèâñÿ ç îðієíòàöієþ íà Àíòàíòó і â 1919 ð. åìіãðóâàâ äî Âіäíÿ, äå 
ñòâîðèâ çàêîðäîííó ãðóïó Óêðàїíñüêîї êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії. Íàìàãàâñÿ ñïіâïðà-
öþâàòè ç ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ, àëå íåâäàëî. Àâòîð ñïîãàäіâ «Âіäðîäæåííÿ íàöії». 
Ç êіíöÿ 1920-õ ðîêіâ æèâ ó Ôðàíöії. Ïіñëÿ ïðîòåñòó ïðîòè Ãîëîäîìîðó éîãî 
òâîð÷іñòü ó ÑÐÑÐ çàáîðîíåíî. Ïіä ÷àñ îêóïàöії Ôðàíöії íàöèñòñüêîþ Íіìå÷÷è-
íîþ óâ’ÿçíåíèé ó êîíöòàáîðі. Ïîõîâàíèé ó ì. Ìóæåí.

Володимир
Винниченко.
1910-ті роки

Портрет 
дружини Розалії.

Худ. В. Винниченко. 
1929 р.
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çìіí íå íà ÷àñі. Òèì÷àñîâèé óðÿä áà÷èâ â óêðàїíöÿõ âíóòðіøíüîãî âîðîãà,
ÿêèé ðîçõèòóє äåðæàâó. 1 ÷åðâíÿ 1917 ð. âіí âіäêèíóâ âèìîãó àâòîíîìії
Óêðàїíè, ïðåäñòàâëåíó äåëåãàöієþ íà ÷îëі ç Â. Âèííè÷åíêîì, ìîâëÿâ,
Öåíòðàëüíà Ðàäà íå є ïîâíîâàæíà áåç çàãàëüíèõ âèáîðіâ. Êðèòèêóâàëè
íàöіîíàëüíі âèìîãè óêðàїíöіâ і êîëèøíі ñîþçíèêè – êàäåòè, à â Êèєâі –
ðîñіéñüêі íàöіîíàëіñòè, ðóïîðîì ÿêèõ áóëà ãàçåòà «Êèåâëÿíèí». Âîíè
ñòâåðäæóâàëè, ùî Êèїâ çàëèøèòüñÿ «ìàòіð’þ ðóñüêèõ ìіñò».

Òàêà ïîçèöіÿ Òèì÷àñîâîãî óðÿäó çà÷іïàëà íàöіîíàëüíі ïî÷óòòÿ óêðàїí-
öіâ. Âіäïîâіääþ ñòàâ Ïåðøèé Óíіâåðñàë, ÿêèé áóëî óõâàëåíî 10 ÷åðâíÿ
1917 ð. Ó íüîìó Öåíòðàëüíà Ðàäà áðàëà âіäïîâіäàëüíіñòü çà âñå, ùî âіäáó-
âàëîñÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè, і ïðîãîëîøóâàëà óêðàїíñüêó àâòîíîìіþ ó
ñêëàäі Ðîñії. Ãîëîâíèì îðãàíîì çàêîíîäàâ÷îї âëàäè â Óêðàїíі ìàëè ñòàòè
Âñåíàðîäíі óêðàїíñüêі çáîðè, îáðàíі íà ïіäñòàâі çàãàëüíîãî, ðіâíîãî, ïðÿ-
ìîãî é òàєìíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà. Ãðîìàäÿí Óêðàїíè çàêëèêàëè äî ïðàöі
íàä ðîçáóäîâîþ àâòîíîìії, ñïëàòè ïîäàòêó íà її ïîòðåáè, «íàðîäè íåóêðàїí-
ñüêі» – äî ñïіâó÷àñòі. Âèñëîâëåíî íàäіþ, ùî Âñåðîñіéñüêі óñòàíîâ÷і çáîðè
çàòâåðäÿòü óõâàëåíі â Óêðàїíі çàêîíè. Ïåðøèé Óíіâåðñàë â Óêðàїíі áóëî
ñïðèéíÿòî ç åíòóçіàçìîì. Ãðóøåâñüêèé çãàäóâàâ, ÿê ïіñëÿ ïðîãîëîøåííÿ
Óíіâåðñàëó ó÷àñíèêè çіáðàííÿ íà Ñîôіéñüêіé ïëîùі íåñëè éîãî íà ðóêàõ.

�сторичний  документ
Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду!

Волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і
вольностей Української Землі…

Твої, народе, виборні люди заявили свою волю так:
Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з дер-

жавою Російською, хай народ українській на своїй землі має право сам порядкувати
своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, пря-
мим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм). Всі закони, що по-
винні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські
Збори.

Ті ж закони, що мають лад давати всій російській державі, повинні видаватися у
Всеросійськім Парламенті.

Ніхто краще за нас не може знати, чого нам треба і які закони для нас луччі…
Народе Український! Перед твоїм вибраним органом – Українською Централь-

ною Радою стоїть велика і висока стіна, яку їй треба повалити, щоб вивести народ
свій на вільний шлях. 

Треба сил до того. Треба дужих, сміливих рук. Треба великої народньої праці… 
Народе Український! В твоїх руках твоя доля. В сей трудний час всесвітнього

безладдя й розпаду докажи своєю одностайністю і державним розумом, що ти, на-
род робітників, народ хліборобів, можеш гордо і достойно стати поруч з кожним ор-
ганізованим, державним народом, як рівний з рівним.
Конституційні акти України 1917–1920. Київ, 1992. С. 58–60 (З Першого Універсалу Української 

Центральної Ради. 10 червня 1917 р.).

Òèì÷àñîâèé óðÿä íå âèçíàâ Ïåðøîãî Óíіâåðñàëó é íàâіòü ðîçãëÿäàâ
ìîæëèâіñòü çàñòîñóâàòè ïðîòè Öåíòðàëüíîї Ðàäè ñèëó. Îäíàê êóðñ íà
êîìïðîìіñ òàêè ïåðåâàæèâ. Äî Êèєâà ïðèáóëà äåëåãàöіÿ Òèì÷àñîâîãî
óðÿäó, íàñëіäêîì ÷îãî ñòàëî âèäàííÿ 3 ëèïíÿ 1917 ð. Äðóãîãî Óíіâåðñàëó.
Ó íüîìó âіäçíà÷àëàñÿ ãîòîâíіñòü Òèì÷àñîâîãî óðÿäó âèçíàòè ïðàâî íàðî-
äіâ íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, àëå îñòàòî÷íå ðіøåííÿ ìàëè óõâàëèòè Âñåðîñіé-
ñüêі óñòàíîâ÷і çáîðè. Äî їõ ñêëèêàííÿ íå ìîæíà áóëî ïðîãîëîøóâàòè
àâòîíîìіþ, à ëèøå ãîòóâàòè âіäïîâіäíі çàêîíîïðîåêòè. Öåíòðàëüíà Ðàäà

сттооорричний  докумеент
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çîáîâ’ÿçóâàëàñÿ ïîïîâíèòèñÿ ïðåäñòàâíèêàìè íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí і çà-
íîâî ñôîðìóâàòè Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàðіàò, ÿêèé ìàâ çàòâåðäèòè Òèì÷àñî-
âèé óðÿä. Óêðàїíñüêà âëàäà îáіöÿëà íå ïіäðèâàòè áîєçäàòíîñòі àðìії,
âîäíî÷àñ Óíіâåðñàë äåêëàðóâàâ íàìіð ñôîðìóâàòè ïіäðîçäіëè ç óêðàїíöіâ 
ïіä êîíòðîëåì Òèì÷àñîâîãî óðÿäó.

ßê áóäü-ÿêèé êîìïðîìіñ, Äðóãèé Óíіâåðñàë íå âëàøòîâóâàâ íіêîãî. 
Äëÿ Öåíòðàëüíîї Ðàäè âіí ñòàâ êðîêîì íàçàä, à ïðèõèëüíèêè çàãàëüíî-
ðóñüêîї єäíîñòі ðîçêðèòèêóâàëè Òèì÷àñîâèé óðÿä çà ïîñòóïêè. Çàìіñòü
ñõâàëèòè «Ñòàòóò âèùîãî óïðàâëіííÿ Óêðàїíè» Òèì÷àñîâèé óðÿä 4 ñåðïíÿ 
1917 ð. âèäàâ «Òèì÷àñîâó іíñòðóêöіþ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðіàòó Òèì÷à-
ñîâîãî óðÿäó», ó ÿêіé îáìåæèâ éîãî ïîâíîâàæåííÿ òåðèòîðієþ Êèїâñüêîї, 
Âîëèíñüêîї, Ïîäіëüñüêîї, Ïîëòàâñüêîї é ÷àñòèíîþ ×åðíіãіâñüêîї ãóáåðíіé 
і ñêàñóâàâ ñåêðåòàðñòâà âіéñüêîâèõ, ïðîäîâîëü÷èõ, ñóäîâèõ ñïðàâ, øëÿõіâ 
ñïîëó÷åííÿ, ïîøò і òåëåãðàôіâ. І õî÷à Öåíòðàëüíà Ðàäà îáóðèëàñÿ öèìè 
äіÿìè, óñå æ ðіøó÷èõ êðîêіâ òîäі íå çðîáèëà.

Äî îñåíі 1917 ð. Öåíòðàëüíà Ðàäà äîòðèìóâàëàñÿ ðîëі ñîþçíèêà Òèì-
÷àñîâîãî óðÿäó, ÿêèé âòðà÷àâ ïîçèöії. Ç ðîçâàëîì äåðæàâíîãî óïðàâëіííÿ 
â Ðîñії íàðîñòàëà êðèçà é íà òåðèòîðії Óêðàїíè. Áåçëàä ïîñèëþâàëè ìàñè 
ìîáіëіçîâàíèõ ñîëäàòіâ, ÿêі â ïîøóêàõ çàñîáіâ äî іñíóâàííÿ íåðіäêî âäàâà-
ëèñÿ äî ïîãðîìіâ. Çàõîïëåíі ðåâîëþöіéíîþ ñòèõієþ ïðåäñòàâíèêè ðіçíèõ 
âåðñòâ íàñåëåííÿ âèìàãàëè âèðіøåííÿ âàæëèâèõ ïèòàíü, íàñàìïåðåä çå-
ìåëüíîãî. Äіÿ÷і Öåíòðàëüíîї Ðàäè ïîâåðíóëèñÿ äî іäåї ñêëèêàòè Óêðàїí-
ñüêі óñòàíîâ÷і çáîðè áåç îãëÿäó íà ñèòóàöіþ â Ðîñії.

Òèì ÷àñîì ó Ïåòðîãðàäі âіäáóâñÿ Æîâòíåâèé ïåðåâîðîò. Âіäíîñèíè ìіæ 
Öåíòðàëüíîþ Ðàäîþ é áіëüøîâèöüêèì óðÿäîì ñïî÷àòêó õàðàêòåðèçóâàëà 
íåâèçíà÷åíіñòü: áіëüøîâèêè íå ìàëè ñèë äëÿ çàõîïëåííÿ âëàäè â Êèєâі. 
Çðåøòîþ, їõíі ëіäåðè äåêëàðóâàëè ïðàâî íàðîäіâ íà ñàìîâèçíà÷åííÿ. І 
õî÷à íà êèїâñüêèõ âóëèöÿõ íàïðèêіíöі æîâòíÿ 1917 ð. ñïàëàõóâàëè 
çáðîéíі ñóòè÷êè, çîêðåìà ìіæ âіéñüêàìè, ïіäêîíòðîëüíèìè áіëüøîâèêàì
і Òèì÷àñîâîìó óðÿäó, âñå æ âîíè íå çìîãëè äåñòàáіëіçóâàòè æèòòÿ ìіñòà, 
ó ÿêîìó íàéâïëèâîâіøèì îñåðåäêîì âëàäè çàëèøàëàñÿ Öåíòðàëüíà Ðàäà. 
Çі ñòðàõó ïåðåä áіëüøîâèêàìè її ïіäòðèìóâàëè é äåÿêі ñèëè, ÿêі ðàíіøå 
áóëè íà áîöі Òèì÷àñîâîãî óðÿäó.

7 ëèñòîïàäà 1917 ð. Öåíòðàëüíà Ðàäà âèäàëà Òðåòіé Óíіâåðñàë. 
Ó çâ’ÿçêó ç ïàäіííÿì Òèì÷àñîâîãî 
óðÿäó â íüîìó ïðîãîëîøóâàëîñÿ: 
«Îäíèíі Óêðàїíà ñòàє Óêðàїíñüêîþ
Íàðîäíîþ Ðåñïóáëіêîþ. Íå âіääіëÿþ-
÷èñü âіä ðåñïóáëіêè Ðîñіéñüêîї і çáå-
ðіãàþ÷è єäíіñòü її, ìè òâåðäî ñòàíåìî
íà íàøіé çåìëі, ùîá ñèëàìè íàøèìè 
ïîìîãòè âñіé Ðîñії, ùîá óñÿ Ðåñïóá-
ëіêà Ðîñіéñüêà ñòàëà ôåäåðàöієþ ðіâ-
íèõ òà âіëüíèõ íàðîäіâ». Òåðèòîðіþ
ÓÍÐ âèçíà÷åíî ÿê «çåìëі, çàñåëåíі â 
áіëüøîñòі óêðàїíöÿìè: Êèїâùèíà,
Ïîäіëëÿ, Âîëèíü, ×åðíіãіâùèíà,
Ïîëòàâùèíà, Õàðêіâùèíà, Êàòåðèíî-
ñëàâùèíà, Õåðñîíùèíà, Òàâðіÿ (áåç 
Êðèìó)», ÿê ïèòàííÿ äëÿ ïåðåãîâî-
ðіâ íàçâàíî ÷àñòèíè Êóðùèíè, Õîëì-
ùèíè, Âîðîíіæ÷èíè. Ñіëüñüêî-

Українська делегація на чолі з 
В. Винниченком в очікуванні на 

затвердження Тимчасовим урядом 
«Статуту вищого управління Україною».

Шарж І. Бурулі (І. Бурячка) з 
гумористичного журналу «Ґедз». 1917 р.

р уру ур
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ãîñïîäàðñüêі óãіääÿ ïåðåäàíî ó «âëàñíіñòü òðóäîâîãî íàðîäó», âñòàíîâëåíî
8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü, ñêàñîâàíî ñìåðòíó êàðó. Íà 9 ñі÷íÿ 1918 ð. ïðè-
çíà÷åíî Óêðàїíñüêі óñòàíîâ÷і çáîðè, à äîòè âëàäà â Óêðàїíі ìàëà íàëå-
æàòè Öåíòðàëüíіé Ðàäі. Íàöіîíàëüíèì ìåíøèíàì ãàðàíòîâàíî íàöіî-
íàëüíî-ïåðñîíàëüíó àâòîíîìіþ.

Òðîõè çìіöíіâøè ïðè âëàäі, áіëüøîâèêè ïî÷àëè óñóâàòè êîíêóðåíòіâ.
Áîðîòüáó ïðîòè Öåíòðàëüíîї Ðàäè âîíè âåëè ïіä ãàñëîì ïîäîëàííÿ «óêðà-
їíñüêîãî áóðæóàçíîãî íàöіîíàëіçìó». Âіä 6 ãðóäíÿ 1917 ð. Óêðàїíà é áіëü-
øîâèöüêà Ðîñіÿ ïåðåáóâàëè ó ñòàíі âіéíè. Â óìîâàõ áіëüøîâèöüêîãî
íàñòóïó íà Êèїâ 9 ñі÷íÿ 1918 ð. Öåíòðàëüíà Ðàäà óõâàëèëà ×åòâåðòèé
Óíіâåðñàë. Ó íüîìó áіëüøîâèöüêèé óðÿä çâèíóâà÷åíî â ðîçâ’ÿçàííі «áðà-
òîâáèâ÷îї» âіéíè ìіæ óêðàїíñüêèì і ðîñіéñüêèì íàðîäàìè. Òîìó «îäíèíі
Óêðàїíñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáëіêà ñòàє ñàìîñòіéíîþ, íі âіä êîãî íåçàëåæ-
íîþ, âіëüíîþ ñóâåðåííîþ äåðæàâîþ óêðàїíñüêîãî íàðîäó». Óðÿäó – Ðàäі
íàðîäíèõ ìіíіñòðіâ – äîðó÷åíî çàâåðøèòè ïåðåãîâîðè ïðî ìèð іç Öåí-
òðàëüíèìè äåðæàâàìè, à ãðîìàäÿí Óêðàїíè çàêëèêàíî «íå æàëіþ÷è
æèòòÿ» çàõèùàòè Ðåñïóáëіêó. Ïіñëÿ ïіäïèñàííÿ ìèðó âіéñüêîâі ÷àñòèíè
ìàëè áóòè çàìіíåíі íàðîäíîþ ìіëіöієþ. Óíіâåðñàë ïåðåäáà÷àâ çàõîäè ùîäî
ñòàáіëіçàöії åêîíîìіêè, ïіäòâåðäæóâàâ äåìîêðàòè÷íі ñâîáîäè é íàìіð ñêëè-
êàòè Óñòàíîâ÷і çáîðè, ÿêі ìàëè âèðіøèòè ïèòàííÿ ôåäåðàòèâíîãî çâ’ÿçêó
ç іíøèìè íàðîäàìè Ðîñії. Ïðîãîëîøåííÿ îìðіÿíîї íåçàëåæíîñòі â óìîâàõ
íàñòóïó áіëüøîâèöüêèõ âіéñüê ñóïðîâîäæóâàëîñÿ íå òàê ðàäіñíèìè, ÿê
òðèâîæíèìè âіä÷óòòÿìè.

Погляд сучасника
Магічне слово «універсал», не-

сподівано винесене на поверхню 
демо кратичного, селянського, соціа-
лістичного, давало задоволення 
всім, хто прагнув демонстрації укра-
їнської суверенності. Се слово ста-
вило на порядок дня спомин 
української державності колишньої 
гетьманщини, перетопленої і очище-
ної в огні нового революційного руху, 
відкликалося на підсвідомі мрії на 
відновлення старих державних тра-
дицій в нових, кращих формах. Се 
була та містика, яка проноситься так 
часто в великих революційних рухах. 
Гасло, яке говорило кожному своє, 
не укладалося в ніяку формулу, ви-
хоплювалося з усього прецизування 
і будило несказану емоцію в підсві-
домих покладах життя. У-ні-версал!.. 
Воно вело в незнану далечінь нових 
національних досягнень, іще не яв-
лених розумові, і тому мало таку ча-
рівну силу.
Грушевський М. Спомини // Київ: щомісяч-

ний літературно-художній та громадсько-
політичний журнал. 1989. № 9. С. 143.

Погляд історика
Формально Третім Універсалом була про-

голошена федерація України з Росією. Укра-
їна приступала до цієї федерації як Українська
Народна Республіка. Але з якою Росією? Того 
уряду, який тепер фактично запанував у Росії,
уряду Народних комісарів, Центральна Рада
не хотіла визнавати. Отже, Україна брала на
себе почин і завдання створити всеросійську
федерацію з таким урядом, який би визнали
всі члени цієї федерації. Це було явно непо-
сильне й непотрібне для України завдання. 
Логіка подій казала, що Україні треба було зо-
всім відділитися від Росії, стати самостійною й
незалежною державою; вона мусіла визнати
уряд Народних комісарів як уряд Росії, на
умові обопільного визнання (більшовики тоді
самі раз у раз підкреслювали, що визнають за
кожною нацією право на самовизначення до
відділення включно) і – дати всеросійським
справам спокій. Україна мала перед собою
такі колосальні завдання внутрішньої органі-
зації, що ганятись за створенням всеросій-
ської федерації, наражаючи себе на 
ворогування вже існуючого фактично нового
російського уряду, – це було нездійсниме в то-
дішніх умовах завдання.

Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Київ,
2002. Т. 1: Доба Центральної Ради. С. 143.



Розділ 2. Соціальні та національні революції в Європі...

67

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте основні положення універсалів Української Центральної Ради. Сха-

рактеризуйте історичне значення цих документів.
2. Поясніть причини автономістської програми Центральної Ради та, спираючись на 

думку Д. Дорошенка, поміркуйте про її доцільність.

4. Боротьба політичних сил за вплив на населення 
Ðåâîëþöіÿ çìóñèëà ïîëіòè÷íі ñèëè âäàòèñÿ äî ìàñîâîї ïîëіòèêè. Öå 

ÿâèùå áóëî íîâèì äëÿ Íàääíіïðÿíùèíè, àäæå ðîñіéñüêà ìîíàðõі÷íà 
âëàäà îáìåæóâàëà ïîëіòè÷íі ñâîáîäè é æîðñòêî êîíòðîëþâàëà ãðîìàä-
ñüêó àêòèâíіñòü. Îïîçèöіéíі ñèëè äіÿëè íåëåãàëüíî ÷è íàïіâëåãàëüíî, à 
óìîâè âîєííîãî ÷àñó äîùåíòó çðóéíóâàëè ïàðîñòêè àêòèâíîñòі. Íåâäîâî-
ëåííÿ ÷åðåç ñïðè÷èíåíі âіéíîþ òðóäíîùі âèëèâàëîñÿ â ìàñîâі ïðîòåñòè, 
ùî é ïðèçâåëî äî ðåâîëþöії. Îäíàê ïàäіííÿ ñòàðîãî ðåæèìó ùå íå îçíà-
÷àëî íàðîäæåííÿ íîâîãî. Ïіñëÿ ïîâàëåííÿ ñàìîäåðæàâñòâà ïіä ÷àñ Ëþò-
íåâîї ðåâîëþöії ïèòàííÿ ïðî òå, õòî ñêîðèñòàєòüñÿ її ðåçóëüòàòàìè, 
äåÿêèé ÷àñ áóëî âіäêðèòèì.

Çàâäàííÿìè íîâèõ ëіäåðіâ ñòàëè: îïàíóâàòè ðåâîëþöіéíó ñòèõіþ, 
çóïèíèòè її ðóéíіâíèé õàðàêòåð і ïåðåâåñòè åíåðãіþ ìàñ ó ðóñëî äåðæàâî-
òâîðåííÿ. Ìàñîâà ïіäòðèìêà áóëà âêðàé ïîòðіáíîþ Öåíòðàëüíіé Ðàäі, 
àäæå íà âëàäó â Óêðàїíі ïðåòåíäóâàëè é іíøі ñèëè. Ó ïîøóêàõ ïіäòðèìêè 
Ðàäà àïåëþâàëà íàñàìïåðåä äî íàöіîíàëüíèõ ïî÷óòòіâ. Іñòîðèêè ïîÿñíþ-
þòü ôåíîìåí ðåâîëþöії âèáóõîì ïî÷óòòіâ íàöіîíàëüíîї ãіäíîñòі. Ïðî ïіä-
òðèìêó Óêðàїíñüêîї ðåâîëþöії ñâіä÷èëà íàöіîíàëüíà ìàíіôåñòàöіÿ 
19 áåðåçíÿ 1917 ð. â Êèєâі, ÿêà ïåðåâåðøèëà íàéñìіëèâіøі î÷іêóâàííÿ: 
íà âóëèöі âèéøëî áëèçüêî 100 òèñ. îñіá. Äåìîíñòðàíòè, òðèìàþ÷è ñèíüî-
æîâòі ïðàïîðè, ïîðòðåòè Øåâ÷åíêà, іíøі íàöіîíàëüíі ñèìâîëè, ïðîéøëè 
öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè óêðàїíñüêîї ñòîëèöі äî Ñîôіéñüêîї ïëîùі.

Ïðî äії óêðàїíñüêîї âëàäè іíôîðìóâàëè ãàçåòè «Âіñòі ç Óêðàїíñüêîї 
Öåíòðàëüíîї Ðàäè» і «Íîâà Ðàäà». Ùîäíÿ Ðàäà îòðèìóâàëà ïðèâіòàííÿ ç 
ðіçíèõ ìіñöåâîñòåé, ç ÿêèõ âèïëèâàëî, ùî óêðàїíñüêèé ðóõ ìіöíіâ. Âіä-
íîâëþâàëè äіÿëüíіñòü «Ïðîñâіòè», âіäêðèâàëèñÿ óêðàїíñüêі øêîëè, âіäáó-
âàëàñÿ óêðàїíіçàöіÿ âіéñüêà. Ïіäòðèìêó Öåíòðàëüíіé Ðàäі çàáåçïå÷óâàëè
é âñåóêðàїíñüêі ñåëÿíñüêі, âіéñüêîâі òà ðîáіòíè÷і ç’їçäè. Îäíàê ëèøå 

Мітинг селян в Андріївці Роменського
повіту Полтавської губернії. Осінь 1917 р.

Мітинг на Софійській площі в Києві. 
19 березня 1917 р.
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íàöіîíàëüíîãî ïîðèâó áóëî íå äîñèòü äëÿ ïåðåìîãè ðåâîëþöії. Äîâîëі
øâèäêî â ðîáîòі Ðàäè íàìіòèëèñÿ òðèâîæíі òåíäåíöії, ÿêі Ñ. Ïåòëþðà âè-
çíà÷àâ ÿê «äåìîíñòðàöіþ íàöіîíàëüíèõ åìîöіé».

Äàíèíîþ ðåâîëþöіéíèì íàñòðîÿì ñòàëà ïîïóëÿðíіñòü ñîöіàëіñòè÷íèõ
ãàñåë çåìëþ – ñåëÿíàì, çàâîäè é ôàáðèêè – ðîáіòíèêàì, ìèð, íàðîäî-
âëàääÿ. Íàéáіëüøå ïðåäñòàâíèöòâî â Öåíòðàëüíіé Ðàäі ìàëè ñîöіàëіñòè-
ðåâîëþöіîíåðè é ñîöіàë-äåìîêðàòè. Іç ÷àñîì ñîöіàëüíà ïðîãðàìà Öåíò-
ðàëüíîї Ðàäè ñòàëà ðàäèêàëüíіøîþ. Ðàäà âіäñòîþâàëà ðîçóìіííÿ óêðàїí-
ñüêîãî íàðîäó ÿê ïîçáàâëåíîãî âèùèõ ñîöіàëüíèõ âåðñòâ. Ó òåêñòàõ óíі-
âåðñàëіâ і âіäîçâàõ äî óêðàїíñüêîãî íàðîäó çàðàõîâóâàëè «ñåëÿí, ðîáіòíèêіâ,
ñîëäàòіâ, ìіùàí, äóõîâåíñòâî é âñþ óêðàїíñüêó іíòåëіãåíöіþ», à â ×åòâåð-
òîìó Óíіâåðñàëі Óêðàїíñüêó Íàðîäíó Ðåñïóáëіêó áóëî âèçíà÷åíî ÿê «ñå-
ëÿíñüêî-ðîáіòíè÷ó».

Äіÿ÷і Öåíòðàëüíîї Ðàäè ââàæàëè, ùî, àêöåíòóþ÷è íà äåìîêðàòè÷íîñòі
óêðàїíöіâ, ìîæíà çàïîáіãòè äâîâëàääþ, âèâåñòè ñóñïіëüñòâî ç îñíîâíîãî
êîíôëіêòó ðîñіéñüêîї ðåâîëþöії – ìіæ ïîìіùèêàìè, ÿêі ïіäòðèìóâàëè ìî-
íàðõіþ, і íàðîäíèìè ìàñàìè, ÿêі õîòіëè ñâîáîäè. Îäíàê òîäі ïîçà Öåí-
òðàëüíîþ Ðàäîþ îïèíÿëèñÿ äіÿ÷і ç êîíñåðâàòèâíèìè ïîãëÿäàìè. À äåÿêі 
їõíі çàñòåðåæåííÿ òàêè áóëè ñëóøíі. Ãðîìàäñüêèé äіÿ÷ і ïîìіùèê Єâãåí
×èêàëåíêî âèñòóïàâ ïðîòè âòіëåííÿ â Óêðàїíі ïðîãðàìè ðîñіéñüêèõ ñîöі-
àëіñòіâ, ÿêà íå âіäïîâіäàє íàñòðîÿì óêðàїíñüêîãî ñåëÿíñòâà. Ïðîãîëîøåíå
×åòâåðòèì Óíіâåðñàëîì ñêàñóâàííÿ ïðèâàòíîї âëàñíîñòі íà çåìëþ ñåëÿíè
ñïðèéíÿëè íåîäíîçíà÷íî.

Ó Öåíòðàëüíіé Ðàäі áóëî ïðåäñòàâëåíî ðіçíі ñèëè. Ãðóøåâñüêèé íàçè-
âàâ Ðàäó «ñêðîìíèì óêðàїíñüêèì ìіêðîêîñìîì». Ïîòðåáà ìàñîâîї ïîëі-
òèêè âèêëèêàëà äèñêóñії ìіæ ïîêîëіííÿìè. Ñòàðøі, ïðåäñòàâëåíі äіÿ÷àìè
ÒÓÏó (íàóêîâîþ і òâîð÷îþ іíòåëіãåíöієþ), íå áóëè ãîòîâі äіÿòè â óìîâàõ
ðåâîëþöії. Ìîëîäøі, ÿêі ãóðòóâàëîñÿ íàâêîëî Äìèòðà Àíòîíîâè÷à, áóëè
ñôîðìîâàíі ìіæ äâîìà ðîñіéñüêèìè ðåâîëþöіÿìè é ìàëè ðàäèêàëüíі íà-
ñòðîї. Óñóïåðå÷ î÷іêóâàííÿì òóïіâöіâ, Ãðóøåâñüêèé ïðèñëóõàâñÿ äî ñîöі-
àëіñòіâ, ââàæàþ÷è, ùî ïîòðіáíî ðåàãóâàòè íà âèêëèêè äîáè. Éîìó
âäàâàëîñÿ êåðóâàòè Öåíòðàëüíîþ Ðàäîþ çàâäÿêè îñîáèñòîìó àâòîðèòåòó.
Îäíàê äëÿ âèðіøåííÿ êëþ÷îâèõ ïèòàíü äåðæàâîòâîðåííÿ, çîêðåìà ôîðìó-
âàííÿ àðìії, ãîòîâîї çàõèùàòè ÓÍÐ, öüîãî áóëî íåäîñòàòíüî.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте програму Української Центральної Ради в соціальному та націо-

нальному питанні. Які гасла, на вашу думку, були найбільш популярними?
2. Які питання викликали серед лідерів української революції дискусії? Поміркуйте, що

дало підстави С. Петлюрі назвати діяльність Центральної Ради «демонстрацією
національних емоцій». Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням?

5. Формування українського війська: здобутки і прорахунки. 
Перша російсько-українська війна 
Ïèòàííÿ ïðî ñòâîðåííÿ óêðàїíñüêîãî âіéñüêà ñòîÿëî ïåðåä Öåíòðàëü-

íîþ Ðàäîþ âіä ïî÷àòêó. Ñïåðøó éîãî ðîçãëÿäàëè â êîíòåêñòі óêðàїíіçà-
öії ðåãóëÿðíèõ ÷àñòèí ðîñіéñüêîї àðìії. Ïðîòÿãîì âіéíè ç Óêðàїíè íà
ôðîíò áóëî ìîáіëіçîâàíî áëèçüêî 5 ìëí îñіá. Óñі âîíè òàê ÷è іíàêøå ïðî-
éøëè âіéñüêîâèé âèøêіë. Äіÿ÷і Óêðàїíñüêîї ðåâîëþöії îðієíòóâàëèñÿ íà
òâîðåííÿ íàöіîíàëüíèõ âіéñüêîâèõ ÷àñòèí ó ðîñіéñüêіé òà àâñòðî-óãîð-
ñüêіé àðìіÿõ, íàñàìïåðåä íà äîñâіä ëåãіîíó ÓÑÑ. Ïîìіòíîþ áóëà ó÷àñòü



Розділ 2. Соціальні та національні революції в Європі...

69

ó ðåâîëþöіéíèõ ïîäіÿõ ó Ïåòðîãðàäі óêðàїíñüêèõ ãâàðäіéñüêèõ ïîëêіâ. 
Òîæ ïîòåíöіàë óêðàїíñüêîãî âіéñüêà â 1917 ð. ìîæíà áóëî îöіíèòè ÿê äî-
âîëі âèñîêèé.

Ó áåðåçíі 1917 ð. áóëî ñòâîðåíî äâі ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії, ÿêі çàéìà-
ëèñÿ óêðàїíіçàöієþ âіéñüêà: Óêðàїíñüêèé âіéñüêîâèé îðãàíіçàöіéíèé êî-
ìіòåò òà Óêðàїíñüêèé âіéñüêîâèé êëóá іìåíі Ïàâëà Ïîëóáîòêà. Ó 1917 ð.
âіäáóëèñÿ òðè âñåóêðàїíñüêі âіéñüêîâі ç’їçäè, ó÷àñíèêè ÿêèõ ïіäòðèìàëè 
Öåíòðàëüíó Ðàäó òà ïіäøòîâõóâàëè її äî ðіøó÷èõ äіé. Ïåðøèé ç’їçä îáðàâ
Óêðàїíñüêèé ãåíåðàëüíèé âіéñüêîâèé êîìіòåò, ÿêèé ïіñëÿ ïðîãîëîøåííÿ
ÓÍÐ ïåðåòâîðåíî íà Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàðіàò âіéñüêîâèõ ñïðàâ. Éîãî î÷î-
ëèâ Ñ. Ïåòëþðà. Ñòâîðåííÿ óêðàїíñüêîãî âіéñüêà âèêëèêàëî ñïðîòèâ. Òèì-
÷àñîâèé óðÿä íå ïîãîäæóâàâñÿ íà óêðàїíñüêі ÷àñòèíè і âèìàãàâ 
ïіäïîðÿäêóâàòè óêðàїíñüêå âіéñüêî öåíòðàëüíîìó êîìàíäóâàííþ.

Óñåðåäèíі Öåíòðàëüíîї Ðàäè òàêîæ íå áóëî єäíîñòі: íàïðóæåíі âçàє-
ìèíè ñêëàëèñÿ ìіæ Ãðóøåâñüêèì і ëіäåðîì ñàìîñòіéíèêіâ Ìèêîëîþ Ìіõ-
íîâñüêèì. Ãðóøåâñüêèé íå äîâіðÿâ Ìіõíîâñüêîìó ÷åðåç ïîáîþâàííÿ 
çàêîëîòó. Ó ïåðøі ìіñÿöі ðåâîëþöії ñàìîñòіéíèêè íå íàïîëÿãàëè íà íåçà-
ëåæíîñòі, ââàæàþ÷è, ùî Óêðàїíà íå âèòðèìàє çáðîéíîãî ïðîòèñòîÿííÿ ç 
Ðîñієþ і ïîâèííà ñïåðøó óòâîðèòè àðìіþ. Їõíіìè çóñèëëÿìè áóëî ñòâî-
ðåíî äâà óêðàїíñüêі ïîëêè: іìåíі ãåòüìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî (áîã-
äàíіâöі) é іìåíі ãåòüìàíà Ïàâëà Ïîëóáîòêà (ïîëóáîòêіâöі). Ó ëèïíі 
1917 ð., ïðîòåñòóþ÷è ïðîòè Äðóãîãî Óíіâåðñàëó, ïîëóáîòêіâöі âèñòóïèëè 
íà Êèїâ ïіä ãàñëîì ïåðåäà÷і âëàäè Öåíòðàëüíіé Ðàäі. Îäíàê Ðàäà äîòðè-
ìàëàñÿ çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä ðîñіéñüêèì Òèì÷àñîâèì óðÿäîì. Ïîëóáîòêіâ-
öіâ, ÿê і Ìіõíîâñüêîãî, âіäïðàâèëè íà ðóìóíñüêèé ôðîíò, äå ïîëê áóëî 
ðîçãðîìëåíî. Ïіä òèñêîì âîєííèõ íåâäà÷ óëіòêó 1917 ð. ðîñіéñüêå êîìàí-
äóâàííÿ äîçâîëèëî óêðàїíіçóâàòè ðÿä ÷àñòèí, óòіì ñòåæèëî, ùîá âîíè 
ðîçòàøîâóâàëèñÿ íà âіääàëі. 

Ïіñëÿ ïðèõîäó äî âëàäè â Ïåòðîãðàäі áіëüøîâèêіâ ðîñіéñüêî-óêðàїí-
ñüêèé êîíôëіêò ïåðåéøîâ ó çáðîéíå ïðîòèñòîÿííÿ. 4 ãðóäíÿ 1917 ð., 
ó äåíü âіäêðèòòÿ â Êèєâі І Âñåóêðàїíñüêîãî ç’їçäó ðàä, Ðàäà Íàðîäíèõ Êî-
ìіñàðіâ Ðîñії íàäіñëàëà Óêðàїíñüêіé Öåíòðàëüíіé Ðàäі óëüòèìàòóì çà ïіä-
ïèñàìè Ëåíіíà і Òðîöüêîãî, â ÿêîìó âèìàãàëà ïðîòÿãîì 48 ãîäèí 
ïіäïîðÿäêóâàòèñÿ áіëüøîâèöüêіé âëàäі, ïîãðîæóþ÷è îãîëîøåííÿì âіéíè. 
Öåíòðàëüíà Ðàäà óëüòèìàòóì âіäêèíóëà. Íà І Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ðàä 
áіëüøîâèêè áóëè â ìåíøîñòі, ùî âіäîáðàæàëî їõ ìàëó ïîïóëÿðíіñòü â 
Óêðàїíі. Ó÷àñíèêè ç’їçäó íå ïіäòðèìàëè çàêëèêè áіëüøîâèêіâ, ñïðÿìîâàíі
íà ïîâàëåííÿ Öåíòðàëüíîї Ðàäè.

Ïіñëÿ öüîãî áіëüøîâèöüêі äåïóòàòè ïåðåїõàëè ç Êèєâà äî Õàðêîâà, 
ÿêèé êîíòðîëþâàëè ÷åðâîíîàðìіéöі ïіä êîìàíäóâàííÿì Âîëîäèìèðà Àí-
òîíîâà-Îâñієíêà. Òóò âîíè îá’єäíàëèñÿ çі ç’їçäîì Ðàä Äîíåöüêîãî і Êðèâî-
ðіçüêîãî áàñåéíіâ. Öå çіáðàííÿ ïðîãîëîñèëî ñåáå І Âñåóêðàїíñüêèì ç’їçäîì 
ðàä é îáðàëî ìàðіîíåòêîâèé óðÿä ðàäÿíñüêîї Óêðàїíè – Íàðîäíèé ñåêðå-
òàðіàò. Õàðêіâ ñòàâ ïëàöäàðìîì äëÿ íàñòóïó áіëüøîâèêіâ â Óêðàїíі. Ðî-
ñіéñüêî-óêðàїíñüêà âіéíà ñóïðîâîäæóâàëàñÿ ïîïóëіñòñüêîþ ðèòîðèêîþ
áіëüøîâèêіâ, ÿêі çâèíóâà÷óâàëè Öåíòðàëüíó Ðàäó â êîíòððåâîëþöії. Îä-
íàê ñïðàâæíüîþ ìåòîþ áіëüøîâèêіâ áóëî îòðèìàòè êîíòðîëü íàä óêðàїí-
ñüêèìè ðåñóðñàìè.

25 ãðóäíÿ 1917 ð. áіëüøîâèêè ïî÷àëè íàñòóï íà Êèїâ ç êіëüêîõ íàïðÿì-
êіâ. Öåíòðàëüíà Ðàäà ñòâîðèëà Îñîáëèâèé êîìіòåò ç îáîðîíè Óêðàїíè, 
ÿêèé ïðèçíà÷èâ êîìàíäóâà÷åì óêðàїíñüêèõ âіéñüê ïîëêîâíèêà Þðіÿ Êàï-
êàíà. Îäíàê ðåãóëÿðíі âіéñüêà, íàâіòü óêðàїíіçîâàíі, íå ìàëè áîéîâîãî
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äóõó, âèïðàâäîâóâàëèñÿ âòîìîþ і äîòðèìóâàëèñÿ íåéòðàëіòåòó. Ãåíåðàëü-
íèé ñåêðåòàðіàò óõâàëèâ ïîñòàíîâó ïðî ôîðìóâàííÿ Àðìії ÓÍÐ íà çàñàäàõ
äîáðîâіëüíîñòі é îïëàòè. Âàæëèâó ðîëü âіäіãðàëè çàãîíè Âіëüíîãî êîçà-
öòâà, ÿêі âèíèêàëè ùå ç âåñíè 1917 ð. ó ðіçíèõ ìіñöåâîñòÿõ Óêðàїíè é íà
Êóáàíі ÿê òåðèòîðіàëüíà ñàìîîáîðîíà (ìіëіöіÿ). Ó æîâòíі 1917 ð. íà Âñå-
óêðàїíñüêîìó ç’їçäі â ×èãèðèíі îòàìàíîì îáðàíî Ïàâëà Ñêîðîïàäñüêîãî, à 
öåíòðîì Âіëüíîãî êîçàöòâà ñòàëà Áіëà Öåðêâà.

Öåíòðàëüíà Ðàäà íå áóëà ãîòîâà äî âіéíè. Її çàõîäè, çîêðåìà ðîççáðî-
єííÿ ïðîáіëüøîâèöüêèõ ÷àñòèí, äàâàëè òèì÷àñîâèé åôåêò. Åíòóçіàçì ïåð-
øèõ ìіñÿöіâ ðåâîëþöії ïîìіòíî ñïàäàâ. 16 ñі÷íÿ 1918 ð. áіëüøîâèêè
ïіäíÿëè ïîâñòàííÿ â Êèєâі, öåíòðîì ÿêîãî ñòàâ âіéñüêîâèé çàâîä «Àðñå-
íàë». Ïðîòÿãîì òèæíÿ âóëè÷íèõ áîїâ ó ìіñòі çàãèíóëî ïîíàä 700 îñіá. Öі
ïîäії âіäêðèëè øëÿõ äî Êèєâà áіëüøîâèöüêèì âіéñüêàì, ÿêі ïіñëÿ êіëüêà-
äåííèõ îáñòðіëіâ 26 ñі÷íÿ çàõîïèëè ìіñòî. Áіëüøîâèêè ïîâîäèëèñÿ â Óêðà-
їíі ÿê çàâîéîâíèêè: ðîçñòðіëþâàëè, ãðàáóâàëè, çíèùóâàëè ìàéíî, à 
÷àñòèíè ïіä êîìàíäóâàííÿì Ìèõàéëà Ìóðàâéîâà, ÿêі ââіéøëè â Êèїâ, âè-
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ðіçíÿëèñÿ îñîáëèâîþ æîðñòîêіñòþ.
Õî÷à Öåíòðàëüíà Ðàäà ç âіéñüêàìè
çàëèøèëà ìіñòî, ó íüîìó êіëüêà
äíіâ òðèâàâ ÷åðâîíèé òåðîð, æåðò-
âàìè ÿêîãî ñòàëè òèñÿ÷і ìåøêàíöіâ
і íàâіòü âіéñüêîâèõ ðîñіéñüêîї àð-
ìії, ÿêі çáåðіãàëè íåéòðàëіòåò. ×å-
ðåç êіëüêà ìіñÿöіâ óæå ñàìå
áіëüøîâèöüêå êåðіâíèöòâî îãîëî-
ñèëî Ìóðàâéîâà âîðîãîì íàðîäó;
éîãî ðîçñòðіëÿëè â Ñèìáіðñüêó.

Îñîáëèâå ìіñöå â іñòîðії ïåðøîї
ðîñіéñüêî-óêðàїíñüêîї âіéíè çàéìàє
áіé ïіä Êðóòàìè 16 (29 çà íîâèì
ñòèëåì*) ñі÷íÿ 1918 ð. Ç êіíöÿ
ãðóäíÿ 1917 ð. Öåíòðàëüíà Ðàäà
íàìàãàëàñÿ ïåðåòâîðèòè çàëіçíè÷íèé âóçîë Áàõìà÷ íà óêðіïëåíèé öåíòð
îáîðîíè Êèєâà. Îäíàê ÷åðåç áðàê ðåñóðñіâ ñþäè âäàëîñÿ ñêåðóâàòè ëèøå 
êіëüêà ñîòåíü þíêåðіâ Êèїâñüêîї þíàöüêîї øêîëè іì. Á. Õìåëüíèöüêîãî,
íà äîïîìîãó ÿêèì ïіäіéøëà ñîòíÿ ñòóäåíòñüêîãî êóðåíÿ, ùî ñêëàäàëàñÿ ç 
äîáðîâîëüöіâ – ñòóäåíòіâ і ñòàðøîêëàñíèêіâ. Óêðàїíñüêå âіéñüêî ïіä êî-
ìàíäóâàííÿì ñòàðøèíè Àâåðêіÿ Ãîí÷àðåíêà çàéíÿëî îáîðîíó ïîáëèçó
ñòàíöії Êðóòè. Òóò âîíî ïðèéíÿëî áіé ç áіëüøîâèöüêèìè ÷àñòèíàìè 
Ì. Ìóðàâéîâà é çàâäàëî їì çíà÷íèõ âòðàò. Îäíàê ñèëè áóëè íåðіâíі. ×åðåç 
çàãðîçó îòî÷åííÿ óêðàїíñüêі ÷àñòèíè âіäñòóïèëè äî Áðîâàðіâ, äå ç’єäíàëèñÿ
ç âіéñüêàìè Ñ. Ïåòëþðè. Îäèí ïіäðîçäіë (27 þíàêіâ), çàáëóêàâøè â òåì-
ðÿâі, ïîòðàïèâ ó ðîçòàøóâàííÿ áіëüøîâèêіâ. Ïîëîíåíèõ þíàêіâ áóëî ñòðà-
÷åíî. Ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ Öåíòðàëüíîї Ðàäè â Êèїâ їõíі òіëà ïåðåïîõîâàëè 
íà Àñêîëüäîâіé ìîãèëі.

Погляд сучасника 
Страшно вмерти, але ще страшніше загинути марно. Того дня, коли більшовики 

вступили в Київ, коли здавалось, усе загинуло, прийшла до мене мати одного з по-
ляглих юнаків та впала переді мною навколішки. «Я мала одного сина, так, як сонце 
в небі, – сказала вона, – і він пішов проти більшовиків. Коли б я йому сказала одне 
слово, коли б я прохала його лишитись, він пожалував би мене і зостався б зі мною, 
але я не сказала ні слова; – коли Україні потрібні наші діти, хай ідуть. Тільки скажіть 
мені, покляніться мені, що Україна не загинула, і тоді я не буду плакати, не буду вби-
ватися за єдиним моїм сином». Заради тих матерів, заради цих юнаків-героїв ми по-
винні всі, що лишилися живими, поклястись на цій могилі – віддати Україні все наше 
життя. Тільки всесильною працею на життя України можемо ми поквітувати їх 
жертву та зняти з них тягар марної німої смерті… Для нас могила ця лишиться на-
віки полум’ям віри, вона дала нам незабутнє минуле.

Старицька-Черняхівська Л. Пам’яті юнаків-героїв, замордованих під Крутами. (Слово в часі 
похоронів героїв Крут, виголошене 19-го березня 1918 р. в Києві) // Бій під Крутами в національ-

ній пам’яті: Збірник документів і матеріалів. Київ, 2013. С. 73.

Ïіñëÿ çàõîïëåííÿ áіëüøîâèêàìè Êèєâà áîéîâі äії ïåðåìіñòèëèñÿ íà Ïî-
äіëëÿ, à Öåíòðàëüíà Ðàäà ïåðåїõàëà äî Âіííèöі. Ùå ç êіíöÿ ãðóäíÿ 1917 ð. 
äåëåãàöіÿ ÓÍÐ, íå âèçíàâøè ïðàâî Ðàäíàðêîìó âèñòóïàòè âіä іìåíі âñіõ 

* Ãðèãîðіàíñüêèé êàëåíäàð ïî÷àâ äіÿòè â ÓÍÐ ç 16 ëþòîãî 1918 ð. Öåé äåíü 
ñòàëè ââàæàòè 1 áåðåçíÿ 1918 ð. Çàêîí ïðî öå áóëî óõâàëåíî 12 ëþòîãî 1918 ð. (çà 
ñòàðèì ñòèëåì) íà çàñіäàííі Ìàëîї Ðàäè ÓÍÐ â Êîðîñòåíі.

Бій під Крутами. Худ. Л. Перфецький
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íàðîäіâ Ðîñії, âåëà ìèðíі ïåðåãî-
âîðè ç êðàїíàìè ×åòâåðíîãî ñîþçó.
Ó ðåçóëüòàòі 27 ñі÷íÿ (9 ëþòîãî)
1918 ð. áóëî ïіäïèñàíî Áðåñò-Ëè -
òîâñüêèé ìèðíèé äîãîâіð, ùî ñòàâ
ïåðøîþ ìіæíàðîäíîþ óãîäîþ ÓÍÐ 
і âèçíàííÿì її íåçàëåæíîþ äåðæà-
âîþ. Àâñòðî-Óãîðùèíà é Íіìå÷-
÷èíà ïîãîäèëèñÿ âêëþ÷èòè äî ÓÍÐ 
Õîëìùèíó é Ïіäëÿøøÿ. Ñòîðîíè 
âіäìîâëÿëèñÿ âіä âçàєìíèõ ïðåòåí-
çіé, îáìіíþâàëèñÿ âіéñüêîâîïî ëî íå-
 íèìè. Çà òàєìíîþ óãîäîþ Àâñòðî-
Óãîðùèíà çîáîâ’ÿçàëàñÿ ñòâî  ðèòè
óêðàїíñüêó ïðîâіíöіþ çі Ñõіäíîї

Ãàëè÷èíè é Áóêîâèíè. Óêðàїíà ìàëà ïîñòà÷àòè Íіìå÷÷èíі ïðîäîâîëüñòâî
é ïðîìèñëîâó ñèðîâèíó. Íіìå÷÷èíà é Àâñòðî-Óãîðùèíà ñòàâàëè ñîþçíè-
êàìè ÓÍÐ і ìàëè íàäàòè äîïîìîãó â áîðîòüáі ç áіëüøîâèêàìè. Íà ïіäñòàâі
öüîãî äîãîâîðó íіìåöüêî-àâñòðіéñüêі âіéñüêà ïî÷àëè íàñòóï íà Ñõіäíîìó
ôðîíòі, ó ðåçóëüòàòі ÿêîãî Öåíòðàëüíà Ðàäà íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ 1918 ð.
ïîâåðíóëàñÿ äî Êèєâà. Äî êіíöÿ êâіòíÿ áіëüøîâèöüêі âіéñüêà âіäñòóïèëè
ç òåðèòîðії ÓÍÐ.

�сторичний  документ
Петроградське централістичне правительство народних комісарів по звичаю ца-

рів-самодержавців не схотіло признати права українського народу на свою власть і
об’явило Українській Народній Республіці війну за те, що Центральна Рада україн-
ських робітників, селян та солдатів не схотіла слухатися приказів із Петрограда, а 
хоче жити й управлятись волею свого народу. Оповістивши Україні війну, петроград-
ське самодержавне централістичне правительство нагнало на Україну юрби найма-
них людей, що звуться красногвардєйцями-більшовиками. Ті красногвардєйці
захоплюють наші города і села, громлять мирне населення, розбивають магазини,
арештовують всякого, хто їм нелюбий, грабують у селян хліб, насилують жінок, роз-
стрілюють українців-вояків, проколюють їм очі… Правительство українських робіт-
ників, солдат і селян знає, що великоруські робітники, солдати і селяни не вороги їм,
а брати, що не великоруський народ пішов війною на український народ, а пішли
тільки або наймані, або одурені петроградськими самодержавними комісарами 
темні люди. І через це Центральна Рада постановила одправляти, незважаючи ні
на що, хліб як на фронти, так і в Великоросію.

Звернення Генерального секретаріату до солдатів. 2 січня 1918 р. // Українська Центральна
Рада: Документи і матеріали: у 2 т. Київ, 1997. Т. 2. С. 86–87.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте діяльність Центральної Ради по формуванню українського війська.

Як ви гадаєте, яких помилок можна було уникнути?
2. На підставі наведеного фрагмента історичного документа визначте, яким було

ставлення Центральної Ради до більшовицької Росії. 

6. Кримськотатарський національний рух 
Íà Êðèìñüêîìó ïіâîñòðîâі â ïåðåääåíü ðîñіéñüêîї ðåâîëþöії ïðîæèâàëî 

ïîíàä 800 òèñ. îñіá, ç íèõ êðèìñüêèõ òàòàð 26,8 %. Ó 1917 ð. ñôîðìîâàíî 
Òàòàðñüêó (ïіçíіøå – Íàöіîíàëüíó) ïàðòіþ «Ìіëëі Ôіðêà», ÿêó î÷îëèâ

сттооорричний  докумеент

Підписання Брест-Литовського мирного
договору делегацією УНР
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À. Áîäàíіíñüêèé – íàðîäíèé ó÷èòåëü, åòíîãðàô і ëіòåðàòîð. Ïіñëÿ ñìåðòі 
Іñìàїëà Ãàñïðèíñüêîãî êðèìñüêі òàòàðè ââàæàëè éîãî ñâîїì ëіäåðîì. Ïðî-
ãðàìà ïàðòії ïåðåäáà÷àëà äåìîêðàòè÷íі ðåôîðìè é ïåðåòâîðåííÿ Ðîñії íà 
ôåäåðàòèâíó äåðæàâó, àëå àâòîíîìіþ ìàëè îòðèìàòè íå òåðèòîðії, à íàöії. 
Êðèìñüêîòàòàðñüêі äіÿ÷і áðàëè ó÷àñòü ó çàãàëüíîðîñіéñüêîìó ìóñóëüìàí-
ñüêîìó ðóñі. Áîäàíіíñüêèé î÷îëèâ Òèì÷àñîâèé êðèìñüêèé ìóñóëüìàí-
ñüêèé ðåâîëþöіéíèé êîìіòåò, ÿêèé ïðîâіâ âèáîðè äî Âñåêðèìñüêîãî
ìóñóëüìàíñüêîãî ç’їçäó.

Íà ç’їçäі 25 áåðåçíÿ 1917 ð. îáðàíî Êðèìñüêî-ìóñóëüìàíñüêèé âèêî-
íàâ÷èé êîìіòåò – Ìóñâèêîíêîì. Éîãî î÷îëèâ Í. ×åëåáіäæèõàí – ãðîìàä-
ñüêèé äіÿ÷, ïåðøèé ìóôòіé (âèùà äóõîâíà îñîáà) ìóñóëüìàí Êðèìó, 
Ëèòâè, Ïîëüùі òà Áіëîðóñі, ïðàâíèê і ïèñüìåííèê, àâòîð ñëіâ êðèìñüêî-
òàòàðñüêîãî ãіìíó «ß ïðèñÿãíóâñÿ». Ìóñâèêîíêîì ñòâîðèâ ìіñöåâі îðãàíè
âëàäè і áóâ âèçíàíèé Òèì÷àñîâèì óðÿäîì ÿê ïðåäñòàâíèê íàöіîíàëüíî-
êóëüòóðíîї àâòîíîìії êðèìñüêèõ òàòàð. Áóëî çàñíîâàíî îñâіòíі çàêëàäè,
ïî÷àëîñÿ ñòâîðåííÿ âіéñüêà, âèõîäèëè ãàçåòè «Íàöіÿ» (êðèìñüêîòàòàð-
ñüêîþ ìîâîþ) і «Ãîëîñ òàòàð» (ðîñіéñüêîþ). Æіíêàì äîçâîëèëè íå íîñèòè 
÷àäðó. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî Êðèìó â ãðóäíі 1917 ð. ñêëèêàíî 
Óñòàíîâ÷і çáîðè – Êóðóëòàé, ÿêèé ïðîãîëîñèâ óòâîðåííÿ Êðèìñüêîї Íà-
ðîäíîї Ðåñïóáëіêè é óõâàëèâ êîíñòèòóöіþ. Êóðóëòàé ñôîðìóâàâ óðÿä – 
Äèðåêòîðіþ íà ÷îëі ç Í. ×åëåáіäæèõàíîì, ÿêó âèçíàëà Öåíòðàëüíà Ðàäà. 
Îäíàê ó ñі÷íі 1918 ð. áіëüøîâèêè çàõîïèëè Êðèì, ðîçïóñòèëè Êóðóëòàé і 
çààðåøòóâàëè éîãî ëіäåðіâ. Í. ×åëåáіäæèõàíà áóëî ñòðà÷åíî.

Запитання і завдання
1. Назвіть основні положення політичної програми кримськотатарського національ-

ного руху в 1917 р.
2. На підставі наведеного погляду історика поясніть, якими міркуваннями керувалася 

Центральна Рада, визначаючи політику щодо Кримського півострова.

7. Конституція Української Народної Республіки 
Íàñåëåííÿ, ÿêå ïåðåæèëî òðàâìàòè÷íèé äîñâіä ïіä ÷àñ áіëüøîâèöüêîї

îêóïàöії, ñòðèìàíî ñïðèéíÿëî ïîâåðíåííÿ Öåíòðàëüíîї Ðàäè äî Êèєâà. 
Íåâäîâîëåííÿ âèêëèêàëè é íіìåöüêі âіéñüêà, ÿêі ïіä ÷àñ âіéíè áóëè âîðî-
ãîì, à òåïåð ñòàëè ñîþçíèêîì. Îñòàííі ìіñÿöі Öåíòðàëüíîї Ðàäè ïðîõî-

Учасники Першого Курултаю кримськотатарського
народу. 1917 р.

Номан Челебіджихан
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äèëè ïіä ñîöіàëіñòè÷íèìè ãàñëàìè. Íàéáіëüøå öå ïîçíà÷èëîñÿ â àãðàðíіé
ñôåðі. Ó ñі÷íі 1918 ð. áóëî óõâàëåíî çàêîí, ÿêèé ñêàñîâóâàâ ïðàâî âëàñ-
íîñòі íà âñі çåìëі é îãîëîøóâàâ їõ «äîáðîì íàðîäó ÓÍÐ». Çåìëі ìàëè áóòè 
âèëó÷åíі é ïåðåäàíі â êîðèñòóâàííÿ ìàëîçåìåëüíèì і áåççåìåëüíèì ñåëÿ-
íàì. Çåìåëüíèé çàêîí íå ñïðèÿâ ïîëіòè÷íіé ñòàáіëіçàöії: âіí ðàäèêàëіçó-
âàâ íàñòðîї ñåëÿí, äàâ íàäії, ÿêі íå âèïðàâäàëèñÿ, à âîäíî÷àñ îáóðèâ 
âåëèêèõ çåìëåâëàñíèêіâ і çàìîæíèõ ñåëÿí.

29 êâіòíÿ 1918 ð. Öåíòðàëüíà Ðàäà óõâàëèëà Êîíñòèòóöіþ (Ñòàòóò ïðî 
äåðæàâíèé óñòðіé, ïðàâà і âîëüíîñòі) ÓÍÐ. Óêðàїíà ñòàâàëà ñóâåðåííîþ і
ñàìîñòіéíîþ äåðæàâîþ, ïðàâî íà âëàäó â ÿêіé íàëåæàëî íàðîäó. Êîíñòè-
òóöіÿ ãàðàíòóâàëà ãðîìàäÿíàì îñíîâíі äåìîêðàòè÷íі ïðàâà. Ïîëіòè÷íі æ 
ïðàâà, ïîâ’ÿçàíі ç ó÷àñòþ â óïðàâëіííі êðàїíîþ, ãðîìàäÿíè íàáóâàëè ç
20-ðі÷íîãî âіêó. Âèùèì çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì âèçíà÷åíî Âñåíàðîäíі
çáîðè, ÿêі ìàëè îáèðàòèñÿ íà òðè ðîêè çàãàëüíèì, ïðÿìèì, ðіâíèì, òàєì-
íèì і ïðîïîðöіéíèì ãîëîñóâàííÿì. Âèêîíàâ÷ó âëàäó âèâåðøóâàëà Ðàäà
íàðîäíèõ ìіíіñòðіâ, ñóäîâó – Ãåíåðàëüíèé ñóä. Òåðèòîðіþ ÓÍÐ âèçíàíî
íåïîäіëüíîþ. Ìіñöåâèì ãðîìàäàì ãàðàíòîâàíî øèðîêі ñàìîâðÿäíі ïðàâà,
íàöіîíàëüíèì ìåíøèíàì – ïðàâî íà íàöіîíàëüíî-ïåðñîíàëüíó àâòîíîìіþ.
Êîíñòèòóöіþ ÓÍÐ íå áóëî ââåäåíî â äіþ: äåíü її óõâàëåííÿ âèÿâèâñÿ â іñ-
òîðії Öåíòðàëüíîї Ðàäè îñòàííіì.

Погляд історика
Осмислюючи причини поразки Центральної Ради у війні з більшовиками, В. Вин-

ниченко у «Відродженні нації» послідовно проводив думку про те, що національно-
державна ідея була поставлена Центральною Радою значно вище соціальної. І це
відштовхнуло від неї народні маси. «Єдина поміч, єдиний рятунок був не йти всупе-
реч з настроями мас, згодитись на їхнє бажання зміни влади й її соціальної полі-
тики, тим зберегти цю владу в національно-українських руках і не внести в маси
конфлікту між національною і соціальною ідеєю», – писав В. Винниченко. Сьогодні
можемо стверджувати, що перший голова Генерального секретаріату просто не ро-
зумів природу державної влади, яка полягає в протистоянні стихійному руху мас, їх
організації та спрямуванні. Саме в недостатності організованості українського дер-
жавного апарату ховалася його слабкість, як, очевидно, і в короткотривалості його
існування.

Верстюк В. Українська Народна Республіка: від проголошення до падіння // Нариси історії 
Української революції 1917–1921 років: у 2 кн. Київ, 2011. Кн. 1. С. 243.

Запитання і завдання
1. Назвіть основні положення Конституції УНР.
2. На підставі наведеного погляду історика схарактеризуйте роль соціального та на-

ціонального чинників в Українській революції.

З   
   

1. Проаналізуйте еволюцію програми Центральної Ради від автономії до незалежності
України. Назвіть чинники, які визначили цю еволюцію.

2. Визначте здобутки й прорахунки у формуванні українського війська під час револю-
ції. Які з них ви вважаєте найбільш суттєвими?

3. На підставі матеріалу параграфа і додатково зібраних відомостей проаналізуйте
біографії лідерів Центральної Ради. Поміркуйте, які риси їх об’єднували.
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§ 8. Українська революція: національний 
і соціальний аспекти

1. Українська Держава. Павло Скоропадський 
Óêðàїíñüêà Äåðæàâà (Ãåòüìàíàò Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî) іñíóâàëà ç 29 êâіòíÿ

ïî 14 ãðóäíÿ 1918 ð. Її òâîðöі ïðàãíóëè äîñÿãòè ñóñïіëüíîї çãîäè, 
îá’єäíàâøè íàâêîëî іäåї óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі ðіçíі âåðñòâè, çîêðåìà é 
çàìîæíèõ ìåøêàíöіâ Óêðàїíè. Çà ôîðìîþ öå áóâ àâòîðèòàðíî-áþðîêðà-
òè÷íèé ðåæèì. Ãåòüìàí ìàâ ïîâíîâàæåííÿ, áëèçüêі äî äèêòàòîðñüêèõ.
Éîãî óðÿä ïîєäíóâàâ âèêîíàâ÷ó é çàêîíîäàâ÷ó âëàäó. Ãëàâà äåðæàâè òè-
òóëóâàâ ñåáå «ãåòüìàíîì óñієї Óêðàїíè», ùî ìàëî ïіäêðåñëèòè її çâ’ÿçîê ç 
êîçàöüêîþ òðàäèöієþ. ßêùî Öåíòðàëüíà Ðàäà â ïðîãðàìíèõ äîêóìåíòàõ 
äіëèëà óêðàїíñüêèé íàðîä íà ñîöіàëüíі âåðñòâè, òî ãåòüìàí çâåðòàâñÿ äî 
«êîçàêіâ і ãðîìàäÿí Óêðàїíè». Öèì âіí íіáè ïåðåíîñèâ ó ñüîãîäåííÿ ç êî-
çàöüêèõ ÷àñіâ ïîäіë ñóñïіëüñòâà íà ïðîñòîðè âіéíè òà ìèðó. Õî÷à ãåòüìàí
ïðèéøîâ äî âëàäè çà íіìåöüêîї ïіäòðèìêè, öåé ñîþç âіí ðîçãëÿäàâ ÿê âè-
ìóøåíèé òàêòè÷íèé êðîê.

Öåíòðàëüíà Ðàäà, ïîâåðíóâøèñü çà ïіäòðèìêè íіìåöüêèõ âіéñüê äî Êè-
єâà, íå çóìіëà îïàíóâàòè ñèòóàöіþ. Âîíà ñàìîіçîëþâàëàñÿ, ïåðåòâîðè-
ëàñÿ íà ïîëіòè÷íèé êëóá, ÿêèé îáãîâîðþâàâ âіäіðâàíі âіä æèòòÿ ïèòàííÿ.
Ñîöіàëіñòè÷íі ãàñëà é íàìàãàííÿ âòіëèòè їõ ó çàêîíàõ ðîçõîäèëèñÿ ç ðå-
àëüíèìè ïîòðåáàìè äåðæàâîòâîðåííÿ, âèêëèêàëè êðèòèêó. Ïðàâі ñèëè, 
çàìîæíі âåðñòâè, âіéñüêîâèêè ãóðòóâàëèñÿ íàâêîëî Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî.
Íåâäîâîëåíîþ áóëà é íіìåöüêà âіéñüêîâà àäìіíіñòðàöіÿ, ÿêà î÷іêóâàëà âè-
êîíàííÿ ñîþçíèöüêèõ çîáîâ’ÿçàíü. Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ íіìåöüêèõ âіéñüê 
â Óêðàїíі Ãåðìàí ôîí Åéõãîðí, âòðà÷àþ÷è òåðïіííÿ, âèäàâ íàêàç «Ïðî çà-
ñіâ ïîëіâ», ÿêèì íàäàâ ïîìіùèêàì ïðàâî âèðîñòèòè âðîæàé, à ñåëÿíàì çà-
áîðîíÿâ áðàòè â êîðèñòóâàííÿ áіëüøå çåìëі, íіæ âîíè ìîãëè îáðîáèòè. 
Öåíòðàëüíà Ðàäà ñïðèéíÿëà öå ÿê âòðó÷àííÿ ó âíóòðіøíі ñïðàâè é ñïðî-
áóâàëà çàïåðå÷óâàòè. Îñòàííüîþ êðàïëåþ ñòàëî âèêðàäåííÿ âіäîìîãî ôі-
íàíñèñòà Àáðàìà Äîáðîãî, äî ÷îãî âèÿâèëèñÿ ïðè÷åòíèìè äåÿêі óêðàїíñüêі
ìіíіñòðè. 28 êâіòíÿ íіìåöüêі âіéñüêîâі çààðåøòóâàëè öèõ ìіíіñòðіâ ïðÿìî 
íà çàñіäàííі Öåíòðàëüíîї Ðàäè. Òîäі íіìåöüêå êîìàíäóâàííÿ âæå ìàëî 
çãîäó êàéçåðà Âіëüãåëüìà ІІ íà çìіíó óêðàїíñüêîї âëàäè.

29 êâіòíÿ 1918 ð. íà Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі õëіáîðîáіâ-âëàñíèêіâ, ùî 
âіäáóâàâñÿ ó ïðèìіùåííі êèїâñüêîãî öèðêó, Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî áóëî ïðî-
ãîëîøåíî ãåòüìàíîì óñієї Óêðàїíè. Ïіñëÿ öüîãî âіäáóëàñÿ ìàíіôåñòàöіÿ. Її 
ó÷àñíèêè ïðîéøëè Õðåùàòèêîì äî Ñîôіéñüêîї ïëîùі, äå ìèòðîïîëèò Íè-
êîäèì îñâÿòèâ íîâó âëàäó. Çà ñïîãàäàìè î÷åâèäöіâ, öå áóëî âåëè÷íå äіé-
ñòâî, à ñàì ãåòüìàí, ÿêèé âèðіçíÿâñÿ ñòðóíêîþ ôіãóðîþ і ðèìñüêèì 
ïðîôіëåì, îäÿãíåíèé ó ÷îðíó ÷åðêåñêó ç ãåîðãіїâñüêèì õðåñòîì, âèêëèêàâ 
ó áàãàòüîõ ñïîñòåðіãà÷іâ çàõîïëåííÿ. Ó öåíòðі óâàãè áóëè é ñåëÿíè â íà-
ðîäíîìó âáðàííі, ÿêі ñèìâîëіçóâàëè íîâèõ ãîñïîäàðіâ Óêðàїíè. Âîäíî÷àñ
âіäáóâàëîñÿ îñòàííє çàñіäàííÿ Öåíòðàëüíîї Ðàäè, íà ÿêîìó ïîõàïöåì 
óõâàëåíî Êîíñòèòóöіþ ÓÍÐ. Ó äðóãіé ïîëîâèíі äíÿ ãåòüìàíñüêі âіéñüêà 
âçÿëè ïіä êîíòðîëü äåðæàâíі óñòàíîâè. Ñóïðîòèâ ó÷èíèëè ëèøå ãàëèöüêі 
ñі÷îâі ñòðіëüöі, ÿêі îõîðîíÿëè Öåíòðàëüíó Ðàäó. Âîíè çàñòðåëèëè òðüîõ 
îôіöåðіâ. Êîìàíäóâà÷ ñі÷îâèêіâ Єâãåí Êîíîâàëåöü ïіñëÿ ïåðåãîâîðіâ ç 
ãåòüìàíîì ïåðåéøîâ íà éîãî áіê. Êåðіâíèêè Öåíòðàëüíîї Ðàäè î÷іêóâàëè 
íà àðåøò, àëå öüîãî íå ñòàëîñÿ.
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Ïðî íîâó âëàäó óêðàїíöі äîâіäàëèñÿ ç äâîõ äåðæàâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ – 
«Ãðàìîòè äî âñüîãî óêðàїíñüêîãî íàðîäó» é «Çàêîíó ïðî òèì÷àñîâèé äåð-
æàâíèé óñòðіé Óêðàїíè». Ó ãðàìîòі ãåòüìàí ïîÿñíèâ çìіíó âëàäè òèì, ùî
Öåíòðàëüíà Ðàäà íå çìîãëà çáóäóâàòè äåðæàâó. Ó íіé æå ïðîãîëîñèâ íåäî-
òîðêàííіñòü ïðèâàòíîї âëàñíîñòі «ÿê ôóíäàìåíòó êóëüòóðè é öèâіëіçàöії».
Çàêîíîì ïðî òèì÷àñîâèé äåðæàâíèé óñòðіé ãåòüìàíîâі áóëî ïåðåäàíî
âëàäó äî ñêëèêàííÿ ñåéìó. Âіí ìàâ êåðóâàòè àäìіíіñòðàöієþ, ïðèçíà÷àòè
Ðàäó Ìіíіñòðіâ, çàòâåðäæóâàòè çàêîíè, êîìàíäóâàòè àðìієþ. Ïðîãîëî-
øåíî ïåðøіñòü õðèñòèÿíñòâà ïðàâîñëàâíîãî îáðÿäó é ñâîáîäó âіðîñïîâі-
äàíü. Îáîâ’ÿçîê ãðîìàäÿí Óêðàїíè âèçíà÷åíî ÿê çàõèñò Âіò÷èçíè é ñïëàòó 
ïîäàòêіâ, їì ãàðàíòîâàíî äåìîêðàòè÷íі ïðàâà. Íåçðó÷íèé ôàêò ïðèõîäó äî
âëàäè ãåòüìàíà â ðåçóëüòàòі ïåðåâîðîòó é íàäіëåííÿ ñåáå äèêòàòîðñüêèìè 
ïîâíîâàæåííÿìè ïîÿñíåíî âèíÿòêîâèìè îáñòàâèíàìè é çàïåðå÷åííÿì 
ìîæëèâîñòі ïåðåäàâàòè âëàäó â ñïàäîê.

Äî Ðàäè ìіíіñòðіâ Ï. Ñêîðîïàäñüêèé çàïðîñèâ ïîìіðêîâàíèõ äіÿ÷іâ.
Âîíè íå áóëè òàê âіäîìі, ÿê ëіäåðè Öåíòðàëüíîї Ðàäè, àëå ìàëè ïðîôå-
ñіéíі çäîáóòêè, äîñâіä ãðîìàäñüêîї é çåìñüêîї ïðàöі. Î÷îëèâ óðÿä çåìëåâ-
ëàñíèê і îêòÿáðèñò-óêðàїíîôіë Ôåäіð Ëèçîãóá. Äî âіéíè âіí êåðóâàâ
Ïîëòàâñüêîþ çåìñüêîþ óïðàâîþ, çãîäîì ïðàöþâàâ ó ðîñіéñüêіé àäìіíі-
ñòðàöії íà Êàâêàçі. Ìіíіñòðîì îñâіòè áóâ іñòîðèê, ÷ëåí ÒÓÏó, êàäåò Ìè-
êîëà Âàñèëåíêî. Ìіíіñòðîì âíóòðіøíіõ ñïðàâ ñòàâ Іãîð Êіñòÿêіâñüêèé.
Ìіíіñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ î÷îëèâ іñòîðèê і äіÿ÷ ÒÓÏó Äìèòðî Äî-
ðîøåíêî. Â óðÿäі ïåðåâàæàëè êàäåòè é íå áóëî ñîöіàëіñòіâ. Äî óðÿäó óâі-
éøëè é ïðåäñòàâíèêè íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí – ïîëÿê Àíòîí Ðæåïåöüêèé,
єâðåé Ñåðãіé Ãóòíèê, íіìåöü Þëіé Âàãíåð, ðîñіÿíèí Ãåîðãіé Àôàíàñüєâ.
Ïîëіòè÷íі ñèìïàòії óðÿäîâöіâ áóëè ðіçíèìè: îäíі õîòіëè çáóäóâàòè âëàñíå

Особа в історії
Ïàâëî Ñêîðîïàäñüêèé (1873–1945) – âіéñüêîâèê, 
ãåòüìàí Óêðàїíñüêîї Äåðæàâè. Íàðîäèâñÿ â 
íіìåöüêîìó ì. Âіñáàäåíі. Áàòüêî áóâ îôіöåðîì
ðîñіéñüêîї àðìії, ìàòè ïîõîäèëà ç êîçàöüêî-ñòàð-
øèíñüêîãî ðîäó. Äèòèíñòâî ïðîâіâ ó ðîäèííîìó 
ìàєòêó Òðîñòÿíåöü íà ×åðíіãіâùèíі, äå ïëåêàëè
äóõ êîçàöüêîї ìèíóâøèíè. Íàâ÷àâñÿ â ãіìíàçії ó 
Ñòàðîäóáі і â åëіòíîìó Ïàæåñüêîìó êîðïóñі â 
Ïåòåðáóðçі. Ïіä ÷àñ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè êîìàí-
äóâàâ êîðïóñîì, ñòàâ ãåíåðàëîì. Ïіñëÿ Æîâòíå-
âîãî ïåðåâîðîòó ïіäïîðÿäêóâàâñÿ Öåíòðàëüíіé
Ðàäі, îäíàê íàâåñíі 1918 ð. ñòâîðèâ îïîçèöіéíó 
«Óêðàїíñüêó íàðîäíó ãðîìàäó», ÿêà ñïіâïðàöþâàëà ç ïîëіòè÷íèìè ñèëàìè 
Â. Ëèïèíñüêîãî é Ì. Ìіõíîâñüêîãî. Ó 1918 ð. ñòàâ íà ÷îëі Óêðàїíñüêîї Äåðæàâè.
ßê ãåòüìàí âіäîìèé äåðæàâîòâîð÷èìè і âîäíî÷àñ íåïîñëіäîâíèìè êðîêàìè, ÿêі
іñòîðèêè ïîÿñíþþòü æèòòÿì ó ïðîñòîðі ðîñіéñüêîї êóëüòóðè é àðèñòîêðàòії, 
ñëàáêîþ îðієíòàöієþ â óêðàїíñüêîìó ðóñі, íåäîâіðîþ äî ãàëè÷àí. Ïіñëÿ ïîâàëåí-
íÿ Ãåòüìàíàòó âèїõàâ ó åìіãðàöіþ, îñåëèâñÿ â ì. Âàíçåє ïîáëèçó Áåðëіíà. Äðó-
æèíà Îëåêñàíäðà ïîõîäèëà ç ðîäèíè ðîñіéñüêèõ àðèñòîêðàòіâ Äóðíîâî. Ó ñіì’ї
áóëî øåñòåðî äіòåé. Â åìіãðàöії ïðîäîâæèâ ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íó äіÿëüíіñòü, 
î÷îëþâàâ ãåòüìàíñüêèé ðóõ, âіäñòîþâàâ óêðàїíñüêі іíòåðåñè ïåðåä íіìåöüêèìè
ïîëіòèêàìè, ñòâîðèâ Óêðàїíñüêèé íàóêîâèé іíñòèòóò ïðè Áåðëіíñüêîìó óíіâåð-
ñèòåòі. Ñìåðòåëüíî ïîðàíåíèé ïіä ÷àñ áðèòàíñüêî-àìåðèêàíñüêîãî áîìáàðäóâàí-
íÿ íà çàëіçíè÷íіé ñòàíöії ïîáëèçó Ìþíõåíà. Ïîõîâàíèé â Îáåðñäîðôі â Áàâàðії.
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óêðàїíñüêó äåðæàâó, іíøі áóëè ïðîòè ïðèìóñîâîї óêðàїíіçàöії. Íå ñêëà-
ëàñÿ é ñïіâïðàöÿ ìіæ Ï. Ñêîðîïàäñüêèì і Ô. Ëèçîãóáîì: óæå âëіòêó ãåòü -
ìàí øóêàâ íîâîãî ïðåì’єðà, ïðîïîíóþ÷è öþ ïîñàäó âіäîìèì äіÿ÷àì – 
Äìèòðó  Áàãàëіþ, Іëëі Øðàãó, Ïåòðó Äîðîøåíêó.

Ïîïðè íåçãîäè, Óêðàїíñüêà Äåðæàâà áóëà îñòðіâöåì ñòàáіëüíîñòі íà 
ðîçáóðõàíèõ ðåâîëþöієþ òåðåíàõ. Ñòðèæíåì ïðîãðàìè ãåòüìàíñüêîãî
óðÿäó ñòàëî íàëàãîäæåííÿ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî æèòòÿ. Çàâäÿêè ïіä-
òðèìöі ïіäïðèєìíèöòâà åêîíîìі÷íå æèòòÿ Óêðàїíè âæå âëіòêó 1918 ð. ïî-
æâàâèëîñÿ. Óðÿä ñòàáіëіçóâàâ ôіíàíñè é ïî÷àâ ïіäãîòîâêó äî ââåäåííÿ 
íàöіîíàëüíîї âàëþòè – ãðèâíі. Âіäíîñíèé äîáðîáóò, ñïîêіé, çàõèùåíіñòü 
îñîáè êîíòðàñòóâàëè іç ñèòóàöієþ â áіëüøîâèöüêіé Ðîñії, çâіäêè äî Óêðà-
їíè ñòіêàëèñÿ áіæåíöі. Ðîñіéñüêі ïîëіòèêè, îñîáëèâî êàäåòè (óëіòêó 1918 ð. 
â Êèєâі ïåðåáóâàâ Ï. Ìіëþêîâ), íå ïðèõîâóâàëè íàäіé, ùî ç Êèєâà ïî-
÷íåòüñÿ âіäðîäæåííÿ ðîñіéñüêîї äåðæàâíîñòі.

Ãåòüìàíñüêèé óðÿä ñïðèÿâ óêðàїíñüêіé êóëüòóðі, íàóöі, îñâіòі. Ãåòüìàí
íàïîëÿãàâ íà àâòîêåôàëії Óêðàїíñüêîї ïðàâîñëàâíîї öåðêâè. Áóëî âіäêðèòî 
óêðàїíñüêі ãіìíàçії, à â Êèєâі é Êàì’ÿíöі-Ïîäіëüñüêîìó – óíіâåðñèòåòè, 
ñòâîðåíî íàöіîíàëüíі áіáëіîòåêó, àðõіâ і ìóçåé, Äåðæàâíèé äðàìàòè÷íèé 
òåàòð. 27 ëèñòîïàäà 1918 ð. çàñíîâàíî Óêðàїíñüêó àêàäåìіþ íàóê (ÓÀÍ), 
ÿêó î÷îëèâ ïðèðîäîçíàâåöü і ôіëîñîô Âîëîäèìèð Âåðíàäñüêèé, àâòîð òåî-
ðії ïðî íîîñôåðó. Ãðóøåâñüêèé, ÿêîìó çàïðîïîíóâàëè ñòàòè ïðåçèäåíòîì
ÓÀÍ, ñïіâïðàöþâàòè ç ãåòüìàíîì âіäìîâèâñÿ.

Âîäíî÷àñ ãîñòðèì çàëèøàëîñÿ àãðàðíå ïèòàííÿ. Ïîâåðíåííÿ çåìåëü 
ïîìіùèêàì îáóðþâàëî ñåëÿí. Óðÿä áà÷èâ âèõіä â îáìåæåííі ðîçìіðó çå-
ìåëüíîї âëàñíîñòі, âèêóïі íàäëèøêіâ çåìåëüíèõ óãіäü äåðæàâîþ òà їõ ïå-
ðåäà÷і ìàëîçåìåëüíèì ñåëÿíàì. Ïîìіùèöüêå çåìëåâîëîäіííÿ ïіäòðèìóâàëà 
íіìåöüêà âіéñüêîâà àäìіíіñòðàöіÿ. Äëÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ç ïîñòà-
÷àííÿ çåðíà óðÿä çàïðîâàäèâ äåðæàâíó ìîíîïîëіþ íà õëіá, ïîäåêóäè 
çåðíî â ñåëÿí êîíôіñêîâóâàëè. Ïîìèëêîþ ãåòüìàíñüêîãî óðÿäó ââàæàþòü 
òàêîæ ïðèçíà÷åííÿ ïîìіùèêіâ ãóáåðíñüêèìè é ïîâіòîâèìè êîìіñàðàìè, 
òîáòî ïåðåäà÷ó їì ìіñöåâîї àäìіíіñòðàöії. Óñå öå âèêëèêàëî ñåëÿíñüêі 
ïðîòåñòè àæ äî çáðîéíèõ âèñòóïіâ.

Павло Скоропадський (у центрі) і Федір Лизогуб 
(зліва)

Володимир Вернадський з донькою
Ніною
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Польова Служба Божа в Сірожупанній
дивізії. 1918 р.

Зустріч П. Скоропадського 
з Вільгельмом ІІ . Вересень 1918 р.

Âåëèêó óâàãó Ï. Ñêîðîïàäñüêèé ïðèäіëÿâ àðìії. Çàêîí ïðî çàãàëüíèé
âіéñüêîâèé îáîâ’ÿçîê âèçíà÷àâ її ÷èñåëüíіñòü â 300 òèñ. Ðîçïëàíóâàëè 
ñòðóêòóðó é ôîðìóâàííÿ êîðïóñіâ çà òåðèòîðіàëüíèì ïðèíöèïîì. Êðіì ðå-
ãóëÿðíîї àðìії, ïåðåäáà÷àëè ñòâîðèòè ãâàðäіþ é äîáðîâîëü÷і êîçàöüêі ÷àñ-
òèíè. Ïî÷àëè íàáіð äî âіéñüêîâèõ ó÷èëèù. Äî âіéñüêà çàëó÷àëè îôіöåðіâ
öàðñüêîї àðìії, àëå öå íå çàâæäè âäàâàëîñÿ, àäæå ïåðåä êîæíèì âèíèêàëè
ñêëàäíі äèëåìè. Áóëî ñôîðìîâàíî Ñåðäþöüêó é Ñіðîæóïàííó äèâіçії. Ïðî-
âåñòè çàïëàíîâàíó íà îñіíü ìîáіëіçàöіþ íå âäàëîñÿ. Ñòâîðåííþ óêðàїí-
ñüêîãî âіéñüêà ïðîòèäіÿëè âïëèâîâі ñóïåðíèêè, çîêðåìà íіìåöüêå
âіéñüêîâå êîìàíäóâàííÿ, òà é óðÿä ïîáîþâàâñÿ áіëüøîâèçàöії ÷àñòèí. Çà
ñèòóàöієþ â Óêðàїíі óâàæíî ñïîñòåðіãàëè ç Ðîñії, âè÷іêóþ÷è íàãîäó äëÿ
âіäíîâëåííÿ íàñòóïó. Óëіòêó 1918 ð. â Êèєâі â ðåçóëüòàòі òåðîðèñòè÷íîãî 
çàìàõó ðîñіéñüêèõ ëіâèõ åñåðіâ áóëî âáèòî Ãåðìàíà ôîí Åéõãîðíà.

Погляд сучасника
Я дедалі більше переконувався, що якщо я не зроблю перевороту тепер, то на-

завжди залишуся з переконанням, що я – людина, яка заради власного спокою 
упустила можливість врятувати країну, що я боягузлива і безвольна людина. Я не
сумнівався в корисності перевороту, навіть якби новий уряд і не зміг довго втрима-
тися… Сумніви в мене були іншого роду; можливо й малодушні. Я шкодував себе, я
думав… навіщо мені йти у цей світ злості, і недовіри, і заздрості… А німці? Мені до-
ведеться з ними працювати. Скільки такту, скільки напруги, скільки самозречення
вимагатиме ця робота!.. Тоді вже мені було зрозуміло, що через національні пи-
тання мені доведеться перенести велике гоніння і я ризикую залишитися незрозумі-
лим. …І великороси, і керівні кола українства на мої компроміси в цій галузі не
погоджувалися. Нарешті мені складно було зректися своїх суспільних упереджень.
Вихований у тепличних умовах кастового середовища, я думав: навіщо мені, добре
забезпеченому, маючи можливість тепер, із завершенням війни, нарешті жити з
сім’єю і більш-менш спокійно влаштувати своє життя, пірнати в цей вир. Я бачив усе
те, що мене чекає, всю ту ненависть і справа, і зліва, яку я викличу, й це, зізнаюся,
мене бентежило. Але грандіозність задачі мене манила, тим більше що я був пере-
конаний, що зроблю справу.

Скоропадський П. П. Спогади: кінець 1917 – грудень 1918 / упоряд. І. Гирич. 
Київ, 2016. С. 125–126.

Ãåòüìàíñüêèé óðÿä ðîçøèðèâ çîâíіøíі êîíòàêòè, íàëàãîäèâ âіäíîñèíè
ç óðÿäàìè Ôіíëÿíäії, Ëèòâè, Ãðóçії, Øâåöії, Íîðâåãії, Äàíії, Íіäåðëàíäіâ,
Іñïàíії, Áîëãàðії, ïî÷àâ ïåðåãîâîðè ç Ðóìóíієþ, ïіäïèñàâ ïðåëіìіíàðíèé 
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ìèð ç ðàäÿíñüêîþ Ðîñієþ. Áóëî âñòàíîâëåíî êîíòàêòè ç êîçà÷èìè óðÿ-
äàìè Äîíó é Êóáàíі, âåëè ïåðåãîâîðè ç âëàäîþ Êðèìó ïðî âõîäæåííÿ ïіâ-
îñòðîâà äî Óêðàїíñüêîї Äåðæàâè ÿê àâòîíîìії. Ñïðîáè âñòàíîâèòè çâ’ÿçêè 
ç êðàїíàìè Àíòàíòè âèêëèêàëè íåâäîâîëåííÿ Íіìå÷÷èíè. Âіäíîñèíè ç Àâ-
ñòðî-Óãîðùèíîþ óñêëàäíþâàëè íåâèðіøåíі ïèòàííÿ ïðî ñòàòóñ Ãàëè÷èíè,
Áóêîâèíè, Õîëìùèíè. Îäíàê íà îñіíü 1918 ð. Öåíòðàëüíі äåðæàâè âïðè-
òóë íàáëèçèëèñÿ äî ïîðàçêè ó âіéíі. Âіäòàê óñі ïîâ’ÿçàíі ç íèìè äîìîâëå-
íîñòі é ïëàíè äîâåëîñÿ ïåðåãëÿäàòè. Öå âèçíà÷èëî é äîëþ Ãåòüìàíàòó.

Запитання і завдання
1. Поясніть особливості устрою Української Держави. Проаналізуйте її внутрішню 

та зовнішню політику.
2. На підставі матеріалу параграфа і фрагмента спогадів схарактеризуйте постать 

П. Скоропадського та поміркуйте над тим, які питання йому доводилося вирішу-
вати.

2. Антигетьманська опозиція. Утворення Директорії. 
Відновлення УНР
Îïîçèöіÿ ïðîòè Ãåòüìàíàòó âèíèêëà ç ïåðøèõ äíіâ. Óñі ïàðòії, ÿêі ïіä-

òðèìóâàëè Öåíòðàëüíó Ðàäó, çàñóäèëè äåðæàâíèé ïåðåâîðîò. Îñíîâíèìè 
ïóíêòàìè êðèòèêè íîâîї âëàäè áóëè: ïðîðîñіéñüêі ñèìïàòії, íåäåìîêðàòè÷-
íèé äåðæàâíèé óñòðіé, óðÿä «êàäåòіâ і îêòÿáðèñòіâ». Êîîðäèíàöіéíèé 
öåíòð îïîçèöії – Óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíèé ñîþç (ÓÍÑ) î÷îëèâ Â. Âèííè-
÷åíêî. ÓÍÑ âèìàãàâ çìіíè ìіíіñòðіâ íà ïðîóêðàїíñüêè íàëàøòîâàíèõ, îä-
íàê ãåòüìàí âіäïîâіäàâ, ùî íå áà÷èòü òàêèõ ç äåðæàâíèì ìèñëåííÿì. 
Âèìîãè óêðàїíіçàöії óðÿäó ïіäòðèìàëà Íіìå÷÷èíà. Ó æîâòíі Ï. Ñêîðîïàä-
ñüêèé çàìіíèâ êіëüêîõ ìіíіñòðіâ. Àíòèãåòüìàíñüêі íàñòðîї íàðîñòàëè íà 
òëі ñåëÿíñüêèõ ïðîòåñòіâ. ×åðåç ó÷àñòü àâñòðî-íіìåöüêèõ âіéñüê ó ðîçïðàâàõ  
ç áóíòіâíèìè ñåëàìè ãåòüìàíñüêó âëàäó ïî÷àëè ñïðèéìàòè ÿê îêóïàöіéíó.

Ïîðàçêà ó ñâіòîâіé âіéíі çìóñèëà íіìåöüêі âіéñüêà â ëèñòîïàäі 1918 ð. 
ïîêèíóòè Óêðàїíó. Öå ñïîíóêàëî Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî çìіíèòè çîâíіøíіé
êóðñ, àëå êðàїíè Àíòàíòè íå âèçíàëè íåçàëåæíіñòü Óêðàїíè. 14 ëèñòîïàäà
ãåòüìàí îãîëîñèâ íàìіð âіäíîâèòè ôåäåðàöіþ ç Ðîñієþ. Òîäі îïîçèöіÿ âæå 
ãîòóâàëà ïîâñòàííÿ. 14 ëèñòîïàäà 1918 ð. âîíà ñòâîðèëà ðåâîëþöіéíèé 
óðÿä – Äèðåêòîðіþ, іäåþ ÿêîї çàïîçè÷èëà ç Âåëèêîї ôðàíöóçüêîї ðåâîëþ-
öії. Äî íåї óâіéøëè: Â. Âèííè÷åíêî (ãîëîâà), Ñ. Ïåòëþðà (îáèäâà ïðåä-
ñòàâëÿëè ÓÑÄÐÏ), Ôåäіð Øâåöü (Ñåëÿíñüêà ñïіëêà), Ïàíàñ Àíäðієâñüêèé 
(Óêðàїíñüêà ïàðòіÿ ñîöіàëіñòіâ-ñàìîñòіéíèêіâ), Àíäðіé Ìàêàðåíêî (Ñïіëêà 
çàëіçíè÷íèêіâ). ×ëåíè Äèðåêòîðії, ÿêі ïåðåáóâàëè â ðîçòàøóâàííі Ñі÷î-
âèõ ñòðіëüöіâ ó Áіëіé Öåðêâі, 15 ëèñòîïàäà îãîëîñèëè Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî 
óçóðïàòîðîì і çàêëèêàëè ãðîìàäÿí Óêðàїíè äî ïîâñòàííÿ. Íàñòóïíîãî äíÿ 
âіéñüêà Äèðåêòîðії, äî ÿêèõ ïðèєäíóâàëèñÿ ãåòüìàíñüêі ÷àñòèíè é ïî-
âñòàíñüêі çàãîíè, ïî÷àëè íàñòóï íà Êèїâ і îâîëîäіëè ìіñòîì 14 ãðóäíÿ 
1918 ð. Ñêîðîïàäñüêèé çðіêñÿ âëàäè.

Äèðåêòîðіÿ âіäíîâèëà Óêðàїíñüêó Íàðîäíó Ðåñïóáëіêó. Êîàëіöіéíèé 
óðÿä (Ðàäó íàðîäíèõ ìіíіñòðіâ) î÷îëèâ ñîöіàë-äåìîêðàò Â. ×åõіâñüêèé. Äè-
ðåêòîðіÿ îãîëîñèëà ïðî íàìіð ïîâåðíóòè çäîáóòêè ðåâîëþöії. Óêîòðå çìі-
íåíî àãðàðíå çàêîíîäàâñòâî: íîðìó ïðî íàöіîíàëіçàöіþ çåìëі äîïîâíåíî 
äîçâîëîì çáåðåãòè â ïðèâàòíіé âëàñíîñòі äî 15 äåñÿòèí; çåìëþ і ìàòåðі-
àëüíó äîïîìîãó ìàëè íàäàòè âіéñüêîâîñëóæáîâöÿì Àðìії ÓÍÐ. Ç іíіöіà-
òèâè Á. Ìàðòîñà – ìіíіñòðà ôіíàíñіâ і íàñòóïíîãî ïðåì’єðà ÓÍÐ – ïðîâåäåíî 
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ãðîøîâó ðåôîðìó, ÿêà ìàëà çàëè-
øèòè â îáіãó òіëüêè óêðàїíñüêі 
ãðîøîâі çíàêè (ãðèâíі é êàðáî-
âàíöі). Óêðàїíñüêó ìîâó âèçíà÷åíî 
äåðæàâíîþ é îáîâ’ÿçêîâîþ â àðìії, 
àäìіíіñòðàöії, äіëîâîäñòâі. Îäíàê 
àíòèãåòüìàíñüêèé ñîþç âèÿâèâñÿ 
ñèòóàòèâíèì, à éîãî ó÷àñíèêè íå 
ìàëè ïëàíó çàõèñòó é ïîáóäîâè 
äåðæàâè. Îäíі áà÷èëè Óêðàїíó äå-
ìîêðàòè÷íîþ, ïðàâîâîþ ðåñïóáëі-
êîþ, іíøі – êëàñîâîþ äåðæàâîþ çà 
çðàçêîì ðàäÿíñüêîї Ðîñії. 

Êîìïðîìіñ ìіæ ðàäÿíñüêîþ і 
ïàðëàìåíòñüêîþ ñèñòåìàìè Äèðåê-

òîðіÿ çíàéøëà â «òðóäîâîìó» ïðèíöèïі. Âîíà ñêëèêàëà Êîíãðåñ òðóäîâîãî
íàðîäó Óêðàїíè, äî ÿêîãî ââіéøëè ðîáіòíèêè, ñåëÿíè é òðóäîâà іíòåëіãåí-
öіÿ, à «åêñïëóàòàòîðñüêі» êëàñè ïîçáàâèëè ãîëîñó. Êîíãðåñ ïðàöþâàâ ó
Êèєâі 23–28 ñі÷íÿ 1919 ð. çà ó÷àñòі áëèçüêî 400 äåëåãàòіâ. Ëіâі ñèëè, ÿêі
âèìàãàëè âñòàíîâèòè äèêòàòóðó ïðîëåòàðіàòó é íàëàãîäèòè âіäíîñèíè ç
ðàäÿíñüêîþ Ðîñієþ, îïèíèëèñÿ â ìåíøîñòі. Êîíãðåñ ïіäòâåðäèâ âëàäó Äè-
ðåêòîðії і ñôîðìóâàâ êîìіñії äëÿ ïіäãîòîâêè çàêîíіâ ÓÍÐ. Îäíàê éîãî ðî-
áîòó ïåðåðâàâ íàñòóï áіëüøîâèêіâ. Íà Ïіâäíі äіÿëà Äîáðîâîëü÷à àðìіÿ, íà
äîïîìîãó ÿêіé ùå íàïðèêіíöі 1918 ð. â Îäåñі âèñàäèâñÿ 15-òèñÿ÷íèé ôðàí-
öóçüêèé äåñàíò. Ïîëіòèêè Àíòàíòè, õî÷à é ââàæàëè Óêðàїíó ïіâäíåì Ðî-
ñії, áóëè çàöіêàâëåíі ó ñòâîðåííі àíòèáіëüøîâèöüêîãî ôðîíòó. Ïåðåãîâîðè,
ÿêі âäàëîñÿ ïî÷àòè êåðіâíèêàì ÓÍÐ, äàâàëè íàäіþ.

Погляд сучасника
Перебування Директорії в Києві закінчилося під знаком глибокого роз’єднання

українських національних сил… Одні вважали, що на Україні почалася соціаліс-
тична революція, а тому й на справу національну дивилися лише як на частину со-
ціяльно-революційного розвою. Інші, навпаки, з переляку перед новою 
большевицькою навалою почали відмовлятися й від тих соціяльних кличів та ре-
форм, які за їхньою згодою вже були проголошені Директорією… Саме в цей час (сі-
чень–лютий 1919 р.) навіть багато свідомих українців стали пасивними або зовсім 
відійшли від активної праці на українському фронті… Після переїзду Директорії в
Винницю безладдя, яке панувало в Києві, ще збільшилося… кожний член Директо-
рії «правив» по-своєму, раз-у-раз втручаючись в справи окремих міністерств. В за-
гальній політиці Директорії, після евакуації з Києва, змінилося лише одне: були
залишені надії на мир з большевиками і всю увагу звернено на порозуміння з Антан-
тою. Сам голова Директорії Винниченко почав мріяти про те, як большевики будуть
утікати з України перед танками та сліпучими машинами Антанти… В той час ніхто
не вірив, що військо Антанти, озброєне найновішою технікою, мусітиме тікати з
України.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. Мюнхен, 1950. Т. 1. С. 96–97.

Запитання і завдання
1. Поясніть причини успіху антигетьманського повстання в Україні.
2. На підставі матеріалу параграфа й свідчення сучасника поміркуйте над питанням,

чому розпалась антигетьманська коаліція.

100-гривнева банкнота УНР. Худ. Г. Нарбут
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3. Друга російсько-українська війна та окупація УНР 
більшовиками й білогвардійцями. Симон Петлюра
Âîñåíè 1918 ð. êåðіâíèêè áіëüøîâèöüêîї Ðîñії íå ìàëè єäèíîї äóìêè 

ùîäî Óêðàїíè: îäíі ââàæàëè ñåáå çàñëàáêèìè äëÿ çàõîïëåííÿ âëàäè, іíøі 
ïðîïîíóâàëè çðîáèòè öå ÿêíàéøâèäøå, ïîêè íå çìіöíіëà Äèðåêòîðіÿ. 
Ó   ëèñòîïàäі 1918 ð. â Êóðñüêó (Ðîñіÿ) ñòâîðåíî Òèì÷àñîâèé ðîáіòíè÷î-
ñåëÿíñüêèé óðÿä Óêðàїíè, ÿêèé ñïåðøó î÷îëèâ Ãåîðãіé Ï’ÿòàêîâ, à çãîäîì 
Õðèñòèÿí Ðàêîâñüêèé. Áіëüøîâèöüêі âіéñüêà íàñòóïàëè íà Óêðàїíó âіä 
іìåíі óêðàїíñüêîї ðàäÿíñüêîї âëàäè. Êåðіâíèöòâî ðàäÿíñüêîї Ðîñії ñâîþ 
ïðèñóòíіñòü â Óêðàїíі çàïåðå÷óâàëî. Ó ãðóäíі 1918 ð. ðàäÿíñüêà Ðîñіÿ çàÿâè-
ëà, ùî ó çâ’ÿçêó ç àíóëþâàííÿì Áðåñòñüêîãî ìèðó íå âèçíàє ñàìîñòіéíîñòі 
Óêðàїíè. 3 ñі÷íÿ 1919 ð. áіëüøîâèöüêі âіéñüêà çàéíÿëè Õàðêіâ. Òàì ñàìî 
îïèíèâñÿ é óðÿä, ÿêèé ïåðåòâîðåíî íà ïîñòіéíèé – Ðàäó íàðîäíèõ êîìіñàðіâ 
(ÐÍÊ). Âіí ïî÷àâ äіÿòè âіä іìåíі Óêðàїíñüêîї Ñîöіàëіñòè÷íîї Ðàäÿíñüêîї 
Ðåñïóáëіêè. 16 ñі÷íÿ Äèðåêòîðіÿ îãîëîñèëà, ùî ïåðåáóâàє ó ñòàíі âіéíè ç 
áіëüøîâèöüêîþ Ðîñієþ. Íà ïіâäíі Óêðàїíè âіéñüêîâèé êîíòèíãåíò Àíòàíòè 
ñÿãíóâ 35 òèñ. îñіá. Íà çàõîäі éøëè áîéîâі äії ç ïîëüñüêèìè âіéñüêàìè. 
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Ó ëþòîìó 1919 ð. Äèðåêòîðіÿ çàëèøèëà Êèїâ і ïåðåїõàëà äî Âіííèöі,
çãîäîì ó Ðіâíå. Òîäі ñêëàëàñÿ ïðèïîâіäêà «Ó âàãîíі – Äèðåêòîðіÿ, ïіä âà-
ãîíîì – òåðèòîðіÿ». Áîї ïåðåéøëè íà Ïðàâîáåðåææÿ. Ëіâі âèìàãàëè ïðî-
ãîëîøåííÿ Óêðàїíè ðàäÿíñüêîþ ðåñïóáëіêîþ, à Àíòàíòà âèìàãàëà óñóíóòè
ñîöіàëіñòіâ. Ùå êіëüêà ðàçіâ çìіíþâàëèñÿ óðÿäè (їõ î÷îëþâàëè Ñ. Îñòà-
ïåíêî, Á. Ìàðòîñ, І. Ìàçåïà), îäíàê â óìîâàõ âіéíè âîíè ìàëî ìîãëè âäі-
ÿòè. Ãðóøåâñüêèé і Âèííè÷åíêî åìіãðóâàëè çà êîðäîí, âèçíàâøè, ùî
áîðîòüáà âòðàòèëà ñåíñ. Âëàäó â ÓÍÐ áóëî çîñåðåäæåíî â ðóêàõ ãîëîâíîãî
îòàìàíà Ñèìîíà Ïåòëþðè, ÿêèé ó òðàâíі 1919 ð. î÷îëèâ Äèðåêòîðіþ і êå-
ðóâàâ âіéñüêàìè (ùîïðàâäà, ôàõîâîї âіéñüêîâîї ïіäãîòîâêè íå ìàâ). Áóëî
ââåäåíî ïîñàäó íàêàçíîãî îòàìàíà, ÿêó îáіéíÿâ Îëåêñàíäð Ãðåêіâ. Â àðìії
ïàíóâàëà äåçîðãàíіçàöіÿ. Âіéñüêîâі ÷àñòèíè ïåðåõîäèëè íà áіê âîðîãà, íå
âèêîíóâàëè íàêàçè. Ñèòóàöіþ óñêëàäíþâàëè ïîâñòàíñüêі çàãîíè, ÿêі íі-

êîìó íå ïіäïîðÿäêîâóâàëèñÿ.
Íà òðàâåíü 1919 ð. ñòàíîâèùå Äèðåêòîðії

áóëî âêðàé âàæêèì. Ïîëüñüêі âіéñüêà çàõî-
ïèëè Òåðíîïіëü і Ëóöüê, à áіëüøîâèêè ïðîñó-
íóëèñÿ äî Âîëî÷èñüêà. Їõ ðîçäіëÿëà ñìóãà
çàâäîâæêè 10–20 êì, äå ìіñòèëèñÿ âіéñüêà
ÓÍÐ. Àíòàíòà âèçíàëà єäèíèì ïðåäñòàâíèêîì
Ðîñії óðÿä Êîë÷àêà. Ç âåñíè 1919 ð. áîї ìіæ
÷åðâîíèìè é áіëèìè çîñåðåäæóâàëèñÿ íà Äîí-
áàñі. Ó òðàâíі äåíіêіíöі ïî÷àëè íàñòóï, âçÿëè
ïіä êîíòðîëü Ëіâîáåðåææÿ, à íàïðèêіíöі 
ñåðïíÿ óðÿä Ðàêîâñüêîãî ïîêèíóâ Êèїâ. Íà-
ñòóï áіëèõ âіäâåðíóâ óâàãó ÷åðâîíèõ âіä Óêðà-
їíè, áî ïіä çàãðîçîþ îïèíèâñÿ ìîñêîâñüêèé
íàïðÿìîê. 15-òèñÿ÷íà Àðìіÿ ÓÍÐ âèêîðèñ-
òàëà öå äëÿ êîíòðíàñòóïó é ïîâåðíóëà ÷àñòèíó

Особа в історії
Ñèìîí Ïåòëþðà (1879–1926) – óêðàїíñüêèé ïîëі-
òè÷íèé і âіéñüêîâèé äіÿ÷, îðãàíіçàòîð óêðàїíñüêèõ 
çáðîéíèõ ñèë, ãîëîâà Äèðåêòîðії ÓÍÐ. Íàðîäèâñÿ â 
Ïîëòàâі â ìіùàíñüêіé ðîäèíі. Íàâ÷àâñÿ â ìіñöåâіé 
äóõîâíіé ñåìіíàðії, îäíàê áóâ âèêëþ÷åíèé çà äіÿëü-
íіñòü ó ÐÓÏ, çãîäîì âñòóïèâ äî ÓÑÄÐÏ. Ïðàöþâàâ 
ó ðåäàêöіÿõ óêðàїíñüêèõ ÷àñîïèñіâ ó Ëüâîâі, Êèєâі, 
Ïåòåðáóðçі, Ìîñêâі. ×ëåí Öåíòðàëüíîї Ðàäè, ãåíå-
ðàëüíèé ñåêðåòàð ç âіéñüêîâèõ ñïðàâ. Ó ãðóäíі 
1917 ð. ïіøîâ ó âіäñòàâêó, êîìàíäóâàâ Ãàéäàìàöü-
êèì êîøåì Ñëîáіäñüêîї Óêðàїíè. Çà Ãåòüìàíàòó
î÷îëèâ Âñåóêðàїíñüêèé ñîþç çåìñòâ, áóâ çààðåøòî-
âàíèé çà àíòèãåòüìàíñüêó äіÿëüíіñòü. ßê ãîëîâà Äèðåêòîðії â 1919–1920 ðð., ó 
çâ’ÿçêó ç âîєííèìè äіÿìè, ìàâ íåîáìåæåíі ïîâíîâàæåííÿ. Ó 1920 ð. ïіäïèñàâ 
Âàðøàâñüêèé äîãîâіð ç Þ. Ïіëñóäñüêèì, ó ÿêîìó â îáìіí íà âèçíàííÿ ÓÍÐ ïîãî-
äèâñÿ âñòàíîâèòè êîðäîí ç Ïîëüùåþ ïî ð. Çáðó÷. Âіä 1920 ð. ïåðåáóâàâ â åìіãðà-
öії â Ïîëüùі, Àâñòðії, Ôðàíöії, äå êåðóâàâ óðÿäîì ÓÍÐ ó âèãíàííі (â åêçèëі). 
Çàñòðåëåíèé áіëüøîâèöüêèì àãåíòîì ó Ïàðèæі. Ïîõîâàíèé íà öâèíòàðі Ìîíïàð-
íàñ. Äðóæèíà Îëüãà ç Áіëüñüêèõ áóëà â÷èòåëüêîþ. Äîíüêà Ëåñÿ ïèñàëà âіðøі, 
ïîìåðëà 30-ðі÷íîþ. Ïëåìіííèê Ìñòèñëàâ (Ñêðèïíèê) – ïàòðіàðõ Êèїâñüêèé
Óêðàїíñüêîї àâòîêåôàëüíîї ïðàâîñëàâíîї öåðêâè.

Петро Болбочан



Розділ 2. Соціальні та національні революції в Європі...

83

òåðèòîðії ç Êàì’ÿíöåì-Ïîäіëüñüêèì. Ç òðàâíÿ 1919 ð. ïіâðîêó ìіñòî áóëî 
ñòîëèöåþ ÓÍÐ. Ç óñієї Óêðàїíè ñþäè ç’їæäæàëèñÿ ìèòöі, ó÷åíі, àêòîðè, 
ïèñüìåííèêè. Îäíàê ïîãëèáëþâàëèñÿ é ñóïåðå÷íîñòі ó âåðõіâöі ÓÍÐ. 
Ïðèêëàäîì öüîãî є äîëÿ îäíîãî ç íàéóñïіøíіøèõ êîìàíäèðіâ Àðìії ÓÍÐ 
ïîëêîâíèêà Ïåòðà Áîëáî÷àíà. ßê ïåðåêîíàíèé äåðæàâíèê âіí íàïîëÿãàâ
íà ñîþçі ç Àíòàíòîþ, ïðîôåñіéíîìó ïіäõîäі äî àðìії, àëå áóâ çâèíóâà÷åíèé 
ó ñïðîáі çàêîëîòó і â ÷åðâíі 1919 ð. ðîçñòðіëÿíèé.

Погляд сучасника
Скажіть будь ласка, що Ви зробили доброго за весь час. Скажіть но чи було хоть 

одно Ваше розпорядження з самого початку повстання, котре мало би метою орга-
нізацію армії, а не популяризацію Ваших імен і не руйнувало би армію, з чим я бо-
ровся весь час. Скажіть но прошу Вас щиро, чи задавалися Ви думкою, що Україна 
пропадає і що треба щось зробити, аби спасти її. Бідна Україна, ми боремся з біль-
шовиками, весь культурний світ піднімається на боротьбу з ними, а уряд україн-
ський іде назустріч большевизму і большевикам. Ви не хочете уявити, що це для 
України кошмар… Я маю право на негайну свободу, я маю право на виїзд з Укра-
їни  – я заслужив сього, бо я ни в чім не винуватий, а, навпаки, Ви всі винуваті, бо Ви 
не можете розбиратись в самих простих житьових питаннях, а лізете в міністри, лі-
зете в керовники Великої Держави, лізете в законодавці, замісць того, аби Вам бути 
самими звичайними урядовцями та письцями… а як де-небудь попадається лю-
дина порядочна і працьовита, Ви спішите таких замінити.

Сідак В., Осташко Т., Вронська Т. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського держав-
ника. Київ, 2009. С. 200–203 (З відкритого листа П. Болбочана від 26 січня 1919 р.).

Запитання і завдання
1. На підставі матеріалу параграфа й листа П. Болбочана поміркуйте, з якими труд-

нощами довелося зіткнутися Армії УНР у 1919 р.
2. Використовуючи карту, опишіть перебіг другої російсько-української війни.

4. Політика «воєнного комунізму» 
Äðóãèé ïåðіîä áіëüøîâèöüêîї âëàäè â Óêðàїíі òðèâàâ ç êіíöÿ 1918 äî 

ñåðïíÿ 1919 ð. Êîìïëåêñ çàõîäіâ, íàñàìïåðåä ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ,
ÿêèé õàðàêòåðèçóâàâñÿ ïðèìóñîâèì ïåðåðîçïîäіëîì âëàñíîñòі é ìàòåðі-
àëüíèõ áëàã, îáìåæåííÿì òîâàðíî-ãðîøîâèõ âіäíîñèí, çàïðîâàäæåííÿì
òðóäîâîї ïîâèííîñòі, âñòàíîâëåííÿì ïðîäîâîëü÷îї äèêòàòóðè íà ñåëі, âіäî-
ìèé ÿê ïîëіòèêà «âîєííîãî êîìóíіçìó». Áіëüøîâèêè ïîÿñíþâàëè öі çà-
õîäè ïîáóäîâîþ êîìóíіñòè÷íîãî ñóñïіëüñòâà ðіâíèõ ìîæëèâîñòåé. Àëå 
ñïðàâæíÿ ìåòà áóëà іíøà – çàáåçïå÷èòè ðåñóðñàìè і ïðîäîâîëüñòâîì 
àðìіþ é íàñåëåííÿ ìіñò ÷åðåç ïðèìóñîâі âèëó÷åííÿ â ñåëÿí і êîëèøíіõ 
âëàñíèêіâ. Ïîëіòèêó «âîєííîãî êîìóíіçìó» áіëüøîâèêè ïðîâîäèëè íà ïіä-
êîíòðîëüíèõ òåðèòîðіÿõ ó 1917–1921 ðð., à â Óêðàїíі – ç 1919 ð. Ó öåé ÷àñ 
âîíè âæå ìàëè äîñâіä óòðèìàííÿ âëàäè â Ðîñії, òîæ ïåðåíîñèëè â Óêðàїíó 
âèïðîáóâàíі ôîðìè óïðàâëіííÿ é ðåïðåñèâíî-êàðàëüíîї ñèñòåìè.

Â óÿâі áіëüøîâèêіâ ó Єâðîïі ìàëà âèáóõíóòè ñîöіàëіñòè÷íà ðåâîëþöіÿ, 
à íàñòóï íà Óêðàїíó áóâ її ëàíêîþ. Ïðîïàãàíäèñòè íàçèâàëè Ëåíіíà і éîãî 
ñîðàòíèêіâ âîæäÿìè ñâіòîâîãî ïðîëåòàðіàòó. Áіëüøîâèêè ðîçðàõîâóâàëè
çäîáóòè â Óêðàїíі ïîïóëÿðíіñòü ÷åðåç ðîç÷àðóâàííÿ íàñåëåííÿ â ñàìîñòіé-
íîñòі. Óëіòêó 1918 ð. â Óêðàїíі äіÿëî áëèçüêî 4 òèñ. áіëüøîâèêіâ, ç íèõ 
òіëüêè 130 óêðàїíöіâ. Òîæ êîìïàðòіéíó äèêòàòóðó ìîæíà áóëî âñòàíîâèòè
òіëüêè ñèëîþ çáðîї. Áіëüøîâèêè íå ìàëè íàìіðó âðàõîâóâàòè íàöіîíàëüíі
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іíòåðåñè Óêðàїíè. Ïðèêìåòíèê «óêðàїíñüêèé» ùîäî ïіäïîðÿäêîâàíèõ
ìîñêîâñüêîìó öåíòðó îðãàíіâ âëàäè ìàâ òåðèòîðіàëüíå, à íå íàöіîíàëüíå
çíà÷åííÿ. Íà äîòðèìàííÿ çàêîíіâ, ïîâàãó äî ëþäñüêîãî æèòòÿ çâàæàëè
ìàëî. Òèì÷àñîâèé ðîáіòíè÷î-ñåëÿíñüêèé óðÿä Óêðàїíè áóëî ñòâîðåíî â çà-
ëіçíè÷íîìó âàãîíі íà âîêçàëі â Êóðñüêó. Éîãî ñêëàä ñôîðìóâàâ, ïåðå-
âàæíî íå ç óêðàїíöіâ, íàðêîì ó ñïðàâàõ íàöіîíàëüíîñòåé ÐÑÔÐÐ É. Ñòàëіí.
Ïîáîþþ÷èñü óêðàїíñüêîãî òåðèòîðіàëüíîãî ñåïàðàòèçìó, áіëüøîâèöüêå
êåðіâíèöòâî äáàëî ïðî ðîòàöіþ êàäðіâ.

Ó ñі÷íі 1919 ð. áóëî ïðîãîëîøåíî Óêðàїíñüêó Ñîöіàëіñòè÷íó Ðàäÿíñüêó
Ðåñïóáëіêó (ÓÑÐÐ), à â áåðåçíі ñêëèêàíî ІІІ Âñåóêðàїíñüêèé ç’їçä ðàä, 
ÿêèé óõâàëèâ Êîíñòèòóöіþ ÓÑÐÐ. Âèùі é îñâі÷åíі âåðñòâè ÿê «åêñïëóàòà-
òîðè» áóëè ïîçáàâëåíі âèáîð÷èõ ïðàâ. Ïðèâіëåéîâàíîþ ãðóïîþ íà âèáîðàõ
ñòàëè ÷åðâîíîàðìіéöі. Âëàäó íà ìіñöÿõ ïåðåéìàëè ðåâîëþöіéíî-âіéñüêîâі
êîìіòåòè (ðåâêîìè). Âîíè âіäáèðàëè áàæàíèõ êàíäèäàòіâ äî ðàä, à îïîíåí-
òіâ ðåïðåñóâàëè. Ó ñèëîâîìó áëîöі ïðîâіäíó ðîëü âіäіãðàâàëà Âñåóêðàїí-
ñüêà íàäçâè÷àéíà êîìіñіÿ, ÿêó âіä ðîñіéñüêîї àáðåâіàòóðè íàçèâàëè «÷åêà».
Ðàäè íà ïðàêòèöі áóëè îðãàíàìè áіëüøîâèöüêîї äèêòàòóðè. Іíñòðóìåí-
òàìè ðåïðåñèâíî-êàðàëüíèõ îðãàíіâ ñòàëè êîìіòåòè áіäíîòè (êîìáіäè) і 
ïðîäîâîëü÷і çàãîíè (ïðîäçàãîíè), ÿêі âèëó÷àëè âðîæàé.

Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íà ïîëіòèêà áіëüøîâèêіâ ïðèçâîäèëà äî ñóìíèõ íà-
ñëіäêіâ. Ðåçóëüòàòîì íàöіîíàëіçàöії çåìëі, ôàáðèê і çàâîäіâ áóëî ñêîðî-
÷åííÿ ïðîäóêöії. Çà ðàõóíîê ðåñóðñіâ Óêðàїíè, çîêðåìà çåðíîâèõ,
áіëüøîâèêè ñïîäіâàëèñÿ âèïðàâèòè ñèòóàöіþ. Ó ñі÷íі 1919 ð. âñòàíîâëåíî 
õëіáíó ìîíîïîëіþ, à â ëþòîìó ç’ÿâèâñÿ äåêðåò «Ïðî âèëó÷åííÿ õëіáíèõ
íàäëèøêіâ і âñòàíîâëåííÿ òâåðäèõ öіí íà íèõ». Çàïðîâàäæåíî ïðîäðîçâåð-
ñòêó (ïðîäðîçêëàäêó) – ñèñòåìó ïðèìóñîâîї çàãîòіâëі ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ ïðîäóêòіâ, ïåðåäóñіì çåðíà. Çãіäíî ç äåêðåòîì ÐÍÊ ÓÑÐÐ «Ïðî
ðîçâåðñòêó íàäëèøêіâ óðîæàþ 1918 і ïîïåðåäíіõ ðîêіâ» âіä 12 êâіòíÿ
1919 ð. çàïëàíîâàíî âèëó÷èòè â óêðàїíñüêèõ ñåëÿí 139 ìëí ïóäіâ õëіáà.
Âèêîíóâàòè ïðîäðîçâåðñòêó ìàëè ãîñïîäàðñòâà ç ïîñіâíîþ ïëîùåþ âіä
5 äåñÿòèí çåìëі. Íàéáіëüøå ðåêâіçèöії ñòîñóâàëèñÿ çàìîæíèõ ñåëÿí. Òèì,
õòî ïðèõîâóâàâ çàïàñè, çàãðîæóâàëî ïîêàðàííÿ àæ äî êîíôіñêàöії ìàéíà.
Ïðîäðîçâåðñòêó âèêîíóâàëè îçáðîєíі çàãîíè. Äåñÿòó ÷àñòèíó âèëó÷åíîãî
âðîæàþ ïåðåäàâàëè íåçàìîæíèì, ùîáè çàðó÷èòèñÿ їõíüîþ ïіäòðèìêîþ.

Ñòàíîâèùå â ñåëі ñòàâàëî íåñòåðïíèì. Äîäàòêîâó íàïðóãó âíîñèâ êóðñ 
íà îðãàíіçàöіþ êîëåêòèâíèõ і äåðæàâíèõ ãîñïîäàðñòâ. Ó äåêðåòі ÐÍÊ
ÐÑÔÐÐ «Ïðî ñîöіàëіñòè÷íèé çåìëåóñòðіé і ïðî çàõîäè ïåðåõîäó äî ñîöіà-
ëіñòè÷íîãî ãîñïîäàðñòâà» 1918 ð. ñòâåðäæóâàëîñÿ, ùî îäíîîñіáíå çåìëåêî-
ðèñòóâàííÿ çàñòàðіëî. Ñåëÿíè íå ìîãëè îòðèìàòè ðåìàíåíò, òîáòî íå ìàëè
÷èì îáðîáèòè çåìëþ. Íà ëіòî 1919 ð. â Óêðàїíі áóëî îðãàíіçîâàíî ïîíàä 
1200 ðàäãîñïіâ. Îäíàê òàêà êîëåêòèâіçàöіÿ âèêëèêàëà îïіð ñåëÿí. Â їõíіé 
óÿâі öå áóëî âіäáèðàííÿ çåìëі, ÿêó âîíè âæå ââàæàëè ñâîєþ. Â Óêðàїíі
áóëî âèëó÷åíî ñóòòєâî ìåíøå õëіáà âіä çàïëàíîâàíèõ ïîêàçíèêіâ. Ó 
1919 ð. áіëüøîâèêàì íå âäàëîñÿ âñòàíîâèòè êîíòðîëü íàä óêðàїíñüêèì ñå-
ëîì. Ñåëÿíè ìàëè ùå äîñòàòíüî ñèë і çáðîї, ùîá çàõèñòèòè ñåáå.

Запитання і завдання
1. Дайте визначення політики «воєнного комунізму». Які верстви суспільства в Укра-

їні ця політика заторкнула найбільше? Якими методами її було реалізовано?
2. Поясніть причини й схарактеризуйте наслідки політики більшовицької влади в ук-

раїнському селі. Чому селяни чинили опір більшовикам?
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5. Отаманщина. Нестор Махно. Холодноярська республіка 
Îòàìàíùèíîþ íàçèâàþòü äіÿëüíіñòü ó 1917–1921 ðð. çáðîéíèõ ôîðìó-

âàíü, â îñíîâі ÿêèõ áóëî ñàìî÷èííå ïðàãíåííÿ ñåëÿí çàõèñòèòèñÿ âіä áåç-
ïîðÿäêіâ, çóìîâëåíèõ çìіíàìè âëàäè é «÷óæèìè» îçáðîєíèìè ëþäüìè. 
Öåíòðàëüíà Ðàäà äîçâîëèëà ôîðìóâàòè êîçàöüêі ÷àñòèíè äëÿ ìіñöåâîї ñà-
ìîîáîðîíè. Ó ðåâîëþöіéíîìó áåçëàäі âіéñüêà âòðà÷àëè îçíàêè ðåãóëÿðíîї 
àðìії, ìàñîâèìè ñòàâàëè äåìîáіëіçàöіÿ é äåçåðòèðñòâî. Êîíòðîëü íàä 
çáðîєþ ïîñëàáèâñÿ, і áàãàòî її îïèíèëîñÿ â ñåëі. Îñîáëèâî ðîçâèíóëàñÿ 
îòàìàíùèíà ïіñëÿ àíòèãåòüìàíñüêîãî ïîâñòàííÿ. Äèðåêòîðіÿ íàìàãàëàñÿ
çàëó÷èòè ÿêíàéáіëüøå çáðîéíèõ ÷àñòèí, àëå íå âñі âîíè ïіäïîðÿäêîâóâà-
ëèñÿ íàêàçàì, îñîáëèâî òîäі, êîëè âіä íèõ âèìàãàëè âñòóïàòè ó ïðèðå÷åíі 
íà ïîðàçêó áîї ÷è âіäïðàâëÿëè ïîäàëі âіä ðіäíèõ ìіñöü. Çàõèñò ñâîєї ìіñ-
öåâîñòі ââàæàëè áіëüø ïîòðіáíèì, íіæ çàõèñò äåðæàâè. Ïîâñòàíöі ïåðåõî-
äèëè ç îäíîãî íà іíøèé áіê, óêëàäàëè òàêòè÷íі ñîþçè. Â іñòîðії îòàìàíùèíè 
âèäíî é ïðîòèñòîÿííÿ ñåëà ç ìіñòîì. Óêðàїíñüêі ñåëÿíè ââàæàëè ìіñòî ÷ó-
æèì, äæåðåëîì íåáåçïåêè.

Ìàñîâèé ïîâñòàíñüêèé ðóõ ó ïіâäåííî-ñõіäíіé Óêðàїíі ðîçãîðíóâñÿ ïіä 
ïðîâîäîì Íåñòîðà Ìàõíà. Ñòâîðåíèé íèì âëіòêó 1918 ð. íåâåëèêèé çàãіí 
ïîâіâ áîðîòüáó ïðîòè ãåòüìàíñüêèõ îðãàíіâ âëàäè і íіìåöüêèõ âіéñüê, ÿêі 
ïðîâîäèëè ïðîäîâîëü÷і ðåêâіçèöії. Öåíòðîì ðóõó ñòàëî ì. Ãóëÿéïîëå, íå-
âäîâçі áóëî ñòâîðåíî Ðåâîëþöіéíó ïîâñòàíñüêó àðìіþ Óêðàїíè, ÿêà íàëі÷ó-
âàëà äåñÿòêè òèñÿ÷ áіéöіâ і ìàëà ïіäòðèìêó ñåëÿíñòâà ïіâäíÿ Óêðàїíè. Íà 
ґðóíòі áåçêîì ïðîìіñíîї áîðîòüáè ç ðåæèìàìè ãåòüìàíà Ñêîðîïàäñüêîãî, 
Äåíіêіíà òà Âðàíãåëÿ ìàõíîâöі ñòàâàëè ñîþçíèêàìè áіëüøîâèêіâ, âõîäèëè 
äî ñêëàäó ×åðâîíîї àðìії. Ðîçõîäæåííÿ ìàõíîâñüêîãî ïîâñòàíñòâà ç áіëü-
øîâèçìîì ïîëÿãàëî â íåãàòèâíîìó ñòàâëåííі ñåëà äî ïîëіòèêè «âîєííîãî 
êîìóíіçìó» é áіëüøîâèöüêîї äèêòàòóðè. Іäåéíî-ïîëіòè÷íà ïëàòôîðìà ìàõ-
íîâñüêîãî ðóõó âòіëþâàëàñÿ â ãàñëі «âіëüíîãî ðàäÿíñüêîãî ëàäó», ïіä ÿêèì 
ðîçóìіëè ãðîìàäñüêå ñàìîóïðàâëіííÿ, ñâîáîäó ãîñïîäàðñüêîї é ñóñïіëüíî- 

Особа в історії 
Íåñòîð Ìàõíî («áàòüêî Ìàõíî») (1885–1934) – àíàðõî-
êîìóíіñò, îðãàíіçàòîð і êåðіâíèê ñåëÿíñüêîãî ðåâîëþöіéíî-
ãî é ïîâñòàíñüêîãî ðóõó íà ïіâäíі Óêðàїíè. Íàðîäèâñÿ â 
ñ. Ãóëÿéïîëå íà Çàïîðіææі â áіäíіé ñåëÿíñüêіé ðîäèíі,
ðàíî ëèøèâñÿ áåç áàòüêà. Çà çâèíóâà÷åííÿì ó òåðîðèçìі 
éîãî áóëî óâ’ÿçíåíî. Ïіñëÿ Ëþòíåâîї ðåâîëþöії ïîâåðíóâñÿ
â Ãóëÿéïîëå, äå î÷îëèâ ðàäó ðîáіòíè÷èõ і ñåëÿíñüêèõ äåïó-
òàòіâ, êåðóâàâ ïåðåðîçïîäіëîì ïîìіùèöüêîї âëàñíîñòі. Íå
âèçíàâ íі Öåíòðàëüíîї Ðàäè, íі Äèðåêòîðії, à Ï. Ñêîðîïàä-
ñüêîãî ââàæàâ âîðîãîì, îñêіëüêè â ïåðіîä Ãåòüìàíàòó ñïà-
ëåíî õàòó ìàòåðі. Ïіä ÷àñ àíòèãåòüìàíñüêîãî ïîâñòàííÿ
âîþâàâ íà áîöі áіëüøîâèêіâ, ç ÿêèìè çàõîïèâ Êàòåðèíîñëàâ (òåïåð Äíіïðî). Ïіä
÷àñ íàñòóïó äåíіêіíöіâ ó 1919 ð. áóâ çâèíóâà÷åíèé áіëüøîâèêàìè ó ðîçâàëі ôðîí-
òó, âіäòàê ïåðåéøîâ äî ïàðòèçàíñüêîї âіéíè. Ó ðåéäàõ ìàõíîâöіâ áóëî âèðîáëåíî 
ñïåöèôі÷íó ïàðòèçàíñüêó òàêòèêó âåäåííÿ áîéîâèõ äіé ç âèêîðèñòàííÿì òà÷àíîê 
і êóëåìåòіâ, áàãàòîêіëîìåòðîâèõ ïåðåõîäіâ, îïåðàòèâíîї ðîçâіäêè. Ó 1921 ð. ç 
êіëüêîìà äåñÿòêàìè áіéöіâ ïåðåéøîâ êîðäîí ç Ðóìóíієþ. Ïîìåð ó Ïàðèæі, äå é 
ïîõîâàíèé. Ïіä ÷àñ áîéîâèõ äіé â Óêðàїíі çàãèíóëè âñі ÷åòâåðî éîãî áðàòіâ. Äðó-
æèíó Ãàëèíó Êóçüìåíêî é äîíüêó Îëåíó ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè çàñëàíî â 
Êàçàõñòàí.
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ïîëіòè÷íîї äіÿëüíîñòі. Êîíôëіêò ìàõíîâöіâ ç ðà-
äÿíñüêîþ âëàäîþ íàáóâ ðîçìàõó â 1920 ð. Òîäі
ìàõíîâöі çäіéñíèëè âåëèêó êіëüêіñòü ðåéäіâ, ïіä
÷àñ ÿêèõ ãðîìèëè ðàäÿíñüêі äåðæàâíі, ïîëіòè÷íі
ñòðóêòóðè, âіéñüêîâі ÷àñòèíè, ïðîäçàãîíè. 

Âіäîìèìè îòàìàíàìè áóëè Äàíèëî Òåðïèëî òà
Íèêèôîð Ãðèãîð’єâ. Òåðïèëî (îòàìàí Çåëåíèé)
áóâ åñåðîì, âîþâàâ ó Ïåðøіé ñâіòîâіé, íàâ÷àâñÿ â
øêîëі ïðàïîðùèêіâ. Éîãî ïіäðîçäіë äіÿâ áіëÿ
ñ. Òðèïіëëÿ íà Êèїâùèíі. Ñòâîðåíà íà éîãî áàçі
1-øà Äíіïðîâñüêà äèâіçіÿ ç âіéñüêàìè Ïåòëþðè â
ãðóäíі 1918 ð. óâіéøëà â Êèїâ. Ïіñëÿ öüîãî Çåëå-
íèé âіäìîâèâñÿ âèñòóïèòè íà ôðîíò і ðîçïóñòèâ 
àðìіþ. Íå ïîãîäèâñÿ âіí і ðåîðãàíіçóâàòè âіéñüêî
â ðåãóëÿðíó ÷àñòèíó ×åðâîíîї àðìії. Íàâåñíі
1919 ð. çàãîíè Çåëåíîãî ïіäòðèìàëè àíòèáіëüøî-
âèöüêå Êóðåíіâñüêå ïîâñòàííÿ â Êèєâі. Іäåîëîãіÿ 

ðóõó ìàëà ñàìîñòіéíèöüêі àêöåíòè: 15 ëèïíÿ 1919 ð. Çåëåíèé «ñêàñóâàâ»
Ïåðåÿñëàâñüêó óãîäó. Ïіñëÿ çàõîïëåííÿ Êèєâà áіëèìè Çåëåíèé ïіäïîðÿä-
êóâàâñÿ Äèðåêòîðії, âіâ ïàðòèçàíñüêó âіéíó, çàãèíóâ ó áîþ.

Ãðèãîð’єâ – áîéîâèé îôіöåð ðîñіéñüêîї àðìії, çãîäîì ïіäïîëêîâíèê Àð-
ìії ÓÍÐ – ó ñі÷íі 1919 ð. áóâ ïðèçíà÷åíèé îòàìàíîì Ïîâñòàíñüêèõ âіéñüê
Õåðñîíùèíè, Çàïîðіææÿ é Òàâðії. Ïіñëÿ àðåøòó Ï. Áîëáî÷àíà ïåðåéøîâ
äî ÷åðâîíèõ. Âîþâàâ íà ïіâäíі Óêðàїíè ïðîòè âіéñüê Àíòàíòè. Ó òðàâíі
1919 ð. î÷îëèâ àíòèáіëüøîâèöüêå ïîâñòàííÿ, ïіä ÷àñ ÿêîãî áóëî çàõî-
ïëåíî Єëèñàâåòãðàä (íèíі Êðîïèâíèöüêèé) òà іíøі âåëèêі ìіñòà. Â Óíіâåð-
ñàëі äî óêðàїíñüêîãî íàðîäó çàêëèêàâ äî ìîáіëіçàöії і âñòàíîâëåííÿ âëàäè
ðàä, îãîëîñèâ íàñòóï íà Êèїâ. Çàõîïëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ ñóïðîâîäæó-
âàëîñÿ ïîãðîìàìè ÿê çà ïàðòіéíîþ (ïðîòè êîìóíіñòіâ), òàê і çà åòíі÷íîþ 
îçíàêîþ (ïðîòè єâðåїâ і ðîñіÿí). Ãðèãîð’єâöі ðîçãàíÿëè áіëüøîâèöüêі îð-
ãàíè âëàäè, à ñàìèõ áіëüøîâèêіâ íåðіäêî ðîçñòðіëþâàëè. Òîæ íå äèâíî,
ùî ñêåðîâàíі îòàìàíîì ó íàñòóï çàãîíè äîðîãîþ ðîçáіãàëèñÿ. Ó ëèïíі
1919 ð. Ãðèãîð’єâà і áіëüøіñòü ÷ëåíіâ éîãî øòàáó ðîçñòðіëÿëè ìàõíîâöі ÷å-
ðåç ïіäîçðè ó ñïіâïðàöі ç äåíіêіíöÿìè.

Погляд сучасника
Чому штаб Холодного Яру не вірить у можливість перемоги над большевиками

самих внутрішніх сил України, без збройного удару з Заходу? Чому важко об’єднати 
всі повстанчі відділи під одно зцентралізоване командування? Чому величезні по-
встанчі сили України не можна перетворити в національну армію, що захопила б
владу в Україні й оборонила б її від червоної Москви? Чому? Не знаю чому. Опові-
даю свої вражіння з року пробутого між повстанцями і повстаннями. Останні вра-
жіння з далеких рейдів по Україні. Чи ж я знаю чому, як відкинути свідоміші повстанчі
райони, повстання можна викликати лише тоді, як червоні приїжджають дерти
«развйорстку»? Чому вони не обдирають всієї України відразу, лише пляново, час-
тинами – це і без відповіді ясне. Чи я можу знати чому український селянин готовий
боротися на життя і смерть з ворогом, лише… під своїм селом – найдальше під 
своїм повітовим містом? Дальше – то вже «не його діло…». То вже діло Петлюри з
армією, в існування і силу яких він свято вірить. Якби не те переконання – може б
легше було зробити із повстанців національне військо. …Українське село, готове
збройно боронити свої стріхи, – для всієї України дожидає визволителя із Заходу.

Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. Лондон, 1967. С. 395.

Повстанці-зеленівці 
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Óíіêàëüíèì ÿâèùåì ñòàëà Õîëîäíîÿðñüêà ðåñïóáëіêà, ÿêà іñíóâàëà â 
1919–1922 ðð. íà ×èãèðèíùèíі â ðàéîíі ëіñîâîãî óðî÷èùà Õîëîäíèé ßð 
іç öåíòðîì â ñ. Ìåëüíèêè. Ïî÷àëàñÿ її іñòîðіÿ іç çàãîíó ñàìîîáîðîíè Ìî-
òðîíèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Òåðèòîðіÿ îõîïëþâàëà áëèçüêî 25 ñіë, äå áóëî 
âñòàíîâëåíî íàðîäîâëàääÿ, âèçíàâàëàñÿ ãîëîâíà іäåÿ – áîðîòüáà çà íåçà-
ëåæíіñòü Óêðàїíè, äіÿëî âіéñüêî – ïîëê ãàéäàìàêіâ Õîëîäíîãî ßðó. 
Ó   1919 ð. õîëîäíîÿðіâöі ñòâîðèëè ïðîåêò Êîíñòèòóöії Óêðàїíñüêîї Òðóäî-
âîї Ðåñïóáëіêè, àâòîðîì ÿêîãî ñòàâ ïðàâíèê ç Ãàëè÷èíè Îñòàï Êîïöþõ. 
Íàéâіäîìіøèìè îòàìàíàìè áóëè áðàòè ×ó÷óïàêè. Õîëîäíîÿðñüêà ðåñïó-
áëіêà ïðèïèíèëà іñíóâàííÿ ïіñëÿ òîãî, ÿê áіëüøîâèêè çàìàíèëè її îòàìà-
íіâ ó çàñіäêó. Áіëüøіñòü ç íèõ çàãèíóëà ïіä ÷àñ ñïðîá â÷èíèòè îïіð ó 
Ëóê’ÿíіâñüêіé â’ÿçíèöі. Ñèìâîëîì Õîëîäíîÿðñüêîї ðåñïóáëіêè áóâ ÷îðíî-
áіëèé ïðàïîð ç òðèçóáîì і íàïèñîì «Âîëÿ Óêðàїíè àáî ñìåðòü!».

Запитання і завдання
1. Визначте причини й ідеї отаманщини в Україні. Проаналізуйте біографії отаманів 

і поміркуйте, що їх об’єднувало.
2. Перегляньте документальний фільм «Холодний Яр. Воля України або смерть!» 

(реж. Г. Химич, 2014 р.) і підготуйте відгук на нього.

6. Зимові походи Армії УНР 
Íà êіíåöü 1919 ð. Àðìіþ ÓÍÐ áóëî çàòèñíóòî â íåâåëèêîìó ðàéîíі êîëî 

ì. Ëþáàð íà Æèòîìèðùèíі. Ç ïіâäíÿ íà íåї íàñòóïàëè äåíіêіíöі, çі 
ñõîäó    – ÷åðâîíі, іç çàõîäó – ïîëüñüêі âіéñüêà. Äèðåêòîðії íå âäàâàëîñÿ äî-
ìîâèòèñÿ ç áіëèìè ïðî ñïіëüíó áîðîòüáó ç áіëüøîâèêàìè. Îñíîâíîþ ïðè-
÷èíîþ öüîãî áóëî íåáàæàííÿ À. Äåíіêіíà âèçíàòè ïðàâî Óêðàїíè íà 
ñàìîñòіéíіñòü, õî÷à Î. Êîë÷àê, ÿêîìó Äåíіêіí òîäі ïіäïîðÿäêîâóâàâñÿ,
ïðîïîíóâàâ øóêàòè ñîþçíèêіâ ïî àíòèáіëüøîâèöüêîìó ôðîíòó. Ñòàíî-
âèùå Àðìії ÓÍÐ ùå áіëüøå óñêëàäíèëîñÿ ïіñëÿ òîãî, ÿê ó ëèñòîïàäі 
1919 ð. ñîþç іç Äåíіêіíèì óêëàëà Óêðàїíñüêà ãàëèöüêà àðìіÿ, ÿêà øóêàëà
çàõèñòó âіä ïîëüñüêîãî íàñòóïó.

Ó âіéñüêàõ ëþòóâàëà åïіäåìіÿ òèôó. Äëÿ Àðìії ÓÍÐ âîíà áóëà îñîáëèâî 
äîøêóëüíîþ, àäæå її áіéöі, íà âіäìіíó âіä ïîëÿêіâ і áіëîãâàðäіéöіâ, íå 
ìàëè äîïîìîãè ç Çàõîäó íі ìåäèêàìåíòàìè, íі âіéñüêîâèì ñïîðÿäæåííÿì. 
Ïåòëþðà, îãîëîñèâøè íàìіð âäàòèñÿ äî íîâèõ ìåòîäіâ áîðîòüáè, âèїõàâ äî 
Âàðøàâè. Ãîëîâíèì îòàìàíîì Àðìії ÓÍÐ âіí ïðèçíà÷èâ Îìåëÿíà Âîëîõà, 
îäíàê òîé, çàõîïèâøè ñêàðáíèöþ ÓÍÐ, ïåðåéøîâ äî ÷åðâîíèõ. 6 ãðóäíÿ 
1919 ð. íà íàðàäі â ñ. Íîâà ×îðòîðèÿ âèðіøåíî çäіéñíèòè ïàðòèçàíñüêèé 
ðåéä òèëàìè ÷åðâîíèõ і áіëèõ. Â óìîâàõ áåçíàäіéíîãî ç âіéñüêîâîї òî÷êè 
çîðó ñòàíîâèùà ðіøåííÿ ïðî ðåéä òåðèòîðієþ Óêðàїíè áóëî àëüòåðíàòè-
âîþ іíòåðíóâàííþ. Êîìàíäèðè ñïîäіâàëèñÿ, ùî ïåðåáóâàííÿ íà ñâîїé òå-
ðèòîðії é ïіäòðèìêà íàñåëåííÿ äàñòü àðìії çìîãó çìіöíèòèñÿ.

Ïåðøèé çèìîâèé ïîõіä òðèâàâ âіä ãðóäíÿ 1919 äî òðàâíÿ 1920 ð. ×è-
ñåëüíіñòü àðìії ñòàíîâèëà áëèçüêî 10 òèñ., ç íèõ òðåòèíà áîєçäàòíèõ. 
Êîìàíäóâàâ ïîõîäîì Ìèõàéëî Îìåëÿíîâè÷-Ïàâëåíêî, âèõîäåöü ç êîçàöüêî-
ñòàðøèíñüêîãî ðîäó, îôіöåð ðîñіéñüêîї àðìії, ÿêèé ïіäòðèìàâ Óêðàїíñüêó 
ðåâîëþöіþ íàâåñíі 1917 ð., êîëè áóâ íà÷àëüíèêîì Îäåñüêîї øêîëè ïðàïîð-
ùèêіâ. Äî áåðåçíÿ 1920 ð. âіéñüêà ÓÍÐ, ïîäіëåíі íà êіëüêà ãðóï, ç áîÿìè 
ïðîéøëè òåðåíàìè íèíіøíіõ Æèòîìèðñüêîї, Êèїâñüêîї, ×åðêàñüêîї, Êіðî-
âîãðàäñüêîї, Ìèêîëàїâñüêîї, Îäåñüêîї, Âіííèöüêîї îáëàñòåé. Ó êâіòíі 
1920 ð. âіéñüêà ïî÷àëè ïðîáèâàòèñÿ â çàõіäíîìó íàïðÿìêó, ùîá îá’єäíàòèñÿ 
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ç óêðàїíñüêèìè ÷àñòèíàìè íà ïîëüñüêî-ðàäÿíñüêîìó ôðîíòі. 6 òðàâíÿ
1920 ð. ïіäðîçäіëè Àðìії ÓÍÐ çóñòðіëèñÿ êîëî ßìïîëÿ. Çà 6 ìіñÿöіâ ðåéäó
âіéñüêà ïðîéøëè áëèçüêî 2,5 òèñ. êì. Äëÿ áàãàòüîõ ìåøêàíöіâ Óêðàїíè
їõíÿ ïðèñóòíіñòü áóëà ñèìâîëîì іñíóâàííÿ óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі.

Îñòàííüîþ âåëèêîþ îïåðàöієþ Àðìії ÓÍÐ ñòàâ Äðóãèé çèìîâèé (Ëüî-
äîâèé) ïîõіä ó æîâòíі–ëèñòîïàäі 1921 ð. Éîãî îðãàíіçàòîðè õîòіëè âèêëè-
êàòè ïîâñòàííÿ ïðîòè áіëüøîâèêіâ. Áîéîâі ãðóïè ñôîðìîâàíî ç áëèçüêî
òèñÿ÷і âіéñüêîâîñëóæáîâöіâ, ÿêèõ ïіñëÿ Ðèçüêîãî äîãîâîðó іíòåðíîâàíî â
Ïîëüùі. Êîìàíäóâàâ îïåðàöієþ Þðіé Òþòþííèê. Áîї âіäáóâàëèñÿ íà Ïðà-
âîáåðåææі, çîêðåìà áóëî âçÿòî ì. Êîðîñòåíü íà Æèòîìèðùèíі. Ðîçâèíóòè
íàñòóï âèÿâèëîñÿ íå ïіä ñèëó: ÷åðåç ãëèáîêèé ñíіã і ïîñòіéíі áîї áóëî áà-
ãàòî ïîðàíåíèõ і îáìîðîæåíèõ. Ïіñëÿ ïðîãðàøó îñòàííüîãî áîþ 359 ïîëî-
íåíèõ Àðìії ÓÍÐ áіëÿ ìіñòå÷êà Áàçàð íà Æèòîìèðùèíі ðîçñòðіëÿëè. Òàê
çàâåðøèëàñÿ çáðîéíà áîðîòüáà Àðìії ÓÍÐ.

Погляд сучасника
Непривабливий і сумний вигляд мав район, де перебувала тоді армія. Прикладом:

недалеко від Любару можна було бачити купу тягарових й особових самоходів, час-
тинно знищених, а частинно ще цілком добрих; кидалися в вічі вози, навантажені різ-
ним майном і залишені без догляду на дорозі, бо знесилені коні нездатні були до
дальшої праці, підводи з недужими, пораненими, що з розпачем просили допомоги.
Найтяжче враження робили напіводягнені, з купою шмаття на ногах замість чобіт, лег-
копоранені й недужі козаки, що тяглися за обозами. Потрібна була велика само-
посвята й глибоке переконання в правоті своєї справи, щоб перетерпіти все те лихо…
Я вдивлявся у виснажені безупинними боями й походами обличчя старшин і коза-
цтва, уважно прислухався до окремих голосів, чи нема де ознак страху або незадово-
лення – ні, все ті ж самі ясні, привітні обличчя, повні довір’я та відданості, навіть не
чути було даремних запитань. Та й нащо запитання? Всі знали: йдемо в глиб України.

Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920) / упоряд. М. Ковальчук. 
Київ, 2007. С. 238–239.

Запитання і завдання
1. Визначте причини й цілі зимових походів Армії УНР. Опишіть їхній перебіг.
2. На підставі цитати М.  Омеляновича-Павленка поміркуйте про настрої військо-

вослужбовців Армії УНР під час зимових походів.

Розвідники полку ім. Костя Гордієнка під час 
Першого зимового походу. Худ. Ф. Грінченко

Орден УНР «Залізний хрест за Зимовий 
похід і бої 6.XII.1919 – 6.V.1920»
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З   
   

1. Проаналізуйте роль соціального й національного чинників в Українській революції. 
Сформулюйте положення, які свідчать про їхню взаємодію.

2. Підсумуйте досвід українського державотворення доби Гетьманату. Як ви гадаєте, 
чи могла в той час бути втіленою ідея монархічного правління в Україні? 

3. Поміркуйте про причини військової поразки Армії УНР. Свої міркування обґрунтуйте 
конкретними історичними фактами.

§ 9. Революції в Центральній Європі

1. Крах монархічних режимів у Центральних державах 
Ïіñëÿ ñâіòîâîї âіéíè Єâðîïà íå çìîãëà ïîâåðíóòèñÿ äî ïîïåðåäíüîãî

ñòàíó. Áåçïå÷íіñòü, ç ÿêîþ ìîæíîâëàäöі ðîçâ’ÿçóâàëè âіéíó, äàëà çâîðîò-
íèé åôåêò. Çàïàíóâàëà äóìêà, ùî âèííèõ òðåáà ïîêàðàòè, ùî õòîñü ìàє 
çàïëàòèòè çà òå, ùî ñòàëîñÿ. Â åïіöåíòðі êðèòèêè îïèíèâñÿ іíñòèòóò ìî-
íàðõії, íà ÿêèé ÷è íå íàéëåãøå áóëî ïîêëàñòè âіäïîâіäàëüíіñòü. Ïðî-
ùàííÿ Öåíòðàëüíîї Єâðîïè ç ìîíàðõіÿìè, ÿêі ïî÷àëè ñïðèéìàòè ÿê 
ïåðåæèòîê, âіäáóâàëîñÿ áåç æàëþ. Ñêëàäíіøå ïðîõîäèâ ðîçïàä іìïåðіé і 
âñòàíîâëåííÿ íîâèõ êîðäîíіâ, àäæå áàãàòî òåðåíіâ äîâîäèëîñÿ íà÷å ðіçàòè 
ïî-æèâîìó. Ïðîãîëîøåííÿ íîâèõ äåðæàâ âіäáóâàëîñÿ â ðàäіñíіé àòìî-
ñôåðі. Óòіì ïіäíåñåííÿ øâèäêî çìіíþâàëîñÿ íà òðèâîãó é íåïåâíіñòü.

Íàïðèêіíöі âіéíè â Íіìå÷÷èíі ùå çáåðіãàëèñÿ âîéîâíè÷і íàñòðîї, îä-
íàê ðåàëüíå æèòòÿ їõ íåùàäíî âãàìîâóâàëî. Ïðîäîâîëü÷èõ çàïàñіâ áðàêó-
âàëî. Ó êâіòíі 1917 ð. çàéíÿòі íà âіéñüêîâîìó âèðîáíèöòâі ðîáіòíèêè â 
Áåðëіíі é Ëåéïöèãó âïåðøå çàñòðàéêóâàëè. Ñêîðèñòàâøèñü ðåâîëþöієþ â 
Ðîñії, íіìåöüêі âіéñüêà çàéíÿëè áàëòіéñüêі ðåãіîíè, Óêðàїíó é òåðåíè íà 
ïіâäíі Ðîñії äî Êàâêàçó, îäíàê âîíè íå ìîãëè їõ òðèâàëèé ÷àñ óòðèìó-
âàòè. Óëіòêó 1917 ð. ó Ðåéõñòàçі ñôîðìîâàíî áіëüøіñòü, ÿêà íå ïîãîäæó-
âàëàñÿ ãîëîñóâàòè çà âіéñüêîâі êðåäèòè, âèìàãàëà ìèðó é âіäìîâè âіä 
çàâîéîâàíèõ òåðèòîðіé. 

Êëþ÷îâі ïîëіòè÷íі ðîëі â Íіìå÷÷èíі âіäіãðàâàëè âіéñüêîâі – ãåíåðàëè 
Ïàóëü ôîí Ãіíäåíáóðґ і Åðіõ Ëþäåíäîðô. Ïîïóëÿðíіñòü âîєíà÷àëüíèêіâ, 
ÿêі ñèìâîëіçóâàëè óñïіõè íà ôðîíòàõ, áóëà áіëüøîþ, íіæ ó êàéçåðà. Ëþ-
äåíäîðô âіäñòîþâàâ іäåþ òîòàëüíîї âіéíè, äëÿ ÿêîї ïîòðіáíî ìîáіëіçóâàòè 
âñі ðåñóðñè. Çãîäîì âіí ðîçâèâàâ òåîðіþ ïðî «óäàð íîæåì ó ñïèíó», çãіäíî 
ç ÿêîþ íіìåöüêà àðìіÿ âèãðàëà á âіéíó, àëå ÷åðåç çàêîëîòè öèâіëüíèõ, íà-
ñàìïåðåä ñîöіàëіñòіâ, ïîãîäèëàñÿ íà ïðèíèçëèâèé ìèð. Ïіñëÿ âñòóïó ó âі-
éíó ÑØÀ âіéñüêîâà ïîðàçêà Íіìå÷÷èíè ñòàâàëà î÷åâèäíîþ. Íàïðèêіíöі 
æîâòíÿ 1918 ð. Ëþäåíäîðô âèìàãàâ íåãàéíîãî ïåðåìèð’ÿ.

Ðåâîëþöіéíèì íàñòðîÿì ñïðèÿâ Æîâòíåâèé ïåðåâîðîò ó Ðîñії. Íà ïî-
÷àòêó ëèñòîïàäà 1918 ð., ïіñëÿ òîãî ÿê ïîâñòàëі âіéñüêîâі ìîðÿêè çàéíÿëè 
ìіñòà Êіëü, Ëþáåê і Ãàìáóðã, çàâîðóøåííÿ îõîïèëè âñþ êðàїíó. Ó Íіìå÷-
÷èíі ïî÷àëàñÿ Ëèñòîïàäîâà ðåâîëþöіÿ. Âіäðå÷åííÿ âіä ïðåñòîëó êàéçåðà 
Âіëüãåëüìà ІІ 9 ëèñòîïàäà 1918 ð. íå âèêëèêàëî ñóñïіëüíîãî ðåçîíàíñó. 
Ïîëіòè÷íі êîëà áіëüøå òóðáóâàëî, ÿê ñïðàâèòèñÿ ç íàñëіäêàìè âіéñüêîâîї 
ïîðàçêè і çóïèíèòè ðîçâèòîê ðåâîëþöії çà ðîñіéñüêèì ñöåíàðієì. Êîëèø-
íіé êàéçåð ñïîêіéíî âèїõàâ äî íåéòðàëüíèõ Íіäåðëàíäіâ, äå æèâ ó ìàєòêó 
ùå ïîíàä 20 ðîêіâ, à â ìіæâîєííèé ïåðіîä íàâіòü ïîâåðíóâ ñîáі çåìåëüíó 
âëàñíіñòü ó Íіìå÷÷èíі.
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Ïіñëÿ ïàäіííÿ ìîíàðõії Íіìå÷÷èíà ñòàëà ðåñïóáëіêîþ, à ðåéõñêàíöëå-
ðîì – ñîöіàë-äåìîêðàò Ôðіäðіõ Åáåðò. Ïðèõèëüíèêàì äåìîêðàòè÷íîãî
ðîçâèòêó ïðîòèäіÿëè ëіâі, íàñàìïåðåä «Ñîþç Ñïàðòàêà», іäåîëîãіÿ ÿêèõ
áóëà ñïіâçâó÷íîþ ç áіëüøîâèçìîì. Ó ñі÷íі 1919 ð. â Áåðëіíі ñïàëàõíóëè 
âóëè÷íі áîї. Ïîâñòàííÿ áóëî ïðèäóøåíå, à éîãî ëіäåðіâ Êàðëà Ëіáêíåõòà і
Ðîçó Ëþêñåìáóðґ ðîçñòðіëÿíî. 19 ñі÷íÿ 1919 ð. â Íіìå÷÷èíі âіäáóëèñÿ âè-
áîðè â óñòàíîâ÷і Íàöіîíàëüíі çáîðè. Óïåðøå âèáîð÷і ïðàâà íàäàëè æіí-
êàì, ÿêі îòðèìàëè áëèçüêî 10 % ìàíäàòіâ. 11 ñåðïíÿ 1919 ð. Íàöіîíàëüíі
çáîðè ó Âåéìàðі óõâàëèëè êîíñòèòóöіþ, ÿêà ïîєäíàëà ïàðëàìåíòñüêó é
ïðåçèäåíòñüêó ôîðìè ïðàâëіííÿ, çàêðіïèëà ôåäåðàëіçì. Âèùèì îðãàíîì
çàêîíîäàâ÷îї âëàäè ñòàâ Ðåéõñòàã, ÿêèé îáèðàëè íà ÷îòèðè ðîêè. Òàê ó 
Íіìå÷÷èíі ïî÷àëàñü іñòîðіÿ Âåéìàðñüêîї ðåñïóáëіêè. 

Погляд сучасника
Я пережив жахливу внутрішню боротьбу… У цій боротьбі я відкинув убік усе осо-

бисте… Протягом тридцяти років армія була моєю гордістю. Я жив і працював для
неї. І тепер, після чотирьох блискучих років війни з її нечуваними перемогами, армія
мусила загинути під ударами, нанесеними їй у спину революціонерами якраз тоді,
коли мир був уже зовсім близько… Одні кажуть: кайзер мав відправитися на якусь
ділянку фронту, кинутися разом з військами на ворога та шукати смерті в остан-
ньому наступі… Інші вважають, що кайзер мав повернутися на батьківщину на чолі
армії… Треті вважають, що кайзер мав би покінчити з собою. Але цього я не міг зро-
бити хоча б у силу своїх твердих християнських переконань. І хіба тоді б не сказали:
який він боягуз: в останню хвилю він рятується від будь-якої відповідальності само-
губством? Цей шлях був для мене неприйнятним і тому, що я мав прагнути у зв’язку
з важким часом попереду допомогти своєму народові і своїй країні.

Вильгельм ІІ. Воспоминания. События и люди. Минск, 2003. С. 99–100.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте причини й обставини падіння монархічного ладу в Німеччині.
2. На підставі цитати зі спогадів Вільгельма ІІ поясніть його почуття й думки напе-

редодні зречення. Як ви вважаєте, чи були в нього інші варіанти дій?

2. Розпад Габсбурзької монархії
Ïàäіííÿ Ãàáñáóðçüêîї ìîíàðõії âіäðіçíÿëîñÿ âіä íіìåöüêîãî ñöåíàðіþ

íàñàìïåðåä òèì, ùî íà її òåðèòîðії ñôîðìóâàëèñÿ êіëüêà íåçàëåæíèõ äåð-
æàâ. Â óÿâі ñó÷àñíèêіâ êіíåöü Àâñòðî-Óãîðùèíè áóâ ïîâ’ÿçàíèé çі ñìåðòþ

Спартакісти на вулицях Берліна.
Січень 1919 р.

Вільгельм ІІ Гогенцоллерн з дружиною 
Герміною і дітьми. 1927 р.
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ùå â ëèñòîïàäі 1916 ð. 86-ðі÷íîãî öіñàðÿ Ôðàíöà-Éî-
ñèôà І. Éîãî íàñòóïíèê Êàðë І, ÿêèé íàéìåíøå î÷іêó-
âàâ íà òðîí, óñå æ ðîçóìіâ, ùî áàãàòîíàöіîíàëüíà 
ìîíàðõіÿ ìàє áóòè ðåôîðìîâàíà. Âіí íàìàãàâñÿ ñóì-
ëіííî âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè ãëàâè äåðæàâè, ÿêà âåëà
âіéíó, îäíàê éîìó áóëî ñêëàäíî âïëèâàòè íà îáñòà-
âèíè íàâіòü ÷åðåç íåäîñòàòíіé æèòòєâèé é ïîëіòè÷íèé
äîñâіä. Éîãî äðóæèíà Çіòà çãàäóâàëà, ùî Ôðàíö-
Éîñèô ïðîãíîçóâàâ çàâåðøåííÿ âіéíè ïðîãðàøåì, ðå-
âîëþöієþ і ïàäіííÿì іìïåðії, à íà її ñïðîáó äîâîäèòè,
ùî íà ñòîðîíі Ãàáñáóðґіâ áîðîòüáà çà ïðàâäó, âіäïîâіâ:
«Ïîìіòíî, ùî òè íàäòî ìîëîäà, áî âñå ùå âіðèø ó ïå-
ðåìîãó ñïðàâåäëèâèõ».

Â Àâñòðî-Óãîðùèíі, ÿê і äåіíäå, çàâåðøàëüíà ôàçà âіéíè âèçíà÷àëàñÿ 
ïîєäíàííÿì íåñòåðïíèõ óìîâ íà ôðîíòі çі çëèäíÿìè â òèëó. Ó êâіòíі 
1918 ð. àâñòðіéöі, ùîá âðÿòóâàòè Âіäåíü âіä ãîëîäó, êîíôіñêóâàëè íіìåöü-
êèé âàíòàæ çі çáіææÿì äëÿ ôðîíòó. Ó ìіñòàõ ñïàëàõóâàëè ñòðàéêè, áóíòó-
âàëè é âіéñüêîâîñëóæáîâöі. Ñïðîáè Êàðëà І ñòàáіëіçóâàòè ñèòóàöіþ ùå 
òіñíіøèìè çâ’ÿçêàìè ç Íіìå÷÷èíîþ âèêëèêàëè ïðîòèäіþ êðàїí Àíòàíòè, 
ÿêі íå õîòіëè óòâîðåííÿ â öåíòðі Єâðîïè ñèëüíîї íіìåöüêîї äåðæàâè. Ãàñëî 
«çðóéíóâàòè Àâñòðî-Óãîðùèíó» íàáóâàëî ïîïóëÿðíîñòі, à âòіëèëè éîãî âè-
çíàííÿì íàöіîíàëüíèõ äåðæàâ. Ó «14 ïóíêòàõ» Âóäðî Âіëñîíà éøëîñÿ ïðî 
ïðàâî íàðîäіâ íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, à äåñÿòèé ïóíêò ïåðåäáà÷àâ àâòîíîìíèé 
ðîçâèòîê íàðîäіâ Àâñòðî-Óãîðùèíè. Âëàäà âòðà÷àëà êîíòðîëü, ïîëіòèêè 
âіäêðèòî é áåçêàðíî ñòâåðäæóâàëè, ùî ìîíàðõії çàëèøèëèñÿ ëі÷åíі äíі. 

Погляд сучасника
З точки зору логіки найбезглуздіше, що я міг зробити після того, як німецько-ав-

стрійська зброя була переможена, – це повернутися в Австрію, яка тепер просту-
пала на карті Європи жалюгідною, сірою та неживою тінню Австро-Угорської імперії. 
Чехи, поляки, італійці, словаки вийшли з її складу; залишився лише потворний об-
рубок, який кровоточив з усіх вен…

І тут у дзеркальній вагонній рамі я побачив майже на повний зріст імператора 
Карла, останнього імператора Австрії, його одягнену в чорне дружину, королеву 
Зіту. Я здригнувся: останній імператор Австрії, нащадок габсбурзької династії, яка 
правила країною сімсот років, покидає свою імперію!… То була історична мить – 
тим більше для того, хто виріс у старій імперії, для кого першою піснею у школі була 
пісня про імператора, хто потім на військовій службі присягав цьому чоловікові, який 
тут, у цивільному одязі, сумно вдивлявся в тих, хто обіцяв «послух на суші, на воді і 
в повітрі»…

Ще й сьогодні мені залишається незрозумілим, чому революція не перекинулася 
до Австрії. Вибухового матеріалу вистачало. Вулицями блукали солдати, які повер-
нулися додому, напівголодні й напівроздягнені та зі злобою дивилися на викличну 
розкіш тих, хто нажився на війні та інфляції… Дві сотні рішучих людей могли б у той 
час взяти владу у Відні й по всій Австрії. Але нічого серйозного не відбулося… Так 
чудо стало дійсністю; ця відрізана від своєї сировини, своїх фабрик, своїх вугільних 
шахт, своїх нафтових промислів, ця розграбована країна зі знеціненою паперовою 
валютою, яка падала немов лавина, продовжувала існувати, – можливо завдяки 
своїй слабкості, тому що люди були надто безпорадні, надто голодні, щоб ще за 
щось боротися; але можливо теж, що завдяки її найбільш характерній, типово ав-
стрійській рисі: вродженій терпимості.

Цвейг С. Вчерашний мир. Москва, 1991. С. 257, 259, 269–270.

Карл І Габсбурґ
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Âîñåíè 1918 ð., çà âèñëîâîì іñòîðèêà Å. Öüîëüíåðà, «âíóòðіøíÿ êàíâà
Ãàáñáóðçüêîї ìîíàðõії ðîçëàçèëàñÿ ïî øâàõ». Ïîëіòèêè ðàäèëè ïåðåáóäó-
âàòè äåðæàâó íà ôåäåðàöіþ. 16 æîâòíÿ ìàíіôåñòîì «Äî ìîїõ âіðíèõ àâ-
ñòðіéñüêèõ íàðîäіâ» Êàðë І îãîëîñèâ, ùî Ãàáñáóðçüêà ìîíàðõіÿ ïîâèííà 
âèéòè ç âіéíè ÿê «ñîþç âіëüíèõ íàðîäіâ». Íàðîäè, ùî õîòіëè ñêîðèñòà-
òèñÿ ïðàâîì íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, ïîâèííі áóëè äіÿòè ÷åðåç íàöіîíàëüíі
ðàäè ç äåïóòàòіâ, àáè âðåãóëþâàòè âіäíîñèíè ç Âіäíåì. Öåé àêò âèÿâèâñÿ
çàïіçíіëèì. Êàðë І íå âіäðіêñÿ âіä òðîíó: іìïåðàòîðñüêà ðîäèíà ââàæàëà,
ùî íå ìàє íà öå ïðàâà, і áóëà ãîòîâà íàâіòü çàãèíóòè. 11 ëèñòîïàäà 1918 ð.
âіí çàÿâèâ, ùî óñóâàєòüñÿ âіä äåðæàâíèõ ñïðàâ. Íàñòóïíîãî äíÿ òèì÷àñîâі
Íàöіîíàëüíі çáîðè îäíîãîëîñíî ïðîãîëîñèëè Íіìåöüêî-Àâñòðіéñüêó Ðåñïó-
áëіêó. Íàâåñíі 1919 ð. Êàðë Ãàáñáóðґ ç ðîäèíîþ ïåðåїõàâ ó Øâåéöàðіþ.
Âіí äâі÷і íàìàãàâñÿ ïîâåðíóòè óãîðñüêèé òðîí, îäíàê íåâäàëî. Çà öå éîãî
іç ñіì’єþ âèñëàëè íà îñòðіâ Ìàäåéðà, äå âіí íåâäîâçі ïîìåð âіä çàïàëåííÿ
ëåãåíіâ. Êàòîëèöüêà öåðêâà áåàòèôіêóâàëà Êàðëà ÿê ìó÷åíèêà.

Запитання і завдання
1. Визначте причини падіння монархічного ладу в Австро-Угорщині.
2. Порівняйте обставини, за яких втратили монархічну владу Микола ІІ, Вільгельм ІІ 

і Карл І. Простежте їхні подальші життєві долі.

3. Національні революції у Чехословаччині й Угорщині. 
Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців  
Êîíñòèòóöіéíî-ïàðëàìåíòñüêèé óñòðіé і âіäíîñíî ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ

íàöіîíàëüíîãî ðîçâèòêó äàëè çìîãó íàðîäàì Àâñòðî-Óãîðñüêîї ìîíàðõії
ïіäãîòóâàëèñÿ äî äåðæàâíîї íåçàëåæíîñòі. Îäíàê çàìàëî áóëî ïðîãîëîñèòè
äåðæàâó, ùå íàëåæàëî її çàõèñòèòè é óòâåðäèòè. Õî÷à íàðîäè Ãàáñáóðçü-
êîї ìîíàðõії äîâãî æèëè â єäèíîìó ïîëіòè÷íîìó, åêîíîìі÷íîìó é êóëü-
òóðíî-іíòåëåêòóàëüíîìó ïðîñòîðі, ñâîї іñòîðії ðîçñòàâàííÿ ç Àâñòðієþ âîíè
íàïèñàëè ïî-ðіçíîìó.  

Íàìіð âіäîêðåìèòèñÿ âіä Ãàáñáóðçüêîї ìîíàðõії âæå ïіä ÷àñ Ïåðøîї ñâі-
òîâîї âіéíè âèÿâèëè ÷åñüêі é ñëîâàöüêі ïîëіòèêè. ×åñüêі çåìëі áóëè íàé-
áіëüø åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíèìè â Àâñòðî-Óãîðùèíі, ùî çáіëüøóâàëî
øàíñè íà äåðæàâíіñòü. Íåáàæàííÿ ÷åñüêèõ äіÿ÷іâ øóêàòè êîìïðîìіñè ç
Âіäíåì ïîÿñíþâàëîñÿ ÷åñüêî-íіìåöüêèìè ñóïåðå÷íîñòÿìè. Ñëîâà÷÷èíà æ 
ó ñêëàäі Óãîðùèíè òåæ ïîòåðïàëà âіä íàöіîíàëüíèõ îáìåæåíü. Òàê âèíè-
êëà іäåÿ ïðî âèîêðåìëåííÿ çåìåëü êîðîíè ñâ. Âàöëàâà – ×åõії, Ìîðàâії,
àâñòðіéñüêîї Ñіëåçії, Ñëîâà÷÷èíè. Іäåîëîãîì ÷åõîñëîâàöüêîї äåðæàâíîñòі
ñòàâ ïðîôåñîð ôіëîñîôії Ïðàçüêîãî óíіâåðñèòåòó, ñëîâàê çà ïîõîäæåííÿì
Òîìàø Ìàñàðèê, ÿêèé âіäñòîþâàâ іäåþ єäèíîї ÷åõîñëîâàöüêîї íàöії ç
äâîìà ãіëêàìè. Éîãî ñîðàòíèêàìè áóëè ÷åñüêèé ñîöіîëîã, äîöåíò Ïðàçü-
êîãî óíіâåðñèòåòó Åäâàðä Áåíåø і ñëîâàöüêèé àñòðîíîì, îôіöåð ôðàíöóçü-
êîї àâіàöії Ìіëàí Øòåôàíèê, ÿêèé ïіä ÷àñ âіéíè çàéìàâñÿ ôîðìóâàííÿì
×åõîñëîâàöüêèõ ëåãіîíіâ íà áîöі Àíòàíòè.

Îñîáëèâіñòþ òâîðåííÿ ÷åõîñëîâàöüêîї äåðæàâíîñòі áóëî òå, ùî ñïðèÿò-
ëèâó çîâíіøíþ êîí’þíêòóðó çàáåçïå÷èëè åìіãðàíòè. Ìàñàðèê ñòâîðèâ
êîíñïіðàòèâíó ìåðåæó, ÿêà ÷åðåç íàóêîâöіâ і äèïëîìàòіâ ìàëà âèõîäè íà 
óðÿäè ïðîòèáîð÷èõ áëîêіâ. Âіí ðîáèâ ñòàâêó íà êðàїíè Àíòàíòè, ââàæàâ,
ùî Áðèòàíіÿ і Ôðàíöіÿ âèïåðåäèëè Öåíòðàëüíі äåðæàâè çà ðіâíåì äåìî-
êðàòії. Àíòàíòà ïіäòðèìàëà ôîðìóâàííÿ ×åõîñëîâàöüêèõ ëåãіîíіâ – îñíîâè 
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äëÿ àðìії ìàéáóòíüîї äåðæàâè. Ó 1915 ð. Ìàñàðèê
ïðåäñòàâèâ ó Æåíåâі ïëàí óòâîðåííÿ ×åõîñëîâà÷-
÷èíè. Ó Ïàðèæі âèíèêëà ×åõîñëîâàöüêà íàöіîíàëüíà 
ðàäà. Ó òðàâíі 1918 ð. ÷åñüêі òà ñëîâàöüêі åìіãðàíòè 
â ÑØÀ ïіäïèñàëè Ïіòòñáóðçüêó óãîäó ïðî ñòâîðåííÿ 
ñïіëüíîї äåðæàâè. Íåçàëåæíіñòü ×åõîñëîâà÷÷èíè
áóëî ïðîãîëîøåíî â Ïðàçі 28 æîâòíÿ 1918 ð. Äî
ñêëàäó ×åõîñëîâà÷÷èíè óâіéøëî é óêðàїíñüêå Çà-
êàðïàòòÿ. Ìàñàðèê ó 1918–1935 ðð. áóâ ïåðøèì ïðå-
çèäåíòîì ×åõîñëîâà÷÷èíè.

Ìîæå çäàâàòèñÿ, ùî ñàìîñòіéíå äåðæàâíå æèòòÿ 
íàéëåãøå áóëî ïî÷àòè óãîðöÿì. 17 æîâòíÿ 1918 ð. 
Óãîðñüêèé ñåéì ðîçіðâàâ ïåðñîíàëüíó óíіþ ç Àâ-
ñòðієþ. Ó Áóäàïåøòі áóëî ñòâîðåíî Óãîðñüêó íàöіî-
íàëüíó ðàäó íà ÷îëі ç ãðàôîì Ìіõàєì Êàðîї, ïî÷àëèñÿ 
ñòèõіéíі âèñòóïè. Æåðòâîþ áóíòіâíèêіâ ñòàâ êîëèø-
íіé ïðåì’єð Іøòâàí Òèñà, ÿêîãî âáèëè âäîìà ÿê îä-
íîãî ç âèíóâàòöіâ ðîçâ’ÿçàííÿ âіéíè. Öі ïîäії âіäîìі ÿê «ðåâîëþöіÿ àéñòð» 
(àéñòðàìè ïîâñòàíöі ïðèêðàøàëè êàïåëþõè). 16 ëèñòîïàäà 1918 ð. ïðîãî-
ëîøåíî Óãîðñüêó Äåìîêðàòè÷íó Ðåñïóáëіêó. Êàðîї ïðàãíóâ çáåðåãòè òåðè-
òîðіàëüíó öіëіñíіñòü Óãîðùèíè, ñòâîðèâøè ôåäåðàöіþ íà âçіðåöü 
Øâåéöàðії. Îäíàê íàöіîíàëüíі ìåíøèíè – ñëîâàêè, óêðàїíöі, ðóìóíè, 
ñåðáè, õîðâàòè, ùîäî ÿêèõ ïðîâîäèëè ïîëіòèêó äåíàöіîíàëіçàöії ïіä ãàñ-
ëîì ñòâîðåííÿ єäèíîї óãîðñüêîї íàöії, íà öå íå ïîãîäèëèñÿ. ×åðåç íåâè-
ãіäíі óìîâè ïåðåìèð’ÿ ç Àíòàíòîþ, áîéîâі äії íà êîðäîíàõ (óíàñëіäîê öüîãî 
Óãîðùèíà íå êîíòðîëþâàëà áëèçüêî ïîëîâèíè äîâîєííîї òåðèòîðії) é åêî-
íîìі÷íèé õàîñ ïîïóëÿðíіñòü óãîðñüêîї âëàäè âïàëà.

Ñèòóàöіþ âèêîðèñòàëè óãîðñüêі êîìóíіñòè. Їõíі ëіäåðè ïðèáóëè ç ðà-
äÿíñüêîї Ðîñії, äå ïåðåáóâàëè ÿê âіéñüêîâîïîëîíåíі. Âіäòàê ó áåðåçíі–
ñåðïíі 1919 ð. іñíóâàëà Óãîðñüêà Ðàäÿíñüêà Ðåñïóáëіêà. Її âíóòðіøíÿ 
ïîëіòèêà áóäóâàëàñÿ çà áіëüøîâèöüêèì çðàçêîì, à äëÿ ðîçïðàâ ç îïîíåí-
òàìè çàñòîñîâóâàâñÿ ÷åðâîíèé òåðîð. Ãîëîâíó ðîëü âіäіãðàâàâ Áåëà Êóí. 
Çãîäîì âіí âèїõàâ ó ðàäÿíñüêó Ðîñіþ, äåÿêèé ÷àñ íàâіòü î÷îëþâàâ 
Êðèìðåâêîì, áóâ ðåïðåñîâàíèé і ðîçñòðіëÿíèé. Ó ì. Ñåãåä áóëî ñòâîðåíî 
àëüòåðíàòèâíèé óðÿä, ÿêèé î÷îëèâ êîëèøíіé ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ àâñòðî-
óãîðñüêîãî ôëîòó àäìіðàë Ìіêëîø Ãîðòі. Çà ïіäòðèìêè Ôðàíöії âіí ñôîð-
ìóâàâ àðìіþ, ÿêà â ëèñòîïàäі 1919 ð.
çäîáóëà Áóäàïåøò. 1 ñі÷íÿ 1920 ð. Óãîð-
ñüêèé ñåéì ïðîãîëîñèâ êðàїíó ìîíàð-
õієþ, à Ãîðòі áóëî ïðèçíà÷åíî ðåãåíòîì ç 
íåîáìåæåíîþ âëàäîþ.

Òðèâàëó іñòîðіþ ìàëà іäåÿ ïіâäåííî-
ñëîâ’ÿíñüêîї äåðæàâè (ó õîðâàòñüêіé âåð-
ñії – Âåëèêîї Іëëіðії). Ïіñëÿ Áåðëіíñüêîãî 
êîíãðåñó 1878 ð. ñàìîñòіéíèìè âіä Îñìàí-
ñüêîї іìïåðії ñòàëè Ñåðáіÿ é ×îðíîãîðіÿ. 
Ïіâäåííîñëîâ’ÿíñüêі ïðîâіíöії Àâñòðî-
Óãîðùèíè – Ñëîâåíіÿ, Õîðâàòіÿ, Äàëìà-
öіÿ, Áîñíіÿ, Ãåðöåãîâèíà, Âîєâîäèíà – 
òÿæіëè äî îá’єäíàííÿ ç öèìè äåðæàâàìè. 
Óðÿä Ñåðáії íà ïî÷àòêó âіéíè çàÿâèâ,
ùî áóäå áîðîòèñÿ çà їõíє çâіëüíåííÿ.

Повстанці на вулицях Будапешта.
Листопад 1918 р.

Міхай Карої
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Ó êâіòíі 1915 ð. ñòâîðåíî Þãîñëîâ’ÿíñüêèé êîìіòåò іç öåíòðîì ó Ëîíäîíі.
Ó 1917 ð. éîãî ïðåäñòàâíèêè ïіäïèñàëè óãîäó іç ñåðáñüêèì óðÿäîì íà îñò-
ðîâі Êîðôó, ùî ïåðåäáà÷àëà ñòâîðåííÿ ïіâäåííîñëîâ’ÿíñüêîї äåðæàâè ÿê
ïàðëàìåíòñüêîї ìîíàðõії íà ÷îëі ç ïðàâëÿ÷îþ â Ñåðáії äèíàñòієþ Êàðàãå-
îðãієâè÷іâ. Óñіì íàðîäàì ìàëà áóòè ãàðàíòîâàíà ðіâíîïðàâíіñòü, çàãàëüíå
âèáîð÷å ïðàâî, âèêîðèñòàííÿ êèðèëè÷íîãî é ëàòèíñüêîãî àëôàâіòіâ.

Ó æîâòíі 1918 ð. â Çàãðåáі áóëî óòâîðåíî Íàöіîíàëüíó ðàäó, ÿêà ïðîãî-
ëîñèëà âіäîêðåìëåííÿ ïіâäåííîñëîâ’ÿíñüêèõ çåìåëü âіä Àâñòðî-Óãîðùèíè
é ñòâîðåííÿ Äåðæàâè ñëîâåíöіâ, õîðâàòіâ і ñåðáіâ. Ïðîіñíóâàëà öÿ äåð-
æàâà ëèøå ìіñÿöü. 1 ãðóäíÿ 1918 ð. ïðèíö-ðåãåíò Îëåêñàíäð Êàðàãåîðãіє-
âè÷ ïðîãîëîñèâ îá’єäíàííÿ Ñåðáії ç ïіâäåííîñëîâ’ÿíñüêèìè îáëàñòÿìè
êîëèøíüîї Àâñòðî-Óãîðùèíè é óòâîðåííÿ Êîðîëіâñòâà ñåðáіâ, õîðâàòіâ і
ñëîâåíöіâ. Ó 1921 ð. óñòàíîâ÷і Íàöіîíàëüíі çáîðè Êîðîëіâñòâà – Íàðîäíà
Ñêóïùèíà óõâàëèëè êîíñòèòóöіþ, ÿêà çàòâåðäèëà âñòàíîâëåííÿ ó êðàїíі
êîíñòèòóöіéíîї ìîíàðõії. Îëåêñàíäð Êàðàãåîðãієâè÷ ñòàâ êîðîëåì. Íàäàëі
ïîëіòè÷íі ïðîöåñè ïðîâàäèëè äî ïîñèëåííÿ êîðîëіâñüêîї âëàäè é îáìå-
æåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ñâîáîä. Ïðîâіäíі ïîçèöії â äåðæàâі çàéíÿëè ñåðáè.

Погляд історика
Зникнення імператора Карла поклало край існуванню Габсбурзької монархії, од-

нак це не вирішило центральноєвропейських проблем, навіть ще більше їх заго-
стрило. Монархія не була спроможною їх «вирішити»; вона скептично ставилася до
можливості знайти якесь «рішення» і тому воліла зберігати порядки, які давно втра-
тили моральну основу. Династична імперія утримувала Центральну Європу, як гіп-
сова пов’язка «підтримує» переломлену кінцівку для того, щоб людина могла вільно
рухатися, треба цей гіпс розбити. Габсбурги в спадок народам, які вони захищали,
визискували і врешті-решт втратили, залишили дві проблеми: внутрішню проблему
адміністрації та проблему зовнішньої національної безпеки. Нові держави повинні 
були знайти нову основу для утвердження ладу. До того ж вони мусили знайти спо-
соби протистояти Німеччині, єдиній великій державі на Європейському континенті.
Значною мірою Габсбургів і знищило перетворення Австро-Угорщини в 1914 році на
німецький протекторат.

Тейлор А. Дж. П. Габсбурзька монархія 1809–1918. Історія Австрійської імперії 
та Австро-Угорщини. Львів, 2002. С. 243.

Запитання і завдання
1. Порівняйте обставини утворення Чехословаччини, Угорської Республіки та Коро-

лівства сербів, хорватів і словенців.
2. Поміркуйте, що спонукало нові незалежні держави в Центральній Європі встанов-

лювати монархічну форму правління?

З   
   

1. На підставі матеріалу параграфа і додатково зібраних відомостей укладіть колек-
тивний портрет монархів Центральних держав.

2. Визначте гасла національних революцій у країнах Центральної Європи. Які верстви
суспільства були рушійними силами цих революцій? 

3. Проаналізуйте причини розпаду імперій. Спробуйте розглянути цей процес з кількох
точок зору: імперського центру, національного руху, провінції, громадянина.
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§ 10. Проголошення Західноукраїнської Народної 
Республіки. Українсько-польські відносини

1. Утворення Української Національної Ради. Листопадовий 
чин і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. 
Євген Петрушевич
Ðîçïàä Ãàáñáóðçüêîї ìîíàðõії àêòóàëіçóâàâ ïèòàííÿ óêðàїíñüêîї äåð-

æàâíîñòі, íàäàâ éîìó íîâèõ âèìіðіâ. Óêðàїíöі Ãàëè÷èíè і Áóêîâèíè çâè-
êëè çâåðòàòèñÿ äî Âіäíÿ ÿê àðáіòðà â íàöіîíàëüíèõ ñóïåðå÷íîñòÿõ. І õî÷à 
âîíè êðèòèêóâàëè ïîëіòèêó öåíòðó, ïîêëàäàëè íà íüîãî âèíó é âіäïîâі-
äàëüíіñòü çà âñå, ùî ñïðèéìàëè ÿê íàöіîíàëüíèé óòèñê, óñå æ óêðàїíöі çà-
ëèøàëèñÿ äî Àâñòðії ëîÿëüíèìè. Òà âîñåíè 1918 ð. àâñòðîôіëüñüêà
îðієíòàöіÿ âòðàòèëà ñåíñ. Íàéãîñòðіøîþ ïðîáëåìîþ, ÿêà ïîñòàëà ïåðåä ãà-
ëèöüêèìè óêðàїíöÿìè, ñòàëî ðîçìåæóâàííÿ ç ïîëÿêàìè.

Ïîëüñüêі äіÿ÷і áóëè ïîãëèíóòі âіäíîâëåííÿì âëàñíîї äåðæàâè, äî ÿêîї
çàðàõîâóâàëè é òåðèòîðіþ Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè, õî÷à óêðàїíöі ñòàíîâèëè òàì 
áіëüøіñòü íàñåëåííÿ. Òàêèé ïіäõіä ïîëÿêè ïîÿñíþâàëè іñòîðè÷íîþ òðàäè-
öієþ, ïåðåâàãîþ â ïîëіòè÷íіé і ãîñïîäàðñüêіé ñôåðàõ, çìіøàíèì õàðàêòå-
ðîì íàñåëåííÿ. Óêðàїíöі æ êàòåãîðè÷íî âіäñòîþâàëè ïðàâî íà ñàìîñòіéíіñòü. 
Â àâñòðіéñüêîìó ïàðëàìåíòі â æîâòíі 1918 ð. Êîñòü Ëåâèöüêèé çàÿâèâ, ùî 
«êîëè Àâñòðіÿ íå ìîæå àáî íå õî÷å ïåðåâåñòè ïîäіëó Ãàëè÷èíè, òî çàÿâëÿ-
єìî òóò ñâÿòî÷íî, ùî íàøà äîðîãà íå âåäå äî Âàðøàâè, àëå äî Êèєâà»,
«êîëè íàñ ïðîòè íàøîї âîëі õîòÿòü ïðèëó÷èòè äî ïîëüñüêîї äåðæàâè, çà-
ÿâëÿєìî, ùî òå íàñèëüñòâî ìîæå áóòè çðîáëåíå ïî íàøèõ òðóïàõ».

Ïàðëàìåíòñüêà ðåïðåçåíòàöіÿ іíіöіþâàëà ñòâîðåííÿ Óêðàїíñüêîї íàöіî-
íàëüíîї ðàäè (ÓÍÐàäè). Äî íåї çàïðîøåíî óêðàїíñüêèõ äåïóòàòіâ ïàðëà-
ìåíòó, Ãàëèöüêîãî é Áóêîâèíñüêîãî ñåéìіâ, ïðåäñòàâíèêіâ ïàðòіé. 
Óñòàíîâ÷å çàñіäàííÿ çà ó÷àñòі 69 îñіá âіäáóëîñÿ 18 æîâòíÿ 1918 ð. ó Ëüâîâі. 
ÓÍÐàäà ïðîãîëîñèëà óòâîðåííÿ íà òåðåíàõ Àâñòðî-Óãîðùèíè, äå óêðàїíöі
ñòàíîâèëè áіëüøіñòü (Ãàëè÷èíà, Áóêîâèíà, Çàêàðïàòòÿ), óêðàїíñüêîї äåð-
æàâè. Ïåðåäáà÷àëîñÿ óõâàëåííÿ êîíñòèòóöії, îáðàííÿ ïàðëàìåíòó çàãàëü-
íèì, ïðÿìèì, ðіâíèì і òàєìíèì ãîëîñóâàííÿì. Íàöіîíàëüíèì ìåíøèíàì 
ãàðàíòóâàëè íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíó àâòîíîìіþ. Ãîëîâîþ (ïðåçèäåíòîì)
ÓÍÐàäè îáðàíî Єâãåíà Ïåòðóøåâè÷à. Íàñòóïíîãî äíÿ öі ðіøåííÿ ïіäòðè-
ìàâ ç’їçä äîâіðåíèõ îñіá (áëèçüêî 500 äåëåãàòіâ).

Äðóãà ïîëîâèíà æîâòíÿ ìèíóëà â íåâèçíà÷åíîñòі. Óêðàїíöі é ïîëÿêè 
ãîòóâàëèñÿ ïåðåõîïèòè âëàäó, õî÷à äіÿëè íå çàâæäè ïîñëіäîâíî. Êåðіâíè-
öòâî ÓÍÐàäè ïî÷àëî êîíòàêòóâàòè çі ñòâîðåíèì ó 1917 ð. çі ñòàðøèí Öåí-
òðàëüíèì âіéñüêîâèì êîìіòåòîì. Éîãî î÷îëþâàâ ñîòíèê Óêðàїíñüêèõ
ñі÷îâèõ ñòðіëüöіâ, ñàìîñòіéíèê Äìèòðî Âіòîâñüêèé. Âіéñüêà, ÿêèìè ìîãëà
ðîçïîðÿäæàòèñÿ ÓÍÐàäà, áóëè íå÷èñåëüíèìè. Ñі÷îâі ñòðіëüöі ïåðåáóâàëè
íà Áóêîâèíі. ×èìàëî óêðàїíöіâ, ÿêі ñëóæèëè â àâñòðî-óãîðñüêіé àðìії, íå 
ìîãëè âіäïîâіñòè íà ïèòàííÿ, ùî ðîáèòèìóòü ïіñëÿ ðîçïàäó ìîíàðõії. Îä-
íàê ÷àñó íà ðîçäóìè íå áóëî. Óòâîðåíà â Êðàêîâі íàïðèêіíöі æîâòíÿ 
1918 ð. Ïîëüñüêà ëіêâіäàöіéíà êîìіñіÿ îãîëîñèëà ïðî íàìіð ïðèєäíàòè Ãà-
ëè÷èíó äî Ïîëüùі. Ïîëüñüêі ïîëіòèêè ñïèðàëèñÿ íà ïіäòðèìêó Àíòàíòè. 
Âîíè ïåðåêîíóâàëè Çàõіä ó òîìó, ùî óêðàїíöі íå çäàòíі ñòâîðèòè äåðæàâó, 
ìàþòü ðàäèêàëüíі íàñòðîї, íàòîìіñòü âіäðîäæåíà Ïîëüùà çàõèñòèòü Єâ-
ðîïó âіä áіëüøîâèêіâ.
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Âіäâіäèíè óêðàїíñüêîþ é ïîëüñüêîþ äåëåãàöіÿìè àâñòðіéñüêîãî íàìіñ-
íèêà Ãàëè÷èíè Êàðëà ôîí Ãóéíà 31 æîâòíÿ 1918 ð. çàâåðøèëèñÿ íі÷èì.
Ïîäії ïðèñêîðèëà çâіñòêà ïðî íàìіð Ïîëüñüêîї ëіêâіäàöіéíîї êîìіñії ïðè-
áóòè äî Ëüâîâà. Ó íі÷ íà 1 ëèñòîïàäà áóëî âèðіøåíî, ùî ìіñòî âіçüìóòü ïіä
êîíòðîëü óêðàїíñüêі âіéñüêîâі. Áàãàòî õòî ðîçóìіâ íåìèíó÷іñòü ïîëüñüêî-
óêðàїíñüêîї âіéíè. І õî÷à âòîìà âіä âіéíè áóëà ïîâñþäíîþ, ÷èìàëî óêðà-
їíöіâ ââàæàëî ñåáå çîáîâ’ÿçàíèìè ïðèéíÿòè öåé âèêëèê. Çà òâåðäæåííÿì
Ä. Âіòîâñüêîãî, «íàøà ÷åñòü âèìàãàє, ùîáè ìè ïåðøі âçÿëè âëàäó â êðàþ,
õî÷ áè íàâіòü ïðèéøëîñü çàðàç її âòðàòèòè». Âіéñüêîâèé øòàá, ó ðîçïîðÿ-
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äæåííі ÿêîãî áóëî 1400 ñòðіëüöіâ і 60 ñòàðøèí, ðîçìіñòèâñÿ â Íàðîäíîìó 
äîìі. Äî ðàíêó óêðàїíöі âçÿëè ïіä êîíòðîëü äåðæàâíі áóäіâëі, âîêçàëè, êà-
çàðìè (àâñòðî-óãîðñüêі ÷àñòèíè çáåðіãàëè íåéòðàëіòåò). Íàä ëüâіâñüêîþ 
ðàòóøåþ çàìàéîðіâ ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð. Êàðë ôîí Ãóéí íå õîòіâ ïåðåäà-
âàòè âëàäó і ïîñòóïèâñÿ ïîâíîâàæåííÿìè çàñòóïíèêó-óêðàїíöþ Âîëîäè-
ìèðó Äåöèêåâè÷ó, ÿêèé і ïіäïèñàâ âіäïîâіäíèé ïðîòîêîë. Àâñòðіéñüêі 
óðÿäîâöі âèїõàëè äî Âіäíÿ.

Äåíü 1 ëèñòîïàäà 1918 ð. óâіéøîâ â іñòîðіþ ÿê Ëèñòîïàäîâèé ÷èí. 
Ó âіäîçâàõ ÓÍÐàäà ïîâіäîìèëà ïðî âñòàíîâëåííÿ óêðàїíñüêîї âëàäè é çà-
êëèêàëà çáåðіãàòè ñïîêіé. Óêðàїíöі âçÿëè âëàäó ó Ëüâîâі áåç æåðòâ, òàê 
ñàìî ñòàëîñÿ â áàãàòüîõ ìіñòàõ і ñåëàõ Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè. Íà ïî÷àòêó ëèñ-
òîïàäà óêðàїíñüêó âëàäó ïðîãîëîøåíî íà Áóêîâèíі, äå ÓÍÐàäó î÷îëèâ
Àãåíîð Àðòèìîâè÷, òèì÷àñîâèé óðÿä – Îìåëÿí Ïîïîâè÷. Îäíàê äî ñåðåäè-
íè ëèñòî ïàäà Áóêîâèíà ïåðåéøëà ïіä êîíòðîëü Ðóìóíії. 9 ëèñòîïàäà
ÓÍÐàäà çàòâåðäèëà íàçâó äåðæàâè – Çà-
õіäíîóêðàїíñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáëіêà
(ÇÓÍÐ). Áóëî óòâîðåíî é óðÿä – Òèì÷àñî-
âèé äåðæàâíèé ñåêðåòàðіàò, ÿêèé î÷îëèâ
Êîñòü Ëåâèöüêèé (ïіçíіøå Ñèäіð Ãîëóáî-
âè÷). 13 ëèñòîïàäà 1918 ð. ÓÍÐàäà óõâà-
ëèëà «Òèì÷àñîâèé îñíîâíèé çàêîí ïðî
äåðæàâíó ñàìîñòіéíіñòü óêðàїíñüêèõ çå-
ìåëü áóâøîї Àâñòðî-Óãîðñüêîї ìîíàðõії».
Óêðàїíñüêà ìîâà îòðèìàëà ñòàòóñ äåð-
æàâíîї. Âèáîð÷å çàêîíîäàâñòâî ÇÓÍÐ ïå-
ðåäáà÷àëî îäíîïàëàòíèé ñåéì, çàãàëüíå,
ïðÿìå, ðіâíå é òàєìíå ãîëîñóâàííÿ, ôіê-
ñîâàíó êіëüêіñòü ìіñöü äëÿ íàöіîíàëüíèõ

Особа в історії
Єâãåí Ïåòðóøåâè÷ (1863–1940) – óêðàїíñüêèé ãðîìàä-
ñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, ïðåçèäåíò і óïîâíîâàæåíèé äèêòà-
òîð ÇÓÍÐ. Íàðîäèâñÿ â ì. Áóñüêó â ñіì’ї ãðåêî-êàòîëèöü-
êîãî ñâÿùåíèêà, ïëåìіííèê іñòîðèêà Àíòîíіÿ Ïåòðóøå-
âè÷à. Çàêіí÷èâ Ëüâіâñüêó àêàäåìі÷íó ãіìíàçіþ òà þðè-
äè÷íèé ôàêóëüòåò Ëüâіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó, î÷îëþâàâ 
«Àêàäåìі÷íå áðàòñòâî». Ïðàöþâàâ àäâîêàòîì ó Ñîêàëі é 
Ñêîëå, çàéìàâñÿ ãðîìàäñüêîþ äіÿëüíіñòþ, ÷ëåí ÓÍÄÏ. Ó 
áà÷åííі ñó÷àñíèêіâ áóâ äîáðèì îðàòîðîì, ñóìëіííèì ïðà-
öіâíèêîì, «âèñîêîîñâі÷åíèì єâðîïåéöåì» і «äæåíòëüìå-
íîì». ßê ïîëіòèê ñòàâ âіäîìèì íàïåðåäîäíі âіéíè, êîëè
ñòàâ äåïóòàòîì àâñòðіéñüêîãî ïàðëàìåíòó і Ãàëèöüêîãî
ñåéìó. Ó ñåéìі áóâ îäíèì ç êåðіâíèêіâ óêðàїíñüêîãî êëóáó, ÿêèé çðèâàâ çàñіäàí-
íÿ, âèìàãàþ÷è âèáîð÷îї ðåôîðìè. Ïіä ÷àñ âіéíè ïåðåáóâàâ ó Âіäíі, ïðîâàäèâ 
ïåðåãîâîðè ç àâñòðіéñüêèìè ïîëіòèêàìè, çàõèùàþ÷è іíòåðåñè óêðàїíöіâ. Ãîëîâà 
(ïðåçèäåíò) ÓÍÐàäè, à âіä ÷åðâíÿ 1919 ð. óïîâíîâàæåíèé äèêòàòîð (âåðõîâíèé 
âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé çâåðõíèê ïіä ÷àñ âіéíè, ÿêèé ïîєäíóâàâ îáîâ’ÿçêè ïðåçè-
äåíòà і êåðіâíèêà óðÿäó) ÇÓÍÐ. Íå çìèðèâñÿ ç ïîðàçêîþ é î÷îëèâ óðÿä «ó 
âèãíàííі». Æèâ ó Áåðëіíі. Íà äåÿêèé ÷àñ ïåðåéøîâ íà ðàäÿíîôіëüñüêі ïîçèöії, 
ó ÿêèõ ðîç÷àðóâàâñÿ ïіä âïëèâîì Ãîëîäîìîðó і ñòàëіíñüêèõ ðåïðåñіé. Äðóæèíà 
Ëåîêàäіÿ Ïóíіöüêà ïîõîäèëà ç ïîëüñüêîї ðîäèíè. Ïîìåð ó Áåðëіíі. Ïåðåïîõîâà-
íèé íà Ëè÷àêіâñüêîìó öâèíòàðі ó Ëüâîâі.

Площа Ринок у Львові. 
Листопад 1918 р.
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ìåíøèí. Áóëî çàïðîâàäæåíî 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü і óõâàëåíî àãðàðíó
ðåôîðìó, ÿêà îáìåæóâàëà ðîçìіð çåìåëüíîї âëàñíîñòі, àëå íå âðåãóëþâàëà
ïèòàííÿ ïðî êîìïåíñàöіþ çà êîíôіñêîâàíі âîëîäіííÿ.

Погляди сучасників
На це намісник відповів, що він знає, 

що Поляки щось готовлять. – «Щодо Вас, 
Панове, не маю донесень. Видно, вмієте 
краще конспірувати, – додав жартом. – 
Але поки цісар не накаже мені, поти я 
зв’язаний присягою і честю та нікому 
влади передати не можу, хоч і як Вам 
симпатизую… Як буду могти, буду боро-
тися, а як треба загинути, то загину. Я і 
так над гробом. Але вірности ще ні один 
Гуйн не зломив… Ваш нарід чесний, до-
брий та хоробрий. Ваші національні зма-
гання оправдані. Але я мушу стояти на 
довіреному мені становищі до кінця, хоч 
би то була й пропаща позиція. Взагалі я 
думаю, що ми віджили своє. Новий світ 
настає, мій світ іде до гробу… Перед 
Вами, здається, будуччина. Маєте дер-
жаву в Києві. Та чи вона вдержиться?.. 
Боюся, що ні. Забагато маєте ворогів, а 
самі ще заслабо зорганізовані. Це щойно 
лиш зачинається заколот. Коли старі мо-
нархії впадуть, тяжкі настануть часи. Ви 
часом могли нарікати на Австрію, але – 
вірте мені – це була мама для багатьох 
народів, з якими, Бог відає, що тепер 
буде…». Сльоза блиснула в старечому, 
але сміливому оці… Старий генерал, 
очевидно, розумів до чого йде та на го-
лос думав важку думу перед нами. Хоч 
не вжив цього вислову, але розумів, що 
це останні дні Австрії, Габсбурґів та його. 
Ми мовчали, бо й що мали сказати на 
це?.. Ми бачили безнадійний трагізм його 
положення.
Цегельський Л. Від легенд до правди. Спомини 
про події в Україні зв’язані з Першим Листопа-

дом 1918 р. Нью Йорк – Філадельфія, 1960. 
р р

С. 37–38.

Коли Львів 1 листопада прокинувся, 
побачив українські прапори на державних
будинках, а українських вояків на вулицях 
міста. Який радісний був той ранок після 
сторіч неволі! Ось уже ринком маршує 
«мій» відділ. Великий ратуш. Два кам’яні
леви стережуть входу. Не тільки вони: теж 
українські вояки зі скорострілами… Вояки 
йдуть тепер почесним маршем, по-
військовому віддають пошану прапорові
української держави, а люди на хідниках 
теж здіймають шапки і, мов зачаровані, 
дивляться вгору. Бачив я на своєму віку
різні паради, але цей першолистопадо-
вий марш згадавши, ще й тепер тепло 
стає біля серця… З пошти я пішов до-
дому. Зголоднів уже. Мати аж заплакала,
побачивши мене. Знала, що у Львові
українська влада, але журилася, що буде
далі, бо вже польські боївки починають
рухатися. У хаті батько лежав хворий: мав 
малярійну гарячку. Я заспокоював матір, 
як міг. Поснідавши, я одягнув батьків вій-
ськовий плащ. «Куди ж ти йдеш? Тобі
тільки 16 років!» – говорила мати крізь
сльози. Але в цей час я мусів іти. Поцілу-
вала мене мати в чоло: «Чи прийдеш на 
вечерю?». Я обіцяв прийти на вечерю і 
прийшов, але це сталося аж за півтора 
року. У військовому плащі, з револьве-
ром, я почував себе воїном. Що в мене
тільки 16 років, це хіба не перешкода. Як 
будуть питати, додам ще два роки.

Горбай В. 1 Листопада 1918. Спогад // Гуцу-
ляк М. Перший Листопад 1918 року на західних 
землях України. Зі спогадами і життєписами 
членів Комітету виконавців Листопадового
Чину. Нью-Йорк–Ванкувер, 1973. С. 236–237.

у

�сторичний  документ
Український народе! 
Голосимо тобі вість про твоє визволення з віковічної неволі. Від нині Ти господар

своєї землі, вільний горожанин Української Держави…
Доля Української Держави в Твоїх руках. Ти станеш як непобідний мур при Укра-

їнській Національній Раді і відіпреш усі ворожі замахи на Українську Державу.
Заки будуть установлені органи державної власти в законнім порядку, українські

організації по містах, повітах і селах мають обняти всі державні краєві і громадські
уряди і в імені Української Національної Ради виконувати власть.

сттооорричний  докумеент
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Де сього ще не зроблено, дотеперішні неприхильні Українській Державі уряди 
мають бути усунені.

Всі жовніри української народности підлягають від нині виключно Українській На-
ціональній Раді і приказам установлених нею військових властий Української Дер-
жави…

Все здібне до оружя українське населеннє має утворити боєві відділи…
Всім горожанам Української Держави без ріжниці народности і віросповідання 

запоручається горожанську, національну і віроісповідну рівноправність.
Відозва Української Національної Ради від 1 листопада 1918 року // 

Конституційні акти України. 1917–1920. Київ, 1992. С. 94–95.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте твердження Д.  Вітовського «наша честь вимагає, щоб ми перші 

взяли владу в краю». Пригадайте, що вам відомо про польсько-українські відносини 
в Галичині на початку ХХ ст.

2. На підставі наведених цитат і додатково зібраних відомостей опишіть атмо-
сферу, яка панувала у Львові 1 листопада 1918 р.

2. Польсько-українська війна
Ïîëüñüêî-óêðàїíñüêà âіéíà ïî÷àëàñÿ 1 ëèñòîïàäà 1918 ð. Ïåðøèìè 

çáðîéíèé îïіð ó÷èíèëè ïîëüñüêі êîíñïіðàòèâíі âіéñüêîâі ãðóïè ó Ëüâîâі. 
Ïіä êîíòðîëåì ïîëÿêіâ îïèíèâñÿ çàõіä ìіñòà іç çàëіçíè÷íèì âîêçàëîì,
óêðàїíöі çàêðіïèëèñÿ â öåíòðі, íà Öèòàäåëі é Âèñîêîìó Çàìêó. Ïåðå-
ñòðіëêè ñïàëàõóâàëè íàâіòü çà îêðåìі áóäіâëі, à äåÿêі âóëèöі áóëî ïîäі-
ëåíî íàâïіë. Ëüâіâ’ÿí îáîõ íàöіîíàëüíîñòåé îõîïèëî ïàòðіîòè÷íå
ïіäíåñåííÿ: äî çáðîї ñòàâàëè íå òіëüêè ÷îëîâіêè, à é æіíêè і ïіäëіòêè. Áîї 
ìàëè ïîçèöіéíèé õàðàêòåð: îáèäâі ñòîðîíè î÷іêóâàëè ïіäêðіïëåíü. Âòðàòà
óêðàїíöÿìè Ïåðåìèøëÿ âіäêðèëà øëÿõ äëÿ íàäàííÿ ïîëÿêàì äîïîìîãè іç 
Çàõîäó, òîäі ÿê óêðàїíöÿì íå âäàëîñÿ çіáðàòè äîñòàòíüî áîєçäàòíèõ ÷àñ-
òèí. Íå ïîñïіøàëî ç äîïîìîãîþ é êåðіâíèöòâî ÓÍÐ, ÿêå çáèðàëî âіéñüêà 
äëÿ ïîâñòàííÿ ïðîòè ãåòüìàíà. Ó íі÷ íà 22 ëèñòîïàäà 1918 ð. óêðàїíñüêі 
÷àñòèíè çàëèøèëè Ëüâіâ.

Áîéîâі äії ïåðåìіñòèëèñÿ â ïðîâіíöіþ. Çàêîíîì ÓÍÐàäè âіä 13 ëèñòî-
ïàäà 1918 ð. ïåðåäáà÷åíî çàãàëüíó ìîáіëіçàöіþ ÷îëîâіêіâ âіêîì 18–35 ðî-
êіâ. Àðìіéñüêèìè ïèòàííÿìè çàéìàâñÿ Äåðæàâíèé ñåêðåòàðіàò âіéñüêîâèõ 
ñïðàâ. Âіéñüêó – Óêðàїíñüêіé ãàëèöüêіé àðìії (ÓÃÀ) – áóëî íàäàíî ðåãó-ї
ëÿðíèé õàðàêòåð. Îäíàê ìîáіëіçàöіþ ïðîâåëè ëèøå ÷àñòêîâî: äî ëàâ ÓÃÀ 
çàëó÷åíî áëèçüêî 40 òèñ. áіéöіâ, ÿêі óòðèìóâàëè 300-êіëîìåòðîâèé ôðîíò.
Íåñòà÷ó êîìàíäíîãî ñêëàäó ÷àñòêîâî âèðіøåíî çàïðîøåííÿì îôіöåðіâ Àð-
ìії ÓÍÐ, ÿêі çäîáóëè âіéñüêîâó îñâіòó â Ðîñіéñüêіé іìïåðії. Òàê êîìàíäó-
âà÷àìè ÓÃÀ ñòàëè ãåíåðàëè Ìèõàéëî Îìåëÿíîâè÷-Ïàâëåíêî é Îëåêñàíäð 
Ãðåêіâ. Ïåðøèì ãàëè÷àíèíîì, ÿêèé ñëóæèâ â àâñòðî-óãîðñüêіé àðìії é 
îòðèìàâ çâàííÿ ãåíåðàë-õîðóíæîãî ÓÃÀ, ñòàâ Ìèðîí Òàðíàâñüêèé. Ïîëü-
ñüêèìè âіéñüêàìè êîìàíäóâàâ Òàäåóø Ðîçâàäîâñüêèé, ÿêèé â àâñòðî-óãîð-
ñüêіé àðìії ìàâ çâàííÿ ãåíåðàëà äèâіçії.

Íà çëàìі 1918–1919 ðð. óêðàїíñüêі âіéñüêà äâі÷і áåçóñïіøíî íàìàãàëè ñÿ 
âçÿòè Ëüâіâ. Çìіíèâøè òàêòèêó, êîìàíäóâàííÿ ÓÃÀ ïðîâåëî Âîâ÷óõіâ-
ñüêó îïåðàöіþ, ìåòà ÿêîї ïîëÿãàëà â ïåðåòèíі çàëіçíèöі Ïåðåìèøëü–Ëüâіâ 
ç ïåðñïåêòèâîþ îòî÷åííÿ çàõіäíîóêðàїíñüêîї ñòîëèöі. Áîї âіäáóâàëèñÿ íà 
ëіíії Ñóäîâà Âèøíÿ–Ãîðîäîê і ñêëàäàëèñÿ âäàëî äëÿ óêðàїíöіâ. Îäíàê öåé 
íàñòóï ïðèïèíèëà ìіñіÿ Àíòàíòè íà ÷îëі ç ôðàíöóçüêèì ãåíåðàëîì Æîçå-
ôîì Áàðòåëåìі. Ïðèáóâøè äî Ëüâîâà, ìіñіÿ äîìîãëàñÿ ïåðåìèð’ÿ é çàïðî-
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ïîíóâàëà ïðîâåñòè äåìàðêàöіéíó ëіíіþ, çà ÿêîþ
Ëüâіâ і Äðîãîáèöüêèé íàôòîâèé ðåãіîí âіäõîäèëè
äî Ïîëüùі. Óêðàїíñüêі ïðåäñòàâíèêè ñïåðøó
áðàëè ó÷àñòü ó ïåðåãîâîðàõ, ó ÿêèõ âáà÷àëè øàíñ
íà âèçíàííÿ Çàõîäîì óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі, àëå
ïî÷óâøè ïðî ëіíіþ Áàðòåëåìі, âèéøëè ç íèõ. Ãå-
íåðàëà Áàðòåëåìі çâèíóâà÷óâàëè і â ïîñòà÷àííі
çáðîї ïîëÿêàì.

Ó ïåðøі ìіñÿöі 1919 ð. áîéîâі äії ðîçãîðíóëèñÿ
é íà Âîëèíі, äå ïîëüñüêі âіéñüêà çіòêíóëèñÿ ç Àð-
ìієþ ÓÍÐ. Âèêîðèñòîâóþ÷è íàñòóï ×åðâîíîї àð-
ìії, âîíè çà ïіäòðèìêè ìіñöåâîãî ïîëüñüêîãî
íàñåëåííÿ çàõîïèëè Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé і ïðî-
äîâæèëè ïðîñóâàòèñÿ â íàïðÿìêó íà Ëóöüê.
Ó   òðàâíі 1919 ð. ó áіé âñòóïèëà ñôîðìîâàíà ó

Ôðàíöії 60-òèñÿ÷íà àðìіÿ Þçåôà Ãàëëåðà, ÿêà âçÿëà ïіä êîíòðîëü Ãàëè-
÷èíó і ÷àñòèíó Âîëèíі. Ó ÷åðâíі 1919 ð. ÓÃÀ ïåðåéøëà â êîíòðíàñòóï
(×îðòêіâñüêà îôåíçèâà), àëå øâèäêî âіí âòðàòèâ ñèëó. Õî÷à íà öüîìó
åòàïі äî àðìії çãîëîøóâàëèñÿ äîáðîâîëüöі, áàãàòüîì ç íèõ âіäìîâëÿëè ÷å-
ðåç áðàê çáðîї. ÓÃÀ áóëî âіäòіñíåíî äî òðèêóòíèêà ìіæ ð. Äíіñòðîì і Çáðó-
÷åì. Ó ñåðåäèíі ëèïíÿ âîíà ïåðåéøëà Çáðó÷, ùîá ñïіëüíî ç Àðìієþ ÓÍÐ
âîþâàòè çà çâіëüíåííÿ Óêðàїíè âіä áіëüøîâèöüêîї Ðîñії.

Погляд сучасника
За той час, коли наша увага мимохіть була спрямована на схід, ситуація з поль-

ської сторони ставала для нас усе більше безнадійна. Наші парляментарі застрягли
десь, не даючи про себе вістки. Врешті, коли я побачив, що положення наше не дає
ніяких інших вислідів, як лиш великі втрати на нашому боці, я рішився на крок, який
подиктувала мені совість не коменданта армії, лиш людини, українця, відповідаль-
ного за тисячі істнувань найкращих синів галицької области України… Тоді вияви-
лася вперше сконкретизована думка: через Київ до Львова… Не буду ширше
описувати настроїв, що огортали кождого з нас, коли Збруч був за нами… За нами
остала нездійснена мрія, перед нами нерозгадане обличчя невідомого. Можливо,
що наші почування були чимось, що в обличчі ідеї соборности було загумінковим
сантиментом, хоча по правді мали вони глибшу раціональну основу. Сяк чи так,
десь там у душі нило за погребаними надіями, за довгим шнурком сірих могилок від
Львова по Збруч, у яких спочили наші приятелі, товариші по зброї. Чомусь більше
до голосу приходило похоронне, гнітюче прочуття, як надія скорого повороту на
нашу землю в ролі її здобувців та господарів… Прочуття говорять іноді більше
правди, як найбистроумніші заключення.

Тарнавський М. Спогади / упоряд. Є. Федорів. Львів, 2008. С. 116–117.

Запитання і завдання
1. Визначте причини польсько-української війни 1918–1919 рр. Опишіть її перебіг.
2. Проаналізуйте становище й дії Української галицької армії. Підготуйте інформа-

цію про її командувачів.

3. Акт злуки УНР і ЗУНР
Îá’єäíàííÿ ç Íàääíіïðÿíùèíîþ â íåçàëåæíіé äåðæàâі áóëî âàæëèâîþ

ìåòîþ óêðàїíñüêîãî ðóõó â Ãàáñáóðçüêіé ìîíàðõії. Òîæ ìîâà ïðî öå çà-
éøëà âіäðàçó ïіñëÿ ñòâîðåííÿ ÓÍÐàäè. Íåïåâíіñòü ñèòóàöії é áîéîâі äії íå

Мирон Тарнавський
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âñåëÿëè îïòèìіçìó. Çàõіäíîóêðàїíñüêі ïîëіòèêè ñïî÷àòêó ìàëè íàìіð îá-
ìåæèòèñÿ äåêëàðàöієþ ïðî îá’єäíàâ÷èé ïðîöåñ. Ñîöіàëіñòè÷íèé óðÿä Äè-
ðåêòîðії áóâ äëÿ êåðіâíèöòâà ÇÓÍÐ ñêëàäíèì ïàðòíåðîì: öåé ñîþç äîäàâàâ 
ïîëüñüêèì ïîëіòèêàì àðãóìåíòіâ ó ïðåäñòàâëåííі óêðàїíöіâ íà Çàõîäі ðà-
äèêàëàìè. Îäíàê ñàìà Äèðåêòîðіÿ ïîáà÷èëà â îá’єäíàííі ìîæëèâіñòü çìіö-
íèòè óêðàїíñüêó äåðæàâíіñòü. 1 ãðóäíÿ 1918 ð. ïðåäñòàâíèêè Äèðåêòîðії 
ÓÍÐ і Ðàäè äåðæàâíèõ ñåêðåòàðіâ ÇÓÍÐ ó Ôàñòîâі ïіäïèñàëè «ïåðåäâñòóï-
íèé» äîãîâіð, ÿêèì ïðîãîëîñèëè ñïіëüíó âîëþ ñòâîðèòè єäèíó äåðæàâó.
Çâàæàþ÷è íà ðіçíèé іñòîðèêî-ïîëіòè÷íèé äîñâіä, çàõіäíîóêðàїíñüêà îá-
ëàñòü ìàëà îòðèìàòè â öіé äåðæàâі àâòîíîìіþ.

Óðÿä ÇÓÍÐ, ÿêèé ïåðåїõàâ äî Òåðíîïîëÿ, à çãîäîì äî Ñòàíіñëàâà, íå ïî-
ñïіøàâ ç þðèäè÷íèì îôîðìëåííÿì çëóêè, ââàæàþ÷è ïåðøî÷åðãîâèì çà-
âäàííÿì âіäâîþâàííÿ Ëüâîâà. Çàõіäíîóêðàїíñüêèõ ïîëіòèêіâ ñòðèìóâàëà
áіëüøîâèöüêà çàãðîçà òà éìîâіðíіñòü çîâíіøíüîïîëіòè÷íèõ çìіí, íàñàìïå-
ðåä ðåñòàâðàöії Ãàáñáóðçüêîї ìîíàðõії. Íà ïіäòðèìêó çëóêè â Ãàëè÷èíі, íà 
Áóêîâèíі é Çàêàðïàòòі âіäáóëèñÿ áàãàòîòèñÿ÷íі âі÷à, ó÷àñíèêè ÿêèõ âèìà-
ãàëè îá’єäíàííÿ, ñïîäіâàþ÷èñü íà çàõèñò ç áîêó Âåëèêîї Óêðàїíè. 3 ñі÷íÿ 
1919 ð. ÓÍÐàäà çàòâåðäèëà Ôàñòіâñüêèé äîãîâіð. Íàñòóïíèì åòàïîì ñòàëà 
ó÷àñòü äåëåãàöії ÓÍÐàäè ïіä êåðіâíèöòâîì Ëüâà Áà÷èíñüêîãî â ðîáîòі Òðó-
äîâîãî êîíãðåñó â Êèєâі. Äî її ñêëàäó ââіéøëî 36 îñіá – ïðåäñòàâíèêіâ ïî-
ëіòè÷íèõ ïàðòіé, îðãàíіâ âëàäè é ñåëÿíè, ÿêі ìàëè âèâ÷èòè äîñâіä 
âèðіøåííÿ çåìåëüíîãî ïèòàííÿ â ÓÍÐ. Áóêîâèíà áóëà ïðåäñòàâëåíà îä-
íèì, à Çàêàðïàòòÿ – äâîìà äåëåãàòàìè. Êåðіâíèêè ÓÍÐ çóñòðіëè äåëåãà-
öіþ ÇÓÍÐ óðî÷èñòî, âіäçíà÷àëè âèñîêèé ðіâåíü ïîëіòè÷íîї îðãàíіçàöії
çàõіäíèõ óêðàїíöіâ.

22 ñі÷íÿ 1919 ð. íà Ñîôіéñüêіé ïëîùі â Êèєâі ïðîãîëîøåíî Óíіâåðñàë 
Äèðåêòîðії ÓÍÐ ïðî çëóêó îáîõ äåðæàâ, ó ÿêîìó çàçíà÷àëîñÿ: «Îäíèíі âî 
єäèíî çëèâàþòüñÿ ñòîëіòòÿìè îäіðâàíі îäíà âіä îäíîї ÷àñòèíè єäèíîї Óêðà-
їíè – Çàõіäíî-Óêðàїíñüêà Íàðîäíÿ Ðåñïóáëіêà (Ãàëè÷èíà, Áóêîâèíà і 
Óãîðñüêà Óêðàїíà) і Íàääíіïðÿíñüêà Âåëèêà Óêðàїíà. Çäіéñíèëèñü âіêî-
âі÷íі ìðії, ÿêèìè æèëè і çà ÿêі óìіðàëè êðàùі ñèíè Óêðàїíè. Îäíèíі є 
єäèíà íåçàëåæíà Óêðàїíñüêà Íàðîäíÿ Ðåñïóáëіêà». Íàñòóïíîãî äíÿ Àêò 
çëóêè çàòâåðäèâ Òðóäîâèé êîíãðåñ. Óðî÷èñòî ïðîãîëîøåíà çëóêà ÓÍÐ і 
ÇÓÍÐ áóëà äåêëàðàöієþ íàäçâè÷àéíîї іñòîðè÷íîї âàãè, õî÷à â ïðàêòè÷íіé 
ïëîùèíі ìàéæå íå áóëà ðåàëіçîâàíà. ÇÓÍÐ ñòàëà Çàõіäíîóêðàїíñüêîþ îá-
ëàñòþ ÓÍÐ (ÇÎÓÍÐ), à її ãåðáîì – òðèçóá (çàìіñòü çîëîòîãî ëåâà íà ñè-
íüîìó òëі). Îðãàíè âëàäè ÓÍÐ і ÇÓÍÐ ïðîäîâæóâàëè óõâàëþâàòè çàêîíè, 
ÿêі ñòîñóâàëèñÿ ëèøå îêðåìèõ òåðèòîðіé і âèïëèâàëè ç ïîïåðåäíіõ íàïðà-

Поштівки видавництва «Червона калина» із зображеннями Українських січових стрільців. 
Худ. Е. Козак
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öþâàíü. Â óìîâàõ áîéîâèõ äіé íà êіëüêà ôðîíòіâ ñïіâïðàöÿ ÓÍÐ і ÇÓÍÐ
ìàëà ïåðñïåêòèâè íàñàìïåðåä ÿê âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé ñîþç. Àëå é òóò íå
áðàêóâàëî ïðîáëåì.

Погляд сучасника
Сьогодні в річницю проголошення четвертого універсалу УНР, котрим проголо-

шено самостійність, на Софійській площі відбулась друга національна урочистість 
проголошення прилучення Західної Української Народної Республіки до Великої
Східної України. Стоїть морозний день, дерева покриті інеєм. З самого ранку місто
приняло урочистий вигляд. Доми прибрано національними прапорами і транспа-
рентами… Тріюмфальну арку при вході з Володимирської вулиці на Софійську 
площу було прибрано зверху, також і по боках, старовинними гербами України й Га-
личини… В одинадцятій годині ранку на площу, під звуки музики, почали приходити
українські піхотні частини, артилєрія і самострільні команди… За військом поволі зі-
бралась велика кількість народу, котра до початку урочистості заповнила всю площу
й сусідні вулиці. Багато вилізло на дерева для того, щоб звідтам краще побачити
урочистість… Духовенство всіх церков збиралось у Софійському соборі, де в цей
час йшла Служба Божа… Вже здалека чути поклики «Слава!» в честь членів Дирек-
торії, котра під’їздить до площі на автомобілях. Поклики «Слава» переливаються,
робляться все дужчі. Скоро члени Директорії, на чолі з головою Винниченком, зани-
мають свої місця. Військова оркестра грає національний гимн. Чути нові поклики
«Слава». На площі настає тиша. Наступає самий урочистий момент сьогодняш-
нього свята.

Лукасевич Л. Роздуми на схилку життя. Нью-Йорк – Баунд-Брук, 1982. С. 112–113.

Запитання і завдання
1. Поміркуйте про історичне значення злуки УНР і ЗУНР. Обґбб рунтуйте твердження ґ

посиланнями на історичні факти.
2. Користуючись цитатою і додатково зібраними матеріалами, опишіть атмо-

сферу, у якій було проголошено Акт злуки між УНР і ЗУНР. Поясніть, що викликало
емоції учасників урочистого заходу.

4. «Трикутник смерті» й Варшавська угода 1920 р.
Юзеф Пілсудський
Ïіñëÿ ïåðåõîäó ÓÃÀ çà Çáðó÷ óðÿäè ÇÓÍÐ і ÓÍÐ òà øòàáè àðìіé ðîç-

òàøóâàëèñÿ â Êàì’ÿíöі-Ïîäіëüñüêîìó. Íàçàãàë, îáìіðêîâóþ÷è ïëàíè,
âîíè âèïðîìіíþâàëè îïòèìіçì. Òîäі íàñòóï â Óêðàїíі âåëà Äîáðîâîëü÷à
àðìіÿ ïіä êîìàíäóâàííÿì Äåíіêіíà, ÿêà âèòіñíÿëà áіëüøîâèêіâ. Êåðіâíè-
êàì ÓÍÐ çäàâàëîñÿ, ùî âîíè çìîæóòü ðîçâèíóòè ñòðіìêèé íàñòóï, ïîçàÿê
ìàëè â ðîçïîðÿäæåííі ÓÃÀ. Íå äіéøîâøè çãîäè, óêðàїíñüêі êåðіâíèêè
ðîçïîðÿäèëèñÿ îäíî÷àñíî âèñòóïèòè ó äâîõ íàïðÿìêàõ – íà Êèїâ і Îäåñó. 
30 ñåðïíÿ 1919 ð. ÷àñòèíè ÓÃÀ óâіéøëè â Êèїâ, ïðîòå îäíî÷àñíî òóäè 
âñòóïèëè äåíіêіíöі. Óêðàїíöÿì äîâåëîñÿ âіäñòóïèòè. Ìіæ óðÿäàìè é âіé-
ñüêîâèì êåðіâíèöòâîì ÓÍÐ і ÇÓÍÐ ïî÷àñòіøàëè íåïîðîçóìіííÿ, ç’ÿâèëèñÿ 
âçàєìíі çâèíóâà÷åííÿ é íåäîâіðà.

Çèìó 1919 ð. óêðàїíñüêå âіéñüêî çóñòðіëî â îòî÷åííі âîðîæèõ àðìіé і
áåç ðåñóðñіâ. Ïåðåìèð’ÿ ç æîäíîþ ñèëîþ óêëàñòè íå âäàâàëîñÿ. Ïîðîçó-
ìіííÿ ç áіëüøîâèêàìè ïåðåêðåñëþâàëî ïîøóêè äîïîìîãè íà Çàõîäі, Äåíі-
êіí âіäìîâëÿâñÿ âåñòè ïåðåãîâîðè ç ëіäåðàìè ÓÍÐ, ãàëè÷àíè âèêëþ÷àëè
êîìïðîìіñ іç ïîëÿêàìè. Âîñåíè åïіäåìіÿ òèôó ïðèçâåëà äî òèñÿ÷ ñìåðòåé.
Çàòèñíåííÿ âіéñüê ÓÍÐ і ÇÓÍÐ ìіæ âîðîæèìè àðìіÿìè âіäîìå â іñòîðії ÿê
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«òðèêóòíèê ñìåðòі». Іíêîëè êàæóòü «÷îòèðèêóòíèê ñìåðòі», áåðó÷è äî 
óâàãè é ðóìóíñüêі âіéñüêà. Çà òàêèõ îáñòàâèí âîєíà÷àëüíèêè ïî÷àëè øó-
êàòè ðіøåííÿ âæå áåç îãëÿäó íà ïîëіòèêó, êåðóþ÷èñü ïðàãíåííÿì çáå-
ðåãòè ëþäñüêі æèòòÿ. Ó ëèñòîïàäі 1919 ð. äîãîâіð ç Äåíіêіíèì óêëàâ 
ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÓÃÀ Ìèðîí Òàðíàâñüêèé. ÓÃÀ ïåðåõîäèëà â ïіäïî-
ðÿäêóâàííÿ Äåíіêіíó, îäíàê іç çàñòåðåæåííÿì, ùî íå ìîæå áóòè âèêîðèñ-
òàíà ïðîòè Àðìії ÓÍÐ. Öÿ óãîäà çàâåðøèëà іñòîðіþ ÓÃÀ: õî÷à àðìіÿ ùå 
ïðîіñíóâàëà áëèçüêî ï’ÿòè ìіñÿöіâ, âîíà íå âåëà áîéîâèõ äіé.

Àðìіÿ ÓÍÐ âіäñòóïèëà íà Âîëèíü. ×àñòèíà її âèðóøèëà â Çèìîâèé ïî-
õіä, äåÿêі ïіäðîçäіëè áóëî іíòåðíîâàíî ïîëÿêàìè. Ñèìîí Ïåòëþðà âèїõàâ 
äî Âàðøàâè. Òóò 21 êâіòíÿ 1920 ð. âіí ïіäïèñàâ Âàðøàâñüêó óãîäó, âіäîìó 
òàêîæ ÿê óãîäà ìіæ Ïåòëþðîþ é Ïіëñóäñüêèì. Ïîëüùà âèçíàëà ÓÍÐ ÿê 
ñàìîñòіéíó äåðæàâó, à Äèðåêòîðіþ é ãîëîâíîãî îòàìàíà – ÿê її çàêîííó 
âëàäó. Íàòîìіñòü âëàäà ÓÍÐ ïîãîäèëàñÿ ç âêëþ÷åííÿì äî Ïîëüùі Ãàëè-
÷èíè, ÷àñòèíè Âîëèíі, Õîëìùèíè, Ïіäëÿøøÿ, Ïîëіññÿ. Äîäàòêîì äî 
óãîäè ñòàëà âіéñüêîâà êîíâåíöіÿ ïðî ñîþç Óêðàїíè é Ïîëüùі â áîðîòüáі ç 
áіëüøîâèêàìè. Àðìіþ ÓÍÐ ïіäïîðÿäêîâàíî ïîëüñüêîìó êîìàíäóâàííþ.

Íàëÿêàíі áіëüøîâèöüêîþ çàãðîçîþ óðÿäè äåðæàâ Àíòàíòè íàäàâàëè
Ïîëüùі âñіëÿêó äîïîìîãó, çîêðåìà âіéñüêîâó. Ïîëüñüêî-óêðàїíñüêі âіé-
ñüêà ïåðåéøëè â íàñòóï і íà ïî÷àòêó òðàâíÿ 1920 ð. çàéíÿëè Êèїâ. Îäíàê 
êîíòðíàñòóï ×åðâîíîї àðìії ñòâîðèâ çàãðîçó ñàìіé Ïîëüùі. Ñïîäіâàííÿ ïî-
ëіòèêіâ ÓÍÐ íà àíòèáіëüøîâèöüêå ïîâñòàííÿ â Óêðàїíі, ÿê і ðîçðàõóíîê 
áіëüøîâèêіâ íà ðåâîëþöіþ â Єâðîïі, íå ñïðàâäèëèñÿ. Ïîëüñüêî-ðàäÿíñüêà 
âіéíà çàâåðøèëàñÿ â áåðåçíі 1921 ð. Ðèçüêèì ìèðíèì äîãîâîðîì, çãіäíî ç 
ÿêèì Ïîëüùà âèçíàëà ðàäÿíñüêó Óêðàїíó і âñòàíîâèëà ç íåþ êîðäîí. Âіé-
ñüêà ÓÍÐ áóëî іíòåðíîâàíî íà òåðèòîðії Ïîëüùі. Âàðøàâñüêèé äîãîâіð є 
îäíієþ ç íàéñêëàäíіøèõ òåì â іñòîðії Óêðàїíè. Áàãàòî õòî ñïðèéíÿâ òàêі 
äії Ïåòëþðè ÿê çðàäó íàöіîíàëüíèõ іíòåðåñіâ.

Особа в історії
Þçåô Ïіëñóäñüêèé (1867–1935) – ïîëüñüêèé ïîëіòè÷íèé
і äåðæàâíèé äіÿ÷, ïåðøèé êåðіâíèê âіäíîâëåíîї Ïîëü-
ñüêîї äåðæàâè. Íàðîäèâñÿ â ñ. Çàëàâàñ êîëî Âіëüíþñà â 
ñіì’ї øëÿõòè÷à, ó÷àñíèêà ïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ 1863 ð.
Íàâ÷àâñÿ ó Âіëüíþñüêіé ãіìíàçії é íà ìåäè÷íîìó ôàêóëü-
òåòі Õàðêіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó, çâіäêè áóâ âèêëþ÷åíèé
çà ó÷àñòü ó òàєìíèõ ãóðòêàõ. Çààðåøòîâàíèé çà ïіäîçðîþ
â ïðè÷åòíîñòі äî çàìàõó íàðîäîâîëüöіâ íà öàðÿ і çàñóäæå-
íèé äî 5-òè ðîêіâ çàñëàííÿ, íà ÿêîìó çáëèçèâñÿ іç ñîöіà-
ëіñòàìè. Ïðàöþâàâ ó Ïîëüñüêіé ñîöіàëіñòè÷íіé ïàðòії,
æèâ ó Âіëüíþñі, Ëîäçі. Îðãàíіçàòîð ïàðàìіëіòàðíèõ ãðóï,
çîêðåìà ñòðіëåöüêèõ ñîþçіâ ó Ãàëè÷èíі. Ç ïî÷àòêîì Ïåð-
øîї ñâіòîâîї âіéíè íà öіé îñíîâі áóëî ñôîðìîâàíî ïîëüñüêі ëåãіîíè. Ó 1918–
1922 ðð. – òèì÷àñîâèé êåðіâíèê (íà÷àëüíèê) Ïîëüùі é ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ 
çáðîéíèõ ñèë. Ïðàãíóâ ñòâîðèòè âåëèêó ôåäåðàòèâíó äåðæàâó ç âêëþ÷åííÿì 
íàðîäіâ Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Ïіäòðèìóâàâ íåçàëåæíó Óêðàїíó, îäíàê ç òî÷êè çîðó 
ïîëüñüêèõ іíòåðåñіâ. Ó 1926 ð. çäіéñíèâ äåðæàâíèé ïåðåâîðîò і çàïðîâàäèâ 
ðåæèì «ñàíàöії». Íàìàãàâñÿ íîðìàëіçóâàòè âіäíîñèíè ç óêðàїíöÿìè, àëå âðåøòі-
ðåøò ðîçïîðÿäèâñÿ ïðîâåñòè óìèðîòâîðåííÿ («ïàöèôіêàöіþ»). Ìàâ äâîõ äðóæèí 
і äîíüîê. Ïîõîâàíèé íà Âàâåëі ó Êðàêîâі, à ñåðöå – ïîðÿä ç ìàòіð’þ ó Âіëüíþñі. 
Îäíà ç íàéâàæëèâіøèõ ïîñòàòåé ó ïîëüñüêîìó ïàíòåîíі íàöіîíàëüíèõ ãåðîїâ.
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Погляд сучасника
Чи можна передати слабою, щоденною мовою крик конаючої людини, яка у ти-

фозній безпритомності бреде про свої надлюдські терпіння, про кохану матір, да-
леку любку чи нездійснені бажання? Я волів би зовсім пропустити цей період у
свому оповіданні. Скільки ж разів вертаюся тямкою до нього, стільки разів пережи-
ваю знову велику трагедію, якою став фінал наших визвольних змагань! Видається
мені, що коли б я був навіть геніяльним майстром слова, опис того, що доводилося
мені тоді бачити, чути й відчувати, переходив би мої спроможности. Адже те, що
звемо нині чотирикутником смерти, було не що інше, як трагедією тисячів молодих
істнувань, яким приходилося складати життя не на полі слави, не від зброї види-
мого ворога, вмирати не з вірою в побіду... Ось ця пара очей бачила те, чого цілою
душею не бажаю вам бачити. Ось чому здрігаюся перед тим, заки закрию їх доло-
нею, щоби оживити померклі краски минулого, я – вояк, що без тривоги заглядав ко-
лись у вічі смерти… Згарячкований ум, спрямований всеціло на шукання
найдогіднішого виходу для зовсім уже небоєздатної армії, що над нею нависло ма-
рево тифозної гарячки, не в’язав, а то й не сприймав уже далеких фактів, які
в’язалися безпосередньо з пекучим питанням: «І що ж далі?»

Тарнавський М. Спогади / упоряд. Є. Федорів. Львів, 2008. С. 131–133.

Запитання і завдання
1. Поясніть поняття «трикутник смерті». Поміркуйте, як у цій ситуації могли ді-

яти українські сили.
2. Визначте історичне значення Варшавської угоди 1920 р. (з точки зору державних 

інтересів УНР, ЗУНР, Польської Республіки). Відповідь обґбб рунтуйте.ґ

З   
   

1. Порівняйте процеси державотворення в УНР і ЗУНР. Чим були зумовлені відмінності
між двома українськими державами?

2. Схарактеризуйте політичних лідерів УНР і ЗУНР. Чи можна було уникнути непорозу-
мінь між ними?

3. Проаналізуйте зовнішньополітичні орієнтації УНР і ЗУНР. Поміркуйте про важливість
у процесі державотворення зовнішніх союзників.

§ 11. Українська державність і питання національних 
меншин

1. Міжнаціональні відносини на теренах Наддніпрянської 
України
Óêðàїíñüêі äіÿ÷і ðîçóìіëè ÷óòëèâіñòü íàöіîíàëüíîãî ïèòàííÿ. Ç ïåð-

øèõ äíіâ ðåâîëþöії êåðіâíèêè Öåíòðàëüíîї Ðàäè çàïåâíþâàëè íàöіîíàëüíі
ìåíøèíè â òîìó, ùî óêðàїíñüêà äåðæàâà ñòàíå äëÿ íèõ ðіäíîþ і ïðèÿçíîþ
äîìіâêîþ. Ó ñòàòòі Ì. Ãðóøåâñüêîãî «Íàðîäíîñòÿì Óêðàїíè» ñòâåðäæóâà-
ëîñÿ: «Îáîðîíöі óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíîñòі íå áóäóòü íàöіîíàëіñòàìè».
Ïðåäñòàâíèêіâ íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí (ðîñіÿí, ïîëÿêіâ, єâðåїâ, ìîëäàâàí,
íіìöіâ, òàòàð, áіëîðóñіâ, ÷åõіâ і ãðåêіâ) çàïðîøåíî äî ðîáîòè â Öåíòðàëü-
íіé Ðàäі, äå âîíè îòðèìàëè áëèçüêî 25 % ìàíäàòіâ. Ó Ãåíåðàëüíîìó ñåêðå-
òàðіàòі äіÿëî ñåêðåòàðñòâî ç íàöіîíàëüíèõ ñïðàâ íà ÷îëі ç Ñ. Єôðåìîâèì ç 
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òðüîìà ïіäñåêöіÿìè – äëÿ ðîñіéñüêèõ, єâðåéñüêèõ
і ïîëüñüêèõ ñïðàâ. Òðåòіì Óíіâåðñàëîì Öåíòðàëü-
íîї Ðàäè áóëî âèçíàíî ïðàâî öèõ íàðîäіâ íà íàöіî-
íàëüíî-ïåðñîíàëüíó àâòîíîìіþ. Ó ãðóäíі 1917 ð.
óõâàëåíî çàêîí ïðî óòâîðåííÿ єâðåéñüêèõ ãðîìàä-
ñüêèõ ðàä.

9 ñі÷íÿ 1918 ð. Öåíòðàëüíà Ðàäà óõâàëèëà çà-
êîí «Ïðî íàöіîíàëüíî-ïåðñîíàëüíó àâòîíîìіþ».
Ó íüîìó âèçíàíî ïðàâî êîæíîãî íàðîäó ñàìî-
ñòіéíî îáëàøòóâàòè æèòòÿ ÷åðåç âëàñíèé Íàöіî-
íàëüíèé ñîþç. Òàêèé ñîþç ìіã îá’єäíóâàòè ëþäåé
íåçàëåæíî âіä ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ. Îäðàçó öå ïðàâî
íàäàíî ðîñіÿíàì, ïîëÿêàì і єâðåÿì. Іíøі íàðîäè 
ìîãëè òàêîæ íèì ñêîðèñòàòèñÿ, ïîäàâøè äî Ãåíå-
ðàëüíîãî ñóäó çàÿâó ç ïіäïèñàìè 10 òèñ. ãðîìà-
äÿí. Çàêîí ïðî íàöіîíàëüíî-ïåðñîíàëüíó àâòî-
íîìіþ áóëî âêëþ÷åíî â êîíñòèòóöіþ ÓÍÐ. Ó ñâі-
òîâіé þðèäè÷íіé ïðàêòèöі âіí áóâ óíіêàëüíèì
ÿâèùåì, îäíàê âòіëèòè â æèòòÿ éîãî íå âäàëîñÿ.
Ó ïåðіîä Ãåòüìàíàòó çàêîí ñêàñîâàíî. Çàêîíîäàâ÷і àêòè òîãî ÷àñó àêöåí-
òóâàëè íà ðіâíîñòі âñіõ ãðîìàäÿí òà óíèêàëè íàöіîíàëüíèõ ðîçðіçíåíü.
Äèðåêòîðіÿ âіäíîâèëà çàêîí «Ïðî íàöіîíàëüíî-ïåðñîíàëüíó àâòîíîìіþ»,
ïåðåäóñіì ùîäî єâðåїâ, àëå òåæ íå çìîãëà éîãî ðåàëіçóâàòè.

Ñòàâëåííÿ íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí äî óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі âàæêî 
çâåñòè äî ñõåìè. Íàéìåíø ñõèëüíèìè äî ñïіâïðàöі ç óêðàїíñüêîþ âëàäîþ 
íà óìîâàõ íàöіîíàëüíî-ïåðñîíàëüíîї àâòîíîìії áóëè ðîñіÿíè, ÿêі íå ââà-
æàëè ñåáå ìåíøèíîþ. Íåîäíîçíà÷íî ñêëàäàëèñÿ ñòîñóíêè ç ïîëÿêàìè, ÿêі 
ìàëè íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíі, ãðîìàäñüêі é ïîëіòè÷íі îðãàíіçàöії, ïðåñó. 
Ëèøå â Êèєâі â 1917 ð. ïðîæèâàëî áëèçüêî 80 òèñ. ïîëÿêіâ. Ïіñëÿ Ëþòíå-
âîї ðåâîëþöії ïîëÿêè â Óêðàїíі ñòâîðèëè Ïîëüñüêèé âèêîíàâ÷èé êîìіòåò 
Îá’єäíàííÿ ïîëüñüêèõ îðãàíіçàöіé íà Ðóñі, ÿêèé ïіäòðèìàâ Öåíòðàëüíó
Ðàäó. Íà äåìîíñòðàöіÿõ ïîðÿä іç ñèíüî-æîâòèìè ïðàïîðàìè ïіäíіìàëèñÿ 
é ïîëüñüêі ÷åðâîíî-áіëі çíàìåíà, ëóíàëî ãàñëî «Çà íàøó і âàøó ñâîáîäó». 
Îäíàê çãîäîì ñòàâëåííÿ ïîëÿêіâ äî óêðàїíñüêîї âëàäè çìіíèëîñÿ íà ãіðøå,
ïåðåäóñіì ÷åðåç êîíôіñêàöіþ ïîìіùèöüêèõ çåìëåâîëîäіíü.

Ïіñëÿ Ëþòíåâîї ðåâîëþöії ïîæâàâèâñÿ єâðåéñüêèé ðóõ. Ç íàöіîíàëüíèõ 
ìåíøèí ó Ìàëіé Ðàäі єâðåї ìàëè íàéáіëüøå ïðåäñòàâíèöòâî – 16 îñіá 
(24 %). Ñòâîðþâàëè єâðåéñüêі íàâ÷àëüíі çàêëàäè, ïіäðó÷íèêè äëÿ ÿêèõ 
äðóêóâàëè äåðæàâíèì êîøòîì. Ìîâîþ íàâ÷àííÿ îáðàíî іäèø, íåþ æ âåëè 
äіëîâîäñòâî, äðóêóâàëè ïðåñó. Êîíòàêòè ìіæ óêðàїíñüêîþ âëàäîþ òà єâ-
ðåéñüêèìè îðãàíіçàöіÿìè ïî÷àëè çãîðòàòèñÿ ïіñëÿ Æîâòíåâîãî ïåðåâî-
ðîòó. Єâðåéñüêі äіÿ÷і ñïðèéìàëè óêðàїíñüêó âëàäó ÿê ñåãìåíò
çàãàëüíîðîñіéñüêîãî ïîëіòè÷íîãî ïðîñòîðó і íå áóëè ãîòîâі âіäêðèòî ïіä-
òðèìàòè óêðàїíñüêó äåðæàâó. Ñåðåä єâðåїâ ïîïóëÿðíîþ áóëà іäåÿ «òðå-
òüîãî øëÿõó» – íåéòðàëіòåòó â ïðîòèñòîÿííÿõ ìіæ ñëîâ’ÿíàìè. Ïіä ÷àñ 
Ãåòüìàíàòó єâðåї ïðîâåëè âèáîðè äî òèì÷àñîâîãî ïàðëàìåíòó. Óòіì íèçüêà
ÿâêà íà íèõ ñâіä÷èëà ïðî íàìàãàííÿ áіëüøîñòі єâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ çà-
ëèøèòèñÿ ïîçà ïîëіòèêîþ.

Îäíієþ ç òðàãі÷íèõ ñòîðіíîê ñòàëè єâðåéñüêі ïîãðîìè. Ïåðøі ç íèõ â 
Óêðàїíі çàôіêñîâàíî â 1917 ð. Íàéáіëüøîãî ðîçìàõó âîíè ñÿãíóëè â 1919 ð. 
íà òëі ïðèñóòíîñòі êіëüêîõ àðìіé і íåïіäêîíòðîëüíèõ çáðîéíèõ ôîðìó-
âàíü. Â îñíîâі ïîãðîìіâ ëåæàëà ÿê ïñèõîëîãі÷íà àãðåñіÿ ÷åðåç âîєííі äії, 
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çëèäíі é óòðàòó áëèçüêèõ, òàê і òå, ùî ÷èìàëî єâðåїâ âõîäèëî äî áіëüøî-
âèöüêîãî êåðіâíèöòâà. Òîìó íà íèõ ïî÷àëè ïîêëàäàòè âіäïîâіäàëüíіñòü çà
ïîëіòèêó áіëüøîâèêіâ. Â Óêðàїíі çàôіêñîâàíî ïîíàä òèñÿ÷ó єâðåéñüêèõ
ïîãðîìіâ, æåðòâàìè ÿêèõ ñòàëè äåñÿòêè òèñÿ÷ îñіá. Íàéáіëüøèìè áóëè
ïîãðîìè â Ïðîñêóðîâі, Æèòîìèðі, ×åðêàñàõ, Ðіâíîìó, Ôàñòîâі, Êîðîñòåíі,
Áàõìà÷і. Ïðè÷åòíèìè äî íèõ áóëè âñі âіéñüêà, ùî äіÿëè â Óêðàїíі.

Âàæëèâèì є ïèòàííÿ ïðî âіäïîâіäàëüíіñòü çà ïîãðîìè âèùèõ ïîñàäîâèõ 
îñіá і âîєíà÷àëüíèêіâ. Áåç÷èíñòâà íå òâîðèëèñÿ çà їõíіìè ðîçïîðÿäæåí-
íÿìè. Ó ñåðïíі 1919 ð. Ïåòëþðà âèäàâ íàêàç, ó ÿêîìó íàçèâàâ çðàäíèêîì
і âîðîãîì êîæíîãî ïðè÷åòíîãî äî ïîãðîìіâ áіéöÿ Àðìії ÓÍÐ. Äåÿêі іíіöі-
àòîðè єâðåéñüêèõ ïîãðîìіâ îïèíèëèñÿ ïіä ñóäîì і íàâіòü áóëè ñòðà÷åíі. Òà
çóïèíèòè íàñèëüñòâî íå âäàâàëîñÿ. Ó áàãàòüîõ ìіñòàõ і ìіñòå÷êàõ áіëüøî-
âèöüêі ïðîâîêàòîðè ïіäáóðþâàëè ìіñöåâèõ ìåøêàíöіâ äî çáðîéíèõ âèñòó-
ïіâ ïðîòè óêðàїíñüêîãî âіéñüêà, ïðîâîêóþ÷è òèì ñàìèì ñóòè÷êè íà
ìіæåòíі÷íîìó ґðóíòі.

Запитання і завдання
1. Назвіть основні принципи політики Центральної Ради щодо національних меншин

в Україні. Для обґбб рунтування своїх думок використайте статтю М. Грушевськогоґ
«Народностям України».

2. Яким було ставлення до української державності з боку національних меншин? 
Підго туйте повідомлення про з’їзд представників народів Росії, що відбувся 
8–15 вересня 1917 р. у Києві.

2. Питання національних меншин у ЗУНР
Ó ÇÓÍÐ âèðіøåííÿ ïèòàííÿ íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí ñïèðàëîñÿ íà äîñâіä

âðåãóëþâàííÿ ìіæíàöіîíàëüíèõ âіäíîñèí ó Ãàáñáóðçüêіé ìîíàðõії çàãàëîì
і óêðàїíñüêî-ïîëüñüêèõ âіäíîñèí çîêðåìà. Òóò ïîëÿêè îäíî÷àñíî âèñòó-
ïàëè ÿê íàöіîíàëüíà ìåíøèíà і ÿê âîðîã çі çáðîєþ â ðóêàõ. Ïîëіòèêà
ÇÓÍÐ ùîäî íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí ïîëÿãàëà ó ñïðîáі óçàëåæíèòè ðіâíî-
ïðàâíіñòü âіä ëîÿëüíîãî ñòàâëåííÿ äî óêðàїíñüêîї äåðæàâè. Óæå â ïåðøèõ
îôіöіéíèõ àêòàõ Óêðàїíñüêîї Íàöіîíàëüíîї Ðàäè éøëîñÿ ïðî ãðîìàäÿí-
ñüêó, íàöіîíàëüíó é ðåëіãіéíó ðіâíîïðàâíіñòü òà çàêëèêàëîñÿ íàöіîíàëüíі
ìåíøèíè – ïîëÿêіâ, єâðåїâ òà íіìöіâ – íàïðàâèòè ñâîїõ ïðåäñòàâíèêіâ äî
ÓÍÐàäè. Ñòàíîâèùå íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí âèçíà÷àëî êіëüêà çàêîíіâ,
óõâàëåíèõ ÓÍÐàäîþ â 1919 ð. Çàêîí ïðî ìîâó âñòàíîâèâ äåðæàíîþ ìîâîþ

óêðàїíñüêó, à ìåíøèíàì ãàðàíòóâàâ ïðàâî âèêî-
ðèñòîâóâàòè ó âіäíîñèíàõ ç âëàäîþ ðіäíó ìîâó.
Âіäïîâіäíî äî çàêîíó ïðî ãðîìàäÿíñòâî ãðîìàäÿ-
íàìè ÇÓÍÐ áóëè òі, õòî íàëåæàâ äî ìіñöåâîї ãðî-
ìàäè. Õòî íå áàæàâ ïðèéìàòè óêðàїíñüêîãî
ãðîìàäÿíñòâà, ìàâ ïîäàòè çàÿâó ïðî íàáóòòÿ ãðî-
ìàäÿíñòâà іíøîї äåðæàâè.

Äåðæàâíі ñëóæáîâöі, ÿêі âіäìîâèëèñÿ ïðèñÿã-
íóòè óêðàїíñüêіé âëàäі, àëå õîòіëè çáåðåãòè ãðî-
ìàäÿíñòâî, ïîâèííі áóëè ñêëàñòè çàÿâó âіðíîñòі
ÓÍÐ. Òàêó ïðèñÿãó ïîëÿêè ñêëàäàòè çäåáіëüøîãî
íå õîòіëè. Òîæ ó äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ ÇÓÍÐ їõ
ïðàöþâàëî ìàëî. Áіëüøå âäàëîñÿ çàëó÷àòè єâ-
ðåїâ. Âèðàçíèêîì ïðîóêðàїí ñüêè íàëàøòîâàíîї
÷àñòèíè єâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ Ãàëè÷èíè áóâ Іç-
ðàїëü Âàëüäìàí, ÿêèé ñïіâïðàöþâàâ ç óðÿäîì

Національний склад 
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ÇÓÍÐ. Â ÓÃÀ äіÿâ єâðåéñüêèé êóðіíü ïіä êîìàíäó-
âàííÿì Ñîëîìîíà Ëÿéíáåðґà, ñôîðìîâàíèé ïіä ÷àñ 
×îðòêіâñüêîї îôåíçèâè ç єâðåéñüêîї ìіëіöії Òåðíî-
ïîëÿ. Ó ëàâàõ ÓÃÀ âîþâàëè òàêîæ åòíі÷íі íіìöі, 
óðîäæåíöі Ãàëè÷èíè, ÿê-îò êîìàíäèð áðèãàäè
Àëüôðåä Áіçàíö і íà÷àëüíèê øòàáó Àëüôðåä Øà-
ìàíåê. Óêðàїíñüêèì ïàòðіîòîì ñòàâ і Âіëüãåëüì 
Ãàáñáóðґ, âіäîìèé ÿê Âàñèëü Âèøèâàíèé. Çàêîí
ïðî ñêëèêàííÿ ñåéìó ÇÎÓÍÐ ïåðåäáà÷àâ êâîòè 
äëÿ ïðåäñòàâíèöòâà îñíîâíèõ íàöіîíàëüíîñòåé Ãà-
ëè÷èíè. Ñåéì, äî âèáîðіâ ÿêîãî òàê і íå äіéøëî, 
ìàâ ñêëàäàòèñÿ ç 226 äåïóòàòіâ: 160 óêðàїíöіâ, 
33 ïîëÿêіâ, 27 єâðåїâ і 6 íіìöіâ.

Íàëàãîäæåííÿ âіäíîñèí ç ïðåäñòàâíèêàìè іí-
øèõ íàöіîíàëüíîñòåé ñòàëî ãîëîâíèì çàâäàííÿì
îðãàíіâ âëàäè ÇÓÍÐ íà ìіñöÿõ. Ïîëÿêè â ïðîâіí-
öії ïî-ðіçíîìó ðåàãóâàëè íà óêðàїíñüêó âëàäó. 
Äåõòî çáåðіãàâ ñïîêіé і íàìàãàâñÿ ñïіâïðàöþâàòè. 
Óêðàїíöі íіêîëè íå ïðèõîâóâàëè íàìіðó äîìîãòèñÿ íàöіîíàëüíîї àâòîíîìії
Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè, òîæ íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî їõíі äії áóëè äëÿ ïîëÿêіâ íå-
ñïîäіâàíèìè. Іíøі âè÷іêóâàëè. Ðîáіòíèêè é ñåëÿíè ñïîäіâàëèñÿ íà ñîöі-
àëüíі ðåôîðìè, ÿêі áіëüøå ïîâ’ÿçóâàëè ç óêðàїíñüêîþ äåðæàâíіñòþ, íіæ ç 
ïîëüñüêîþ. Áóëè ñåðåä ïîëÿêіâ і òі, õòî âіäêðèòî îáóðþâàâñÿ і ãîòóâàâñÿ 
äî îïîðó. Єâðåéñüêå íàñåëåííÿ íàìàãàëîñÿ çáåðіãàòè íåéòðàëіòåò ó ïîëü-
ñüêî-óêðàїíñüêîìó êîíôëіêòі. ÓÍÐàäà â іíñòðóêöіÿõ ïîâіòîâèì êîìіñàðàì 
íàãîëîøóâàëà íà ïîòðåáі çàáåçïå÷èòè ïðèÿçíі ñòîñóíêè ç ìіñöåâèìè єâðå-
ÿìè é íå äîïóñêàòè àíòèєâðåéñüêèõ і àíòèíіìåöüêèõ ïîãðîìіâ. Îäíàê ïî-
âíіñòþ óíèêíóòè öüîãî íå âäàëîñÿ. Ïðè óðÿäі çà çðàçêîì ÓÍÐ ìàëè áóòè 
ñòâîðåíі òðè ñåêðåòàðіàòè äëÿ íàöіîíàëüíèõ ñïðàâ    – ïîëüñüêèé, єâðåé-
ñüêèé і íіìåöüêèé, àëå öåé íàìіð íå áóëî ðåàëіçîâàíî. Êîìïðîìіñíèì êðî-
êîì óêðàїíñüêîї âëàäè ñòàëî çáåðåæåííÿ ïîâíîâàæåíü äîâîєííèõ ìіñüêèõ 
ðàä, äå áóëî áàãàòî єâðåїâ і ïîëÿêіâ. Îñîáëèâі âçàєìèíè ìіæ óêðàїíöÿìè é 
ïîëÿêàìè ñêëàäàëèñÿ âçäîâæ ëіíії ôðîíòó. Òóò ïèòàííÿ âèðіøóâàëè ïðè-
âàòíî, ñïèðàþ÷èñü íà äîâîєííі çâ’ÿçêè. Òàê âäàâàëîñÿ äîïîìàãàòè ïîðàíå-
íèì, âіéñüêîâîïîëîíåíèì òà іíòåðíîâàíèì.

Запитання і завдання
1. Спираючись на попередні знання з історії та матеріал параграфа, поясніть особли-

вості становища польської національної меншини в ЗУНР.
2. Проаналізуйте законодавчі акти ЗОУНР, які стосувалися врегулювання відносин 

українців з національними меншинами.

З   
   

1. Порівняйте політику УНР і ЗУНР щодо національних меншин. Поясніть, чому для 
української влади національне питання було важливим?

2. Проаналізуйте положення закону УНР про національно-персональну автономію. Як 
ви гадаєте, чи була можливою його практична реалізація і які труднощі при цьому 
могли виникнути?

3. На основі матеріалу параграфа й додатково зібраних відомостей підготуйте інфор-
мацію про становище єврейського населення на території України в 1917–1919 рр.

Вільгельм Габсбурґ
(Василь Вишиваний)
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Розд �л  3
Облаштування повоєнного

світу: між демократією 
та авторитаризмом

Âèõіä ç Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè âèÿâèâñÿ äëÿ âñіõ ñêëàäíèì. Ïîòðіáíî
áóëî äåìîáіëіçóâàòè àðìії, çàáåçïå÷èòè ëþäåé ðîáîòîþ, äîïîìîãòè ïî-
ñòðàæäàëèì. Îäíàê ðåñóðñіâ íå âèñòà÷àëî. Ðîçïàä ìîíàðõіé, óòâîðåííÿ
íîâèõ äåðæàâ і êîðäîíіâ òîðêíóëèñÿ ìіëüéîíіâ æèòòіâ. Ñêëàäíèì áóëî 
ïèòàííÿ ïðî ïåðåìîæöіâ і ïåðåìîæåíèõ. Ñåðåä ïîëіòèêіâ áóëè òі, õòî çà-
êëèêàâ äî òîëåðàíòíîñòі é ñïіëüíîãî îáëàøòóâàííÿ ïîâîєííîãî ñâіòó.
Îäíàê ãîðó âçÿâ іíøèé êóðñ. Âèçíàíà ãîëîâíèì âèíóâàòöåì âіéíè Íіìå÷-
÷èíà іç öèì íå ïîãîäèëàñÿ, і â íіìåöüêîìó ñóñïіëüñòâі ïî÷àëè ôîðìóâà-
òèñÿ ðåâàíøèñòñüêі íàñòðîї. Ñïðîáè ïîáóäóâàòè äåìîêðàòè÷íі äåðæàâè
íå âñþäè áóëè âäàëèìè, à â äåÿêèõ âèïàäêàõ çàâåðøóâàëèñÿ ðåñòàâðàöієþ 
ìîíàðõіé, âñòàíîâëåííÿì äèêòàòîðñüêèõ ðåæèìіâ. Íå âñі íàðîäè âіäñòî-
ÿëè ñâîї іíòåðåñè. Ñåðåä òèõ, êîìó íå âäàëîñÿ öüîãî çðîáèòè, áóëè é óêðà-
їíöі, ðîçäіëåíі ìіæ êіëüêîìà äåðæàâàìè. Îñìèñëþþ÷è óðîêè Óêðàїíñüêîї 
ðåâîëþöії, âîíè øóêàëè ñïîñîáè äіÿòè ïî-іíøîìó. 1920-òі ðîêè óâіéøëè â 
іñòîðіþ áàãàòüîõ êðàїí ÿê ÷àñ ïðîöâіòàííÿ, çóìîâëåíîãî åêîíîìі÷íèì
çðîñòàííÿì, âèçíàííÿì ðіâíîñòі ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ і òåõíîëîãі÷íèì
ïðîãðåñîì. Óòіì ó òîãî÷àñíèõ ïîëіòè÷íèõ äåáàòàõ і ïîâñÿêäåííèõ ðîçâà-
ãàõ âñå æ ïðîñòåæóâàëîñÿ âіä÷óòòÿ òðèâîãè é íåïåâíîñòі, ùî áóëî ïðî-
âіñíèêîì ÷åðãîâèõ ïîòðÿñіíü.åðãîâèõ ïîòðÿñіíü.ðãîâèõ ïîòððððÿñіíü.

ÏÐÀÖÞЄÌÎ ÒÂÎÐ×Î

1.

свої мрії про державність. 
2.

та причини невдач».
3.

1920–1930-х років».
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§ 12.

1. Система мирних договорів з переможеними. Встановлення 
кордонів у Європі
Äëÿ ïîâîєííîãî îáëàøòóâàííÿ ñâіòó ïåðåìîæöі Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè 

ñêëèêàëè Ïàðèçüêó ìèðíó êîíôåðåíöіþ. Âîíà ïðàöþâàëà ç ïåðåðâàìè âіä 
18 ñі÷íÿ 1919 ð. äî 21 ñі÷íÿ 1920 ð. Çàâäàííÿ ôîðóìó ïîëÿãàëî â óêëà-
äåííі ìèðíèõ äîãîâîðіâ ç ïåðåìîæåíèìè – Íіìå÷÷èíîþ òà її ñîþçíèöÿìè, 
ïðåäñòàâíèêіâ ÿêèõ çàïðîñèëè òіëüêè äëÿ âðó÷åííÿ äîãîâîðіâ. Õî÷à ó÷àñ-
íèêàìè êîíôåðåíöії ñòàëè 32 êðàїíè, ðіøåííÿ óõâàëþâàëî âóçüêå êîëî – 
Ðàäà äåñÿòè (ïî äâà ïðåäñòàâíèêè âіä ÑØÀ, Âåëèêîї Áðèòàíії, Ôðàíöії, 
Іòàëії òà ßïîíії) і Ðàäà ï’ÿòè (ìіíіñòðè çàêîðäîííèõ ñïðàâ öèõ äåðæàâ).

Ãîëîâíèìè äіéîâèìè îñîáàìè êîíôåðåíöії áóëè Òîìàñ Âóäðî Âіëñîí 
(ïðåçèäåíò ÑØÀ), Äåâіä Ëëîéä Äæîðäæ (ïðåì’єð-ìіíіñòð Âåëèêîї Áðèòà-
íії), Æîðæ Êëåìàíñî (ïðåì’єð-ìіíіñòð Ôðàíöії) і Âіòòîðіî Îðëàíäî 
(ïðåì’єð-ìіíіñòð Іòàëії), ÿêîãî çàìіíèâ Ôðàí÷åñêî Íіòòі. Ïðåäñòàâíèêіâ
ðàäÿíñüêîї Ðîñії íà êîíôåðåíöіþ íå äîïóñòèëè, à äèïëîìàòè êîëèøíüîї 
öàðñüêîї Ðîñії íå ìàëè ïîâíîâàæåíü. Ìèðíі äîãîâîðè ñòàëè ñïðîáîþ 
ðîçâ’ÿçàòè ñóïå ðå÷íîñòі ìіæ äåðæàâàìè, ÿêі íàêîïè÷èëèñÿ íà ïî÷àòîê 
ÕÕ ñò. і çàãîñòðèëèñÿ ïіä ÷àñ âіéíè. Ïðîòå ðіøåííÿ âëàøòîâóâàëè íå âñі 
ñòîðîíè, ùî âåëî äî íîâèõ êîíôëіêòіâ. Ïðèíöèï êîíôåðåíöії – ïðàâî íà-
ðîäіâ íà ñàìîâèçíà÷åííÿ  – íå áóâ çàñòîñîâàíèé äî âñіõ îäíàêîâî.

Íàéáіëüøó óâàãó ïðèêóòî äî Íіìå÷÷èíè, ç ÿêîþ 28 ÷åðâíÿ 1919 ð. 
óêëàäåíî Âåðñàëüñüêèé äîãîâіð. Íіìå÷÷èíà âòðàòèëà ñüîìó ÷àñòèíó òåðè-
òîðії é äåñÿòó íàñåëåííÿ. Åëüçàñ і Ëîòàðèíãіþ ïîâåðíóëè Ôðàíöії. Íà áà-
ãàòó âóãіëëÿì Ñààðñüêó îáëàñòü Ôðàíöіÿ òåæ ïðåòåíäóâàëà, àëå її íà 
15 ðîêіâ ïåðåäàíî ïіä óïðàâëіííÿ Ëіãè Íàöіé, ïîäàëüøó æ äîëþ ìàâ âè-
çíà÷èòè ðåôåðåíäóì. Ïðèєäíàòè äî Ôðàíöії Ðåéíñüêó îáëàñòü çàõіäíі ñî-
þçíèêè íå ïîãîäèëèñÿ. ×àñòèíó çàõіäíîãî êîðäîíó Íіìå÷÷èíè áóëî 
çìіíåíî íà êîðèñòü Áåëüãії, Ïіâíі÷íèé Øëåçâіã ïðèєäíàíî äî Äàíії.

§§ 11222.... ПППППаааррррррриизззььккаа ммиииррррннннааа кккооонффференція. 
УУкраїнське питання

1 С р д рі р В
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Çíà÷íî çìіíèâñÿ ñõіäíèé êîðäîí Íіìå÷÷èíè. Óíàñëіäîê ïåðåäà÷і
Ïîëüùі ðàéîíіâ íàâêîëî Ïîçíàíі é Òîðóíÿ âèíèê «êîðèäîð», ÿêèé âіä-
êðèâ їé äîñòóï äî Áàëòіéñüêîãî ìîðÿ. Äàíöèã (Ãäàíñüê) ñòàâ âіëüíèì ìіñ-
òîì ïіä êîíòðîëåì Ëіãè Íàöіé. Äîëі ïіâäåííîї ÷àñòèíè Ñõіäíîї Ïðóññії òà
Âåðõíüîї Ñіëåçії ìàëè áóòè âèðіøåíі íà ðåôåðåíäóìàõ. Ó Ïðóññії çà ïðè-
єäíàííÿ äî Íіìå÷÷èíè âèñëîâèëèñÿ ìàéæå 90 % îïèòàíèõ. Íàòîìіñòü ó
Ñіëåçії ïî÷àëèñÿ çàâîðóøåííÿ, ïіñëÿ ÿêèõ êðàé ïîäіëåíî ìіæ Íіìå÷÷èíîþ
òà Ïîëüùåþ. Ïîäіë ðåãіîíіâ ñòâîðþâàâ íàïðóãó íà ïðèêîðäîííÿõ.

Äî Âåðñàëüñüêîãî äîãîâîðó âêëþ÷åíî ïóíêòè ïðî ñïëàòó Íіìå÷÷èíîþ
ðåïàðàöіé, òîáòî âіäøêîäóâàíü çà çàâäàíі âіéíîþ çáèòêè. Îäðàçó Íіìå÷-
÷èíà ìàëà âèïëàòèòè 20 ìëðä ìàðîê, à ðåøòó ñóìè ïîâèííà áóëà âèçíà-
÷èòè ñïåöіàëüíà êîìіñіÿ. Ïåðåìîæöі çîáîâ’ÿçàëè Íіìå÷÷èíó ðîççáðîїòèñÿ:
ñêîðîòèòè àðìіþ â ÷îòèðè ðàçè (äî 96 òèñ. ñîëäàòіâ і 4 òèñ. îôіöåðіâ), à
ôëîò çâåñòè äî ñòîðîæîâèõ ÷îâíіâ. Ïåðåäáà÷åíî îáìåæåííÿ âàæêîãî îçáðî-
єííÿ, ëіêâіäàöіþ ãåíøòàáó і âіéñüêîâèõ ó÷èëèù, äåìіëіòàðèçàöіþ Ðåéí-
ñüêîї îáëàñòі. Ïðîòåñòè, ùî ðîçãîðíóëèñÿ â Íіìå÷÷èíі, çìóñèëè ñîþçíèêіâ
âіäñòóïèòè â äåÿêèõ ïèòàííÿõ, çîêðåìà, âîíè íå äîáèëèñÿ âèäà÷і Âіëü-
ãåëüìà ІІ. Íіìåöüêà ïðîïàãàíäà âèêîðèñòàëà óìîâè Âåðñàëüñüêîãî äîãî-
âîðó äëÿ ðîçïàëþâàííÿ â ñóñïіëüñòâі ðåâàíøèñòñüêèõ íàñòðîїâ.

Ïàðèçüêà êîíôåðåíöіÿ çàêðіïèëà ðîçïàä Àâñòðî-Óãîðùèíè. 19 âåðåñíÿ
1919 ð. ïіäïèñàíî Ñåí-Æåðìåíñüêèé äîãîâіð ç Àâñòðієþ, à 2 ÷åðâíÿ
1920 ð. – Òðіàíîíñüêèé ç Óãîðùèíîþ. Ñïіðíі ïèòàííÿ âèðіøóâàëè íà êî-
ðèñòü ñîþçíèêіâ Àíòàíòè. Іòàëіÿ îòðèìàëà Ïіâäåííèé Òèðîëü; ìіæ Іòà-
ëієþ òà Êîðîëіâñòâîì ñåðáіâ, õîðâàòіâ і ñëîâåíöіâ ðîçäіëåíî Ñëîâåíіþ. Íà
êîðèñòü ×åõîñëîâà÷÷èíè Àâñòðіÿ âòðàòèëà Áîãåìіþ (іç Ñóäåòàìè, äå ïðî-
æèâàëî áëèçüêî 3 ìëí íіìåöüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ) і Ìîðàâіþ, à Òåøèí-
ñüêó Ñіëåçіþ ðîçïîäіëåíî ìіæ ×åõîñëîâà÷÷èíîþ і Ïîëüùåþ. Áóêîâèíó
ïåðåäàëè Ðóìóíії, ïèòàííÿ Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè âіäêëàëè. Àâñòðіÿ ïåðåòâî-
ðèëàñÿ íà ìàëåíüêó êðàїíó ç íàñåëåííÿì 6,5 ìëí і àðìієþ 30 òèñ. îñіá.
Îêðåìèìè ïóíêòàìè äîãîâîðіâ їé çàáîðîíåíî àíøëþñ – ïðèєäíàííÿ äî Íі-
ìå÷÷èíè. Óãîðùèíà âòðàòèëà òåðèòîðії íà êîðèñòü íîâèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ
äåðæàâ і ÷àñòèíó Òðàíñèëüâàíії íà êîðèñòü Ðóìóíії.

Óêðàїíñüêà äåëåãàöіÿ ïðèáóëà íà Ïàðèçüêó êîíôåðåíöіþ іç çàïіçíåí-
íÿì. Âîíà íå ìàëà îôіöіéíîãî ñòàòóñó, îñêіëüêè êðàїíè Àíòàíòè íå âè-
çíàëè ñàìîñòіéíіñòü Óêðàїíè. Îäíàê êåðіâíèêè ÓÍÐ âñå æ ñêåðóâàëè
ïðåäñòàâíèêіâ ó ñòîëèöþ Ôðàíöії, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó ìіæíàðîäíîї
ñïіëüíîòè. Î÷îëþâàâ äåëåãàöіþ Ãðèãîðіé Ñèäîðåíêî, ÿêîãî çãîäîì çàìіíèâ
ãðàô Ìèõàéëî Òèøêåâè÷. Іíòåðåñè Óêðàїíè ïîñëàíöі âіäñòîþâàëè ÷åðåç

Томас Вудро Вілсон Жорж Клемансо Девід Ллойд Джордж Вітторіо Орландо
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çâåðíåííÿ äî óðÿäіâ êðàїí-ïåðåìîæíèöü, ïóáëіêàöіé ó ïðåñі. Óêðàїíñüêіé
äåëåãàöії â Ïàðèæі áðàêóâàëî єäíîñòі. Óñі ñïðîáè äîìîãòèñÿ âèçíàííÿ ÓÍÐ
і çàïîáіãòè âêëþ÷åííþ Ãàëè÷èíè äî Ïîëüùі âèÿâèëèñÿ áåçóñïіøíèìè.

Íà Áàëêàíàõ ïåðåìîæåíèìè êðàїíàìè áóëè Áîëãàðіÿ, ç ÿêîþ 27 ëèñòî-
ïàäà 1919 ð. ïіäïèñàíî Íåéїñüêèé äîãîâіð, é Îñìàíñüêà іìïåðіÿ, ç ÿêîþ 
10 ñåðïíÿ 1920 ð. óêëàäåíî Ñåâðñüêèé äîãîâіð. Áіëüøà ÷àñòèíà òóðåöüêîї
òåðèòîðії ïåðåáóâàëà ïіä âіéñüêîâèì êîíòðîëåì ïåðåìîæöіâ. Òóðåöüêі âî-
ëîäіííÿ â Єâðîïі ìàëè áóòè ïåðåäàíі Ãðåöії. Àëáàíіÿ ïåðåéøëà ïіä іòàëіé-
ñüêèé ïðîòåêòîðàò. Êîíñòàíòèíîïîëü і ×îðíîìîðñüêі ïðîòîêè îãîëîøåíî
äåìіëіòàðèçîâàíîþ çîíîþ ïіä ìіæíàðîäíèì êîíòðîëåì. Àðàáñüêі êðàїíè
ïåðåéøëè ïіä ôðàíöóçüêèé (Ëіâàí і Ñèðіÿ) і áðèòàíñüêèé (Іðàê і Ïàëåñ-
òèíà) ìàíäàòè. Òóðå÷÷èíà âèçíàëà íåçàëåæíіñòü Âіðìåíії, ïðîòåêòîðàò
Âåëèêîї Áðèòàíії íàä Єãèïòîì, Ôðàíöії – íàä Òóíіñîì і Ìàðîêêî. Ïåðåä-
áà÷àëîñÿ âіäîêðåìëåííÿ âіä Òóðå÷÷èíè Êóðäèñòàíó. Òóðå÷÷èíі çàáîðîíåíî
ìàòè ôëîò, àðìіþ ñêîðî÷åíî äî 50 òèñ. Äåÿêі ç öèõ ïîëîæåíü áóëî ïåðå-
ãëÿíóòî Ëîçàííñüêèì ìèðíèì äîãîâîðîì 1923 ð., ÿêèé çìåíøèâ çîâíіø-
íіé êîí òðîëü, ïîâåðíóâ êіëüêà ïðèêîðäîííèõ òåðèòîðіé, îäíàê óñå æ 
çàôіêñóâàâ ðîçïàä Îñìàíñüêîї іìïåðії.

Ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ðіøåíü Ïàðèçüêîї êîíôåðåíöії íå âäàëîñÿ. Óæå
ïіä ÷àñ її ðîáîòè íàìіòèëèñÿ íåïîðîçóìіííÿ ìіæ Ôðàíöієþ, ÿêà âèìàãàëà
ñòâîðèòè íàäіéíó ñèñòåìè áåçïåêè â Єâðîïі, і Âåëèêîþ Áðèòàíієþ, ùî
ïðàãíóëà «єâðîïåéñüêîї ðіâíîâàãè». Âåðñàëüñüêó ñèñòåìó (òîáòî íîâå ìіæ-
íàðîäíå ïðàâîâå ïîëå, ùî óòâîðèëîñÿ âíàñëіäîê óêëàäåííÿ íèçêè óãîä ïіä
÷àñ Ïàðèçüêîї êîíôåðåíöії) çàõèòàëè ïîëіòè÷íі çìіíè â ÑØÀ. Âóäðî Âіë-
ñîí íå äîáèâñÿ çàòâåðäæåííÿ Âåðñàëüñüêîãî äîãîâîðó Ñåíàòîì, à â ëèñòî-
ïàäі 1920 ð. íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ ïîñòóïèâñÿ ðåñïóáëіêàíöåâі
Óîððåíó Ãàðäіíãó. Ó 1921 ð. ÑØÀ ïіäïèñàëè ñåïàðàòíèé ìèð ç Íіìå÷÷è-
íîþ, Àâñòðієþ é Óãîðùèíîþ. Ó êðàїíі íàáóëî ïîïóëÿðíîñòі ãàñëî «ïîâåð-
íåííÿ äî íîðìàëüíîãî æèòòÿ», òîáòî çîñåðåäæåííÿ íà âíóòðіøíіõ
ïðîáëåìàõ.

Погляд сучасника
В останні місяці війни у Франції, яка найсильніше від неї постраждала, а також в

Англії й Америці, громадська думка дедалі голосніше вимагала покарати осіб, вин-
них у звірствах, які виходили поза межі тієї жорстокості, яку вважали законною,
оскільки жорстокість назагал неминуча в сучасних умовах ведення війни. Фран-
цузьке населення окупованих районів постраждало від тих ексцесів… Втрати моря-
ків від потоплення чи залишення у відкритому морі були жахливі. В Англії вважали,
що кайзер несе особисту відповідальність за цю страшну жорстокість. Американ-
ська громадська думка була також глибоко вражена тими звірствами, які фактично
й привели Америку до війни проти Німеччини. Міцніла думка, що війна сама по
собі   – це злочин проти людства і що війни ніколи не будуть ліквідовані повністю,
поки їх не кваліфікують як кримінальні злочини, а ініціатори й підбурювачі війни не
будуть належно покарані.

Ллойд Джордж Д. Правда о мирных договорах: в 2 т. / пер. с англ. Т. 1. Москва, 1957. С. 90.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте мирні договори, укладені під час Паризької мирної конференції. Ви-

значте сильні й слабкі сторони Версальської системи.
2. Поміркуйте про наслідки поразки у війні. Чому українській делегації на Паризькій

мирній конференції не вдалося відстояти національно-державні інтереси України?
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2. Українська Соціалістична Радянська Республіка. 
Поділ української території  
Íàçâó Óêðàїíñüêà Ñîöіàëіñòè÷íà Ðàäÿíñüêà Ðåñïóáëіêà (ÓÑÐÐ) áóëî 

çàòâåðäæåíî Òèì÷àñîâèì ðîáіòíè÷î-ñåëÿíñüêèì óðÿäîì Óêðàїíè â ñі÷íі 
1919 ð. Ôîðìàëüíî її ïðîãîëîøåíî íà ІІІ Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ðàä ó 
Õàðêîâі â áåðåçíі 1919 ð., êîëè ïðèéíÿòî ïåðøó êîíñòèòóöіþ ðàäÿíñüêîї 
Óêðàїíè. Îäíàê òîäі áіëüøîâèöüêі âіéñüêà êîíòðîëþ-
âàëè òіëüêè ÷àñòèíó óêðàїíñüêîї òåðèòîðії. Ó æîâòíі
1919 ð. ïіä íàòèñêîì ×åðâîíîї àðìії áіëîãâàðäіéöі
âіäñòóïèëè â íàïðÿìêó Êðèìó òà Îäåñè. Áіëüøî-
âèöüêå êåðіâíèöòâî çàéíÿëîñÿ ðîçáóäîâîþ ðàäÿí-
ñüêîї äåðæàâíîñòі â Óêðàїíі.

Ó ÷åðâíі 1919 ð. ÂÖÂÊ âèäàâ äåêðåò ïðî âіéñüêîâî-
ïîëіòè÷íèé ñîþç ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáëіê, ÿêèì ïåðå-
äàâ çáðîéíі ñèëè ðàäÿíñüêîї Óêðàїíè ïіä êîíòðîëü
ìîñêîâñüêîãî öåíòðó. Ïîÿâà äåêðåòó áóëà çóìîâëåíà
ñèãíàëàìè ðàäÿíñüêèõ ïðàöіâíèêіâ ç Óêðàїíè, ÿêі 
âêàçóâàëè íà íåáåçïåêó ïîÿâè óêðàїíіçîâàíèõ çáðîé-
íèõ ÷àñòèí. Âîäíî÷àñ êåðіâíèêè íàñïіõ ñòâîðåíîї
ÓÑÐÐ, íàñàìïåðåä Õðèñòèÿí Ðàêîâñüêèé і Ãðèãîðіé
Ïåòðîâñüêèé, íàïîëÿãàëè íà òîìó, ùî óêðàїíñüêå ïè-
òàííÿ ïîòðіáíî âñå æ âèðіøóâàòè.

Ó ëèñòîïàäі 1919 ð. ñèòóàöіþ â Óêðàїíі ðîçãëÿ-
äàëè íà çàñіäàííі ïîëіòáþðî ÖÊ ÐÊÏ(á). Іøëîñÿ, çîêðåìà, ïðî ñïіâïðàöþ 
ç Óêðàїíñüêîþ êîìóíіñòè÷íîþ ïàðòієþ (áîðîòüáèñòіâ) – ÓÊÏ(á). Áóëî 
óõâàëåíî ðåçîëþöіþ «Ïðî Ðàäÿíñüêó âëàäó íà Óêðàїíі», ÿêà ïîêàçàëà, ùî 
áіëüøîâèöüêå êåðіâíèöòâî âèíåñëî äåÿêі óðîêè ç ïîðàçêè. Äîêóìåíò âêà-
çóâàâ íà ïîòðåáó âèâàæåíîãî ïіäõîäó äî íàöіîíàëüíîãî ïèòàííÿ, çîêðåìà
äîòðèìàííÿ ìîâíî-êóëüòóðíîї ðіâíîïðàâíîñòі, çíàííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè 
ïîñàäîâöÿìè, і íà öіé îñíîâі ãîòóâàòè ґðóíò äëÿ çëèòòÿ ÓÑÐÐ ç ðàäÿí-
ñüêîþ Ðîñієþ. Òàêèé ïіäõіä ìàâ íà ìåòі äîñÿãòè êîìïðîìіñó ìіæ ïðàãíåí-
íÿì óêðàїíöіâ çáåðåãòè äåðæàâíіñòü і íàìіðàìè áіëüøîâèêіâ ïіäïîðÿäêóâàòè 
їõ çàâäàííÿì êîìóíіñòè÷íîãî áóäіâíèöòâà.

Ó ãðóäíі 1919 ð. ó Ìîñêâі âïðèòóë ïðèñòóïèëè äî ðåñòàâðàöії ÓÑÐÐ. 
Áóëî ñòâîðåíî Âñåóêðàїíñüêèé ðåâîëþöіéíèé êîìіòåò. Äî éîãî ñêëàäó, çà-
òâåðäæåíîãî Ëåíіíèì, óâіéøëè Õ. Ðàêîâñüêèé (ãîëîâà), Â. Çàòîíñüêèé, 
Ä. Ìàíóїëüñüêèé, Ë. Ñåðåáðÿêîâ і Ê. Âîðîøèëîâ. Ó «Ëèñòі äî ðîáіòíèêіâ і 
ñåëÿí Óêðàїíè ç ïðèâîäó ïåðåìîã íàä Äåíіêіíèì» Ëåíіí ïîâіäîìèâ ïðî âè-
áîðè äî IV Âñåóêðàїíñüêîãî ç’їçäó ðàä, ùî ìàâ óõâàëèòè ðіøåííÿ ïðî äåð-
æàâíèé óñòðіé â Óêðàїíі. Öі âèáîðè íå áóëè âіëüíèìè: äåïóòàòіâ âèçíà÷àëè 
ïàðòіéíі êîìіòåòè. Îäíî÷àñíî çðîñòàëà ïðèñóòíіñòü ×åðâîíîї àðìії â Óêðà-
їíі: äî êіíöÿ 1919 ð. âîíà âæå êîíòðîëþâàëà Êèїâ і Õàðêіâ, êóäè ïðèáóâ 
Âñåóêððåâêîì. Ñòîëèöåþ ðàäÿíñüêîї Óêðàїíè âèçíà÷åíî Õàðêіâ.

Ó òðàâíі 1920 ð. IV Âñåóêðàїíñüêèé ç’їçä ðàä óçàêîíèâ ðàäÿíñüêó âëàäó 
â Óêðàїíі. Áіëüøіñòü éîãî äåïóòàòіâ áóëà áіëüøîâèêàìè. Ç’їçä îáðàâ Âñå-
óêðàїíñüêèé öåíòðàëüíèé âèêîíàâ÷èé êîìіòåò (ÂÓÖÂÊ) і éîãî ïðåçèäіþ, 
ÿêà ñòàëà âèùèì îðãàíîì âëàäè â Óêðàїíі. Áіëüøîâèöüêèé óðÿä – Ðàäíàð-
êîì ÓÑÐÐ – áóëî ïіäïîðÿäêîâàíî ÂÓÖÂÊ. Îäíî÷àñíî âèáóäóâàíî êîìïàð-
òіéíó âåðòèêàëü âëàäè, ôóíêöіÿ ÿêîї ïîëÿãàëà íå òàê ó ðîçâ’ÿçàííі 
àäìіíіñòðàòèâíèõ ÷è ãîñïîäàðñüêèõ çàâäàíü, ÿê ó çäіéñíåííі äèêòàòóðè, 
òîáòî ðåàëіçàöії ïðàâà íà ïðèéíÿòòÿ âñіõ ðіøåíü.

Християн
Раковський
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Ïèòàííÿ ïðî çàõіäíèé êîðäîí ÓÑÐÐ çàëèøàëîñÿ âіäêðèòèì. Êåðіâíèêè
Ïîëüùі çàòÿãóâàëè éîãî ðîçãëÿä, êðàїíè Àíòàíòè äåêëàðóâàëè ïðàâî íà-
öіé íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, áà÷èëè Ïîëüùó â åòíі÷íèõ êîðäîíàõ, î÷іêóâàëè
ïîðàçêè áіëüøîâèêіâ. Ó ÷åðâíі 1919 ð. Àíòàíòà âèçíàëà çà Ïîëüùåþ ïðàâî
íà òèì÷àñîâèé êîíòðîëü Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè (ïіä ïðåòåêñòîì çàõèñòó âіä íà-
ñòóïó áіëüøîâèêіâ). Ó ãðóäíі 1919 ð. óõâàëåíî «Äåêëàðàöіþ Âåðõîâíîї
ðàäè ñîþçíèõ і îá’єäíàíèõ äåðæàâ ç ïðèâîäó òèì÷àñîâîãî ñõіäíîãî êîð-
äîíó Ïîëüùі». Êîðäîí âñòàíîâëåíî ïî ëіíії Êåðçîíà (çà ïðіçâèùåì áðèòàí-
ñüêîãî ìіíіñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ) – âіä Ãðîäíà íà ßëіâêó, Íåìèðіâ,
Áðåñò-Ëèòîâñüêèé, Äîðîãóñüê, Óñòèëóã, íà ñõіä âіä Ãðóáåøîâà ÷åðåç Êðè-
ëіâ, íà çàõіä âіä Ðàâè-Ðóñüêîї, íà ñõіä âіä Ïåðåìèøëÿ äî Êàðïàò.

Òàêèé êîðäîí íå âëàøòóâàâ ïîëÿêіâ. 18 áåðåçíÿ 1921 ð. ìіæ Ïîëüùåþ,
ç îäíîãî áîêó, òà ÓÑÐÐ і ÐÑÔÐÐ – ç äðóãîãî, ïіäïèñàíî Ðèçüêèé ìèðíèé
äîãîâіð. Ïîëüùà âèçíàëà ÓÑÐÐ, ùî îçíà÷àëî ñêàñóâàííÿ Âàðøàâñüêîãî
äîãîâîðó. Êîðäîí ìіæ Ïîëüñüêîþ Ðåñïóáëіêîþ òà ÓÑÐÐ âñòàíîâëåíî íà
150–200 êì íà ñõіä âіä ëіíії Êåðçîíà, òîáòî Ñõіäíà Ãàëè÷èíà, Çàõіäíà Âî-
ëèíü і Çàõіäíå Ïîëіññÿ âіäіéøëè äî Ïîëüùі. Âàðøàâà çîáîâ’ÿçàëàñÿ íà-
äàòè óêðàїíöÿì, ðîñіÿíàì і áіëîðóñàì ðіâíі íàöіîíàëüíі ïðàâà. 14 áåðåçíÿ 
1923 ð. ñõіäíèé êîðäîí Ïîëüùі ïî ð. Çáðó÷ âèçíàëà Ðàäà ïîñëіâ êðàїí Àí-
òàíòè â Ïàðèæі. Çà Ñåí-Æåðìåíñüêèì äîãîâîðîì Çàêàðïàòòÿ (Ïіäêàðïàò-
ñüêà Ðóñü) óâіéøëî äî ×åõîñëîâà÷÷èíè, à Áóêîâèíà – äî Ðóìóíії. Òàê
áóëî çàêðіïëåíî ïîäіë òåðèòîðії Óêðàїíè.

Запитання і завдання
1. Поміркуйте про причини поділу території України внаслідок Першої світової війни.

Свої думки обґбб рунтуйте посиланнями на конкретні історичні факти.ґ
2. Проаналізуйте утворення Української Соціалістичної Радянської Республіки. 

3. Утворення Радянського Союзу. Статус Української СРР 
у складі Радянського Союзу
Ïіñëÿ óòâåðäæåííÿ áіëüøîâèêіâ ïðè âëàäі â Ìîñêâі ãîëîâíèì ïðàãíåí-

íÿì Ëåíіíà áóëî çáåðåæåííÿ іìïåðії (ùîíàéìåíøå â äîðåâîëþöіéíèõ êîð-
äîíàõ). Ó 1917–1922 ðð. іñíóâàâ êîíãëîìåðàò ç ôîðìàëüíî íåçàëåæíèõ
ðàäÿíñüêèõ äåðæàâ, ïîâ’ÿçàíèõ äèêòàòóðîþ êðåìëіâñüêîãî öåíòðó. Îñíîâ-
íі іíñòèòóòè Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ Ñîöіàëіñòè÷íèõ Ðåñïóáëіê (ÑÐÑÐ) áóëî
ñôîðìîâàíî ùå ïіä ÷àñ áîéîâèõ äіé і íàñàäæåíî ñèëîþ çáðîї. Óòâîðåííÿ
ÑÐÑÐ ó 1922 ð. òіëüêè ôîðìàëüíî çàâåðøèëî öåé ïðîöåñ. Іç ñåðåäèíè
1919 ð. áóëî âñòàíîâëåíî öåíòðàëіçîâàíå óïðàâëіííÿ îáîðîíîþ, íàðîäíèì
ãîñïîäàðñòâîì, ôіíàíñàìè, òðàíñïîðòîì, ïîøòîþ і òåëåãðàôîì. Óñі òàêі 
ñòðóêòóðè â ðåñïóáëіêàõ áóëî ïіäïîðÿäêîâàíî ðîñіéñüêèì íàðêîìàòàì. Öå
çàáåçïå÷èëî âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé ñîþç.

Õî÷à ìіæ áіëüøîâèöüêèìè ëіäåðàìè òî÷èëèñÿ äèñêóñії íàâêîëî òàêèõ
ïîíÿòü, ÿê «ôåäåðàöіÿ», «êîíôåäåðàöіÿ», «àâòîíîìіÿ», «öåíòðàëіçì», öå
ìàëî âïëèâàëî íà çìіñò îá’єäíàâ÷îãî ïðîöåñó. Ïðèõèëüíèêîì íåãàéíîãî
îá’єäíàííÿ âèñòóïàâ Ñòàëіí. Âіí ââàæàâ, ùî åòàï çàãðàâàííÿ öåíòðó ç íà-
öіîíàëüíèìè ðóõàìè âè÷åðïàâ ñåáå é ïîòðіáíî áóäóâàòè ñèëüíó âëàäó, ÿêà 
ïîäîëàє õàîñ â óïðàâëіííі äåðæàâîþ. Äëÿ öüîãî âіí ïëàíóâàâ âêëþ÷èòè
ôîðìàëüíî ùå íåçàëåæíі ðåñïóáëіêè äî ÐÑÔÐÐ íà ïðàâàõ àâòîíîìіé. Ëå-
íіí, òîäі âæå âàæêî õâîðèé, áіëüøіñòü ÷àñó ïåðåáóâàâ ó Ãîðêàõ. Îäíàê âіí 
íå ïіäòðèìóâàâ öåé ïëàí і ïðîïîíóâàâ ôåäåðàòèâíå îá’єäíàííÿ, ïðîäîâæó-
âàâ, çà âèñëîâîì Ñòàëіíà, «ãðó â íåçàëåæíіñòü».
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Ëåíіí âñå æ çìіã íàïîëÿãòè íà ñâîєìó. Éîãî ïіäòðèìàëè ïðåäñòàâíèêè 
ðàäÿíñüêîї Óêðàїíè. 30 ãðóäíÿ 1922 ð. І Âñåñîþçíèé ç’їçä ðàä ó Ìîñêâі çà-
òâåðäèâ Äåêëàðàöіþ ïðî óòâîðåííÿ ÑÐÑÐ і ñîþçíèé äîãîâіð. Ðàäÿíñüêèé 
Ñîþç íà ïðàâàõ ôåäåðàöії óòâîðèëè ÷îòèðè ðåñïóáëіêè – Ðîñіéñüêà, Óêðà-
їíñüêà, Áіëîðóñüêà і Çàêàâêàçüêà. Ó 1924 ð. ІІ Âñåñîþçíèé ç’їçä ðàä çà-
òâåðäèâ ïåðøó êîíñòèòóöіþ ÑÐÑÐ. Íàñòóïíîãî ðîêó íà її îñíîâі áóëî 
ïðèéíÿòî êîíñòèòóöіþ ÓÑÐÐ. Õî÷à â êîíñòèòóöії ÑÐÑÐ áóëî çàêðіï ëåíî 
ïðàâî âèõîäó ç éîãî ñêëàäó, ðåñïóáëіêè âòðàòèëè ñóâåðåííі ïðàâà.

Погляд історика
Ленін мав рацію, визнаючи за своєю ідеєю про входження ... радянських респуб-

лік на рівних правах у новоутворену державу тільки пропагандистське значення. 
Справа виглядала б інакше, якби поряд з російськими центральними відомствами 
постали організовані союзними республіками на паритетних засадах нові управлін-
ські структури. Такого, однак, не сталося. У союзні органи, починаючи від очолюва-
ного самим Леніним Раднаркому, були перейменовані органи російські… В країні 
існувала диктатура державної партії, замаскована під «диктатуру пролетаріату» у 
формі робітничо-селянської влади рад. Будь-яка диктатура несумісна з побудовою 
держави у вигляді федерації… Тим більше не існувало справжніх федеративних за-
сад у новій двоповерховій конструкції під назвою «Радянський Союз».

Кульчицький С. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. 
Київ, 2013. Кн. 2. С. 79–80.

Запитання і завдання
1. Поміркуйте, чи можна вважати СРСР федерацією союзних республік. Обґбб рунтуйте ґ

відповідь конкретними історичними фактами.
2. Визначте й спробуйте пояснити розбіжності серед більшовиків щодо утворення 

Радянського Союзу.

4. Українська політична та культурна еміграція
Ïîðàçêà Óêðàїíñüêîї ðåâîëþöії çóìîâèëà ïîÿâó ïîëіòè÷íèõ åìіãðàí-

òіâ  – âіéñüêîâèõ, ÷èíîâíèêіâ, іíòåëіãåíòіâ. Êîëè äåùî ñòàáіëіçóâàëàñÿ ñè-
òóàöіÿ â Ãàëè÷èíі, ÷èìàëî çàõіäíîóêðàїíñüêèõ åìіãðàíòіâ ïîâåðíóëîñÿ 
äîäîìó. Â åìіãðàöії çàëèøèëèñÿ ïåðåâàæíî âèõіäöі ç ðàäÿíñüêîї Óêðàїíè. 
Áіëüøіñòü åìіãðàíòіâ ïîêèíóëà áàòüêіâùèíó â 1920 ð., êîëè Àðìіÿ ÓÍÐ і 
ÓÃÀ âіäñòóïèëè íà òåðèòîðії ñóñіäíіõ äåðæàâ, äå áóëè іíòåðíîâàíі. Ïіñëÿ 
ëіêâіäàöії ñòàòóñó іíòåðíîâàíèõ ó ×åõîñëîâà÷÷èíі, Ðóìóíії é Ïîëüùі â 
1923–1924 ðð. óêðàїíñüêі âіéñüêîâèêè íàáóëè ñòàòóñó ïîëіòè÷íèõ åìі-
ãðàíòіâ і ðîçñåëèëèñÿ ïî ðіçíèõ êðàїíàõ Єâðîïè, ó ÑØÀ і Êàíàäі.

Ç 1921 ð. äіÿâ Äåðæàâíèé öåíòð ÓÍÐ (ÄÖ ÓÍÐ) íà åìіãðàöії. Éîãî 
ïðàöÿ áóëà ñïðÿìîâàíà íà òå, ùîá äîáèòèñÿ âèçíàííÿ ç áîêó çàõіäíèõ óðÿ-
äіâ і îòðèìàòè âіä íèõ äîïîìîãó äëÿ ïðîïàãàíäèñòñüêèõ, ðîçâіäóâàëüíèõ і 
âіéñüêîâèõ àêöіé íà òåðèòîðії Óêðàїíè ç ìåòîþ ïîâàëåííÿ ðàäÿíñüêîї 
âëàäè. Êåðóâàâ ðîáîòîþ ÄÖ ÓÍÐ Ñ. Ïåòëþðà, à ìіñöÿìè éîãî ðîçòàøó-
âàííÿ ñïî÷àòêó áóëè Òàðíóâ і Ïàðèæ. Ó Ïàðèæі Öåíòð ñïіâïðàöþâàâ ç äè-
ïëîìàòè÷íîþ ìіñієþ ÓÍÐ íà ÷îëі ç Î. Øóëüãèíèì, ÿêó áóëî ñòâîðåíî íà 
îñíîâі óêðàїíñüêîї äåëåãàöії íà Ïàðèçüêіé ìèðíіé êîíôåðåíöії. Ïіñëÿ 
âáèâñòâà Ïåòëþðè â 1926 ð. ÄÖ ÓÍÐ ðîçìіñòèâñÿ ó Âàðøàâі. Î÷îëèâ éîãî 
Ìèêîëà Ëіâèöüêèé. Іñíóâàííÿ ÄÖ ÓÍÐ íà åìіãðàöії (â åêçèëі) ñèìâîëіçó-
âàëî ïðîäîâæåííÿ áîðîòüáè óêðàїíöіâ çà äåðæàâíіñòü.
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Ó 1920-õ ðîêàõ áàãàòî óêðàїíñüêèõ åìіãðàíòіâ
ïåðåїõàëî äî ×åõîñëîâà÷÷èíè, äå áóëè ñïðèÿòëèâі
óìîâè äëÿ äіÿëüíîñòі. Ó Ïðàçі äіÿâ Óêðàїíñüêèé
ãðîìàäñüêèé êîìіòåò, ÿêèé äîïîìàãàâ åìіãðàíòàì
îáëàøòóâàòèñÿ і ðîçâèíóòè äіÿëüíіñòü. Ñåðåä éîãî
êåðіâíèêіâ áóâ Ìèêèòà Øàïîâàë. Êîìіòåò çàñíóâàâ
ó Ïðàçі êóëüòóðíèé öåíòð – «Óêðàїíñüêó õàòó», âіä-
êðèâàâ íàâ÷àëüíі çàêëàäè, çîêðåìà çà ïіäòðèìêè
óðÿäó. Òàê ïî÷àëè ðîáîòó Óêðàїíñüêèé âіëüíèé óíі-
âåðñèòåò ó Ïðàçі òà Óêðàїíñüêà àêàäåìіÿ ñіëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà â Ïîäåáðàäàõ. Ó 1923–1933 ð. ó Ïðàçі
іñíóâàâ Óêðàїíñüêèé âèùèé ïåäàãîãі÷íèé іíñòèòóò,
äå âèêëàäàëè Ä. Àíòîíîâè÷, Ä. Äîðîøåíêî, Ñ. Ðóä-
íèöüêèé, Ñ. Ðóñîâà, Ä. ×èæåâñüêèé, Ë. Áіëåöüêèé.
Óêðàїíñüêèé âèäàâíè÷èé ôîíä ïіäòðèìóâàâ óêðàї-
íîìîâíі âèäàííÿ.

Öåíòðîì óêðàїíñüêîãî ãåòüìàíñüêîãî ðóõó ñòàâ
ìàєòîê Ñêîðîïàäñüêèõ ó áåðëіíñüêîìó ïåðåäìіñòі Âàíçåє. Òóò âіäáóâàëèñÿ
çóñòðі÷і ç óêðàїíñüêèìè ïîëіòè÷íèìè é êóëüòóðíèìè äіÿ÷àìè, íіìåöü-
êèìè ïîëіòèêàìè. Âàæëèâèé îñåðåäîê óêðàїíñüêîї íàóêîâîї é ïîëіòè÷íîї
åìіãðàöії ñôîðìóâàâñÿ ó Âіäíі, äå ïðàöþâàâ ñòâîðåíèé Ì. Ãðóøåâñüêèì
Óêðàїíñüêèé ñîöіîëîãі÷íèé іíñòèòóò. Ó 1919–1923 ðð. ó Âіäíі ïåðåáóâàâ
çàêîðäîííèé óðÿä ÇÓÍÐ íà ÷îëі ç Є. Ïåòðóøåâè÷åì, âèõîäèëà ãàçåòà 
«Óêðàїíñüêèé ïðàïîð». Óêðàїíñüêó åìіãðàöіþ â Àâñòðії ïіäòðèìóâàâ Âіëü-
ãåëüì Ãàáñáóðґ. Â åìіãðàíòñüêèõ îñåðåäêàõ òðèâàëè ãîñòðі äèñêóñії ïðî 
ìàéáóòíє Óêðàїíè, і âîäíî÷àñ âîíè âіäіãðàëè çíà÷íó ðîëü ó ïðîïàãóâàííі 
óêðàїíñüêîї êóëüòóðè і íàöіîíàëüíèõ іíòåðåñіâ çà êîðäîíîì.

Погляд сучасника
До нас приходили німці, росіяни, англійці, американці, французи. Часто за на-

шим столом упереміш звучали різні мови. Звичайно, приїздило також багато україн-
ців з-за кордону й професори, які перебували в Берліні. Багато дипломатів,
науковців, журналістів приходили постійно, деякі впродовж років, і ставали справ-
жніми друзями. Інші з’являлися ненадовго й знову зникали. …Батько запрошував
людей, які його цікавили, до кабінету, щоб там обговорити з ними українські
проблеми, що його хвилювали. Очевидно, саме так неформально і вирішувалось 
багато біжучих українських справ. Або ж присутні як гості іноземні журналісти заці-
кавлювалися українськими питаннями й потім публікували у своїх країнах відповідні
статті… Сторонній людині може здатися, що мама була в тіні мого такого блискучого
і натхненного батька. Насправді це було не так. Вона була цілком сильною і впевне-
ною в собі особистістю. Незадовго до завершення нашого життя в Ванзеє… батько
сказав мені: «Знаєш, без мами мене лише половина».

Отт-Скоропадська О. Спогади мого дитинства // Скоропадський П. Спогади. 
Кінець 1917 – грудень 1918 / гол. ред. Я. Пеленський. Київ–Філадельфія, 1995. С. 406–410.

Запитання і завдання
1. Назвіть основні центри української пореволюційної політичної еміграції. З якими

проблемами, на вашу думку, стикалися українські політичні емігранти?
2. Поміркуйте над способом життя українських емігрантів після поразки Української 

революції та можливостями продовження громадської й наукової роботи.

Павло Скоропадський
з донькою Оленою
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5. Спроби формування системи колективної безпеки в Європі. 
Ліга Націй
Ñïіëüíèì ïðàãíåííÿì ó÷àñíèêіâ Ïàðèçüêîї êîíôåðåíöії áóëî çàáåçïå-

÷åííÿ ìèðó íà íîâèõ і ìіöíèõ çàñàäàõ. Òàê âèíèêëà іäåÿ ñòâîðèòè ìіæíà-
ðîäíó îðãàíіçàöіþ – Ëіãó Íàöіé. Íàéáіëüøå її âіäñòîþâàâ ïðåçèäåíò ÑØÀ 
Âóäðî Âіëñîí. Âіí óâàæàâ, ùî äëÿ óíèêíåííÿ çíà÷íèõ êîíôëіêòіâ ïî-
òðіáíî âðàõîâóâàòè ïîçèöії âñіõ íàðîäіâ, à íå ëèøå âåëèêèõ ãðàâöіâ íà ïî-
ëіòè÷íіé àðåíі. Ñòàòóò Ëіãè Íàöіé áóëî âêëþ÷åíî äî Âåðñàëüñüêîãî é 
іíøèõ ìèðíèõ äîãîâîðіâ. Äàòîþ çàñíóâàííÿ îðãàíіçàöії ââàæàþòü 10 ñі÷íÿ 
1920 ð., êîëè Âåðñàëüñüêèé ìèðíèé äîãîâіð ïіñëÿ ðàòèôіêàöії íàáóâ ÷èí-
íîñòі. Ïåðøèì ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì Ëіãè Íàöіé îáðàíî áðèòàíñüêîãî
äèïëîìàòà Äæåéìñà Åðіêà Äðàìîíäà.

Ó ìåæàõ Ëіãè Íàöіé äіÿëè: àñàìáëåÿ (ùîðі÷íå çіáðàííÿ ïðåäñòàâíèêіâ 
óñіõ êðàїí-ó÷àñíèöü), ðàäà і ñåêðåòàðіàò, ïîñòіéíі é òèì÷àñîâі êîìіñії. 
Ñïî÷àòêó ñòàòóò Ëіãè ïіäïèñàëè 44 êðàїíè, çãîäîì їõ êіëüêіñòü çðîñëà. Äî 
Ëіãè Íàöіé ìàëè ïðàâî âñòóïàòè: äåðæàâè, ÿêі ïіäïèñàëè ìèðíі äîãîâîðè
1919–1920 ðð. ç áîêó ïåðåìîæöіâ; òðèíàäöÿòü íåéòðàëüíèõ ó âіéíі êðàїí, 
ÿêі ïðèєäíàëèñÿ äî îðãàíіçàöії â äâîìіñÿ÷íèé òåðìіí; áóäü-ÿêà íåçàëåæíà 
äåðæàâà, ÿêó ïіäòðèìàëè äâі òðåòèíè ÷ëåíіâ àñàìáëåї. Ïåðåìîæåíі êðàїíè 
äî Ëіãè Íàöіé òèì÷àñîâî íå äîïóñòèëè. Àñàìáëåї ñêëèêàëè ðàç íà ðіê ó 
Æåíåâі, äå â 1930-õ ðîêàõ çáóäîâàíî Ïàëàö íàöіé. Ñòâîðåííÿ Ëіãè Íàöіé 
ñòàëî êðîêîì íà øëÿõó äî єâðîïåéñüêîї іíòåãðàöії.

Ðàäà Ëіãè Íàöіé ìàëà ñêëàäàòèñÿ ç ï’ÿòè ïîñòіéíèõ ÷ëåíіâ (íà ïðàê-
òèöі їõ áóëî ÷îòèðè, áî ÑØÀ äî îðãàíіçàöії íå ââіéøëè) і ÷îòèðüîõ íåïî-
ñòіéíèõ, ÿêèõ îáèðàëè ïî ÷åðçі. Ðàäà ãîòóâàëà äî ðîçãëÿäó âñі ïèòàííÿ 
ùîäî ïіäòðèìàííÿ ìèðó. Çàâäàííÿ Ëіãè Íàöіé âèçíà÷åíî ÿê ñòâîðåííÿ
ñèñòåìè êîëåêòèâíîї áåçïåêè â Єâðîïі, âèðіøåííÿ êîíôëіêòіâ ìіæ äåðæà-
âàìè і ñïіëüíі äії ó âèïàäêó çàãðîçè âіéíè. Ïîñòàíîâè ìàëè áóòè óõâàëåíі 
îäíîñòàéíî, îäíàê äîìàãàòèñÿ öüîãî áóëî ñêëàäíî. Âåëèêі äåðæàâè êîíêó-
ðóâàëè é íå ïîñïіøàëè áðàòè çîáîâ’ÿçàííÿ ïî çàáåçïå÷åííþ ìèðó. Íіõòî 
íå çíàâ, ÿê ðåàãóâàòè íà êîíôëіêòè òà ÿê äіÿòè ó âèïàäêó îäíîñòîðîí-
íüîãî ïîðóøåííÿ äîìîâëåíîñòåé. Öі ïðîáëåìè íàêîïè÷óâàëèñÿ, ïîðîäæó-
âàëè ÿê íåâäîâîëåííÿ, òàê і âіä÷óòòÿ âñåäîçâîëåíîñòі.

Âàæëèâèì åëåìåíòîì ñèñòåìè êîëåêòèâíîї áåçïåêè â Єâðîïі áóëî âðå-
ãóëþâàííÿ âіäíîñèí ç áіëüøîâèöüêîþ Ðîñієþ. Íå äîïóñêàþ÷è áіëüøîâè-
êіâ íà Ïàðèçüêó êîíôåðåíöіþ, êðàїíè Àíòàíòè âñå ùå ïіäòðèìóâàëè áіëèé 
ðóõ. Îäíàê ñïîäіâàííÿ íà øâèäêå ïàäіííÿ áіëüøîâèöüîãî ðåæèìó íå 
ñïðàâäèëèñÿ, òîæ ñåðåä çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ ëіäåðіâ âèíèêëà іäåÿ âñòàíî-
âèòè ñàíіòàðíèé êîðäîí, òîáòî ïіäòðèìàòè íåâåëèêі «áóôåðíі» äåðæàâè 
íà ñõîäі, ÿêі ìàëè ïðîòèäіÿòè ïîøèðåííþ áіëüøîâèçìó é íå äîïóñòèòè ñî-
þçó Íіìå÷÷èíè òà áіëüøîâèöüêîї Ðîñії. Áóëî ïіäïèñàíî ìèðíі äîãîâîðè 
Ôіíëÿíäії, Åñòîíії, Ëèòâè і Ëàòâії, Ïîëüùі ç ÐÑÔÐÐ. Äî êіíöÿ 1921 ð. 
êîðäîíè ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáëіê â Єâðîïі é Àçії áóëî âæå â îñíîâíîìó âè-
çíà÷åíî, ïðîòå ðåñïóáëіêè çàëèøèëèñÿ â ìіæíàðîäíіé іçîëÿöії.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте причини й обставини створення Ліги Націй. Якими були завдання 

цієї міжнародної організації?
2. Поясніть сутність французько-британської ідеї створення «санітарного кордону» 

з більшовицькою Росією, а згодом із СРСР.
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1. Визначте інтереси й цілі «великих» держав світу після Першої світової війни. Чи вда-
лося їм реалізувати мету своєї політики під час повоєнного облаштування світу?

2. Порівняйте становище Німеччини та радянських республік після світової війни. Яке
місце в міжнародних відносинах займала Україна?

3. Зберіть додатковий матеріал на тему «Українська революція в оцінках її діячів». По-
міркуйте про причини поразки та історичне значення Української революції з пер-
спективи облаштування повоєнного світу.

§ 13. Економічний і суспільно-політичний розвиток
країн Західної Європи та Америки

1. Епоха «проспериті» в США
Ó÷àñòü ÑØÀ ó ñâіòîâіé âіéíі ïîêàçàëà òåõíîëîãі÷íі é óïðàâëіíñüêі ïå-

ðåâàãè êðàїíè, à òàêîæ її ãåîïîëіòè÷íі àìáіöії, çàðàäè ÿêèõ ÑØÀ âіäìîâè-
ëèñÿ âіä ïîëіòèêè іçîëÿöіîíіçìó. «14 ïóíêòіâ» Âóäðî Âіëñîíà, ùî áóëè
îãîëîøåíі òîäі, êîëè âèñíàæåíà Єâðîïà ïîäóìêè ãîòóâàëàñÿ äî ìèðó, ùå 
íå óÿâëÿþ÷è ñîáі éîãî îáðèñè, âèîêðåìèëè ïðåòåíçії ÑØÀ íà ëіäåðñòâî â
ïîâîєííîìó ñâіòі. Ïëàí àìåðèêàíñüêîãî ïðåçèäåíòà íå îáìåæóâàâñÿ ñòâî-
ðåííÿì ñèñòåìè ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí, ÿêà á çàïîáіãàëà âіéíàì. Âіí ïðàã-
íóâ ïðîäåìîíñòðóâàòè, ùî ìàéáóòíє íàëåæàòèìå äåìîêðàòè÷íèì êðàїíàì.
Ââàæàþ÷è, ùî ìèð íå âäàñòüñÿ çáóäóâàòè êîøòîì ïåðåìîæåíèõ, Âóäðî
Âіëñîí ñòðèìóâàâ ïðàãíåííÿ Ôðàíöії ïîêàðàòè Íіìå÷÷èíó. Âіí ñòàâ ïåð-
øèì àìåðèêàíñüêèì ïðåçèäåíòîì, ÿêèé ïðèїçäèâ äî Єâðîïè íà òðèâàëі
ïåðåãîâîðè. 14 ëþòîãî 1919 ð., êîëè áóëî óçãîäæåíî ñòàòóò Ëіãè Íàöіé,
ââàæàþòü êóëüìіíàöієþ éîãî ïîëіòè÷íîї êàð’єðè. Ó 1919 ð. Âóäðî Âіëñîí 
ñòàâ ëàóðåàòîì Íîáåëіâñüêîї ïðåìії ìèðó «çà ïðèâíåñåííÿ ôóíäàìåíòàëü-
íîãî çàêîíó ëþäÿíîñòі â ñó÷àñíó ìіæíàðîäíó ïîëіòèêó».

Ïîñèëåííþ ÑØÀ ó ñâіòі ñïðèÿëî óòâåðäæåííÿ ïðèíöèïіâ, íà ÿêèõ çáó-
äîâàíî àìåðèêàíñüêó äåðæàâíіñòü. Ðîçâèòîê êðàїíè âèçíà÷èâ êîìïðîìіñ
ìіæ âіëüíèì ïіäïðèєìíèöòâîì і ïðèâàòíèìè іíіöіàòèâàìè, ç îäíîãî áîêó,
і ñòâîðåííÿì âåëèêèõ êîðïîðàöіé òà óòâåðäæåííÿì ðîëі äåðæàâè ÿê ðåãó-
ëÿòîðà ñîöіàëüíèõ ïðîöåñіâ і ãàðàíòà ñîöіàëüíîãî çàõèñòó – ç äðóãîãî. Äî-
ñòóï äî ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè îòðèìàëî øèðîêå êîëî îñіá, à ñàìà âîíà ìàëà 
äіÿòè çà ïðèíöèïîì âïëèâіâ і ïðîòèâàã. Ïîñèëåííÿ ðîëі äåðæàâè ñóïðîâî-
äæóâàëîñÿ ñòâîðåííÿì ìåõàíіçìіâ êîíòðîëþ äëÿ çàïîáіãàííÿ êîðóïöії é 
áåçêàðíîñòі ÷èíîâíèêіâ. Âóäðî Âіëñîí äîïîâíèâ öі ïіäõîäè àêöåíòîì íà
ðîëі ïðåçèäåíòà ÑØÀ ÿê îñîáèñòîñòі, ÿêà ìîæå âèçíà÷àòè ñòðàòåãіþ ðîç-
âèòêó. Ïіä ÷àñ Ïàðèçüêîї êîíôåðåíöії ïåðåìîæöі é ïåðåìîæåíі âáà÷àëè ó
ÑØÀ âіñü ìàéáóòíüîãî ñâіòîâîãî ïîðÿäêó.

Îäíàê óñåðåäèíі ÑØÀ óñïіõè íà ìіæíàðîäíіé àðåíі ñïðèéìàëè ñòðè-
ìàíî. Êðàїíà, õî÷à é âіääàëåíà âіä îñíîâíîãî òåàòðó äіé, âèõîäèëà ç âіéíè
íåïðîñòî: õîâàëà çàãèáëèõ, ëіêóâàëà âåòåðàíіâ, íå ðîçóìіþ÷è, çà ùî äîâî-
äèòüñÿ ïëàòèòè òàêó öіíó. Ïîëіòè÷íà îïîçèöіÿ çіðâàëà ðàòèôіêàöіþ Âåð-
ñàëüñüêîãî äîãîâîðó. Âóäðî Âіëñîí ñïðîáóâàâ âèïðàâèòè ñèòóàöіþ – ïîїõàâ
øòàòàìè ç àãіòàöієþ, îäíàê ó ïîїçäöі ó íüîãî ñòàâñÿ іíñóëüò. Ó êðàїíі íà-
ðîñòàëî íåâäîâîëåííÿ åêîíîìі÷íîþ êðèçîþ, іíôëÿöієþ, áåçðîáіòòÿì. Óñі
öі òðóäíîùі àìåðèêàíöі ïîâ’ÿçóâàëè ç ó÷àñòþ ó âіéíі. Íåâäîâîëåííÿ âè-
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ÿâëÿëîñÿ â ìàñîâèõ çàâîðóøåííÿõ íà òëі ðàñîâèõ êîíôëіêòіâ. Ó 1919 ð. 
áëèçüêî 5 ìëí ðîáіòíèêіâ âçÿëî ó÷àñòü ó ñòðàéêàõ. Âëàäà âіäïîâіäàëà ñè-
ëîþ, ëÿêàþ÷è ñóñïіëüñòâî áіëüøîâèçìîì.

Ïðåçèäåíòñüêі âèáîðè 1920 ð. Âóäðî Âіëñîí ïðîãîëîñèâ «ãåíåðàëüíèì
ðåôåðåíäóìîì», ÿêèé ìàâ ñõâàëèòè éîãî çîâíіøíüîïîëіòè÷íі çóñèëëÿ. 
Âіí ïіäòðèìóâàâ äåìîêðàòà Äæåéìñà Êîêñà, îäíàê ïðåçèäåíòîì îáðàëè
ðåñïóáëіêàíöÿ Óîððåíà Ãàðäіíãà. ÑØÀ âіäìîâèëèñÿ âіä âñòóïó äî Ëіãè 
Íàöіé òà óêëàëè ñåïàðàòíèé ìèðíèé äîãîâіð ç Íіìå÷÷èíîþ. Âіä ëèñòîïàäà
1921 ð. ïî ëþòèé 1922 ð. ç іíіöіàòèâè ïðåçèäåíòà ÑØÀ âіäáóâàëàñÿ Âà-
øèíãòîíñüêà êîíôåðåíöіÿ çà ó÷àñòі ïðåäñòàâíèêіâ Ôðàíöії, Áðèòàíії, Іòà-
ëії, Íіäåðëàíäіâ, Áåëüãії, Ïîðòóãàëії, ßïîíії. Îñíîâíèì ïèòàííÿì áóëî 
ðîççáðîєííÿ, çîêðåìà âіéñüêîâî-ìîðñüêèõ ñèë, ïðîáëåìè Äàëåêîãî Ñõîäó
é Òèõîîêåàíñüêîãî ðåãіîíó. Ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ ïðî íåíàïàä ó Òèõîìó 
îêåàíі, ðіâíі ìîæëèâîñòі â òîðãіâëі é ïіäïðèєìíèöòâі â Êèòàї.

Âàøèíãòîíñüêà êîíôåðåíöіÿ çàâåðøèëà ïîâîєííå âðåãóëþâàííÿ. Ãàñ-
ëîì Ãàðäіíãà ñòàëî: «Àìåðèêà ïîòðåáóє íå ãåðîїçìó, à îçäîðîâëåííÿ, íå 
ëіêóâàííÿ, à íîðìàëüíîñòі, íå çàíóðåííÿ â іíòåðíàöіîíàëіçì, à ïіäòðèìêè 
òðіóìôóþ÷îãî íàðîäó». Îäíèì ç ïåðøèõ éîãî êðîêіâ áóëî îáìåæåííÿ іì-
ìіãðàöії äî 150 òèñ. îñіá íà ðіê. Ó 1923 ð. Ãàðäіíã ïîìåð. Éîãî íàñòóïíèê 
Êàëâіí Êóëіäæ îáіéíÿâ ïðåçèäåíòñüêó ïîñàäó ÿê âіöå-ïðåçèäåíò, à â 
1924 ð. çäîáóâ ïåðåìîãó íà âèáîðàõ. Íà ìîìåíò ñìåðòі Ãàðäіíãà Êóëіäæ, 
ÿêèé ïîõîäèâ ç ðîäèíè ôåðìåðà, ïåðåáóâàâ ó ðîäèííîìó äîìі â ñåëі, áåç 
çàñîáіâ çâ’ÿçêó, òîæ ïðî ïðåçèäåíòñòâî äîâіäàâñÿ íå âіäðàçó. Ïåðøó ïðè-
ñÿãó âіí ñêëàâ ïåðåä áàòüêîì ïðè ñâіòëі ãàñîâîї ëàìïè.

Ïðåçèäåíòñòâî Êóëіäæà ââіéøëî â іñòîðіþ ÿê åïîõà «ïðîñïåðèòі», 
òîáòî ïðîöâіòàííÿ. Її îçíàêîþ áóëî åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ, ÿêå òîðêíóëîñÿ
íàñàìïåðåä ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ ìåøêàíöіâ êðàїíè, çîêðåìà ñïðèÿëî íà-
ëàãîäæåííþ çàìîæíîї і çðó÷íîї îðãàíіçàöії ïîáóòó. Õî÷à ïîçèòèâíі çìіíè 
ñòàëè âіä÷óòíèìè â ñåðåäèíі 1920-õ ðîêіâ, їõ íå ìîæíà ïîâ’ÿçóâàòè òіëüêè 
ç ïðåçèäåíòàìè-ðåñïóáëіêàíöÿìè. Ôóíäàìåíòîì åêîíîìі÷íîãî ðîçêâіòó 
ñòàëè ïåðåòâîðåííÿ ñó ñïіëüíèõ âіäíîñèí ó êðàїíі ïðîòÿãîì êіëüêîõ äåñÿ-
òèëіòü і âèõіä ÑØÀ íà ìіæíàðîäíó àðåíó, ùî äàëî çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè 
ñïðèÿòëèâó äëÿ áіçíåñó ñâіòîâó êîí’þíêòóðó.

Ó ïåðіîä «ïðîñïåðèòі» äåðæàâà íàäàâàëà ïåðåâàãó ðèíêîâîìó ðåãóëþ-
âàííþ ïіäïðèєìíèöòâà. Îáìåæåííÿ íà êîðïîðàöії áóëî ïîñëàáëåíî, óâå-
äåíî ìèòíèé ïðîòåêöіîíіçì. Çàñîáè ìàñîâîї іíôîðìàöії ôîðìóâàëè 
ïîçèòèâíèé îáðàç ïðîìèñëîâöіâ і ôіíàíñèñòіâ ÿê òâîðöіâ ìàéáóòíüîãî 

Агітатори Ку-клукс-клану перед
вильотом у сільську місцевість

Мешканці Чикаго на руїнах будинків, знищених 
під час погромів. 1919 р.
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Àìåðèêè. Áóëî çíèæåíî ïîäàòêè, îñîáëèâî äëÿ çà-
ìîæíèõ, ñêîðî÷åíî äåðæàâíі âèòðàòè. Öå ñòèìó-
ëþâàëî ïіäïðèєìíèöüêó àêòèâíіñòü. Îáñÿãè
ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ñòðіìêî çðîñòàëè, ïðè-
÷îìó öå ñòîñóâàëîñü ÿê ïðîäóêöії âàæêîї ïðîìèñ-
ëîâîñòі, òàê і ñïîæèâ÷èõ òîâàðіâ. Øâèäêî
ðîçâèâàëèñÿ íîâі ãàëóçі. Âіäáóâàëàñÿ ñòàíäàðòè-
çàöіÿ âèðîáíèöòâà, ïіäïðèєìñòâà ñïåöіàëіçóâà-
ëèñÿ íà âèãîòîâëåííі äåòàëåé. Ïðîäóêòèâíіñòü
ïðàöі çðîñòàëà, à ðîáîòà ñòàâàëà ìåíø âèñíàæëè-
âîþ. Ïіäïðèєìñòâà ïåðåîáëàäíóâàëè âіäïîâіäíî äî
òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó.

Âіçèòíîþ êàðòêîþ àìåðèêàíñüêîãî áіçíåñó 
ñòàëà àâòîìîáіëüíà іìïåðіÿ Ãåíðі Ôîðäà. Âèõîäåöü
іç ñіì’ї іðëàíäñüêèõ åìіãðàíòіâ, Ôîðä ïіäëіòêîì
óòіê ç äîìó, ùîá ïî÷àòè ñàìîñòіéíå æèòòÿ. Ïðà-
öþâàâ іíæåíåðîì-ìåõàíіêîì, à çãîäîì çàñíóâàâ
ïіäïðèєìñòâî ïî âèãîòîâëåííþ ëåãêîâèõ àâòîìîáі-
ëіâ «Ôîðä», ÿêå ïðàöþâàëî ïіä ãàñëîì «àâòîìîáіëü
äëÿ êîæíîãî». Íà ïіäïðèєìñòâàõ Ôîðäà âïåðøå
âèêîðèñòàíî êîíâåєðè äëÿ âèãîòîâëåííÿ òåõíîëî-
ãі÷íî ñêëàäíîї ïðîäóêöії. Éîãî êíèæêó «Ìîє
æèòòÿ òà ðîáîòà» ââàæàþòü îäíèì ç êëþ÷îâèõ âè-
äàíü ïðî áіçíåñ і íàóêîâó îðãàíіçàöіþ ïðàöі, ñèì-
âîëîì «àìåðèêàíñüêîї ìðії».

Íà êіíåöü 1920-õ ðîêіâ ÑØÀ âèðîáëÿëè
áëèçüêî 45 % ñâіòîâîї ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії, òîäі

ÿê Íіìå÷÷èíà – 12 %, Âåëèêà Áðèòàíіÿ – 9 %, Ôðàíöіÿ – 7 %, ÑÐÑÐ –
6 %. Íüþ-Éîðê çàéíÿâ ìіñöå Ëîíäîíà ÿê ñâіòîâèé êðåäèòîð. Çàðïëàòè
çðîñëè ïðèáëèçíî íà òðåòèíó. Ó ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ñâіòó ïіñëÿ âіéíè âіä-
áóëàñÿ äåôëÿöіÿ – ïàäіííÿ öіí íà ñïîæèâ÷і òîâàðè. Óðåãóëþâàííÿ òðóäî-
âîãî çàêîíîäàâñòâà, ãàðàíòóâàííÿ 8-ãîäèííîãî ðîáî÷îãî äíÿ é âіäïî÷èíêó,
çðîñòàííÿ ðіâíÿ æèòòÿ – óñå öå çíÿëî ãîñòðîòó ðîáіòíè÷îãî ïèòàííÿ é çó-
ìîâèëî ïàäіííÿ ïîïóëÿðíîñòі ëіâèõ іäåîëîãіé. Çàâäÿêè ïіäòðèìöі âåëè-
êîãî áіçíåñó îñëàá і ïðàâèé ðóõ. Â àìåðèêàíñüêîìó ñóñïіëüñòâі çìіöíіâ
ñåðåäíіé êëàñ і âêîðіíèëèñÿ ëіáåðàëüíі іäåї.

Åïîõà «ïðîñïåðèòі» íå áóëà ÷àñîì áåç ñîöіàëüíèõ ïðîáëåì. Ïîêè îäíі
áàãàòіëè, іíøі ðîçîðþâàëèñÿ é áіäíіëè. ×åðåç íèçüêі öіíè íà ñіëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêó ïðîäóêöіþ íåçàäîâîëåíèìè áóëè ôåðìåðè. Ó êðàїíі âèáóõàëè
êîðóïöіéíі ñêàíäàëè. Çðîñòàííÿ äîáðîáóòó, íàëàãîäæåííÿ æèòòÿ, ó ÿêîìó 
âæå íå áóëî ìіñöÿ äëÿ âіéíè, ïіäøòîâõóâàëî ëþäåé äî çìіíè öіííîñòåé, äî
ïåðåîðієíòàöії íà ñïîæèâàííÿ, ïîðіâíÿííÿ ñåáå ç іíøèìè â ïëàíі æèòòє-
âîãî óñïіõó, ïіä ÿêèì ðîçóìіëè çáàãà÷åííÿ. Ïðîñòіð äëÿ çëîâæèâàíü âè-
íèê âíàñëіäîê óõâàëåííÿ «ñóõîãî çàêîíó», ÿêèé äіÿâ ó 1920–1933 ðð. 
Ó  ðåçóëüòàòі ðèíîê àëêîãîëþ îïèíèâñÿ â ðóêàõ ìàôії, ÿêà ïîïîâíèëàñÿ
âèõіäöÿìè ç Іòàëії, ùî âòіêàëè âіä ôàøèñòñüêîãî ðåæèìó. Íàæèâàþ-
÷èñü íà àëêîãîëüíîìó áіçíåñі, ìàôіÿ îòðèìàëà ìîæëèâіñòü âïëèâàòè íà
âëàäó. Íàéâіäîìіøèì ãàíãñòåðîì áóâ Àëü Êàïîíå, ùî äіÿâ ó ×èêàãî.
Ó  1920-òі ðîêè ïåðåæèëè ñïëåñê àêòèâíîñòі ðóõè, ÿêі îáèðàëè âîðîãàìè
÷îðíîøêіðèõ àáî іììіãðàíòіâ. Öåé ïåðіîä âіäîìèé òàêîæ ÿê ÷àñ äðóãîãî
Êó-êëóêñ-êëàíó, ÿêèé ó äåÿêèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðåãіîíàõ íàâіòü 
êîíòðîëþâàâ âëàäó.

Калвін Кулідж

Генрі Форд
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Погляд сучасника
Сім’я знає, що не можна жити не по доходу, і навіть діти це знають. Але загалом 

публіка, здається, не може затямити, що не можна жити не по доходах – отримувати 
більше, ніж виробляєш… Позбудьтеся страху й отримаєте впевненість у своїх си-
лах… Люди здаються частіше, ніж їх спіткає невдача. Справа не в нестачі мудрості, 
грошей або просвітлення чи «драйву». Це просто справа крові й поту. Така груба, 
проста й примітивна сила, яку ми називаємо «настирливістю», є некоронованою ко-
ролевою сфери людської дієвості. Люди… бачать успіхи, яких досягли інші, і чомусь 
це видається їм легким. Але факти говорять про інше. Невдачі легкі. Успіх завжди 
важкий. Людина втрачає легко, а добивається успіху, тільки заплативши всім, що в 
неї є, і всім, чим вона є… Якщо людина живе в страху, що милість працедавця змі-
ниться щодо неї, вона повинна вирватися із такої залежності. Працівник може бути 
сам собі начальником. Може статися, що цей новий керівник буде біднішим, ніж той, 
від кого працівник пішов, і що прибутки значно зменшаться, але принаймні він по-
збудеться навислої тіні свого виплеканого страху, а це немало і в грошовому, і в ста-
тусному вимірах. Ще краще для людини працювати над собою й перевершити себе, 
позбувшись своїх страхів у тих обставинах, які є її щоденним тягарем. Треба стати 
вільною людиною в тому місці, де вперше була втрачена свобода. Виграй свій бій 
там, де програв… Піднімайтесь і будьте сміливими.

Форд Г. Моє життя та робота / пер. з англ. У. Джаман. Київ, 2015. С. 274–276.

Запитання і завдання
1. Поясніть взаємозв’язок між зовнішньою та внутрішньою політикою США на зламі 

1910–1920-х років.
2. Назвіть основні принципи епохи «проспериті» в США, визначте позитивні й нега-

тивні ознаки того часу. 

2. Економіка західноєвропейських держав: структурні зміни та 
стабілізація. Англійська та французька демократії в умовах 
соціальних конфліктів і політичної конкуренції
Ãîëîâíèì åêîíîìі÷íèì çàâäàííÿì ó ïåðøі ïîâîєííі ðîêè áóëà âіäáó-

äîâà é ìîäåðíіçàöіÿ ãîñïîäàðñòâà. Îðãàíіçàöіþ âèðîáíèöòâà äèêòóâàâ òåõ-
íі÷íèé і òåõíîëîãі÷íèé ïðîãðåñ: åëåêòðèôіêàöіÿ, ìåõàíіçàöіÿ, ïîÿâà 
íîâèõ ìàòåðіàëіâ. Îñîáëèâî øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèâàëèñÿ íîâі ãàëóçі 
ïðîìèñëîâîñòі – àâòîìîáіëüíà, àâіàöіéíà, õіìі÷íà, ðàäіîòåõíі÷íà. Óòâåð-
äèâñÿ ïîäіë ñâіòó íà «öåíòð» (åêîíîìі÷íî âèñîêîðîçâèíåíі êðàїíè) і «ïå-
ðèôåðіþ» (êðàїíè, ÿêі íàçäîãàíÿëè ëіäåðіâ). Âàæëèâèì ïèòàííÿì ñòàâ 
ïîøóê áàëàíñó ìіæ çàêîíàìè âіëüíîãî ðèíêó é іíòåðåñàìè âåëèêèõ êîð-
ïîðàöіé і ìîíîïîëіé, ÿêі çíèùóâàëè êîíêóðåíòіâ.

Ïіñëÿ âіéíè ÑØÀ òà ßïîíіÿ ïî÷àëè åêîíîìі÷íî âèïåðåäæóâàòè êðàїíè 
Çàõіäíîї Єâðîïè. Îñëàáëåíà âіéíîþ ñòàðà Єâðîïà íå òіëüêè âòðà÷àëà
êîíòðîëü íàä çàîêåàíñüêèìè êîëîíіÿìè, à é âïëèâ íà ïîëіòè÷íó îáñòà-
íîâêó íà êîíòèíåíòі. Òóò äåìîêðàòè÷íі ðåâîëþöії âèÿâèëèñÿ іëþçієþ. Íå 
ìèíàëî é ðîêó, ùîá ó òіé àáî іíøіé êðàїíі ÿêèéñü äèêòàòîð íå ïîðóøóâàâ 
êîíñòèòóöіþ. Îñêіëüêè çàõіäíі äåðæàâè íå ìàëè çìîãè áîðîíèòè ðåæèìè,
ÿêі ñàìі íàäèõíóëè, ó íîâèõ äåðæàâàõ óòâåðäæóâàëàñÿ äóìêà, íіáè çà-
õіäíà äåìîêðàòіÿ íå äëÿ íèõ. Ôіëîñîôè çàãîâîðèëè ïðî òå, ùî Çàõіäíà Єâ-
ðîïà ïåðåñòàє áóòè öåíòðîì ñâіòó, çàêîíîäàâöåì ìîäè, ïåðøîïðîõіäöåì
ïðîãðåñó, ÿêèé äèêòóє іíøèì íîðìè ìîðàëі, ïðàâèëà ïîâåäіíêè, äóõîâíі
öіííîñòі òà ñîöіàëüíі ñòàíäàðòè. Öі íàñòðîї ñôîðìóëþâàâ íіìåöüêèé ôіëî-
ñîô Îñâàëüä Øïåíãëåð ó ïðàöі «Ïðèñìåðê Єâðîïè» (1918 ð.).
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Ó ïåðøі äåñÿòèëіòòÿ ÕÕ ñò. Âå-
ëèêà Áðèòàíіÿ âòðàòèëà ëіäåðñòâî ó 
ñâіòîâіé åêîíîìіöі. Òåìïè åêîíîìі÷-
íîãî ðîçâèòêó ãàëüìóâàëè âіäíîñíî
íèçüêі îáñÿãè âèðîáíèöòâà åëåêòðî-
åíåðãії é îáìåæåííÿ ó çáóòі ñіëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, ïîâ’ÿçàíі ç
âèõîäîì íà çîâíіøíі ðèíêè ÑØÀ.
Ïіä ÷àñ âіéíè êðàїíà çàçíàëà äî-
øêóëüíèõ âòðàò. Áëèçüêî 10 % її íà-
ñåëåííÿ áóëî ìîáіëіçîâàíî, 750 òèñ.
çàãèíóëî. Áðèòàíіÿ âïåðøå ìàëà çî-
âíіøíіé áîðã, íà ïîãàøåííÿ ÿêîãî
éøëî 40 % áþäæåòó. Ìîáіëіçàöіÿ ðå-
ñóðñіâ íà ïîòðåáè âіéíè, äîðîæíå÷à,
íèçüêі çàðïëàòè, áåçðîáіòòÿ ñïðè÷è-
íþâàëè ñîöіàëüíó íàïðóãó.

Ñòàáіëіçóâàòè ñèòóàöіþ âäàëîñÿ óòâîðåíîìó â 1916 ð. êîàëіöіéíîìó
óðÿäó, ÿêèé î÷îëèâ ïðåäñòàâíèê ëіáåðàëüíîї ïàðòії Äåâіä Ëëîéä Äæîðäæ.
Öåé óðÿä íàçèâàëè «âîєííèì êàáіíåòîì». Âіí ïіäòðèìàâ áðèòàíñüêèõ òî-
âàðîâèðîáíèêіâ ìèòíîþ ïîëіòèêîþ, óâіâ ìіíіìàëüíó çàðïëàòó é ïіäâèùèâ
її ðîçìіð, ñòâîðèâ Ôåäåðàöіþ áðèòàíñüêîї ïðîìèñëîâîñòі, ÿêà íàìàãàëàñÿ
ðåãóëþâàòè ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî íà îñíîâі äåðæàâíîãî ïëàíóâàííÿ.
Áóëî âñòàíîâëåíî äåðæàâíèé êîíòðîëü íàä êëþ÷îâèìè ãàëóçÿìè ïðîìèñ-
ëîâîñòі, çîêðåìà âóãіëüíîþ.

Ïіñëÿ âіéíè ïîëіòè÷íà êîàëіöіÿ ðîçïàëàñÿ. Áóëî ïðîâåäåíî âèáîð÷ó ðå-
ôîðìó: ëіêâіäîâàíî êîðïîðàòèâíå ïðåäñòàâíèöòâî, íàäàíî âèáîð÷і ïðàâà ÷î-
ëîâіêàì ñòàðøèì çà 21 ðіê і æіíêàì ïіñëÿ òðèäöÿòè (çà óìîâè âіäïîâіäíîãî
ìàéíîâîãî öåíçó). Ïåðøі ïîâîєííі ïàðëàìåíòñüêі âèáîðè ó Âåëèêіé Áðèòà-
íії âіäáóëèñÿ â ãðóäíі 1918 ð. Ëëîéä Äæîðäæ âіâ âèáîð÷ó êàìïàíіþ ïіä ãàñ-
ëîì «çðîáèòè ç Àíãëії êðàїíó, ÿêà äîñòîéíà ñâîїõ ãåðîїâ». Âіí çáåðіã ïîñàäó
ïðåì’єðà, àëå êëþ÷îâі ïîñòè â óðÿäі äіñòàëèñÿ êîíñåðâàòîðàì. Ëіáåðàëüíà
ïàðòіÿ çàçíàëà ðîçêîëó і âæå íå ïîâåðíóëà ïîïåðåäíüîãî âïëèâó.

Áðèòàíіþ äåñòàáіëіçóâàëà іðëàíäñüêà êðèçà. Ùå â 1914 ð. ïàðëàìåíò
óõâàëèâ çàêîí ïðî ãîìðóë (ñàìîóïðàâëіííÿ) äëÿ Іðëàíäії, îäíàê ÷åðåç âі-
éíó éîãî çàïðîâàäæåííÿ âіäêëàëè. Ó 1916 ð. â Іðëàíäії ñïàëàõíóëî Âåëè-
êîäíє ïîâñòàííÿ і áóëî ïðîãîëîøåíî Іðëàíäñüêó ðåñïóáëіêó. Áðèòàíñüêі
âіéñüêà ïðèäóøèëè ïîâñòàííÿ, îäíàê ó 1919–1921 ðð. ìіæ Іðëàíäñüêîþ
ðåñïóáëіêîþ і Âåëèêîþ Áðèòàíієþ éøëà âіéíà. Ó ãðóäíі 1921 ð. óêëàäåíî 
äîãîâіð ïðî óòâîðåííÿ ñàìîñòіéíîї Іðëàíäñüêîї ðåñïóáëіêè ÿê áðèòàí-
ñüêîãî äîìіíіîíó, à øіñòü ïіâíі÷íèõ ãðàôñòâ (Îëüñòåð) çàëèøèëèñÿ ó
ñêëàäі Îá’єäíàíîãî Êîðîëіâñòâà Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ïіâíі÷íîї Іðëàíäії. Â
Іðëàíäії âèáóõíóâ çáðîéíèé êîíôëіêò ìіæ ïðèõèëüíèêàìè і ïðîòèâíè-
êàìè óãîäè. Іðëàíäñüêà êðèçà ñïðè÷èíèëà âіäñòàâêó óðÿäó Ëëîéä Äæîð-
äæà. Ó 1923 ð. óïåðøå â áðèòàíñüêіé іñòîðії óðÿä ñôîðìóâàëè ëåéáîðèñòè.
Î÷îëèâ éîãî Äæåéìñ Ðàìñåé Ìàêäîíàëüä. Ëåéáîðèñòè ïðîïîíóâàëè ñîöі-
àëüíі ðåôîðìè, çîêðåìà íàöіîíàëіçàöіþ êëþ÷îâèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñòі,
ñêîðî÷åííÿ ðîáî÷îãî äíÿ, ñîöіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ. Îäíàê çðîáèòè ÿêіñü
ñåðéîçíі êðîêè, íå ìàþ÷è áіëüøîñòі â ïàðëàìåíòі, âîíè íå çìîãëè.

Ó 1924–1929 ðð. óðÿä Âåëèêîї Áðèòàíії î÷îëþâàâ êîíñåðâàòîð Ñòåíëі
Áîëäóіí, ñïіââëàñíèê ñòàëåëèâàðíîї ôіðìè, ÿêèé ñôîðìóâàâ íîâèé îáðàç
ïîëіòè÷íîãî ëіäåðà – ïðîñòîãî é âіäêðèòîãî. Óðÿä âòіëþâàâ ïðîãðàìó êîí-

Мешканці Дубліна захищають депутатів 
ірландського парламенту. 1921 р.
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ñåðâàòèâíîãî ðåôîðìіçìó, ÿêó âіäñòîþâàëè «ìîëîäі òîðі». Çàïîðóêîþ åêî-
íîìі÷íîãî çðîñòàííÿ âîíè ââàæàëè ïðèâàòíå ïіäïðèєìíèöòâî çà ïіäòðèìêè
äåðæàâè é çìіöíåííÿ ôіíàíñîâîї ñèñòåìè, ùî ïðèçâåëî äî äåôëÿöії (ìіíі-
ñòðîì ôіíàíñіâ áóâ Âіíñòîí ×åð÷іëëü). Ó 1929 ð. Âåëèêà Áðèòàíіÿ âіäíî-
âèëà äîâîєííі îáñÿãè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà.

Â óðåãóëþâàííі ñîöіàëüíèõ êîíôëіêòіâ âàæëèâó ðîëü âіäіãðàâàëè ïðîô-
ñïіëêè – òðåä-þíіîíè. Âîíè êîîðäèíóâàëè äії, à óðÿä íàìàãàâñÿ íå äîïóñ-
êàòè ìàñîâèõ ïðîòåñòіâ. Ó «÷îðíó ï’ÿòíèöþ» 15 êâіòíÿ 1921 ð. «òðîїñòèé 
ñîþç» òðåä-þíіîíіâ øàõòàðіâ, òðàíñïîðòíèêіâ і çàëіçíè÷íèêіâ âіäìіíèâ çà-
ãàëüíèé ñòðàéê, áî óðÿä ïîãðîæóâàâ íàäçâè÷àéíèì ñòàíîì. Êëîïîòіâ çà-
âäàâàëà âóãіëüíà ãàëóçü. Øàõòè ñòàâàëè çáèòêîâèìè, à âëàñíèêè íå 
âêëàäàëè êîøòè â ìîäåðíіçàöіþ. Ó òðàâíі 1926 ð., êîëè øàõòàðі çàñòðàé-
êóâàëè, ïðîôñïіëêè ïî÷àëè çàãàëüíîíàöіîíàëüíèé ñòðàéê. Äåâ’ÿòü äíіâ 
æèòòÿ êðàїíè çàáåçïå÷óâàëè äîáðîâîëüöі. Óòіì Âåðõîâíèé ñóä âèçíàâ
ñòðàéê íåçàêîííèì, і éîãî äîâåëîñÿ ïðèïèíèòè. Íàñòóïíîãî ðîêó óõâà-
ëåíî çàêîí ïðî òðóäîâі êîíôëіêòè é òðåä-þíіîíè, ÿêèé çîáîâ’ÿçàâ îðãàíі-
çàòîðіâ ñòðàéêіâ ïîïåðåäæóâàòè ïðî íàìіðè, âñòàíîâëþâàâ ÷àñ äëÿ 
ïîðîçóìіííÿ, ïåðåäáà÷àâ øòðàôè é ñóäîâі ïîçîâè ïðîòè ó÷àñíèêіâ íåçà-
êîííèõ ñòðàéêіâ.

Íà ïîëіòè÷íå æèòòÿ Áðèòàíії ìàëè âïëèâ âіäíîñèíè іç ÑÐÑÐ. Äåÿêі
áðèòàíñüêі ïîëіòèêè ââàæàëè, ùî çáëèæåííÿ ç ðàäÿíñüêîþ Ðîñієþ ïðè-
íåñå êðàїíі åêîíîìі÷íó âèãîäó. Ó 1921 ð. óêëàäåíî ðîñіéñüêî-áðèòàíñüêó 
òîðãіâåëüíó óãîäó, à â 1924 ð. ëåéáîðèñòñüêèé óðÿä îôіöіéíî âèçíàâ ÑÐÑÐ. 
Öåé êðîê çàñóäèëè êîíñåðâàòîðè: Äæîðäæ Êåðçîí íàçâàâ éîãî íàéáіëü-
øîþ ïîìèëêîþ â іñòîðії Âåëèêîї Áðèòàíії. Ðàäÿíñüêî-áðèòàíñüêі âіäíî-
ñèíè ïîãіðøèëèñÿ âíàñëіäîê ñòðàéêó 1926 ð. Óðÿä Áîëäóіíà çâèíóâàòèâ 
ÑÐÑÐ ó ïіäðèâíіé äіÿëüíîñòі, ïіäòðèìöі ëіâîðàäèêàëüíèõ ñèë. Íà äîâå-
äåííÿ áóëî îïóáëіêîâàíî çáіðíèêè äîêóìåíòіâ – «Áëàêèòíà êíèãà», «Áіëà 
êíèãà». Ó 1927 ð. Ëîíäîí ðîçіðâàâ äèïëîìàòè÷íі âіäíîñèíè іç ÑÐÑÐ. Іí-
øèì âàæëèâèì êðîêîì ñòàëî ïåðåòâîðåííÿ іìïåðії íà Áðèòàíñüêó ñïіâ-
äðóæíіñòü íàöіé: ó 1926 ð. íà êîíôåðåíöії ïðåì’єð-ìіíіñòðіâ Âåëèêîї 
Áðèòàíії é äîìіíіîíіâ óõâàëåíî Äåêëàðàöіþ Àðòóðà Áàëüôóðà, ÿêà âèçíà-
âàëà ðіâíîïðàâíіñòü Áðèòàíії òà äîìіíіîíіâ.

Ôðàíöіÿ íàëåæàëà äî êðàїí, ÿêі íàéáіëüøå ïîñòðàæäàëè ó ñâіòîâіé 
âіéíі (1,4 ìëí ôðàíöóçіâ áóëî âáèòî,
÷èìàëî ñêàëі÷åíî). Ïåðøî÷åðãîâèì
çàâäàííÿì áóëî ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ïñèõîëîãі÷íà é ñîöіàëüíà ðåàáіëіòàöіÿ
âåëè÷åçíîї àðìії. Ó ðóїíàõ ëåæàâ íàé-
áіëüø åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíèé ïіâ-
íі÷íî-ñõіäíèé ðåãіîí. Ôðàíöіÿ âòðà-
òèëà 40 % іíâåñòèöіé, ìàëà âåëèêèé
çîâíіøíіé áîðã. Ñóïóòíèêîì âèñíà-
æåííÿ êðàїíè ñòàëè âíóòðіøíüîïîëі-
òè÷íі êðèçè: òіëüêè â 1917 ð.
çìіíèëèñÿ ÷îòèðè óðÿäè. Ñòàáіëіçó-
âàòè ñèòóàöіþ âäàëîñÿ óðÿäó Æîðæà
Êëåìàíñî, ÿêîãî íàçâàëè «áàòüêîì ïå-
ðåìîãè». Ïðîâåäåííÿ ìèðíîї êîíôå-
ðåíöії â Ïàðèæі àêöåíòóâàëî ïîâàãó
äî ðîëі Ôðàíöії ó âіéíі. Çà її ðåçóëüòà-
òàìè Ôðàíöіÿ ïîâåðíóëà Åëüçàñ і Ëî-

Загальний страйк у Великій Британії.
1926 р.
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òàðèíãіþ ç ìåòàëóðãіéíèìè é òåêñòèëüíèìè ïіä-
ïðèєìñòâàìè, îòðèìàëà ïðàâî âëàñíîñòі íà Ñààð-
ñüêèé âóãіëüíèé áàñåéí íà 15 ðîêіâ, çäîáóëà ïîíàä
50 % âіä ïðèçíà÷åíèõ Íіìå÷÷èíі ðåïàðàöіé. Ïîïó-
ëÿðíèì ó êðàїíі ñòàëî ãàñëî «Íіìå÷÷èíà çàïëàòèòü 
çà âñå».

Íàïðèêіíöі 1919 ð. âіäáóëèñÿ ïàðëàìåíòñüêі âè-
áîðè. Íàïåðåäîäíі ïðîâåäåíî âèáîð÷ó ðåôîðìó, ÿêà
ââåëà ìàæîðèòàðíî-ïðîïîðöіéíó ñèñòåìó, çàáåçïå-
÷èëà ïåðåâàãó âåëèêèì ïîëіòè÷íèì áëîêàì. Ïåðå-
ìіã ïðàâîöåíòðèñòñüêèé Íàöіîíàëüíèé áëîê, ÿêèé
ïðîïîíóâàâ ïîєäíàòè ôðàíöóçüêó íàöіîíàëüíó іäåþ
іç ñóñïіëüíîþ ñîëіäàðíіñòþ. Éîìó îïîíóâàëè ñîöіà-
ëіñòè, àëå âîíè áóëè ïîñëàáëåíі âíóòðіøíіìè ðîç-
êîëàìè é äèñêóñіÿìè ç êîìóíіñòàìè. Çíàêîâèìè 
ñòàëè âèáîðè ïðåçèäåíòà Ôðàíöії â 1920 ð., ÿêі
ïðîõîäèëè â ïàðëàìåíòі. Êëåìàíñî íåñïîäіâàíî
ïðîãðàâ àêàäåìіêó Ïîëþ Äåøàíåëþ. Öå îçíà÷àëî,
ùî â ñóñïіëüñòâі ñôîðìîâàíî çàïèò íà êîìïðîìіñíå
ëіáåðàëüíå ïðàâëіííÿ. Àëå Äåøàíåëü ïðîáóâ ïðå-
çèäåíòîì êіëüêà ìіñÿöіâ; éîãî çìіíèâ ñîöіàëіñò
Àëåêñàíäð Ìіëüєðàí.

Åêîíîìі÷íå ñòàíîâèùå áóëî íåñòàáіëüíèì. Ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî çàíåïàïàäàëî, öіíè
çðîñòàëè. ×åðåç íèçüêі çàðïëàòè â êðàїíі âèðóâàâ
ñòðàéêîâèé ðóõ. Óðÿäè, ÿêі ÷àñòî çìіíþâàëèñÿ,
íàìàãàëèñÿ ðåàëіçóâàòè àíòèêðèçîâó ïðîãðàìó,
âіäíîâèòè ðèíêîâі âіäíîñèíè. Ïðî ñîöіàëüíèé çà-
õèñò çãàäóâàëè ïіä òèñêîì ïðîòåñòіâ. Áóëî çàïðî-
âàäæåíî 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü, óçàêîíåíî
êîëåêòèâíі òðóäîâі óãîäè. Ïðîáëåìîþ çàëèøàâñÿ
äåôіöèò äåðæàâíîãî áþäæåòó. Ùîá âèðіøèòè її,

Ôðàíöіÿ ïðàãíóëà ïîâåðíóòè êîøòè, іíâåñòîâàíі â Ðîñії, à òàêîæ âèìà-
ãàëà âèïëàò âіä Íіìå÷÷èíè ðåïàðàöіé. Îäíàê ó 1922 ð. íіìåöüêèé óðÿä
çàÿâèâ, ùî ïðèïèíÿє öі âèïëàòè ÷åðåç åêîíîìі÷íó êðèçó. Ó ñі÷íі 1923 ð.
Ôðàíöіÿ âіäðåàãóâàëà îêóïàöієþ Ðóðñüêîї îáëàñòі. ×åðåç áåçêîìïðîìіñ-
íіñòü Ôðàíöії â ïèòàííі ðåïàðàöіé óðÿä ÑØÀ íàäàâàâ ïåðåâàãó êðåäèòó-
âàííþ Íіìå÷÷èíè.

Ó 1924 ð. âíàñëіäîê ïåðåìîãè áëîêó «Êàðòåëü ëіâèõ» óðÿä î÷îëèâ
ðàäèêàë-ñîöіàëіñò Åäóàðä Åððіî. Öåé óðÿä ïðèïèíèâ òèñê íà Íіìå÷÷èíó,
âèçíàâ ÑÐÑÐ. À â 1926 ð. äî âëàäè ïîâåðíóëàñÿ êîàëіöіÿ ïðàâèõ – «Íàöіî-
íàëüíà єäíіñòü», ÿêà ñôîðìóâàëà êàáіíåò ìіíіñòðіâ ïіä êåðіâíèöòâîì äî-
ñâіä÷åíîãî Ðàéìîíà Ïóàíêàðå. Âіí óâіéøîâ â іñòîðіþ ÿê «ðÿòіâíèê
ôðàíêà». Äî êіíöÿ äåñÿòèëіòòÿ ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî âòðè÷і ïåðåâè-
ùèëî äîâîєííèé ðіâåíü, à òåìïè çðîñòàííÿ âäâі÷і âèïåðåäæóâàëè 
ñåðåäíüîєâðîïåéñüêі. Áóëî ñòâîðåíî ÷èìàëî ðîáî÷èõ ìіñöü. Ó öåé ÷àñ ìі-
íіñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Àðіñòèä Áðіàí ñôîðìóëþâàâ îñíîâè çîâíіøíüîïî-
ëіòè÷íîї äîêòðèíè Ôðàíöії, ÿêà ïîëÿãàëà â іäåї ïàí-єâðîïåéñüêîãî
ôåäåðàòèâíîãî îá’єäíàííÿ. Áðіàíà, ëàóðåàòà Íîáåëіâñüêîї ïðåìії ìèðó
1926 ð. (ðàçîì ç Ãóñòàâîì Øòðåçåíàíîì, ìіíіñòðîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ Íі-
ìå÷÷èíè; çà íàëàãîäæåííÿ ôðàíöóçüêî-íіìåöüêîãî äіàëîãó), ââàæàþòü îä-
íèì ç òâîðöіâ єâðîïåéñüêîї іíòåãðàöії.

Арістид Бріан

Поліцейський і дівчинка
в Парижі. 1920-ті роки
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Запитання і завдання
1.  Схарактеризуйте та зіставте економічний розвиток західноєвропейських країн 

після Першої світової війни.
2. Порівняйте внутрішньополітичні процеси у Франції та Великій Британії. Помір-

куйте, якими були історичні корені відмінностей між ними. 

3. Німеччина в період Веймарської республіки. Репараційне 
питання. Німецько-радянське зближення 1920-х років
Åêîíîìіêà Íіìå÷÷èíè ïіñëÿ âіéíè ëåæàëà â ðóїíàõ. Âàæêèìè áóëè 

óìîâè Âåðñàëüñüêîãî äîãîâîðó: ëèøå íà ðåïàðàöіéíі âèïëàòè ïåðåäáà÷à-
ëîñÿ ùîðîêó âіääàâàòè ñóìó, ÿêà âòðè÷і ïåðåâèùóâàëà âàëîâèé íàöіî-
íàëüíèé ïðîäóêò. Ùå ãіðøèì áóâ íàñòðіé âèñíàæåíîãî âіéíîþ ñóñïіëüñòâà, 
ÿêå çàçíàëî ïîðàçêè. Âèçíàííÿ Íіìå÷÷èíè íà Ïàðèçüêіé êîíôåðåíöії єäè-
íèì âèíóâàòöåì âіéíè, îáòÿæåííÿ її ïîêàðàííÿìè áóëî ñïðèéíÿòî â êðà-
їíі ÿê ãëèáîêó íåñïðàâåäëèâіñòü, áàãàòî êèì – ÿê îñîáèñòó òðàãåäіþ. Ñàìå 
öå âіä÷óòòÿ ëÿãëî â îñíîâó ðåâàíøèñòñüêèõ íàñòðîїâ.

31 ëèïíÿ 1919 ð. Óñòàíîâ÷і çáîðè óõâàëèëè Âåéìàðñüêó êîíñòèòóöіþ. 
Íіìå÷÷èíà ñòàëà ôåäåðàöієþ çåìåëü іç ïðåäñòàâíèöüêèìè îðãàíàìè – 
ëàíäòàãàìè і äâîïàëàòíèì ïàðëàìåíòîì. Áіëüøі ïîâíîâàæåííÿ ìàëà 
íèæíÿ ïàëàòà – Ðåéõñòàã, ÿêó îáèðàëè íà ÷îòèðè ðîêè íà ïðÿìèõ, çàãàëü-
íèõ, òàєìíèõ âèáîðàõ. Ïðàâî ãîëîñó ìàëè âñі ãðîìàäÿíè ç 20-ðі÷íîãî âіêó. 
Âñåíàðîäíèì ãîëîñóâàííÿì íà ñåìèðі÷íèé òåðìіí îáèðàëè ïðåçèäåíòà.
Âіí ïðèçíà÷àâ ãîëîâó óðÿäó – ðåéõñêàíöëåðà, áóâ ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì, 
ïðåäñòàâëÿâ êðàїíó íà ìіæíàðîäíіé àðåíі, ìàâ ïðàâî ââîäèòè íàäçâè÷àé-
íèé ñòàí. Êîíñòèòóöіÿ ïðîãîëîøóâàëà ðіâíіñòü ïåðåä çàêîíîì, îñîáèñòі 
ñâîáîäè, íåäîòîðêàííіñòü îñîáè é æèòëà, òàєìíèöþ ëèñòóâàííÿ, âіäîêðåì-
ëåííÿ öåðêâè âіä äåðæàâè, îáîâ’ÿçêîâó øêіëüíó îñâіòó.

Òâîðöі Âåéìàðñüêîї ðåñïóáëіêè, ëіäåðîì ÿêèõ áóâ ïðîìèñëîâåöü Âàëü-
òåð Ðàòåíàó, íàìàãàëèñÿ íàëàãîäèòè ìèðíå æèòòÿ. Âîíè ïðîïîíóâàëè ïî-
ãîäèòèñÿ ç ïîðàçêîþ, íàëàãîäèòè âіäíîñèíè іç çàõіäíîєâðîïåéñüêèìè 
êðàїíàìè. Äëÿ ïðîïàãàíäè öèõ іäåé çàëó÷àëè іíòåëåêòóàëіâ, æóðíàëіñòіâ,
ïèñüìåííèêіâ, íàóêîâöіâ. Àâòîðè Âåéìàðñüêîї êîíñòèòóöії îäíèìè ç ïåð-
øèõ ó ñâіòі âіäіéøëè âіä ëіáåðàëüíèõ ïðèíöèïіâ і ñïðîáóâàëè ñòâîðèòè ñî-
öіàëüíî îðієíòîâàíó äåìîêðàòè÷íó äåðæàâó. Îäíàê åôåêò âèÿâèâñÿ
ïðîòèëåæíèì âіä î÷іêóâàíîãî.

Âòіëèòè ïëàíè íå äàâàëà íàñàìïåðåä ìàòåðіàëüíà ñêðóòà. Óðÿä âäàâñÿ
äî ãðîøîâîї åìіñії. Êðàїíó çàõëåñíóëà ãіïåðіíôëÿöіÿ. Öèì ñêîðèñòàëèñÿ
ïðàâі íàöіîíàëіñòè÷íі ïàðòії. Їõíüîþ ñîöіàëüíîþ áàçîþ áóëè ÿê іäåéíі 
ïðèõèëüíèêè, òàê і ðîç÷àðîâàíі, âåòåðàíè âіéíè, ÿêі íå çíàéøëè ñåáå â 
ìèðíîìó æèòòі. Ó áåðåçíі 1920 ð. âîíè â÷èíèëè çáðîéíèé çàêîëîò. Ó Áåð-
ëіí óâіéøëè îçáðîєíі äîáðîâîëü÷і êîðïóñè (ôðàéêîðè). Âîíè ñïðîáóâàëè
ñôîðìóâàòè âëàäó, àëå óðÿä âіäíîâèâ êîíòðîëü íàä ñèòóàöієþ. Íåçàêîííі
çáðîéíі ôîðìóâàííÿ áóëî çàáîðîíåíî. Âèíÿòêîì ñòàëà Áàâàðіÿ, êóäè ïî-
÷àëè ñòіêàòèñÿ ëåãіîíåðè ç óñієї Íіìå÷÷èíè. Ïіä âèãëÿäîì ñïîðòñìåíіâ і 
ëіñîðóáіâ їõ ðîçìіùóâàëè â òàáîðàõ.

Ñïðîáè Íіìå÷÷èíè ïåðåãëÿíóòè ñóìè é òåðìіíè âèïëàò íåïîñèëüíèõ 
ðåïàðàöіé íå ìàëè óñïіõó ÷åðåç ïîçèöіþ Ôðàíöії. Íàñëіäêè âèÿâèëèñÿ äëÿ 
çàõіäíèõ êðàїí íåñïîäіâàíèìè: 16 êâіòíÿ 1922 ð. ó Ðàïàëëî ïîáëèçó Ãåíóї 
ïіä ÷àñ êîíôåðåíöії, íà ÿêіé çàõіäíі êðàїíè âèìàãàëè âіä ÑÐÑÐ âèçíàòè 
áîðãè Ðîñії, ïіäïèñàíî ðàäÿíñüêî-íіìåöüêó óãîäó. Êðàїíè âіäìîâèëèñÿ âіä 
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âîєííèõ áîðãіâ і ðåïàðàöіé, âñòàíîâèëè äèïëîìàòè÷íі âіäíîñèíè. Íіìå÷-
÷èíà ñòàëà ïåðøîþ çàõіäíîþ äåðæàâîþ, ÿêà âèçíàëà ÑÐÑÐ. Ìåòîþ äîãî-
âîðó áóëî íå äîçâîëèòè Çàõîäó çìіöíþâàòè åêîíîìіêó çà ðàõóíîê
ïåðåìîæåíèõ êðàїí і Ðîñії. Äîãîâіð ïåðåäáà÷àâ ïîæâàâëåííÿ òîðãіâëі. Çà-
ïî÷àòêîâàíî íèçêó òàєìíèõ óãîä ïðî âіéñüêîâå ñïіâðîáіòíèöòâî, íà ïіä-
ñòàâі ÿêèõ íà òåðèòîðії Ðîñії íіìöі âèïðîáîâóâàëè çáðîþ é ãîòóâàëè
âіéñüêîâèõ ñïåöіàëіñòіâ.

Íåâäîâçі ïіñëÿ Ðàïàëëüñüêîãî äîãîâîðó âіä òåðîðèñòè÷íîãî çàìàõó çà-
ãèíóâ Ðàòåíàó. Öÿ ñìåðòü ñïðè÷èíèëà âàêóóì ó âëàäі: íіõòî íå ïîñïіøàâ 
áðàòè âіäïîâіäàëüíіñòü çà ìіæíàðîäíі çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿêі áóëî íåìîæëèâî
âèêîíàòè. Ó ñі÷íі 1923 ð. ðåïàðàöіéíà êîìіñіÿ çàÿâèëà, ùî Íіìå÷÷èíà
çóìèñíå çàòðèìóє ðåïàðàöіéíі âèïëàòè. Ïіñëÿ öüîãî â Ðóðñüêó îáëàñòü
áóëî ââåäåíî ôðàíöóçüêî-áåëüãіéñüêі âіéñüêà. Óðÿä Âіëüãåëüìà Êóíî çà-
êëèêàâ íіìöіâ äî ïàñèâíîãî ñïðîòèâó é îãîëîñèâ «ïîëіòèêó êàòàñòðîôè», 
ùî ïîëÿãàëà â ïîâíіé âіäìîâі Íіìå÷÷èíè âіä ìіæíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü і
ðåïàðàöіéíèõ âèïëàò. Іíôëÿöіÿ ñòàëà íåêîíòðîëüîâàíîþ.

Ó òàêèõ óìîâàõ çðîñëà ïîïóëÿðíіñòü åêñòðåìіñòіâ. Ó ïîëå çîðó çàìîæ-
íèõ ïðîìèñëîâöіâ ïîòðàïèëè íàöіîíàë-ñîöіàëіñòè÷íі óãðóïîâàííÿ, çî-
êðåìà Íіìåöüêà ðîáіòíè÷à ïàðòіÿ, óòâîðåíà â 1919 ð. ïіä êåðіâíèöòâîì
ñëþñàðÿ ìþíõåíñüêèõ çàëіçíè÷íèõ ìàéñòåðåíü Àíòîíà Äðåêñëåðà é î÷î-
ëåíà çãîäîì єôðåéòîðîì ó âіäñòàâöі Àäîëüôîì Ãіòëåðîì. Íåâäîâçі ïàðòіþ
áóëî ïåðåéìåíîâàíî íà Íàöіîíàë-ñîöіàëіñòè÷íó ðîáіòíè÷ó ïàðòіþ Íіìå÷-
÷èíè (ÍÑÐÏÍ). Ó ïàðòії ç’ÿâèëèñÿ ìîãóòíі ïîêðîâèòåëі – íàïіâëåãàëüíèé
îêóëüòíèé «Ãåðìàíñüêèé îðäåí». Âіí âèñòóïàâ çà äóõîâíå îíîâëåííÿ ëþä-
ñòâà íà îñíîâі ðàñîâîї ієðàðõії, íàäàâàâ ïðіîðèòåò іððàöіîíàëüíîìó â ïîëі-
òè÷íіé ïîâåäіíöі é ïîøóêàì ìåñії. Åìáëåìîþ îðäåíó ñòàëà ñâàñòèêà – äàâ-
íіé ñèìâîë ðóõó ñîíöÿ, ùî ïîєäíóâàâ àðіéñüêі ìіñòè÷íі òðàäèöії ç ãåðîї-
êîþ äàâíüîãåðìàíñüêèõ Íіáåëóíãіâ. Îäíèì іç ÷ëåíіâ îðäåíó, ÿêîìó êèíóâñÿ
â î÷і ìîëîäèé Ãіòëåð, áóâ Àëüôðåä Ðîçåíáåðґ. Ó ðàìêàõ ÍÑÐÏÍ ïî÷àëè
ñòâîðþâàòè øòóðìîâі çàãîíè (ÑÀ).

Ïіä ÷àñ Ðóðñüêîї êðèçè öå ñåðåäîâèùå ïëàíóâàëî çàõîïèòè âëàäó. Àëå
òîäі ãîðó âçÿëè öåíòðèñòñüêі ñèëè. Óðÿä Ãóñòàâà Øòðåçåìàíà âçÿâ êóðñ íà
ïîðîçóìіííÿ іç çàõіäíîєâðîïåéñüêèìè êðàїíàìè. Îñêіëüêè óðÿä ïіäòðè-
ìàëà àðìіÿ, âèñòóï áóëî âіäìіíåíî. Ïîäії âèéøëè ç-ïіä êîíòðîëþ òіëüêè â
Áàâàðії. Òóò ó ëèñòîïàäі 1923 ð. áîéîâèêè ÍÑÐÏÍ âçÿëè â çàðó÷íèêè âіä-
âіäóâà÷іâ ïèâíîãî áàðó (çâіäñè íàçâà «ïèâíèé ïóò÷») é îãîëîñèëè ïî÷àòîê

Черга за продуктами в Берліні. 1923 р. Французькі війська в Рурі
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«íàöіîíàëüíîї ðåâîëþöії». Їõ ìàðø íà âóëèöÿõ Ìþíõåíà ðîçіãíàëà ïîëі-
öіÿ, à ëіäåðіâ ÍÑÐÏÍ çàñóäèëè äî íåâåëèêèõ ñòðîêіâ óâ’ÿçíåííÿ.

Íà Ëîêàðíñüêіé êîíôåðåíöії 1925 ð. ìіíіñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Øòðå-
çåìàí óðåøòі-ðåøò âèâіâ Íіìå÷÷èíó ç ìіæíàðîäíîї іçîëÿöії. Íіìå÷÷èíà 
âèçíàëà êîðäîí ç Ôðàíöієþ, àëå çàëèøèëà çà ñîáîþ ïðàâî íà ïåðåãëÿä 
ñõіäíèõ êîðäîíіâ ïіä ìіæíàðîäíèì êîíòðîëåì. Öі ðіøåííÿ çàïî÷àòêóâàëè
ïîëіòèêó «óìèðîòâîðåííÿ». Ó 1926 ð. Íіìå÷÷èíà âñòóïèëà äî Ëіãè Íàöіé. 
Åêîíîìі÷íå ñïіâðîáіòíèöòâî ç êðàїíàìè Çàõîäó ñòàëî çàïîðóêîþ âèõîäó 
Íіìå÷÷èíè ç êðèçè, çîêðåìà çàâäÿêè çîâíіøíіì çàïîçè÷åííÿì. Ñåðåäèíà 
1920-õ ðîêіâ ñòàëà ÷àñîì ñòàáіëüíîñòі Âåéìàðñüêîї ðåñïóáëіêè, íàñåëåííÿ 
ÿêîї ïî÷àëî äèâèòèñÿ â ìàéáóòíє ç îïòèìіçìîì. Îäíàê äàâàëè ïðî ñåáå 
çíàòè é òðèâîæíі îçíàêè. Ó 1925 ð. ïðåçèäåíòîì Íіìå÷÷èíè ñòàâ ôåëü-
äìàðøàë Ïàóëü ôîí Ãіíäåíáóðґ, ÿêèé âèãðàâ âèáîðè ïіä ãàñëàìè íіìåöü-
êîãî íàöіîíàëіçìó é çìіöíåííÿ àðìії.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте настрої німецького суспільства після поразки в Першій світовій 

війні.
2.  Проаналізуйте політичний устрій Веймарської республіки та поміркуйте про 

взаємозв’язок між економічними негараздами й зародженням нацистської ідеології.

З   
   

1. Поміркуйте, чим відрізнялася повоєнна ситуація в країнах-переможницях і перемо-
жених у Першій світовій війні.

2. Визначте причини економічного піднесення країн Західної Європи та США в 
1920-х роках.

3. Проаналізуйте методи й аргументи, які використовували політичні сили країн Захід-
ної Європи та США у боротьбі за владу в 1920-х роках. 

§ 14. Держави Центрально-Східної Європи

1. Економічне і політичне становище Королівства сербів, 
хорватів і словенців, Болгарії, Румунії, Угорщини, Австрії, 
Чехословаччини, Польщі
Äî ñêëàäó Êîðîëіâñòâà ñåðáіâ, õîðâàòіâ і ñëîâåíöіâ óâіéøëè Ñåðáіÿ, 

÷àñòèíà Ìàêåäîíії, ×îðíîãîðіÿ, Õîðâàòіÿ, Ñëîâåíіÿ, Äàëìàöіÿ, Áîñíіÿ,
Ãåðöåãîâèíà, Âîєâîäèíà. Óñüîãî â êðàїíі îïèíèëîñÿ áëèçüêî 12 ìëí ìåø-
êàíöіâ. Ïîíàä 40 % íàñåëåííÿ ñòàíîâèëè ñåðáè. Іäåîëîãîì «Âåëèêîї Ñåð-
áії» áóâ Íіêîëà Ïàøè÷, ÿêèé íåîäíîðàçîâî î÷îëþâàâ óðÿäè. Çãіäíî ç 
äîêòðèíîþ þãîñëîâ’ÿíñòâà ñåðáè, õîðâàòè і ñëîâåíöі áóëè ïðîãîëîøåíі 
єäèíèì òðèіìåííèì íàðîäîì. Íà îñíîâі äîãîâîðіâ 1920–1921 ðð. ìіæ Êî-
ðîëіâñòâîì ñåðáіâ, õîðâàòіâ і ñëîâåíöіâ, Ðóìóíієþ é ×åõîñëîâà÷÷èíîþ 
áóëî ñòâîðåíî âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé áëîê – Ìàëó Àíòàíòó.

Áàãàòîíàöіîíàëüíèé і ðåëіãіéíèé ñêëàä íàñåëåííÿ çóìîâëþâàâ ïàð-
òіéíó ðіçíîìàíіòíіñòü. Íàïðèêіíöі 1920 ð. âіäáóëèñÿ âèáîðè äî ïàðëà-
ìåíòó – Óñòàíîâ÷îї Ñêóïùèíè. Ïåðåìîãó çäîáóëè ïàðòії, ÿêі âіäñòîþâàëè 
óíіòàðíó äåðæàâó é ñåðáñüêó ïåðøіñòü. 28 ÷åðâíÿ 1921 ð. óõâàëåíî Âèäî-
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âäàíñüêó êîíñòèòóöіþ, ÿêà çàïî÷àòêóâàëà ìîíàðõіþ íà ÷îëі іç ñåðáñüêîþ
äèíàñòієþ Êàðàãåîðãієâè÷іâ. Çàêîíîäàâ÷à âëàäà íàëåæàëà Íàðîäíіé Ñêóï-
ùèíі, ÿêó îáèðàëè çàãàëüíèì, ïðÿìèì і òàєìíèì ãîëîñóâàííÿì ÷îëîâіêè,
ùî äîñÿãíóëè 21-ðі÷íîãî âіêó. Æіíêè é âіéñüêîâîñëóæáîâöі âèáîð÷èõ
ïðàâ íå îòðèìàëè. Êîðîëü çàòâåðäæóâàâ çàêîíè, ñêëèêàâ і ðîçïóñêàâ ïàð-
ëàìåíò, ïðèçíà÷àâ ïðåì’єð-ìіíіñòðà і êåðіâíèêіâ ìіñöåâèõ àäìіíіñòðàöіé 
(âåëèêèõ æóïàíіâ). Êîíñòèòóöіÿ çàêðіïèëà ïåðåâàãó ñåðáіâ. Іíøі íàðîäè
ìîãëè âіäñòîþâàòè ñâîї іíòåðåñè ÷åðåç çàãàëüíі ãðîìàäÿíñüêі ïðàâà. Êîìó-
íіñòè÷íèé ðóõ, äіÿ÷і ÿêîãî â÷èíèëè íèçêó çàìàõіâ íà âèñîêîïîñàäîâöіâ,
áóëî ïðèäóøåíî.

Êîðîëіâñòâî ñåðáіâ, õîðâàòіâ і ñëîâåíöіâ áóëî àãðàðíîþ êðàїíîþ іç çà-
ëèøêàìè ôåîäàëüíîї îðãàíіçàöії ãîñïîäàðñòâà. Öі çàëèøêè ëіêâіäîâàíî:
ðîçìіðè çåìëåâîëîäіíü îáìåæåíî, à êîíôіñêîâàíі óãіääÿ ïåðåõîäèëè â äåð-
æàâíèé ôîíä і ïåðåðîçïîäіëÿëèñÿ ìіæ íåçàìîæíèìè. Òà âñå æ êðàїíà çà-
ëèøàëàñÿ áіäíîþ, ùî çìóøóâàëî áàãàòüîõ її ìåøêàíöіâ åìіãðóâàòè çà
êîðäîí. Áóëî óõâàëåíî íèçêó ñîöіàëüíèõ çàêîíіâ: çàïðîâàäæåíî 8-ãîäèí-
íèé ðîáî÷èé äåíü, ëåãàëіçîâàíî ïðîôñïіëêè, âіäêðèòî ïîíàä òèñÿ÷ó ïіä-
ïðèєìñòâ, àëå âñå æ áåçðîáіòòÿ çàëèøàëîñÿ âèñîêèì.

Îñíîâíà ëіíіÿ âíóòðіøíüîïîëіòè÷íîї áîðîòüáè â êîðîëіâñòâі ïðîõîäèëà
ìіæ ïðèõèëüíèêàìè óíіòàðèçìó é ôåäåðàëіçìó, ñåðåä ÿêèõ êëþ÷îâó ðîëü
âіäіãðàâàëè õîðâàòè. Ó ïîâîєííі ðîêè çìіíèëîñÿ áëèçüêî äâàäöÿòè óðÿ-
äіâ. Ìіñöåì çàïåêëèõ ïîëіòè÷íèõ äåáàòіâ ñòàëà Íàðîäíà Ñêóïùèíà. Ñàìå
â її ñòіíàõ ðîçіãðàëèñÿ äðàìàòè÷íі ïîäії. Ó ÷åðâíі 1928 ð. ñåðáñüêèé ðà-
äèêàë çàñòðåëèâ òðüîõ õîðâàòñüêèõ äåïóòàòіâ, ñåðåä ÿêèõ áóâ ëіäåð õîð-
âàòñüêîãî ðóõó Ñòåïàí Ðàäè÷. Ïіñëÿ öüîãî ôåäåðàëіñòè âіäêëèêàëè
äåïóòàòіâ. Íà ïіêó ïîëіòè÷íîї êðèçè â 1929 ð. êîðîëü Îëåêñàíäð Êàðà-
ãåîðãієâè÷ ñêàñóâàâ êîíñòèòóöіþ, ðîçïóñòèâ ïàðëàìåíò і ïåðåáðàâ ïî-
âíîòó âëàäè â êðàїíі.

Áîëãàðії ñâіòîâà âіéíà ïðèíåñëà ãіðêîòó ïîðàçêè. Ç ïåðåìîæåíèõ êðàїíї
âîíà єäèíà çáåðåãëà ìîíàðõіþ. Ïіñëÿ ïіäïèñàííÿ Íåéїñüêîãî äîãîâîðó
êðàїíà âòðàòèëà áëèçüêî äåñÿòîї ÷àñòèíè òåðèòîðії, âèõіä äî Åãåéñüêîãî
ìîðÿ, ñïëà÷óâàëà ðåïàðàöії, îáìåæèëà âіéñüêî. Ó êðàїíі âèðóâàâ ñòðàéêî-
âèé ðóõ, çðîñòàëà ïîïóëÿðíіñòü ëіâèõ. Ðåôåðåíäóì ïðî ïîêàðàííÿ âèíó-
âàòöіâ ó âіéñüêîâèõ ïîðàçêàõ ùå áіëüøå ïîñëàáèâ ïðàâі ñèëè.
Ó 1920–1923 ðð. ïðè âëàäі áóâ óðÿä Àëåêñàíäðà Ñòàìáîëіéñüêîãî, єäèíèé
ó òîãî÷àñíіé Єâðîïі óðÿä, óòâîðåíèé ñåëÿíñüêîþ ïàðòієþ – Áîëãàðñüêèì
çåìëåðîáñüêèì íàðîäíèì ñîþçîì. Óðÿä ìàâ íàìіð óñòàíîâèòè «ñåëÿíñüêó
äåìîêðàòіþ», ïðîâіâ àãðàðíó ðåôîðìó, ïіäòðèìóâàâ êîîïåðàöіþ.

Óðÿä Ñòàìáîëіéñüêîãî íå ïîñïіøàâ ñêàñîâóâàòè âіéñüêîâèé ñòàí, çàñòî-
ñîâóâàâ öåíçóðó, êîíòðîëþâàâ ãðîìàäñüêó àêòèâíіñòü. Íèçêîþ çàêîíіâ îá-
ìåæåíî îñîáèñòі ñâîáîäè, ââåäåíî òðóäîâó ïîâèííіñòü, ïðàâî âіä÷óæåííÿ
ïðèâàòíèõ áóäèíêіâ äëÿ ïîòðåá äåðæàâè. Íà çàìîæíèõ íàêëàëè ïîäàòêè.
Ïî÷àëîñÿ çðîùåííÿ äåðæàâíîãî é ïàðòіéíîãî àïàðàòó, à öàð Áîðèñ ІІІ
âòðà÷àâ âàæåëі óïðàâëіííÿ. Ó 1923 ð. òâîð÷à é іíòåëåêòóàëüíà åëіòà,
îá’єäíàíà â îðãàíіçàöії «Íàðîäíèé çãîâîð», ó ñîþçі ç âіéñüêîâèìè ïіäíÿëà
ïîâñòàííÿ ïðîòè óðÿäó «îðàíæåâîãî áіëüøîâèçìó». Ñòàìáîëіéñüêîãî áóëî
âáèòî. Íîâèé óðÿä î÷îëèâ Àëåêñàíäð Öàíêîâ.

Áîëãàðñüêі êîìóíіñòè ðîçõèòóâàëè ñèòóàöіþ ç ïіäïіëëÿ. Âîíè äіÿëè çà 
ïіäòðèìêè Êîìіíòåðíó, ëіäåðè ÿêîãî õîòіëè ç Áîëãàðії ïî÷àòè äðóãó õâèëþ 
ñâіòîâîї ðåâîëþöії. Ó 1925 ð. ïіä ÷àñ ïîõîâàííÿ âáèòîãî òåðîðèñòàìè ãåíå-
ðàëà Êîíñòàíòèíà Ãåîðãієâà êîìóíіñòè ïіäіðâàëè ñîáîð Ñâÿòîї Íåäіëі â Ñî-
ôії. Òîäі çàãèíóëî ïîíàä 130 îñіá, ó òîìó ÷èñëі êëàñ ëіöåїñòîê. Öі ïîäії 
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ñïðîâîêóâàëè õâèëþ òåðîðó ç áîêó óðÿäó. Öàíêîâ ïіøîâ ó âіäñòàâêó. Íî-
âèé óðÿä Àíäðåÿ Ëÿï÷åâà ïðîâіâ ëіáåðàëüíі ðåôîðìè ïіä ãàñëîì «ñìèðåí-
íîñòі é ìèëîñåðäÿ». Äæåðåëîì íàïðóãè çàëèøèëèñÿ ìàêåäîíñüêі 
îðãàíіçàöії, ÿêі ïðàãíóëè òåðèòîðіàëüíèõ çìіí. Ó ïіâäåííî-çàõіäíèõ ðàéî-
íàõ âîíè ñòâîðèëè äåðæàâó â äåðæàâі, ôîðìóâàëè áîéîâі çàãîíè.

Ðóìóíіÿ, ÿêà çàêіí÷èëà Ïåðøó ñâіòîâó âіéíó íà áîöі Àíòàíòè, ó ðåçóëü-
òàòі Ïàðèçüêîї ìèðíîї êîíôåðåíöії çìîãëà óäâі÷і çáіëüøèòè òåðèòîðіþ
(ïðèєäíàëà Áåññàðàáіþ, Äîáðóäæó, Òðàíñèëüâàíіþ, Áóêîâèíó), íàñåëåííÿ,
ïðîìèñëîâèé ïîòåíöіàë. Çãіäíî ç êîíñòèòóöієþ 1923 ð. Ðóìóíіÿ áóëà êîí-
ñòèòóöіéíîþ ìîíàðõієþ. Êîðîëü Ôåðäèíàíä І (ç 1928 ð. – Êàðîëü ІІ) ìàâ 
øèðîêі ïîâíîâàæåííÿ: ïðèçíà÷àâ óðÿä, ìіã ðîçïóñòèòè ïàðëàìåíò. Âè-
áîð÷å ïðàâî íå ïîøèðþâàëîñÿ íà æіíîê. Êðàїíà çàëèøàëàñÿ àãðàðíîþ, ïî-
ìіùèöüêå çåìëåâîëîäіííÿ áóëî îáìåæåíå, àëå ñåëÿíè íå áóëè çàäîâîëåíі
àãðàðíîþ ðåôîðìîþ.

Íàéâïëèâîâіøèìè ïîëіòè÷íèìè ïàðòіÿìè áóëè Íàöіîíàëüíî-ëіáåðàëüíà
é Íàöіîíàëüíî-ñåëÿíñüêà (öàðàíіñòè). Ëіäåðîì íàöіîíàë-ëіáåðàëіâ áóâ Іî-
íåë Áðåòіàíó, îäèí ç íàéâіäîìіøèõ ïîëіòèêіâ ñâîãî ÷àñó, ÿêèé íåîäíîðà-
çîâî î÷îëþâàâ óðÿä. Ïðî íüîãî ãîâîðèëè, ùî âіí ïðèõîäèòü äî âëàäè, êîëè 
õî÷å, çàëèøàєòüñÿ, äîêè õî÷å, éäå, êîëè çàõî÷å, і çàëèøàє ïіñëÿ ñåáå òîãî, 
êîãî õî÷å. Ïіä ÷àñ âіéíè âіí ñòâåðäæóâàâ, ùî ââіéäå íà ìèðíó êîíôåðåí-
öіþ òіëüêè ïіä ðóêó ç ïåðåìîæöåì. Ðîäèíó Áðåòіàíó ñòàâèëè íà ðіâíі ç êî-
ðîëіâñüêîþ. Äî íàöіîíàë-öàðàíіñòіâ âëàäà ïåðåéøëà íàïðèêіíöі
1920-õ ðîêіâ ïіñëÿ ñìåðòі êîðîëÿ Ôåðäèíàíäà é Іîíåëà Áðåòіàíó. Ïðåì’єðîì 
ñòàâ Þëіó Ìàíіó.

Ðóìóíіÿ áóëà áàãàòîíàöіîíàëüíîþ äåðæàâîþ, ó ÿêіé іíøі íàðîäè 
(óãîðöі, íіìöі, óêðàїíöі, áîëãàðè, єâðåї) ñòàíîâèëè áëèçüêî òðåòèíè íàñå-
ëåííÿ. Ðóìóíñüêà âëàäà íå ñïðèÿëà їõíüîìó íàöіîíàëüíîìó ðîçâèòêó, íà-
äàþ÷è ïåðåâàãó іäåї «Âåëèêîї Ðóìóíії», ùî ïîðîäæóâàëî îïіð. Ó 1919 ð. 
ñïàëàõíóëî ïîâñòàííÿ íà òåðèòîðії Õîòèíñüêîãî é Ñîðîöüêîãî ïîâіòіâ Áåñ-
ñàðàáії. Ó 1924 ð. âèñòóïè ïðîòè ðóìóíñüêîї âëàäè îõîïèëè Іçìàїëüñüêèé 
òà Àêåðìàíñüêèé ïîâіòè. Ó âåðåñíі 1924 ð. ñåëÿíè â Òàòàðáóíàðàõ íà Îäå-
ùèíі ïðîòÿãîì òðüîõ äíіâ óòðèìóâàëè âëàäó. Õîòèíñüêå і Òàòàðáóíàðñüêå 
ïîâñòàííÿ áóëè æîðñòîêî ïðèäóøåíі.

Ñåðåä ïåðåìîæåíèõ ó âіéíі îïèíèëàñÿ Óãîðùèíà. Çà Òðіàíîíñüêèì äî-
ãîâîðîì âîíà âòðàòèëà äâі òðåòèíè òåðèòîðії і áëèçüêî 60 % íàñåëåííÿ, 
ìàëà ñïëàòèòè ðåïàðàöії é ñêîðîòèòè àðìіþ. Âëàäó çîñåðåäèâ ãîëîâíî-
êîìàíäóâà÷ àðìії Ìіêëîø Ãîðòі.
Íàöіîíàëüíі çáîðè âіä íîâèëè ìî-
íàðõіþ, àëå ïèòàííÿ ïðî îñîáó êî-
ðîëÿ çàëèøàëîñÿ âіäêðèòèì. Ïіñëÿ 
êіëüêîõ íåâäàëèõ ñïðîá ïîâåðíóòè 
òðîí Ãàáñáóðґàì Ãîðòі äîìіãñÿ ïðî-
ãîëîøåííÿ ñåáå ðåãåíòîì іç øèðî-
êèìè ïîâíîâàæåííÿìè. Óðÿä ó 
1921–1931 ðð. î÷îëþâàâ íàùàäîê
òðàíñèëüâàíñüêîãî êíÿçіâñüêîãî
ðîäó Іøòâàí Áåòëåí, ÿêèé ñïèðàâñÿ
íà Ïàðòіþ єäíîñòі. Áåòëåí і Ãîðòі 
äîïîâ íþâàëè îäèí îäíîãî. Ïåðøèé
áóâ äîñâіä÷åíèì ïîìіðêîâàíèì ïî-
ëіòèêîì, ìàâ çâ’ÿçêè çà êîðäîíîì;
äðóãèé óõâàëþâàâ òâåðäі ðіøåííÿ.

Міклош Горті
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Âîíè áà÷èëè Óãîðùèíó êðàїíîþ ç àâòîêðàòè÷íèì ïîëіòè÷íèì ðåæèìîì, 
ÿêèé áè ñïèðàâñÿ íà ñîöіàëüíó âåðõіâêó. Âèáîð÷å ïðàâî îõîïëþâàëî
òіëüêè 30 % íàñåëåííÿ. Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ óãîðñüêîї ïîëіòèêè áóâ ïî-
ìіðêîâàíèé íàöіîíàëіçì.

Ïðîãîëîøåíà ðåñïóáëіêîþ Àâñòðіÿ ñòàëà óíіêàëüíèì ïðèêëàäîì ïðàâî-
âîї ïåðåäà÷і âëàäè â óìîâàõ ðåâîëþöії. Ïîâíîâàæåííÿ ìîíàðõà ïåðåáðàëà 
Äåðæàâíà ðàäà, ÿêó óòâîðèëè äåïóòàòè êîëèøíüîãî ïàðëàìåíòó. Ó ëþ-
òîìó 1919 ð. íà çàãàëüíèõ âèáîðàõ äî Óñòàíîâ÷èõ çáîðіâ ïåðåìîãëà Ñî-
öіàë-äåìîêðàòè÷íà ðîáіòíè÷à ïàðòіÿ Àâñòðії. Òèì÷àñîâèé óðÿä î÷îëèâ
Êàðë Ðåííåð. Ïîïóëÿðíèì çàëèøàâñÿ àâñòðîìàðêñèçì. Éîãî ïðèõèëü-
íèêè ïðîïîíóâàëè ïðîâåñòè ñîöіàëüíі ðåôîðìè, óíèêàþ÷è áіëüøîâèöüêèõ
êðàéíîùіâ. Ìàéáóòíþ äåðæàâó âîíè óÿâëÿëè ÿê îá’єäíàííÿ Àâñòðії é Íі-
ìå÷÷èíè àáî ÿê Íàääóíàéñüêó êîíôåäåðàöіþ. Ñåí-Æåðìåíñüêèé äîãîâіð
ïåðåêðåñëèâ öі ïëàíè.

Çãіäíî ç óõâàëåíîþ 1 æîâòíÿ 1920 ð. êîíñòèòóöієþ Àâñòðіÿ ñòàëà ôåäå-
ðàòèâíîþ äåðæàâîþ ç ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêîþ ôîðìîþ ïðàâëіííÿ.
Áóëî çàêðіïëåíî ãðîìàäÿíñüêі ñâîáîäè, áàãàòîïàðòіéíіñòü. Êëþ÷îâà ðîëü
ó ïîëіòèöі ïåðåéøëà äî Õðèñòèÿíñüêî-ñîöіàëüíîї ïàðòії, ëіäåð ÿêîї êàòî-
ëèöüêèé ñâÿùåíèê Іãíàö Çàéïåëü ñòàâ ôåäåðàëüíèì êàíöëåðîì. Éîãî ïðè-
õèëüíèêè âèñòóïàëè çà êîðïîðàòèâíå ñóñïіëüñòâî, ñòâåðäæóâàëè, ùî
ëþäèíà, çáåðіãàþ÷è іíäèâіäóàëüíó ñâîáîäó, ìàє ðîçðàõîâóâàòè íà ïіä-
òðèìêó øèðøîї ãðóïè. Öèìè іäåÿìè ñòâîðåíî ïåðåäóìîâè äëÿ ôàøèçàöії
àâñòðіéñüêîãî ñóñïіëüñòâà. Ïðîòîôàøèñòñüêèìè îñåðåäêàìè ñòàëè çàãîíè
ñàìîîáîðîíè ïî ñåëàõ – õàéìâåðè. Ó äðóãіé ïîëîâèíі 1920-õ ðîêіâ îäíî-
÷àñíî çі ñòàáіëіçàöієþ åêîíîìіêè âіäáóâàëîñÿ çãîðòàííÿ áàãàòîïàðòіéíîї
ñèñòåìè é êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó.

Ó ëèñòîïàäі 1918 ð. ñõâàëåíî òèì÷àñîâó êîíñòèòóöіþ ×åõîñëîâàöüêîї 
Ðåñïóáëіêè. Íàöіîíàëüíі çáîðè ç ïðåäñòàâíèêіâ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, ÿêі äі-
ÿëè äî âіéíè, îäíîãîëîñíî îáðàëè ïðåçèäåíòîì Òîìàøà Ìàñàðèêà é çà-
òâåðäèëè óðÿä «íàöіîíàëüíîї êîàëіöії» íà ÷îëі ç ëіäåðîì ìîëîäî÷åõіâ
Êàðëîì Êðàìàðæåì. Çàïîðóêîþ îáîðîíîçäàòíîñòі êðàїíè ñòàëî ñòâîðåííÿ
ðåãóëÿðíîї àðìії іç ÷åñüêèõ і ñëîâàöüêèõ ëåãіîíåðіâ, ÿêі ïîâåðíóëèñÿ ç
Іòàëії òà Ôðàíöії. Çàâäÿêè ïіäòðèìöі Àíòàíòè óðÿä ×åõîñëîâà÷÷èíè âèðі-
øèâ òåðèòîðіàëüíі ïèòàííÿ íà ñâîþ êîðèñòü. Êîíñòèòóöієþ 1920 ð. ïðîãî-
ëîøåíî ðіâíіñòü ãðîìàäÿí ïåðåä çàêîíîì, äåìîêðàòè÷íі ñâîáîäè. Ïàðëàìåíò
ðåñïóáëіêè – äâîïàëàòíі Íàöіîíàëüíі çáîðè – ôîðìóâàâñÿ íà ïіäñòàâі ïðî-
ïîðöіéíîãî, ðіâíîãî, ïðÿìîãî é òàєìíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà. Íàöіîíàëüíі 
çáîðè îáèðàëè íà ñåìèðі÷íèé òåðìіí ïðåçèäåíòà äåðæàâè іç øèðîêèìè
ïîâíîâàæåííÿìè.

Ó ×åõîñëîâà÷÷èíі äіÿëè äåñÿòêè ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, òîæ óðÿäè áóëè
êîàëіöіéíèìè. Íàéáіëüøі ç íèõ – Ðåñïóáëіêàíñüêà ïàðòіÿ ÷åõîñëîâàöüêèõ 
çåìëåâëàñíèêіâ і äðіáíèõ ñåëÿí, ×åõîñëîâàöüêà íàöіîíàëüíî-äåìîêðà-
òè÷íà ïàðòіÿ (êîëèøíі ìîëîäî÷åõè), Ñëîâàöüêà õðèñòèÿíñüêà íàðîäíà
ïàðòіÿ (ëіäîâöі), Ñóäåòñüêî-íіìåöüêà ïàðòіÿ, Êîìóíіñòè÷íà ïàðòіÿ ×åõî-
ñëîâà÷÷èíè. Âïëèâîâèìè áóëè îá’єäíàííÿ íàâêîëî âіäîìèõ ïîëіòèêіâ, çî-
êðåìà ãðóïà «Ãðàä» (âіä ïðåçèäåíòñüêîї ðåçèäåíöії «Ïðàçüêèé ãðàä»), ÿêà
ñêëàëàñÿ íàâêîëî Òîìàøà Ìàñàðèêà é Åäâàðäà Áåíåøà.

Äî ×åõîñëîâà÷÷èíè âіäіéøëà âåëèêà ÷àñòèíà ïðîìèñëîâèõ ïîòóæíîñ-
òåé Ãàáñáóðçüêîї ìîíàðõії, ùî ïîñïðèÿëî ïîâîєííіé âіäáóäîâі. Áіçíåñ âіä
íіìöіâ òà óãîðöіâ ïîñòóïîâî ïåðåõîäèâ ó ìіñöåâі ðóêè. Ìèòíà ïîëіòèêà
ñòèìóëþâàëà íàöіîíàëüíîãî âèðîáíèêà. Áóëî ââåäåíî íàöіîíàëüíó âà-
ëþòó – êðîíó, ñòàáіëіçîâàíî ôіíàíñîâó ñèñòåìó. Ïðîâіäíå ìіñöå â åêî-
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íîìіöі çàéìàëè âåëèêі ïіäïðèєìñòâà, ÿê-îò 
âіéñüêîâî-ïðîìèñëîâèé êîíöåðí «Øêîäà». Îñîáëè-
âіñòþ ñîöіàëüíîї ñòðóêòóðè áóëî ÷èñëåííå ðîáіòíè-
öòâî. Ó 1930-õ ðîêàõ ×åõîñëîâà÷÷èíà ââіéøëà äî 
äåñÿòêè іíäóñòðіàëüíî ðîçâèíåíèõ êðàїí ñâіòó.
Іñòîðіÿ ×åõîñëîâà÷÷èíè ñòàëà óñïіøíèì ïðè-

êëàäîì ïàðëàìåíòñüêîї äåìîêðàòії â Öåíòðàëü-
íî-Ñõіäíіé Єâðîïі. ×åõîñëîâà÷÷èíó ââàæàëè íàé-
áëèæ÷îþ íàñòóïíèöåþ ìîíàðõії Ãàáñáóðґіâ, äåðæà-
âîþ, ÿêà íàìàãàëàñÿ ñòàòè ñïіëüíèì äîìîì äëÿ
áàãàòüîõ íàðîäіâ. Íà її òåðèòîðії ïðîæèâàëî
13,6 ìëí îñіá, ç-ïîìіæ íèõ ìàéæå 7 ìëí ÷åõіâ, 
2 ìëí ñëîâàêіâ, 3 ìëí íіìöіâ, 750 òèñ. óãîðöіâ, 
460 òèñ. óêðàїíöіâ. ×åñüêі é ñëîâàöüêі ïîëіòèêè äî-
áðîâіëüíî ïîãîäèëèñÿ íà îá’єäíàííÿ. Öåé ñîþç ó 
ïîєäíàííі ç âіäíîñíî òîëåðàíòíèì ñòàâëåííÿì äî 
íàöіîíàëüíèõ êóëüòóð äàâ çìîãó äåðæàâі çìіöíè-
òèñÿ. Íàéâіäîìіøèì äіÿ÷åì Ñëîâà÷÷èíè, ÿêèé âіä-
ñòîþâàâ àâòîíîìіþ, áóâ êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê
Àíäðåé Ãëіíêà. Ó 1927 ð. âіäáóëàñÿ ÷àñòêîâà äå-
öåíòðàëіçàöіÿ êðàїíè, çàïðîâàäæåíî çåìåëüíі
óïðàâëіííÿ (×åõіÿ, Ìîðàâіÿ і Ñіëåçіÿ, Ñëîâà÷÷èíà, 
Ïіäêàðïàòñüêà Ðóñü).

Ïîëіòè÷íå æèòòÿ âіäíîâëåíîї Ïîëüùі áóëî íå-
ñòàáіëüíèì. Ïðîâåäåííÿ ëіíіé ÿê ñõіäíîãî, òàê і çà-
õіäíîãî êîðäîíіâ âèêëèêàëî áåçëі÷ ñóïåðå÷îê.
Òåðèòîðіàëüíі ñóïåðå÷êè áóëè ìіæ Ïîëüùåþ é ×å-
õîñëîâà÷÷èíîþ. Ó 1920 ð. ïîëüñüêі âіéñüêà âñòàíî-
âèëè êîíòðîëü íàä ÷àñòèíîþ Âіëåíñüêîãî êðàþ. Íà 
ñõîäі äî Ïîëüùі áóëî âêëþ÷åíî òåðèòîðії ç åòíі÷-
íîþ áіëüøіñòþ óêðàїíñüêîãî é áіëîðóñüêîãî íàñåëåííÿ. Ìіæâîєííà 
Ïîëüùà, ÿêó íàçèâàþòü Äðóãîþ Ðі÷÷þ Ïîñïîëèòîþ, áóëà øîñòîþ çà âåëè-
÷èíîþ êðàїíîþ â Єâðîïі ç íàñåëåííÿì ïîíàä 27 ìëí îñіá.

Ó 1919–1922 ðð. ïðàöþâàâ Çàêîíîäàâ÷èé ñåéì, à âèêîíàâ÷îþ âëàäîþ 
êåðóâàâ íà÷àëüíèê äåðæàâè – Þçåô Ïіëñóäñüêèé. Ó áåðåçíі 1921 ð. ñåéì 
óõâàëèâ êîíñòèòóöіþ Ïîëüñüêîї Ðåñïóáëіêè, çãіäíî ç ÿêîþ ñòâîðåíî äâî-
ïàëàòíèé ïàðëàìåíò (ñåéì і ñåíàò), ïðîãîëîøåíî ãðîìàäÿíñüêі ïðàâà і ñâî-
áîäè, ãàðàíòîâàíî ïðàâî íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí íà çáåðåæåííÿ ñàìîáóòíîñòі,
ìîâè é êóëüòóðè. Ïàðëàìåíòñüêі âèáîðè 1922 ð. íå ïðèíåñëè áіëüøîñòі 
æîäíіé ïîëіòè÷íіé ñèëі. Ïðåçèäåíòîì Ïîëüùі îáðàíî âèõіäöÿ ç ðîäèíè 
ïîëüñüêèõ çåìëåâëàñíèêіâ ó Ëèòâі, ïðîôåñîðà Ãàáðіåëÿ Íàðóòîâè÷à, ÿêîãî 
ïіäòðèìàëè ïðåäñòàâíèêè íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí. Öåé ðåçóëüòàò íå âëà-
øòóâàâ íàöіîíàëіñòіâ. ×åðåç êіëüêà äíіâ ïіñëÿ ïðèñÿãè Íàðóòîâè÷ çàãèíóâ
âíàñëіäîê òåðîðèñòè÷íîãî çàìàõó. Óðÿäè Ïîëüùі ÷àñòî çìіíþâàëèñÿ. Åêî-
íîìіêó â ñåðåäèíі 1920-õ ðîêіâ äåùî ñòàáіëіçóâàâ óðÿä Âëàäèñëàâà Ãðàá-
ñüêîãî. Òîäі áóëî ââåäåíî ïîëüñüêó âàëþòó – çëîòèé, ïðîâåäåíî àãðàðíó 
ðåôîðìó, ñïðÿìîâàíó íà çìіöíåííÿ ñåðåäíіõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ. Òà 
ïîâíіñòþ îïàíóâàòè ñèòóàöіþ íå âäàëîñÿ.

28 ÷åðâíÿ 1919 ð. Ïîëüùà ïіäïèñàëà òàê çâàíèé ìàëèé Âåðñàëüñüêèé 
äîãîâіð, çà ÿêèì çîáîâ’ÿçàëàñÿ ïîâàæàòè ïðàâà íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí – 
óêðàїíöіâ, єâðåїâ, áіëîðóñіâ, íіìöіâ, ëèòîâöіâ. Îñíîâíі äèñêóñії ç íàöіî-
íàëüíîãî ïèòàííÿ âіäáóâàëèñÿ ìіæ ïðèõèëüíèêàìè Ïіëñóäñüêîãî, ÿêèé 
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âіäñòîþâàâ ïåðåòâîðåííÿ Ïîëüùі íà ôåäåðàòèâíó äåðæàâó, і ïîëüñüêèìè 
íàöіîíàë-äåìîêðàòàìè (åíäåêàìè), ëіäåð ÿêèõ Ðîìàí Äìîâñüêèé íàïîëÿ-
ãàâ íà іíêîðïîðàöії, òîáòî ïîëîíіçàöії íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí. Ïîëіòè÷íà
áîðîòüáà íà òëі åêîíîìі÷íèõ íåãàðàçäіâ і íàöіîíàëüíèõ ðóõіâ, ÿêі ïðîòåñ-
òóâàëè ïðîòè ïîëîíіçàöії, äåñòàáіëіçóâàëà êðàїíó. Ó 1926 ð. Ïіëñóäñüêèé
çà äîïîìîãîþ àðìії çäіéñíèâ âіéñüêîâèé ïåðåâîðîò, ìîòèâóþ÷è éîãî çàãðî-
çàìè ïîëüñüêіé äåðæàâíîñòі. Ó Ïîëüùі áóëî âñòàíîâëåíî àâòîêðàòè÷íèé
ðåæèì, âіäîìèé ÿê ñàíàöіÿ (îçäîðîâëåííÿ).

Запитання і завдання
1. Поміркуйте, які проблеми та історичні виклики часу були спільними для країн Цен-

трально-Східної Європи після світової війни.
2. Проаналізуйте політичні режими країн Центрально-Східної Європи. Визначте 

причини, що зумовлювали перетворення демократичних режимів на автократичні.

2. Становище українців у Польщі, Чехословаччині, Румунії
Óêðàїíöі îïèíèëèñÿ ñåðåä íàðîäіâ, ÿêèì íå âäàëîñÿ çäîáóòè ñàìîñòіéíó

äåðæàâó. Çàõіäíі ðåãіîíè Óêðàїíè ââіéøëè äî ñêëàäó Ïîëüùі, ×åõîñëî-
âà÷÷èíè é Ðóìóíії. Ó æîäíіé іç öèõ äåðæàâ âîíè íå ìàëè ïðÿìîãî äîñòóïó
äî âëàäè. Ïîêè іíøі íàðîäè áóëè ïîãëèíóòі äåðæàâîòâîðåííÿì і ïîäîëàí-
íÿì åêîíîìі÷íîї êðèçè, óêðàїíöі ìóñèëè ïåðåæèòè ïîðàçêó, çіáðàòèñÿ ç
äóìêàìè, ùî ðîáèòè äàëі. Çíà÷íèìè áóëè âòðàòè: ÷èìàëî ïîëіòèêіâ і ãðî-
ìàäñüêèõ äіÿ÷іâ íå ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó, áóëè çìóøåíі åìіãðóâàòè ÷è âіäі-
éøëè âіä ïîëіòèêè, îáèðàþ÷è ñïîêіéíіøі ñôåðè äіÿëüíîñòі. Ó ìåðåæі 
íàöіîíàëüíîãî ðóõó óòâîðèëèñÿ ðîçðèâè. Óòіì ôіçè÷íå é äóõîâíå ñïóñòî-
øåííÿ, ÿêå âіä÷óâàëè óêðàїíöі, ïîєäíóâàëîñÿ ç áàæàííÿì áóäü-ÿêèìè çà-
ñîáàìè äîâåñòè іíøèì ñâîþ æèòòєçäàòíіñòü. Ç ïîðàçêîþ âîíè íå çìèðèëèñÿ.

Íà ïî÷àòêó 1930-õ ðîêіâ ó Ïîëüùі ïðîæèâàëî 4,4 ìëí óêðàїíöіâ. Äî-
ñëіäíèêè ñóìíіâàþòüñÿ â òî÷íîñòі ñòàòèñòèêè і ïðèïóñêàþòü, ùî íàñïðàâäі
їõ áóëî áіëüøå. Óêðàїíñüêі çåìëі ó ñêëàäі Ïîëüùі ñôîðìóâàëèñÿ ç äâîõ
÷àñòèí: Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè, ÿêà ðàíіøå âõîäèëà äî Ãàáñáóðçüêîї ìîíàðõії,
і Çàõіäíîї Âîëèíі, Ïіâäåííîãî Ïіäëÿøøÿ, Ïîëіññÿ і Õîëìùèíè, ÿêі íàëå-
æàëè Ðîñіéñüêіé іìïåðії. Öі ðåãіîíè âіäðіçíÿëèñÿ ìіæ ñîáîþ ïîëіòè÷íèìè
òðàäèöіÿìè. Ãàëè÷èíà áóëà îñåðåäêîì óêðàїíñüêî-ïîëüñüêîãî ïîëіòè÷íîãî
ïðîòèñòîÿííÿ, ÿêå ïåðåéøëî äî ìіæâîєííîї Ïîëüùі. Ãàëè÷èíó ïîäіëåíî

íà òðè âîєâîäñòâà – Ëüâіâñüêå, Ñòàíіñëàâñüêå, Òåð-
íîïіëüñüêå, çà ÿêèìè çàêðіïëåíî íàçâó «Ñõіäíà
Ìàëîïîëüùà». Çàõіäíó Âîëèíü, Ïîëіññÿ, Ïіâäåííå
Ïіäëÿøøÿ òà Õîëìùèíó ðîçäіëåíî ìіæ Ëóöüêèì,
Áðåñòñüêèì і Ëþáëіíñüêèì âîєâîäñòâàìè. Óêðàїí-
ñüêі òåðåíè çàëèøàëèñÿ àãðàðíèìè. Ïåðåðîçïîäіë
ïîìіùèöüêèõ çåìëåâîëîäіíü âіäáóâàâñÿ òàê, àáè
çáіëüøèòè êіëüêіñòü ïîëÿêіâ: çåìåëüíі äіëÿíêè
îòðèìóâàëè ïîëüñüêі êîëîíіñòè – ñåëÿíè é âåòå-
ðàíè âіéíè, òàê çâàíі îñàäíèêè. Óêðàїíöі æ ó ïî-
øóêàõ êðàùîї äîëі âèїæäæàëè çà êîðäîí.

Íà ïî÷àòêó 1920-õ ðîêіâ ïîëüñüêèé óðÿä äåìîí-
ñòðóâàâ ãîòîâíіñòü äî ïîñòóïîê óêðàїíöÿì, îäíàê
÷àñòèíó ïîëіòèêіâ íå ïîëèøàëî ïðàãíåííÿ ïîêà-
ðàòè їõ çà çáðîéíó áîðîòüáó. Òèñÿ÷і óêðàїíöіâ
ïîëüñüêà âëàäà іíòåðíóâàëà çà ó÷àñòü ó âіéíі àáî æ
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çà ïіäîçðîþ â òàêіé ó÷àñòі. Óêðà-
їíöі æ ââàæàëè, ùî âіéíà íå çà-
êіí÷èëàñÿ, à ïåðåéøëà â іíøó
ôàçó. Ó 1921 ð. äî Ãàëè÷èíè ïðè-
áóâ Єâãåí Êîíîâàëåöü, ÿêèé ðà-
íіøå іíіöіþâàâ ñòâîðåííÿ
Óêðàїíñüêîї âіéñüêîâîї îðãàíіçà-
öії (ÓÂÎ), ÿêà ïî÷àëà ïіäïіëüíóї
áîðîòüáó ïðîòè ïîëüñüêîї âëàäè.
×ëåíè îðãàíіçàöії ïіäïàëþâàëè
ìàєòêè ïîëüñüêèõ çåìëåâëàñíè-
êіâ, ðóéíóâàëè àäìіíіñòðàòèâíі
áóäіâëі, â÷èíÿëè çàìàõè. Ó 
1921 ð. ÷ëåí ÓÂÎ Ñòåïàí Ôåäàê ó 
öåíòðі Ëüâîâà ñòðіëÿâ ó Þçåôà
Ïіëñóäñüêîãî і ëüâіâñüêîãî âîє-
âîäó Êàçèìåæà Ãðàáîâñüêîãî, ÿêîãî ïîðàíèâ. Çà âêàçіâêîþ åìіãðàöіéíîãî
óðÿäó Ïåòðóøåâè÷à, óêðàїíöі Ãàëè÷èíè áîéêîòóâàëè ïàðëàìåíòñüêі âè-
áîðè 1922 ð. Çà ïîðóøåííÿ ñîëіäàðíîñòі é çàêëèê ñïіâïðàöþâàòè ç ïîëü-
ñüêîþ âëàäîþ ÷ëåíè ÓÂÎ çàñòðåëèëè ïèñüìåííèêà Ñèäîðà Òâåðäîõëіáà. Ó 
1924 ð. ó â’ÿçíèöі ïіñëÿ êàòóâàíü çàãèíóëà ÷ëåíêèíÿ ÓÂÎ Îëüãà Áàñàðàá.
Іíøîþ âіäïîâіääþ ç áîêó óêðàїíöіâ ñòàâàëè ðіçíі ôîðìè ñàìîîðãàíіçàöії 

â ìåæàõ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíèõ і åêîíîìі÷íèõ òîâà-
ðèñòâ. Íà ñåðåäèíó 1920-õ ðîêіâ âіäíîâèëè äіÿëüíіñòü àáî æ áóëè ñòâîðåíі 
êіëüêà óêðàїíñüêèõ ïàðòіé. Ó 1925 ð. çàñíîâàíî Óêðàїíñüêå íàöіîíàëüíî-
äåìîêðàòè÷íå îá’єäíàííÿ (ÓÍÄÎ), ÿêå áóëî ïðîäîâæåííÿì Óêðàїíñüêîї 
íàöіîíàëüíî-äåìîêðàòè÷íîї ïàðòії. Ïіä éîãî âïëèâîì çàëèøàëàñÿ íàé-
áіëüøà óêðàїíñüêà ãàçåòà «Äіëî». Ëіäåðè ÓÍÄÎ (Ê. Ëåâèöüêèé, І. Êåäðèí-
Ðóäíèöüêèé, Â. Ìóäðèé) ââàæàëè, ùî ïîòðіáíî çàõèùàòè іíòåðåñè
óêðàїíöіâ çàêîííèì, ïàðëàìåíòñüêèì øëÿõîì. Áóëî ñòâîðåíî òàêîæ Óêðà-
їíñüêó ñîöіàëіñòè÷íî-ðàäèêàëüíó ïàðòіþ é Êîìóíіñòè÷íó ïàðòіþ Çàõіäíîї 
Óêðàїíè; äіÿëè ðóñîôіëüñüêі îðãàíіçàöії.

Ïîëüñüêà àäìіíіñòðàöіÿ ñòâîðþâàëà íåñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ óêðàїí-
ñüêîãî íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíîãî æèòòÿ. Ó 1924 ð. óðÿä Âëàäèñëàâà Ãðàá-
ñüêîãî, íåçâàæàþ÷è íà ïðîòåñòè óêðàїíöіâ, âèäàâ çàêîí ïðî äâîìîâíі
óêðàїí ñüêî-ïîëüñüêі øêîëè. Ïіñëÿ çàêðèòòÿ óêðàїíñüêèõ êàôåäð Ëüâіâ-
ñüêîãî óíіâåðñèòåòó â 1921–1925 ðð. äіÿâ Óêðàїíñüêèé òàєìíèé óíіâåðñè-
òåò, ùîïðàâäà, îðãàíіçóâàòè ïîâíîöіííå íàâ÷àííÿ áóëî ñêëàäíî.
Ðîç âèâàëàñÿ ìåðåæà êîîïåðàòèâíèõ îðãàíіçàöіé, íàéáіëüøèìè ç íèõ áóëè 
«Ìàñëîñîþç», «Ñіëüñüêèé ãîñïîäàð». Îðãàíіçàòîðè êîîïåðàòèâíîãî ðóõó 
ââàæàëè, ùî óêðàїíöі ïðîãðàëè áîðîòüáó çà äåðæàâíіñòü ÷åðåç áðàê ðåñóð-
ñіâ, і ïðîïîíóâàëè ïåðåîðієíòóâàòèñÿ íà «îðãàíі÷íó ïðàöþ». Ïðîäîâæó-
âàëè äіÿëüíіñòü «Ïðîñâіòà» і Íàóêîâå òîâàðèñòâî іìåíі Øåâ÷åíêà, 
âèõîäèëà óêðàїíñüêà ïðåñà. Ó 1917 ð. ñòâîðåíî «Ñîþç óêðàїíîê», ÿêèé 
î÷îëþâàëè Єâãåíіÿ Ìàêàðóøêà, Êàòðÿ Ãðèíåâè÷åâà, Îëåíà Ôåäàê-Øåïà-
ðîâè÷, Ìàðіÿ Áà÷èíñüêà-Äîíöîâà, Ìіëåíà Ðóäíèöüêà.

Óêðàїíöі â Ðóìóíії (áëèçüêî 1,5 ìëí) ïðîæèâàëè â Ïіâíі÷íіé Áóêîâèíі, 
Áåññàðàáії і â ìіñöÿõ êîìïàêòíîãî çàñåëåííÿ â Ìàðàìîðîùèíі, Ïіâäåííіé 
Áóêîâèíі, Áàíàòі, Äîáðóäæі. Âëàäà æ óâàæàëà öі òåðèòîðії îäâі÷íî ðóìóí-
ñüêèìè. Â óñіõ ñôåðàõ îôіöіéíîãî æèòòÿ òà â îñâіòі çàïðîâàäæåíî ðóìóí-
ñüêó ìîâó, à óêðàїíöіâ âèçíà÷èëè ÿê «ðóìóíіâ, ÿêі çàáóëè ìîâó ñâîїõ 
ïðåäêіâ». Ó ãðîìàäñüêèõ ìіñöÿõ ç’ÿâèëèñÿ íàïèñè «Ðîçìîâëÿéòå ëèøå ðó-
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ìóíñüêîþ ìîâîþ». Ðóìóíіçîâàíî íàçâè íàñåëåíèõ
ïóíêòіâ і ðîçïî÷àòî ðóìóíіçàöіþ óêðàїíñüêèõ іìåí
і ïðіçâèù. Íà êåðіâíі ïîñàäè ïðèçíà÷àëè ðóìóíіâ.
Ãðîìàäñüêà äіÿëüíіñòü óêðàїíöіâ ïåðåáóâàëà ïіä
ïèëüíèì êîíòðîëåì ñëóæáè áåçïåêè – ñèãóðàíöè.
Ó 1918–1928 ðð. íà Áóêîâèíі і â Áåññàðàáії äіÿâ
âіéñüêîâèé ñòàí. Óêðàїíñüêå íàöіîíàëüíå æèòòÿ â
Ðóìóíії ìàéæå çàâìåðëî.

Ó ×åõîñëîâà÷÷èíі óìîâè äëÿ óêðàїíöіâ áóëè 
ñïðèÿòëèâèìè çàâäÿêè äåìîêðàòè÷íîìó õàðàêòåðó
äåðæàâè, õî÷à é òóò óðÿä íå ïîñïіøàâ іòè íàçó-
ñòðі÷ íàöіîíàëüíèì ìåíøèíàì. Ïðàãà ñòàëà öåí-
òðîì óêðàїíñüêîї ïîëіòè÷íîї åìіãðàöії. Çàêàðïàòòþ
(Ïіäêàðïàòñüêіé Ðóñі) áóëî îáіöÿíî àâòîíîìіþ, ùî-
ïðàâäà, її îáðèñè íå áóëè âèçíà÷åíі. Êåðіâíèê ìіñ-
öåâîї àäìіíіñòðàöії àäâîêàò Ãðèãîðіé Æàòêîâè÷
ïіñëÿ êіëüêîõ íåâäàëèõ ñïðîá ñòâîðèòè àâòîíîìіþ

íà çíàê ïðîòåñòó ïіøîâ ó âіäñòàâêó. Äåðæàâíà âëàäà àðãóìåíòóâàëà çâîëі-
êàííÿ òèì, ùî ìіñöåâå íàñåëåííÿ íå ãîòîâå äî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Іíøèì àð-
ãóìåíòîì áóâ âèñîêèé âіäñîòîê óãîðöіâ, ó ÿêèõ âáà÷àëè çàãðîçó. Òà âñå æ 
ó 1928 ð. Ïіäêàðïàòñüêà Ðóñü îòðèìàëà ñòàòóñ îäíієї ç ÷îòèðüîõ ïðîâіíöіé
×åõîñëîâà÷÷èíè, êîæíà ç ÿêèõ ìàëà ïðåäñòàâ-
íèöüêèé îðãàí. Ç’ÿâèëèñÿ àòðèáóòè äåðæàâ-
íîñòі    – ãіìí «Ïіäêàðïàòñüêі ðóñèíè ïîâñòàíüòå
âіä ãëèáîêîãî ñíó» і ãåðá. Âàæëèâèì äîñâіäîì
äëÿ çàêàðïàòñüêèõ óêðàїíöіâ ñòàëà ó÷àñòü ó âèáî-
ðàõ. Ñòðіìêî çðîñòàëà êіëüêіñòü øêіë, âèíèêëè
íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíі òîâàðèñòâà – óêðàїíîôіëü-
ñüêå «Ïðîñâіòà» é ðóñîôіëüñüêå Òîâàðèñòâî іìåíі
Äóõíîâè÷à, ÿêі âіäêðèâàëè ôіëії, áóäóâàëè «íà-
ðîäíі äîìè». Ñåðåä çàêàðïàòñüêèõ óêðàїíöіâ, ÿêі 
íàçèâàëè ñåáå ðóñèíàìè äîâøå íіæ äåіíäå, òðè-
âàëè äèñêóñії ïðî íàöіîíàëüíó іäåíòè÷íіñòü. Íà-
öіîíàëüíó єäíіñòü ç Óêðàїíîþ âіäñòîþâàëè 
ïåäàãîã Àâãóñòèí Âîëîøèí, ïèñüìåííèê Âàñèëü
Ãðåíäæà-Äîíñüêèé òà іí.

Запитання і завдання
1. Порівняйте становище українців у Польщі, Румунії та Чехословаччині протягом 

1920-х років. 
2. Прочитайте роман Ірини Вільде «Повнолітні діти» та обговоріть на уроці відо-

бражені у творі форми національної дискримінації українців у Румунії. 

З   
   

1. Визначте основні реформи в соціально-економічній сфері, які провели уряди країн
Центрально-Східної Європи після Першої світової війни.

2. Поміркуйте про причини і наслідки терористичних замахів на державних діячів у кра-
їнах Центрально-Східної Європи в 1920-х роках.

3. Схарактеризуйте політику державної влади Польщі, Румунії та Чехословаччини
щодо українців у 1920-х роках.

Ірина Вільде

Мілена Рудницька
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§ 15. Українська СРР в умовах нової економічної 
політики

1. Політико-економічна криза більшовицького режиму. 
Голод 1921–1923 рр.
Ïîëіòèêà «âîєííîãî êîìóíіçìó» ïðèçâåëà äî äåçîðãàíіçàöії åêîíîìіêè

é óðåøòі-ðåøò äî ãîëîäó. Êîëè єâðîïåéñüêі óðÿäè äîëàëè ïîâîєííó êðèçó, 
òðóäíîùі áіëüøîâèêіâ òіëüêè çðîñòàëè, àäæå їõíі äії ñóïåðå÷èëè åêîíî-
ìі÷íèì çàêîíàì, ðåàëіçóâàëèñÿ ÷åðåç íàñèëüñòâî і ðåêâіçèöії. Äåðæàâà íå 
çìîãëà çàìіíèòè ïіäïðèєìöіâ і çåìëåâëàñíèêіâ. Ñïðîáà âñòàíîâèòè êîíòð-
îëü íàä ìіëüéîíàìè äðіáíèõ âèðîáíèêіâ âèÿâèëàñÿ áåçãëóçäîþ. Çíèùåííÿ 
ðèíêîâèõ âіäíîñèí ïîðóøèëî òîâàðîîáìіí ìіæ ìіñòîì і ñåëîì. Ñåëÿíè, 
âòðàòèâøè ñòèìóë âèðîáëÿòè òîâàðè íà ïðîäàæ, ñêîðî÷óâàëè ïîñіâíі
ïëîùі, ïåðåõîäèëè íà íàòóðàëüíå ãîñïîäàðñòâî. Íàéáіëüøå íåâäîâîëåííÿ
ñåëÿí âèêëèêàëà ïðîäðîçâåðñòêà.

Çàãðîçà ãîëîäó â ìіñòàõ çìóøóâàëà áіëüøîâèêіâ çâåðíóòè óâàãó íà 
Óêðàїíó, ÿêó íіÿê íå âäàâàëîñÿ ïіäêîðèòè. Ó ãðóäíі 1920 ð. Ëåíіí ðîçïî-
ðÿäèâñÿ âäàòèñÿ äî íàäçâè÷àéíèõ çàõîäіâ äëÿ ïðèäóøåííÿ â Óêðàїíі ñå-
ëÿíñüêîãî îïîðó, ÿêèé âèçíà÷åíî ÿê «êîíòððåâîëþöіéíèé áàíäèòèçì».
Äëÿ áîðîòüáè іç ñåëÿíàìè âèêîðèñòàíî ÷àñòèíè ×åðâîíîї àðìії ïіä êîìàí-
äóâàííÿì Ìèõàéëà Ôðóíçå. Òèì ÷àñîì ïàðàëі÷ îõîïëþâàâ íîâі ãàëóçі ãîñ-
ïîäàðñòâà. ×åðåç âіäñóòíіñòü ïðîäîâîëüñòâà çóïèíèâñÿ âèäîáóòîê âóãіëëÿ
íà øàõòàõ. Öå ñïðè÷èíèëî çóïèíêó çàëіçíè÷íîãî òðàíñïîðòó: íàâіòü çà-
âàíòàæåíі çåðíîì âàãîíè íå ìîãëè äîїõàòè äî ìіñò. Óòâîðèëîñÿ çàìêíóòå
êîëî: õëіáà íå áóëî ÷åðåç áðàê âóãіëëÿ, à âóãіëëÿ – ÷åðåç áðàê õëіáà.

Ó 1921 ð. â îñíîâíèõ õëіáîðîáíèõ ðàéîíàõ – Ïîâîëæі, íà Ïіâíі÷íîìó 
Êàâêàçі é Ïіâäíі Óêðàїíè áóëà ïîñóõà, îäíàê áіëüøîâèöüêå êåðіâíèöòâî 
âèìàãàëî íàðîùóâàòè îáñÿãè âèëó÷åííÿ õëіáà. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öüîãî 
áіëüøîâèöüêèé óðÿä ïîñèëàâ íà Óêðàїíó ñïåöіàëüíі ïðîäîâîëü÷і àðìії é 
çàãîíè, ñôîðìîâàíі ïåðåâàæíî çà її ìåæàìè і ç ìіñüêîãî íàñåëåííÿ. Òàєì-
íèìè ïîñòàíîâàìè ïåðåäáà÷àëîñÿ âñòàíîâëåííÿ êðóãîâîї ïîðóêè, ðîçñòðіëè 
çàðó÷íèêіâ, ñïàëåííÿ ñіë. Çà íåçäàíèé õëіá ñåëÿí ñóäèëè òðèáóíàëè, ÿêі 
êåðóâàëèñÿ íå çàêîíîì, à òàê çâàíîþ ðåâîëþöіéíîþ çàêîííіñòþ. Êîíôіñêî-
âàíå ïðîäîâîëüñòâî òà ìàéíî ïåðåäàâàëè â ìіñòà, íàñàìïåðåä ó Ðîñіþ, і íà 
ïîòðåáè àðìії. Ïðî ïîòðåáè ñåëÿí Óêðàїíè âçàãàëі íå éøëîñÿ. Âіäïîâіääþ 
ñòàâ øèðîêèé ïîâñòàíñüêèé àíòèáіëüøîâèöüêèé ðóõ, ÿêèé ó 1920–1921 ðð. 
îõîïèâ çíà÷íó ÷àñòèíó Óêðàїíè. Òèì ÷àñîì áіëüøîâèêè âèêîðèñòàëè ãî-
ëîä, ÿêèé òðèâàâ äî 1923 ð., äëÿ ðîçïðàâè іç öèì ðóõîì.

Запитання і завдання
1. Визначте причини політико-економічної кризи  більшовицького режиму.
2. Якою була політика більшовиків щодо українського села на початку 1920-х років?

2. Нова економічна політика
Ïðîáëåìè ç ïðîäîâîëü÷èì çàáåçïå÷åííÿì, ðîçáàëàíñóâàííÿ áіëüøîñòі 

ãàëóçåé íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, ñòðàõ ïåðåä ãîëîäîì ó ìіñòàõ і â àðìії, 
ùî ìіã ïіäøòîâõíóòè íàñåëåííÿ íà áóíò ïðîòè ðàäÿíñüêîї âëàäè, – òà-
êèìè áóëè îñíîâíі àðãóìåíòè, ùî çìóñèëè áіëüøîâèêіâ ïîâåðíóòèñü îá-
ëè÷÷ÿì äî ñåëÿíñòâà é çãîðíóòè ïðîãðàìó íåãàéíîãî êîìóíіñòè÷íîãî 
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áóäіâíèöòâà. Ùîïðàâäà, éîãî âèçíà -
íî íå ïîìèëêîâèì, à ïåðåä÷àñíèì.
Íà Õ ç’їçäі ÐÊÏ(á) â áåðåçíі 1921 ð. 
Ëåíіí îãîëîñèâ íåîáõіäíіñòü çàìі-
íèòè ïðîäðîçâåðñòêó ïðîäïîäàò-
êîì. Òàê íà çìіíó «âîєííîìó êî-
ìóíіçìó» ïðèéøëà íîâà åêîíîìі÷íà
ïîëіòèêà (íåï). Ïåðіîä íåïó äàòó-
þòü 1921–1928 ðð. – âіä ïðîãîëî-
øåííÿ äî ïî÷àòêó ôîðñîâàíîї іí-
äóñòðіàëіçàöії. Â Óêðàїíі íîâà åêî-
íîìі÷íà ïîëіòèêà ïî÷àëàñÿ ó äðóãіé
ïîëîâèíі 1923 ð., à âæå ó 1925 ð. 
áóëè ïåðøі ñïðîáè її çãîðíóòè.

15 áåðåçíÿ 1921 ð. Õ ç’їçä ÐÊÏ(á)
óõâàëèâ ïîñòàíîâó «Ïðî çàìіíó ðîç-

âåðñòêè íàòóðàëüíèì ïîäàòêîì». Ïèòàííÿ ïîñïіøàëè âèðіøèòè äî ïîñіâ-
íîї êàìïàíії ÷åðåç ñòðàõ ïåðåä ìàñîâèì îïîðîì ñåëÿí. Õî÷à íå êîæíèé
ñåëÿíèí ìіã ÷èíèòè çáðîéíèé îïіð, àëå íå çàñіÿòè ïîëå áіëüøîñòі ç íèõ 
áóëî äî ñíàãè. Áіëüøîâèêè íå íàâàæèëèñÿ âіäíîâèòè òîâàðíî-ãðîøîâі âіä-
íîñèíè. Âîíè ïðîñòî äîçâîëèëè ñåëÿíàì ïіñëÿ ñïëàòè ïîäàòêó ðîçïîðÿ-
äæàòèñÿ çàëèøêàìè ïðîäóêöії. Òàêèé õіä àðãóìåíòóâàëè òèì, ùî ñåëÿíè
ìàþòü «äðіáíîâëàñíèöüêі іíñòèíêòè», à äåðæàâà ïåðåáóâàє â êàïіòàëіñ-
òè÷íîìó îòî÷åííі, ÿêå âèìàãàє ñïëàòèòè êðåäèòè і çìóøóє óòðèìóâàòè âå-
ëèêó àðìіþ. Íà äóìêó Ëåíіíà, íåï ìàâ òðèâàòè áëèçüêî äåñÿòè ðîêіâ, ùîá
ïіäãîòóâàòè åêîíîìіêó äî êîìóíіñòè÷íîãî áóäіâíèöòâà.

Íåï òîðêíóâñÿ é ïðîìèñëîâîñòі. Íàöіîíàëіçóâàâøè ïіäïðèєìñòâà, äåð-
æàâà çîáîâ’ÿçàëàñÿ çàáåçïå÷óâàòè їõ óñіì íåîáõіäíèì, îäíàê íå ìîãëà ç
öèì âïîðàòèñÿ. ×àñòèíó ïіäïðèєìñòâ ëåãêîї é õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі âіä-
äàíî ó ïðèâàòíі ðóêè. Íà äåðæàâíèõ ïіäïðèєìñòâàõ âіäïîâіäàëüíіñòü çà
âèðîáíèöòâî ïîêëàäåíî íà àäìіíіñòðàöіþ. Ïіäïðèєìñòâî ìîãëî ñàìîñòіéíî
äіÿòè íà ðèíêó, ç’ÿâèëîñÿ ïîíÿòòÿ êîìåðöіéíîãî (ãîñïîäàðñüêîãî) ðîçðà-
õóíêó. Âèíèêëè óêðàїíñüêі òðåñòè «Ïіâäåíñòàëü», «Õіìâóãіëëÿ», «Óêðà-
їíëіñ», «Óêðòåêñòèëüòðåñò». Ó 1922 ð. ïðîâåäåíî äåíîìіíàöіþ ãðîøîâèõ 
çíàêіâ ç ðîçðàõóíêó 10 òèñ. ñòàðèõ ðóáëіâ çà îäèí íîâèé, à âæå íàñòóï-
íîãî ðîêó öåé çàõіä ïîâòîðèëè ç ðîçðàõóíêó 100 äî îäíîãî.

Ãðîøîâі ðîçðàõóíêè ìіæ ìіñòîì і ñåëîì íà äåÿêèé ÷àñ ïîæâàâèëèñÿ. Ïіä-
ïðèєìíèöüêà äіÿëüíіñòü ñòàëà ëåãàëüíîþ. Ç’ÿâèëàñÿ íîâà áóðæóàçіÿ – îðåí-
äàðі, ìàêëåðè, òîðãіâöі, ïðîìèñëîâöі, ÿêèõ íàçèâàëè «íåïìàíàìè». Çãîäîì öå
âèçíà÷åííÿ â ðàäÿíñüêіé ïðîïàãàíäі íàáóëî íåãàòèâíîãî çàáàðâëåííÿ, à ñàìі
«íåïìàíè» çäåáіëüøîãî ñòàâàëè ïåðøèìè æåðòâàìè ðåïðåñіé. Ïåðåõіä äî
íåïó äàâ áіëüøîâèêàì çìîãó âïîðàòèñÿ ç íàñëіäêàìè âîєííîї òà ðåâîëþöіéíîї
ðîçðóõè â åêîíîìіöі. Ó äðóãіé ïîëîâèíі 1920-õ ðîêіâ åêîíîìі÷íі ïîêàçíèêè
ñÿãíóëè ðіâíÿ 1913 ð. Óòіì ãîâîðèòè ïðî âіäíîâëåííÿ âіëüíîãî ðèíêó íå äî-
âîäèëîñÿ. Ëåäü äîçâîëåíèé ðèíîê ïåðåáóâàâ ïіä êîíòðîëåì і äðіá’ÿçêîâèìè
îáìåæåííÿìè. Ñïîñîáîì ïåðåêà÷óâàííÿ ðåñóðñіâ іç ñåëà äî ìіñòà áóëè òàê
çâàíі íîæèöі öіí – øòó÷íå çàâèùåííÿ öіí íà ïðîìèñëîâі òîâàðè é çàíèæåííÿ
íà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі.

Запитання і завдання
1. Визначте причини й мету запровадження більшовиками непу.
2. Проаналізуйте результати непу. Чим він відрізнявся від ринкової економіки?

Торгівля на Контрактовій площі в Києві. 
1920-ті роки
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3. Людина в період непу
Çãіäíî ç ïåðåïèñîì 1926 ð. â ÓÑÐÐ íàëі÷óâàëîñÿ 23,6 ìëí ìåøêàíöіâ 

ñåëà, ùî ñòàíîâèëî ïîíàä 81,5 % íàñåëåííÿ. Óêðàїíñüêå ñåëî æèëî â ñòàíі 
áåçïåðåðâíîї âіéíè: âіäíîñíî ñïîêіéíèìè äëÿ íüîãî áóëè òіëüêè 1924–
1926 ðð., õî÷à é òîäі ðàäÿíñüêà âëàäà íå ïðèïèíÿëà «êëàñîâîї áîðîòüáè». 
Ñåëà îáðîñòàëè ïàâóòèíîþ òàєìíèõ іíôîðìàòîðіâ іç ÷èñëà ÷ëåíіâ êîìíåçàìіâ. 
Ïіä ÷àñ ïîêàçîâèõ êàðàëüíèõ àêöіé ÷åðâîíîàðìіéöі ñïàëèëè òèñÿ÷і äâîðіâ, 
÷èìàëî ñåëÿí çàãèíóëî ÷åðåç ïіäîçðó â ïðè÷åòíîñòі äî ïîâñòàíñüêîãî ðóõó. 
Âèëó÷åííÿ õëіáà âіäáóâàëîñÿ іç çàñòîñóâàííÿì áðóòàëüíîї ñèëè. Êîìïàðòіéíà 
âëàäà ïîâîäèëàñÿ іç ñåëÿíàìè çâåðõíüî. Çâè÷íèì áóëî âèêîðèñòàííÿ îçíà-
÷åíü «ìàõíîâöі», «êóðêóëі», «íåñâіäîìі åëåìåíòè». Ñåëÿí çîáðàæàëè ÿê àð-
õàї÷íó ìàñó, ùî ãàëüìóє ðåâîëþöіéíèé ïðîãðåñ. Ñåëî âіäïîâіäàëî âçàєìíіñòþ, 
çàìèêàþ÷èñü ó ñîáі. Ãîëîâíîþ ôîðìîþ îïîðó ñòàâ ñàáîòàæ.

Ãàñëî «Çåìëÿ – ñåëÿíàì!» íå ïîëіïøèëî ìàòåðіàëüíîãî ñòàíó ñåëÿí. Çà-
ìàëî áóëî âçÿòè áіëüøó ïëîùó çåìëі â êîðèñòóâàííÿ. Ðåìàíåíò äëÿ її 
îáðîáіòêó äàâàëè ëèøå êîëåêòèâíèì ãîñïîäàðñòâàì. Äåäàëі áіëüøå ñåëÿí 
øóêàëè ðîáîòó â ìіñòі. Âîíè óñâіäîìëþâàëè ïðèðå÷åíіñòü іíäèâіäóàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà, ðÿòóâàëèñÿ âіä òàê çâàíîãî ðîçêóðêóëåííÿ. Îçíàêîþ ñåëÿí-
ñüêîãî ïîâñÿêäåííÿ ñòàëî íåäîїäàííÿ. Íàâіòü ðîäèíè ñåðåäíÿêіâ âіäìîâ-
ëÿëè ñîáі â ôàáðè÷íіé ïðîäóêöії, ÿêà ñòàëà ïðåäìåòîì ðîçêîøі. Óçèìêó 
÷åðåç áðàê îäÿãó і âçóòòÿ äіòè íåðіäêî ñèäіëè âäîìà.

Áіëüøîâèêè ðîáèëè ñòàâêó íà êîëåêòèâіçàöіþ â ðîçðàõóíêó, ùî íîâå 
ïîêîëіííÿ ñåëÿí çâіëüíèòüñÿ âіä іíäèâіäóàëіçìó áàòüêіâ. Îäíàê ñåëÿíè âî-
ëіëè òðèìàòèñÿ òðàäèöіéíîї êóëüòóðè. Õî÷à âіéíà âíåñëà çìіíè â ðîçïîäіë 
ãåíäåðíèõ ðîëåé, ó 1920-õ ðîêàõ ñèòóàöіÿ â ñåëі ïîâåðíóëàñÿ äî ïîïåðå-
äíüîãî ñòàíó. ×îëîâіêè âïåðòî äåìîíñòðóâàëè óïåðåäæåííÿ äî ó÷àñòі æі-
íîê ó ãðîìàäñüêèõ ñïðàâàõ, âèñìіþâàëè їõíі ñïðîáè âèñëîâèòèñÿ ç 
ïîëіòè÷íèõ ïèòàíü. Òàê ñàìî ãëóçëèâî ñåëÿíñüêèé çàãàë ñòàâèâñÿ äî ìіñ-
öåâèõ êîìïàðòіéíèõ àêòèâіñòіâ. Óêðàїíñüêèé ñåëÿíèí âîëіâ æèòè ó ïðàã-
ìàòè÷íîìó ñâіòі òà íå çáèðàâñÿ çìіíþâàòè ìåíòàëüíіñòü íà äîãîäó іäåîëîãії.

Національний склад населення України в 1926 р. (у тис.)

Групи населення Українці Росіяни Євреї Інші Разом

Усе населення 23 219 
(80,0 %)

2 677
(9,2 %)

1 574 
(5,5 %)

1 548
(5,3 %)

29 018
(100 %)

Міське населення 2 536
(47,2 %)

1 344 
(25,0 %)

1 219
(22,7 %)

275
(5,1 %)

5 374
(100 %)

Çàâäàííÿ

Ïðîàíàëіçóéòå òàáëèöþ. Ñïèðàþ÷èñü íà çíàííÿ ç іñòîðії ÕІÕ і ïî÷àòêó ÕÕ ñò., 
à òàêîæ äîäàòêîâó іíôîðìàöіþ, óñòàíîâіòü çìіíè â íàöіîíàëüíîìó ñêëàäі ìіñü-
êîãî íàñåëåííÿ Óêðàїíè ïіñëÿ ðåâîëþöії. ×îìó óêðàїíöі âñå æ çàëèøàëèñÿ íàé-
ìåíø óðáàíіçîâàíîþ íàöіîíàëüíîþ ãðóïîþ? ßê òàêà íàöіîíàëüíà ñòðóêòóðà
íàñåëåííÿ ìîãëà âïëèâàòè íà ïåðåáіã íåïó â Óêðàїíі?

Äîáà íåïó äàëà çìîãó êîæíîìó ñïðîáóâàòè ñåáå â ïіäïðèєìíèöòâі. Íåï-
ìàíàìè ñòàâàëè ÿê òі, õòî ìàâ äîñâіä âëàñíîї ñïðàâè, òàê і òі, õòî ìóñèâ 
çàðîáèòè íà æèòòÿ. Íå âñі äàëè ñîáі ðàäó â æîðñòêèõ óìîâàõ, áàãàòî õòî 
êèíóâ ðîçïî÷àòå. Ðåâîëþöіÿ çóìîâèëà ðîçðèâ ìіæ äîðåâîëþöіéíèì і íåïіâ-
ñüêèì ïîêîëіííÿìè ïіäïðèєìöіâ. Íåïìàíè íå äîòðèìóâàëèñÿ ïіäïðèєì-
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íèöüêîї åòèêè, âèêîíóâàëè ìàðãіíàëüíó ðîëü ó ñîöіîêóëüòóðíîìó ïðîñòîðі.
Ïðèéíÿòèì ñòàëî áàëàíñóâàòè íà ãðàíі ìіæ «çëî÷èííèì» і «íå çàáîðîíå-
íèì», à êîíêóðåíöіþ âåñòè íåäîáðîñîâіñíî. Ïîøèðåíèìè áóëè çëîâæè-
âàííÿ äîâіðîþ, íåâèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü. Äîðåâîëþöіéíå «êóïåöüêå ñëîâî»
ïåðåòâîðèëîñÿ íà ïîðîæíіé çâóê. Òàêèì áóâ íàñëіäîê ðåïðåñіé ïðîòè çà-
ìîæíèõ âåðñòâ òà іíòåëіãåíöії. Òå, ùî â ãðîìàäñüêіé äóìöі îáðàç íåïìàíà
óòâåðäèâñÿ ÿê ìàëî ñèìïàòè÷íèé, ïîëåãøèëî çãîðòàííÿ íåïó.  

Погляд історика
На селі війна продовжувалася й тоді, коли вся країна чула про «перехід до мирного

будівництва». Щоденною реальністю «маленької» людини залишалася незахищеність
її життя і гідності. Постійна готовність до воєнного лихоліття залишалася реалією се-
лянського світу між революцією і колективізацією… Програвши на полі політичному,
село тим не менше вільно маневрувало на своїй території продовольчих ресурсів. Воно
знаходилося в ситуації обложеного табору: йому було перекрито виходи у «великий
світ»… але в лабіринті селянського світу «червоногвардійські атаки» режиму незмінно
захлиналися: село стало кошмаром і прокляттям для компартійної влади, з цілого ряду
злободенних питань із села неможливо було дістати навіть інформації, достовірної і ді-
євої… Село воліло все вирішувати «по-свійськи», «по-сімейному».

Лях С. Між революцією і колективізацією: селянський ренесанс. Нариси повсякденного життя ра  дян сь-
кої України в добу непу (1921–1928 рр.) / відп. ред. С. Кульчицький: у 2-х ч. Київ, 2009. Ч. 1. С. 124–125, 133.

Запитання і завдання
1. Поміркуйте, як вплинула доба непу на свідомість українського селянина. Чи поділя-

єте ви думку, що неп сприяв розкріпаченню селян?
2. Поясніть зміст поняття «непман». Спробуйте створити колективний портрет

непманів.

З   
   

1. Укажіть спільні й відмінні риси між «воєнним комунізмом» і непом.
2. Проаналізуйте мотиви запровадження більшовицьким керівництвом нової економіч-

ної політики. Як ця політика відповідала комуністичній доктрині?
3. Які зміни відбулися в житті різних верств українського суспільства в період непу.

§ 16. Політика «коренізації» більшовицького режиму. 
«Українізація»

1. Курс на «коренізацію» компартійно-державного апарату 
СРСР. «Українізація»: форма та зміст
Â Óêðàїíі áіëüøîâèöüêà ïàðòіÿ ñòàëà âіéñüêîâî-áþðîêðàòè÷íîþ îðãàíі-

çàöієþ. Ëèøå 14 % її ñêëàäó áóëè óêðàїíöі. Ó 1921 ð. ó ðîçïîðÿäæåííÿ
ÖÊ ÊÏ(á)Ó áóëî íàïðàâëåíî ïîíàä 5 òèñ. êîìóíіñòіâ ç Ðîñії. Îäíàê óïðàâ-
ëÿòè ðåñïóáëіêîþ, ÿêà êіëüêà ðîêіâ òîìó áîðîëàñÿ çà äåðæàâíó íåçàëåæ-
íіñòü, ñïèðàþ÷èñü ëèøå íà ñèëîâі ìåòîäè, áóëî âêðàé âàæêî. Ïîäіáíîþ
áóëà ñèòóàöіÿ â іíøèõ íàöіîíàëüíèõ ðåãіîíàõ. Âðàõîâóþ÷è öі îáñòàâèíè,
áіëüøîâèêè ïðîãîëîñèëè íàìіð çäіéñíèòè êîðåíіçàöіþ, òîáòî çàëó÷èòè äî
îðãàíіâ âëàäè áіëüøå âèõіäöіâ ç êîðіííîãî íàñåëåííÿ. Ìåòîþ «êîðåíіçà-
öії» áóëî ñòâîðåííÿ ëîÿëüíèõ ìіñöåâèõ åëіò.
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Ïîëіòèêó «êîðåíіçàöії» çàïî÷àòêî-
âàíî äîïîâіääþ íàðêîìà íàöіîíàëü-
íîñòåé É. Ñòàëіíà «Ïðî íàöіîíàëüíі
ìîìåíòè â ïàðòіéíîìó і äåðæàâíîìó 
áóäіâíèöòâі» íà ÕІІ ç’їçäі ÐÊÏ(á) ó 
êâіòíі 1923 ð. Âіí ñòâåðäæóâàâ: «Äëÿ
òîãî, ùîá ðàäÿíñüêà âëàäà ñòàëà äëÿ
íàöіîíàëüíîãî ñåëÿíñòâà ðіäíîþ, íå-
îáõіäíî, ùîá âîíà áóëà äëÿ íüîãî çðî-
çóìіëîþ, ùîá âîíà ôóíêöіîíóâàëà
ðіäíîþ ìîâîþ, ùîá øêîëè òà îðãàíè
âëàäè áóäóâàëèñÿ ç ëþäåé ìіñöåâèõ,
ÿêі çíàþòü ìîâó, ïðàâà, çâè÷àї, ïîáóò 
íåðîñіéñüêèõ íàöіîíàëüíîñòåé. Òіëü -
êè òîäі é ëèøå òàê ðàäÿíñüêà âëàäà, 
ÿêà äî îñòàííüîãî ÷àñó áóëà  âëàäîþ ðîñіéñüêîþ, ñòàíå íå òіëüêè ðîñіé-
ñüêîþ, à é ìіæíàöіîíàëüíîþ, ðіäíîþ äëÿ ñåëÿí ðàíіøå ïðèãíîáëåíèõ íàöіî-
íàëüíîñòåé, êîëè óñòàíîâè é îðãàíè âëàäè â ðåñïóáëіêàõ öèõ êðàїí 
ðîçìîâëÿòèìóòü і ïðàöþâàòèìóòü ðіäíîþ ìîâîþ».

Îäíî÷àñíî ç òåðìіíîì «êîðåíіçàöіÿ» âèíèêëè іíøі, ÿêі ïîõîäèëè âіä 
íàçâ òèòóëüíèõ íàöіé íà êîæíіé òåðèòîðії. Òàê ç’ÿâèëîñÿ ïîíÿòòÿ óêðàї-
íіçàöіÿ. Öå áóëî âäàëèì êðîêîì ðàäÿíñüêîї ïðîïàãàíäè. Òåðìіí «óêðàїíі-
çàöіÿ» ïîєäíàâ ñóïåðå÷ëèâі çíà÷åííÿ: ïîøèðåííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè òà 
çìіöíåííÿ îêóïàöіéíîãî ðåæèìó â Óêðàїíі. Ïîïóëÿðíіñòü áіëüøîâèêіâ â 
Óêðàїíі ïіñëÿ ðåâîëþöії çàëèøàëàñÿ íèçüêîþ. Êåðіâíі êàäðè ñêåðîâóâàëè
ç Ìîñêâè. Áіëüøîâèöüêі ëіäåðè â Óêðàїíі áóëè ðîñіéñüêîìîâíèìè. Îäíàê, 
ñòèêàþ÷èñü іç íàöіîíàëüíèì ïèòàííÿì, âîíè óñâіäîìëþâàëè éîãî çíà÷ó-
ùіñòü. Íà òîìó æ ÕІІ ç’їçäі ÐÊÏ(á) Õ. Ðàêîâñüêèé çàÿâèâ, ùî íå âèêëþ÷àє 
âіäíîâëåííÿ ãðîìàäÿíñüêîї âіéíè, ÿêùî ïàðòіÿ íå ïðîÿâèòü ÷óéíîñòі â íà-
öіîíàëüíîìó ïèòàííі.

Ïîçèöіÿ êîìïàðòіéíîї âåðõіâêè Óêðàїíè íå áóëà îäíîñòàéíîþ. Íåâäîâçі 
ïіñëÿ âèñòóïó íà ç’їçäі Ðàêîâñüêîãî âіäêëèêàëè ç Óêðàїíè. Ãîëîâíîþ îñîáîþ 
â êîìïàðòіéíî-ðàäÿíñüêîìó êåðіâíèöòâі ñòàâ ïåðøèé ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏ(á)Ó 
Åììàíóїë Êâіðіíã, âèõîäåöü ç ïîâîëçüêèõ íіìöіâ, ÿêèé çàñòåðіãàâ ïåðåä 
«óêðàїíіçàöієþ», ñòâåðäæóâàâ, ùî ç êîìóíіñòè÷íîї âîíà ìîæå ïåðåðîñòè â 
«ïåòëþðіâñüêó». Äåðæàâíèé àïàðàò ÓÑÐÐ ñàáîòóâàâ «êîðåíіçàöіþ», çîêðåìà 
é òîìó, ùî äîâåëîñÿ á ðîçïî÷èíàòè іç ñåáå. Íà 1923 ð. ìåíøå 7 % ïðàöіâíè-
êіâ êîìïàðòіéíî-ðàäÿíñüêîãî àïàðàòó ÓÑÐÐ âîëîäіëè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. Ñè-
òóàöіÿ çìіíèëàñÿ ïіñëÿ òîãî, ÿê íà ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á)Ó 
â 1925 ð. ïðèçíà÷åíî ñòàëіíіñòà Ëàçàðÿ Êàãàíîâè÷à. Ñòàëіí, âåäó÷è áîðîòüáó 
çà âëàäó, ïðàãíóâ çàðó÷èòèñÿ ïіäòðèìêîþ â Óêðàїíі. 

Ó 1927 ð. óêðàїíöі âæå ñòàíîâèëè ïîíàä 52 % âіä çàãàëüíîãî ñêëàäó 
ÊÏ(á)Ó. Âîëîäіííÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ ïî÷àëè ââàæàòè áàæàíèì ïðè ïðè-
çíà÷åííÿõ íà âèñîêі ïîñàäè. Êåðіâíèöòâî Óêðàїíè ðàïîðòóâàëî ïðî óñïіõè 
«óêðàїíіçàöії», çîêðåìà çàïðîâàäæåííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè â äіëîâîäñòâі, 
îñâіòі, âèäàííÿ óêðàїíîìîâíîї ïðåñè. Ïіäòðèìóþ÷è àïàðàòíó «óêðàїíіçà-
öіþ», Êàãàíîâè÷ âîäíî÷àñ ðîáèâ óñå ìîæëèâå, ùîá çâåñòè äî ìіíіìóìó
òâîð÷ó ñâîáîäó äіÿ÷іâ óêðàїíñüêîї êóëüòóðè, ïîñòàâèòè їõ ïіä іäåîëîãі÷íèé
êîíòðîëü. Âèêîðèñòàííÿ êóðñó íà «êîðåíіçàöіþ» â іíòåðåñàõ óêðàїíñüêîї 
ìîâè é êóëüòóðè ñòàëî çàñëóãîþ íå÷èñëåííîї ãðóïè íàöіîíàë-êîìóíіñòіâ, 
ÿêі îá’єäíóâàëèñÿ íàâêîëî íàðêîìіâ îñâіòè Îëåêñàíäðà Øóìñüêîãî (1924–
1927 ðð.) і Ìèêîëè Ñêðèïíèêà (1927–1933 ðð.).

Демонстрація біля пам’ятника К. Марксу 
на Хрещатику в Києві. 1920-ті роки
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Óêðàїíіçàöіÿ ñïðè÷èíèëà ïåâíі íàäії â Çàõіäíіé Óêðàїíі é ñåðåä ïîëіòè÷-
íîї åìіãðàöії, òèì áіëüøå ùî ïîëіòèêà Ïîëüñüêîї äåðæàâè ùîäî óêðàїíöіâ
íå âèêëèêàëà îïòèìіçìó. Ó 1924 ð. äî Êèєâà ïîâåðíóâñÿ Ì. Ãðóøåâñüêèé.
Ïðèéíÿëè çàïðîøåííÿ ïðî ïåðåїçä â ÓÑÐÐ ãåîãðàô Ñ. Ðóäíèöüêèé, ïóáëі-
öèñò і äèïëîìàò Ì. Ëîçèíñüêèé. Ó Çàõіäíіé Óêðàїíі «óêðàїíіçàöіÿ» äàëà
ïîøòîâõ ðàäÿíîôіëüñüêèì íàñòðîÿì, ùîïðàâäà, çãîäîì âîíè ðîçâіÿëèñÿ.
Êîðîòêî÷àñíèé ïåðіîä «óêðàїíіçàöії» âіäіãðàâ ó ñâіäîìîñòі ìåøêàíöіâ ðà-
äÿíñüêîї Óêðàїíè ðîëü êîìïåíñàöії ïіñëÿ ïîðàçêè Óêðàїíñüêîї ðåâîëþöії,
ïîêàçàâ, ùî æåðòâè íå áóëè ìàðíèìè і ùî óêðàїíñüêà äåðæàâíіñòü, õî÷ і 
â îáìåæåíіé ôîðìі, óñå æ іñíóâàëà.

Погляд сучасника
Захоплений тим усім, що відбувалося у 20-і роки в літературних, наукових, мис-

тецьких колах на Україні, дід Антін щиро кинувся в ідею возз’єднання: «Під тепе-
рішню пору найбільш творчі можливості з усіх українських національних областей,
безпорівняно більші в кожному відношенні, як передвоєнна Галичина, має Радян-
ська Україна… Коли ж Радянська Україна має найбільші можливості розвитку, то
вона під сучасну пору об’єктивно творить український П’ємонт»… А загалом – це
був вибух, вибух надзвичайної сили! На жаль, використаний згодом для повного
знищення культури. Очевидно, що бідні галицькі інтелігенти, які хотіли щось зробити
для свого народу, митці та літератори, що прагнули сягнути якихось вершин, мали
однозначну надію – на Велику Україну… На Дідуня зробив велике враження, як і
взагалі на інтелектуальний світ Львова, приїзд у 1929 році народного комісара
освіти УРСР, академіка М. Скрипника. Він виголосив тоді доповідь у Науковому то-
варистві імені Шевченка, мав приватні контакти з Дідунем. Степан Васильович Щу-
рат казав мені: «М. Скрипник – яскравий приклад радянської людини, яка не
відреклася від свого народу»… Перечитавши листування діда Антона з родиною, 
передусім сотні листів до Бабуні, я зрозуміла, що іншого порятунку для нього, як ви-
їхати з Галичини, не було.

Крушельницька Л. Рубали ліс… (Спогади галичанки). Львів, 2001. С. 69–71.

Запитання і завдання
1. Поясніть причини запровадження й сутність політики «коренізації». Визначте 

особ ливості її запровадження в Україні.
2. Поміркуйте, як політику «українізації» сприймали українці поза межами УСРР.

2. Розвиток української освіти, науки та мистецтва в УСРР
«Óêðàїíіçàöіÿ» ñïðè÷èíèëà ñïëåñê óêðàїíñüêîãî êóëüòóðíîãî æèòòÿ.

Îñîáëèâî ïðèâàáëèâîþ âîíà áóëà äëÿ ìîëîäі. Âèíèêàëè ëіòåðàòóðíі æóð-
íàëè, âèäàâíèöòâà, òåàòðè. Çðіñ ïðåñòèæ óêðàїíñüêîї ìîâè. Âіä÷óâøè
çâ’ÿçîê ç íàöіîíàëüíèìè òðàäèöіÿìè, ìåøêàíöі Óêðàїíè ïåðåæèâàëè äó-
õîâíå ïіäíåñåííÿ. Îñêіëüêè ïîëіòèêà «êîðåíіçàöії» òîðêíóëàñÿ é íàöіî-
íàëüíèõ ìåíøèí íà òåðèòîðії Óêðàїíè, âіäáóâàëîñÿ êóëüòóðíå
âçàєìî  çáàãà÷åííÿ. Íàéáіëüøèìè áóëè ðåçóëüòàòè «óêðàїíіçàöії» â ïî÷àò-
êîâіé òà ñåðåäíіé îñâіòі, äå її ç åíòóçіàçìîì ñïðèéíÿëè â÷èòåëі. Óêðàїí-
ñüêó é ðîñіéñüêó ìîâè ÿê îáîâ’ÿçêîâі ïðåäìåòè ââîäèëè â óñіõ øêîëàõ.
Íàöіîíàëüíі ìåíøèíè îòðèìóâàëè ïðàâî íà îñâіòó ðіäíîþ ìîâîþ â ìіñöÿõ
êîìïàêòíîãî ïðîæèâàííÿ. Äî êіíöÿ 1920-õ ðîêіâ ìàéæå âñі äіòè-óêðàїíöі
ìàëè ìîæëèâіñòü íàâ÷àòèñÿ â óêðàїíñüêèõ øêîëàõ. Áàãàòî äîðîñëèõ íà-
â÷èëèñÿ ãðàìîòè íà êóðñàõ ëіêíåïó. Ùîïðàâäà, íà êіíåöü äåñÿòèëіòòÿ ùå 
áëèçüêî 5 ìëí ìåøêàíöіâ Óêðàїíè áóëè íåïèñüìåííèìè.
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Ñêëàäíіøîþ âèÿâèëàñÿ «óêðàїíіçàöіÿ» âèùîї îñâіòè: áðàêóâàëî êàäðіâ, 
ïіäðó÷íèêіâ, íå âñі ñòóäåíòè áóëè ãîòîâі íàâ÷àòèñÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. ×àñ-
òèíà äîðåâîëþöіéíîї ïðîôåñóðè ââàæàëà «óêðàїíіçàöіþ» øòó÷íîþ. Öі 
ïðîáëåìè äîëàëè ÷åðåç çàëó÷åííÿ ìîëîäі (çíàííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè âèìàãàëè 
âіä àñïіðàíòіâ) і çàïðîøåííÿ âèêëàäà÷іâ іç Çàõіäíîї Óêðàїíè. Âèùі íàâ÷àëüíі 
çàêëàäè áóëè îá’єêòîì ïðèñêіïëèâîї óâàãè âëàäè, ÿêà âèìàãàëà âèêîðіíèòè 
«áóðæóàçíó іäåîëîãіþ», çàïðîâàäèòè âèâ÷åííÿ ñóñïіëüíèõ і åêîíîìі÷íèõ 
äèñöèïëіí íà áàçі ìàðêñèçìó. Ñôîðìîâàíî ñèñòåìó ïàðòіéíî-ïîëіòè÷íîї 
îñâіòè, çîêðåìà âіäêðèòî Іíñòèòóò ìàðêñèçìó â Õàðêîâі. Òà âñå æ, ÿê çãàäó-
âàâ іñòîðèê Îëåêñàíäð Îãëîáëèí, çàíÿòòÿ ùå âіäáóâàëèñÿ â àòìîñôåðі âіëü-
íèõ äèñêóñіé, áåç òîãî «êîìïëåêñó ñòðàõó», ÿêèé ç’ÿâèâñÿ â 1930-õ ðîêàõ.

Öåíòðîì íàóêîâèõ äîñëіäæåíü ñòàëà Âñåóêðàїíñüêà àêàäåìіÿ íàóê 
(ÂÓÀÍ). Ó 1922–1928 ðð. її î÷îëþâàâ áîòàíіê Âîëîäèìèð Ëèïñüêèé. 
Ó ñêëàäі ÂÓÀÍ íàëі÷óâàëîñÿ áëèçüêî 70 íàóêîâèõ óñòàíîâ. Ó 1921 ð. ñòâî-
ðåíî Іíñòèòóò óêðàїíñüêîї íàóêîâîї ìîâè, ÿêèé ðîçðîáëÿâ íàóêîâó òà äі-
ëîâó òåðìіíîëîãіþ. Ó 1929 ð. çàïðîâàäæåíî óêðàїíñüêèé ïðàâîïèñ. 
Îñîáëèâà ðîëü ó ñòàíîâëåííі óêðàїíñüêîї íàóêè íàëåæàëà Àãàòàíãåëó 
Êðèìñüêîìó, Ñåðãіþ Єôðåìîâó, Ìèõàéëó Ãðóøåâñüêîìó, Äìèòðó Áàãàëіþ, 
Ìèêîëі Âàñèëåíêó, Íàòàëії Ïîëîíñüêіé-Âàñèëåíêî, ÿêі âåëè ãóìàíіòàðíі 
äîñëіäæåííÿ, ñòâîðþâàëè íàóêîâі øêîëè é âіäñòîþâàëè «óêðàїíіçàöіþ» 
íàóêè â ãðîìàäñüêіé äóìöі.

Áіëüøîâèöüêèé ðåæèì óñòàíîâèâ êîíòðîëü íàä ðåëіãіéíèì æèòòÿì, 
õî÷à ôîðìàëüíî áóëî ïðîãîëîøåíî ñâîáîäó âіðîñïîâіäàííÿ òà íåâòðó÷àííÿ
äåðæàâè â ñïðàâè ðåëіãіéíèõ ñïіëüíîò. Îäíàê ïîëіòè÷íà ïðàêòèêà áіëüøî-
âèêіâ âіä öüîãî ðàçþ÷å âіäðіçíÿëàñÿ. Ïіä ïèëüíèé êîíòðîëü áóëî ïîñòàâ-
ëåíî Óêðàїíñüêó àâòîêåôàëüíó ïðàâîñëàâíó öåðêâó (ÓÀÏÖ). Íàöіîíàëüíèé
öåðêîâíèé ðóõ ðîçãîðíóâñÿ ùå â 1917 ð. âñóïåðå÷ ïðîòèäії ðîñіéñüêîãî 
єïèñêîïàòó. Ó 1921 ð. âіäáóâñÿ öåðêîâíèé ñîáîð, íà ÿêîìó áóëî óòâîðåíî 
ÓÀÏÖ, íåçàëåæíó âіä ðîñіéñüêîãî єïèñêîïàòó, é îáðàíî ìèòðîïîëèòà – 
Âàñèëÿ Ëèïêіâñüêîãî. Áіëüøîâèêè æ íàñàäæóâàëè àòåїçì, íàìàãàëèñÿ çà-
ìіñòèòè ðåëіãіþ âіðîþ â êîìóíіñòè÷íå ìàéáóòíє.

Öåé ÷àñ õàðàêòåðèçóâàâñÿ áóðõëèâèì ðîçâèòêîì ëіòåðàòóðè é ìèñòå-
öòâà. Âèíèêàëè ëіòåðàòóðíі îá’єäíàííÿ. Ó Êèєâі íàâêîëî Ì. Çåðîâà çãóð-
òóâàëèñÿ íåîêëàñèêè. Ó Õàðêîâі äіÿëè ñïіëêè ñåëÿíñüêèõ («Ïëóã») і 
ïðîëåòàðñüêèõ («Ãàðò») ïèñüìåííèêіâ. Ç іíіöіàòèâè Ìèêîëè Õâèëüîâîãî 
çàñíîâàíî Âіëüíó àêàäåìіþ ïðîëåòàðñüêîї ëіòåðàòóðè (ÂÀÏËІÒÅ), ÿêà 
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îá’єäíàëà Ì. Áàæàíà, Î. Äîâæåíêà, Þ. Ñìîëè÷à, Â. Ñîñþðó, Ï. Òè÷èíó,
Þ. ßíîâñüêîãî, Ì. ßëîâîãî òà іí. Âèñëіâ Õâèëüîâîãî «Ãåòü âіä Ìîñêâè!»,
ùî îçíà÷àâ âіäìîâó âіä íåêðèòè÷íèõ çàïîçè÷åíü, ïðèçâіâ äî ðîçãðîìó
«õâèëüîâèçìó». Ó «áóðæóàçíîìó íàöіîíàëіçìі» çâèíóâàòèëè Ì. Çåðîâà,
Ì. Äðàé-Õìàðó, Â. Ïіäìîãèëüíîãî òà іí.

Ó 1927 ð. ïî÷àëîñÿ áóäіâíèöòâî Êèїâñüêîї êіíîñòóäії, äå ïðàöþâàâ êіíî-
ðåæèñåð Îëåêñàíäð Äîâæåíêî. Ðîçâèâàëîñü óêðàїíñüêå ðàäіîìîâëåííÿ.
Ïîìіòíèì ÿâèùåì ñòàâ õàðêіâñüêèé òåàòð «Áåðåçіëü», ÿêèé ñòâîðèâ Ëåñü
Êóðáàñ. Ó éîãî ðåïåðòóàðі çíà÷íå ìіñöå çàéìàëè ï’єñè Ì. Êóëіøà. Â îáðà-
çîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі ÷іëüíå ìіñöå íàëåæàëî Ì. Áîé÷óêó. Áàãàòüîõ äіÿ÷іâ
óêðàїíñüêîї íàóêè, êóëüòóðè é ìèñòåöòâà, êîòðі ïëіäíî і òâîð÷î ïðàöþ-
âàëè â ÓÑÐÐ 1920-õ ðîêіâ, ñòàëіíñüêà âëàäà íåâäîâçі ðåïðåñóâàëà.

Погляди сучасників
Настрій в Академії робився тривожний. 

Закінчивши боротьбу з повстанцями, совєт-
ський уряд оголошував, що головну увагу 
приділює культурному фронту, боротьбі з 
буржуазними і націоналістичними воро-
гами. В центрі цієї боротьби було постав-
лено Академію Наук… Скликалися 
«загальні збори» всіх співробітників і перед 
ними провадилися безконечні здебільшого 
агітаційного змісту засідання з доповідями 
приїжджих, в яких переконували науковців 
в величі совєтської влади, в тому високому 
довір’ї, яке має вона до Академії, твердому 
бажанні поставити її матеріяльно на висо-
кий рівень – і неможливості це зробити за 
сучасних умов. Співробітники слухали і 
здебільшого сумували з приводу втраче-
ного часу та мовчали.
Полонська-Василенко Н. Українська Академія Наук 

(нарис історії). Мюнхен, 1955. Ч. 1. С. 53–54.

Не раз, а може і сотні разів ставив я 
перед себе питання: а може я помиля-
юсь щодо большевиків; може моя 
«стара» істота просто не розуміє «но-
вих» вимог часу, може мій «старий» міх 
«нового» вина не вміщає. Може з мого 
боку просто несправедлива ота від-
раза, яку почуваю до тих «героїв на-
шого часу». Тяжкі це питання, і тяжкі 
переживання… Але коли перед мене 
стають оті – брехня, провокація, хвас-
товитість, пошлість, які становлять го-
ловні риси большевицької системи – то 
відповідь одну можу дати: не приймаю 
системи, на брехні і провокації, на сві-
товому дурисвітстві заснованої. Навіть 
кров, насильство якщо воно одверте і 
щире – можна зрозуміти, коли не про-
стити. Але не брехню, не лицемірство, 
не провокацію – огидні ознаки розтлін-
ного режиму. І він мусить загинути.

Єфремов С. Щоденники, 1923–1929 / 
упоряд. О. Путро. Київ, 1997. С. 91.

Запитання і завдання
1. Назвіть особливості розвитку української освіти, науки, літератури й мистецтва

1920-х років.
2. На підставі наведених цитат поясніть ставлення українських науковців до ком-

партійно-радянської влади.

З   
   

1. Визначте мету політичного курсу компартійно-радянської влади на «коренізацію» та
особливості цієї політики в Україні.

2. Проаналізуйте зміст і форму «українізації» в УСРР. Якими були результати політики
«коренізації» в Україні?

3. Поясніть зміст поняття «Розстріляне відродження». Зберіть додаткові відомості про
творчість і життєві долі його представників.
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§ 17. Соціальні зміни та культурне життя
Ðîêè 1920-òі âіäîìі â іñòîðії ÿê «çîëîòі», àáî æ «áóðõëèâі äâàäöÿòі». 

Öÿ íàçâà âêàçóє íà äèíàìі÷íі çìіíè ñîöіàëüíîãî, êóëüòóðíîãî é ïîâñÿê-
äåííîãî æèòòÿ. Ñó÷àñíèêè ñïðèéìàëè öåé ïåðіîä ÿê ðîçðèâ іç òðàäèöіé-
íèìè öіííîñòÿìè, óïîðÿäêîâàíèì ñâіòîì, ÿêèé çàëèøèâñÿ ïåðåä ñâіòîâîþ 
âіéíîþ. Ó áàãàòüîõ êðàїíàõ ïðîâåäåíî ëіáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷íі ðåôîðìè, 
ñóòòєâî ðîçøèðåíî âèáîð÷å ïðàâî, çàáåçïå÷åíî ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü íàä 
âëàäîþ, ÿêà ñòàâàëà âіäêðèòіøîþ. Ñóñïіëüíèé êëіìàò âіäçíà÷àâñÿ çðîñ-
òàííÿì òîëåðàíòíîñòі äî «іíøîãî». Òàê, â àìåðèêàíñüêіé êóëüòóðі ç’ÿ-
âèëàñÿ ìîäà íà àôðîàìåðèêàíñüêі ìîòèâè. Ó ñîöіàëüíіé ñòðóêòóðі çðîñëà 
ðîëü іíòåëіãåíöії, òîáòî ëþäåé ðîçóìîâîї ïðàöі.

Ó áàãàòüîõ ç’ÿâèëèñÿ ìîæëèâîñòі çäîáóòè îñâіòó, çðîáèòè êàð’єðó, çáà-
ãàòèòèñÿ. ßêùî â 1914 ð. ó ÑØÀ íàëі÷óâàëè 4,5 òèñ. ìіëüéîíåðіâ, òî â 
1926 ð. їõ áóëî âæå 11 òèñ. Ïîïóëÿðíîþ ñòàëà іäåÿ ïðî ñóñïіëüñòâî ðіâíèõ 
ìîæëèâîñòåé, àáî æ «àìåðèêàíñüêó ìðіþ» (öå ïîíÿòòÿ â 1931 ð. âïåðøå 
âæèâ Äæåéìñ Àäàìñ â іñòîðè÷íîìó òðàêòàòі «Åïîñ Àìåðèêè»). Çàêîíîäàâ-
öåì ìîäè ñòàâ ìіñüêèé ñïîñіá æèòòÿ. Ó ïîøóêàõ ìîæëèâîñòåé äëÿ ðåàëі-
çàöії áàãàòî ëþäåé çìіíþâàëî ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ, íàñåëåííÿ ìіñò øâèäêî 
çðîñòàëî. Ó ìіñòàõ çáіëüøóâàëàñÿ êіëüêіñòü îôіñíèõ ïðàöіâíèêіâ, òàê çâà-
íèõ áіëèõ êîìіðöіâ. Ó ñåëàõ ç’ÿâëÿëèñÿ ôåðìåðñüêі ãîñïîäàðñòâà.

Òåìï æèòòÿ ïðèñêîðþâàâñÿ. Íîâі âèäè òðàíñïîðòó çìіíþâàëè óÿâëåííÿ 
ïðî ÷àñ і ïðîñòіð. Ðå÷і, ÿêі çäàâàëèñÿ ïðåäìåòîì ðîçêîøі, óâіéøëè â ìà-
ñîâèé âæèòîê. Çàâäÿêè ðîçâèòêó òåõíîëîãіé àâòîìîáіëі, õîëîäèëüíèêè,
ïðîäóêòè õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі ñòàëè äîñòóïíèìè ñåðåäíüîìó êëàñó. 
Çìіíèëèñÿ çàñîáè çâ’ÿçêó é êîìóíіêàòèâíі ïðàêòèêè. Ïðåñó, ÿêà ðàíіøå 
áóëà єäèíèì çàñîáîì ìàñîâîї іíôîðìàöії, ïîòіñíèëî ðàäіî, ðîçâèâàâñÿ êі-
íåìàòîãðàô. Äåäàëі ÷àñòіøå òðàïëÿëèñÿ òåëåôîíè. Çàâäÿêè ìîæëèâîñòÿì
çâóêîçàïèñó ïî÷àâñÿ âèïóñê ãðàìîôîíіâ і ïëàòіâîê.

Òåõíі÷íі íîâèíêè ïîëåãøóâàëè îáëàøòóâàííÿ ïîáóòó. Ç’ÿâèâñÿ ÷àñ íà 
âіäïî÷èíîê, ÿêèé çàïîâíþâàëè ðіçíі êóëüòóðíі ïðîïîçèöії. Çàâäÿêè åëåê-
òðèôіêàöії ñâіòëîâèé äåíü âòðà÷àâ çíà÷åííÿ, ó ìіñòàõ ðîçâèâàëàñÿ іíäó-
ñòðіÿ íі÷íèõ ðîçâàã. Ñïîñîáîì ïðîâåäåííÿ äîçâіëëÿ ñòàâàëè òàíöþâàëüíі 
ìàéäàí÷èêè. Ñïîðò ïî÷àëè ñïðèéìàòè ÿê ñîöіîêóëüòóðíå ÿâèùå. Íàáóâ

Вулиця Лондона. 1927 р. Парад у Москві
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ïîïóëÿðíîñòі êóëüò ìîëîäîñòі. Æіíêè â ìіñòàõ ìàñîâî âèêîðèñòîâóâàëè 
êîñìåòèêó, ñòåæèëè çà ìîäîþ. Ùîá âіäïîâіäàòè óÿâëåííÿì ïðî êðàñó, ëþ-
äèíà ìóñèëà ñòàâàòè ñòðóíêіøîþ.

Íåçâîðîòíèìè âèÿâèëèñÿ çìіíè ñîöіàëüíèõ ðîëåé æіíîê. Ó áàãàòüîõ 
êðàїíàõ âîíè îòðèìàëè âèáîð÷і ïðàâà, ðіâíèé äîñòóï äî îñâіòè, ìîæëè-
âіñòü áóäóâàòè êàð’єðó. Õî÷à æіíêè ÷àñòіøå ïðàöþâàëè ó ñôåðі îáñëóãîâó-
âàííÿ, äåäàëі áіëüøå ç íèõ îñâîþâàëè ïðîôåñії ëіêàðіâ, þðèñòіâ, ó÷èòåëіâ,
íàóêîâöіâ, ðåêëàìíèõ àãåíòіâ; ðåàëіçîâóâàëè ñåáå ó òâîð÷îñòі. Âõîäæåííÿ
æіíîê ó ÷îëîâі÷і êàð’єðíі ïðàêòèêè íå äàâàëîñÿ ëåãêî: äîâîäèëîñÿ äîëàòè
ñóñïіëüíі ñòåðåîòèïè. Æіíêàì áóëî ñêëàäíî îòðèìàòè êåðіâíі ïîñàäè,
íèæ÷îþ çàëèøàëàñÿ îïëàòà ïðàöі. Ïðîãîëîøåíà â ÑÐÑÐ ðіâíîïðàâíіñòü
æіíîê ìàëà ôîðìàëüíèé õàðàêòåð. Íà ãåíäåðíó íåðіâíіñòü ÿê ñîöіàëüíó
ïðîáëåìó âêàçóâàâ ôåìіíіçì, ïðåäñòàâëåíèé ó ëіòåðàòóðі òâîð÷іñòþ áðè-
òàíñüêîї ïèñüìåííèöі Âіðäæèíії Âóëô.

Îñâіòà âіäêðèëà øèðøі ìîæëèâîñòі â æèòòі. Íàâ÷àííÿ äіòåé ó øêîëàõ
ñòàëî îáîâ’ÿçêîâèì. Ïðåñòèæíі óíіâåðñèòåòè (Êåìáðèäæ, Îêñôîðä, Ãàð-
âàðä, Ñîðáîííà) ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà ïîòóæíі íàóêîâі öåíòðè. Ç’ÿâèëîñÿ
ðîçóìіííÿ òîãî, ùî íàóêîâі äîñëіäæåííÿ çàáåçïå÷óþòü òåõíîëîãі÷íèé ïðî-
ãðåñ, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі íà âèðîáíèöòâі. Ó êåðіâíèêіâ âåëèêèõ ïіä-
ïðèєìñòâ ç’ÿâëÿëèñÿ ðàäíèêè é åêñïåðòè, îáîâ’ÿçêîì ÿêèõ áóëî
ïðîãíîçóâàòè åêîíîìі÷íó ñèòóàöіþ òà ðèçèêè. Ó 1916 ð. â ÑØÀ áóëà ñòâî-
ðåíà Íàöіîíàëüíà ðàäà ç äîñëіäæåíü, ÿêà êîîðäèíóâàëà ðîáîòó äîñëіäíèõ
öåíòðіâ. Ó 1921 ð. Àëüáåðò Åéíøòåéí îòðèìàâ Íîáåëіâñüêó ïðåìіþ â ãà-
ëóçі òåîðåòè÷íîї ôіçèêè çà òåîðіþ âіäíîñíîñòі, ÿêà ïåðåâåðíóëà óÿâëåííÿ
ïðî âçàєìîçâ’ÿçîê ìіæ ïðîñòîðîì і ÷àñîì. Áóðõëèâèé ðîçâèòîê ïåðåæè-
âàëè é ñóñïіëüíі íàóêè. Áðèòàíñüêèé ó÷åíèé Ðîáіí Äæîðäæ Êîëëіíãâóä
ðîçðîáèâ îñíîâè ôіëîñîôії іñòîðії.

Ñïіëüíіñòü íàïðÿìіâ ëіòåðàòóðè é ìèñòåöòâà 1910–1930-õ ðîêіâ ïîçíà-
÷àþòü òåðìіíîì ìîäåðíіçì. Ìîäåðíіñòè ïðåòåíäóâàëè íà ñòâîðåííÿ åëіòàð-
íîãî ïðîäóêòó, âіäìåæîâóâàëèñÿ âіä ìàñîâîї êóëüòóðè, çàïåðå÷óâàëè
çäàòíіñòü êëàñèöèçìó і ðåàëіçìó âіäîáðàæàòè äіéñíіñòü, ÿêà çäàâàëàñÿ їì
çíà÷íî ñêëàäíіøîþ, іððàöіîíàëüíîþ. Äî ìîäåðíіçìó â ìèñòåöòâі çàðàõîâó-
þòü іìïðåñіîíіçì, ñèìâîëіçì, àâàíãàðäèñòñüêі íàïðÿìè. Ïðî íîâі ìîæëè-

Віденська кав’ярня Американська книгарня 
в Парижі
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âîñòі â àðõіòåêòóðі òà áóäіâíèöòâі ñâіä÷èëè õìàðî÷îñè (їõ ñèìâîëîì ñòàâ 
ñïîðóäæåíèé ó 1931 ð. â Íüþ-Éîðêó ó ñòèëі àðò-äåêî 77-ïîâåðõîâèé 
«Êðàéñëåð Áіëäіíã»). Ó äåðæàâàõ ç òîòàëіòàðíèìè ðåæèìàìè ñôîðìóâàâñÿ 
ìîíóìåíòàëüíèé ñòèëü ó ìèñòåöòâі (ó ÑÐÑÐ éîãî íàçèâàëè ñîöіàëіñòè÷íèì 
ðåàëіçìîì, à â íàöèñòñüêіé Íіìå÷÷èíі – ãåðîї÷íèì ðåàëіçìîì). Òóò ìèòöі 
ìóñèëè óñëàâëþâàòè êåðіâíó ïàðòіþ, çâåëè÷óâàòè її çâ’ÿçîê ç íàðîäîì, 
òâîðèòè ãåðîї÷íі îáðàçè é ïіäêðåñëþâàòè âåëè÷ ñîöіàëüíèõ çìіí.

Îäíèì ç ïðîâіäíèõ ïðèéîìіâ ëіòåðàòóðè ìîäåðíіçìó ñòàëî âіäîáðà-
æåííÿ ó òâîðàõ âíóòðіøíüîãî ìîíîëîãó ëþäèíè. Íàéÿñêðàâіøèì ïðèêëà-
äîì òàêîãî ïіäõîäó є òâîð÷іñòü іðëàíäñüêîãî ïèñüìåííèêà Äæåéìñà 
Äæîéñà, à â Óêðàїíі â öüîìó ðóñëі ïèñàâ Ì. Õâèëüîâèé. ×àñòèíó âèäàò-
íèõ ïèñüìåííèêіâ òîãî ÷àñó (Åðіõ Ìàðіÿ Ðåìàðê, Ôðåíñіñ Ñêîòò Ôіöäæå-
ðàëüä, Ãåðòðóäà Ñòàéí, Åðíåñò Õåìіíãóåé) ïîєäíóâàëà òåìà âòðà÷åíîãî
ïîêîëіííÿ – ëþäåé, ÿêі, ïîâåðíóâøèñü іç ñâіòîâîї âіéíè, íå çíàéøëè ñåáå 
â ìèðíîìó æèòòі. Ñèìâîëîì öüîãî íàïðÿìó ñòàâ ðîìàí Ðåìàðêà «Ïîâåð-
íåííÿ». Îñìèñëåííÿ íàñëіäêіâ ñâіòîâîї âіéíè áóëî òèì, ùî íàéáіëüøå 
îá’єäíóâàëî é âîäíî÷àñ ðîçäіëÿëî ñâіò. Äіÿ÷і êóëüòóðè, íàóêè òà ìèñòå-
öòâà òîãî ÷àñó ïðàöþâàëè â ðіçíèõ óìîâàõ, ÿêі áåçïîñåðåäíüî çàëåæàëè 
âіä ïîëіòè÷íèõ ðåæèìіâ. ßêùî â êðàїíàõ çàõіäíîї äåìîêðàòії äîìіíóâàâ 
ïëþðàëіçì äóìîê і òâîð÷èõ ïîøóêіâ, òî òîòàëіòàðíі ðåæèìè ðàíî ÷è ïіçíî 
áà÷èëè â іíòåëåêòóàëàõ âîðîãіâ і íàìàãàëèñÿ їõ çíèùèòè.

З   
   

1. Поясніть, чому 1920-ті роки називають «бурхливими» або «золотими». Використову-
ючи матеріал підручника й додаткову інформацію, визначте спільне й відмінне в со-
ціальному та культурному розвитку країн з демократичними й тоталітарними 
режимами.

2. Розкажіть про зміни в соціальному становищі жінок після світової війни. Підготуйте 
інформацію про повсякденне життя тогочасних жінок в Україні.

3. Назвіть характерні риси культури модернізму. Які теми порушували митці й літера-
тори цієї епохи? Як ви розумієте поняття «естетика сили» в контексті характерис-
тики авторитарних і тоталітарних режимів?

Акторка Марлен Дітріх та Еріх Марія Ремарк Вірджинія Вулф
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Розд �л  4
Тоталітарні режими
як виклик людству

Ó öüîìó ðîçäіëі éòèìåòüñÿ ïðî 1930-òі ðîêè. Öå áóâ äóæå íåïðîñòèé ÷àñ
â іñòîðії Óêðàїíè, Єâðîïè, ñâіòó. Ïðè âëàäі â áàãàòüîõ êðàїíàõ óòâåðäèëèñÿ
ïîëіòè÷íі ñèëè, ÿêі ñïîâіäóâàëè àíòèãóìàííі іäåîëîãії. Ïðè ñïðîáàõ âòіëåííÿ
öèõ іäåîëîãіé ó äåðæàâíîìó áóäіâíèöòâі, ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèíàõ íàñëіäêè 
ñòàâàëè íåïðîãíîçîâàíèìè і íåêîíòðîëüîâàíèìè. Óòâåðäæåííÿ òîòàëіòàð-
íèõ ðåæèìіâ ïî÷èíàëîñÿ çà ìîâ÷àçíîї çãîäè áіëüøîñòі íàñåëåííÿ, ÿêå ïðàã-
íóëî ñòàáіëüíîñòі â ïîâñÿêäåííîìó æèòòі, íå áà÷èëî çàãðîç ó çìіíі âëàäè ÷è
çãîðòàííі äåìîêðàòії. Çà äåÿêèé ÷àñ îïèðàòèñÿ òîòàëіòàðíèì ðåæèìàì
óæå íå áóëî ìîæëèâîñòі. Ñïðàâæíі ïðîòèâíèêè ÷è óÿâíі íåçãîäíі ïіäëÿãàëè
ðåïðåñіÿì і çíèùåííþ. Æåðòâàìè ðåïðåñіé ñòàâàëè іíòåëåêòóàëè é òâîð÷і
îñîáèñòîñòі, ÿêі íå ìîãëè çìèðèòèñÿ ç âòðàòîþ âíóòðіøíüîї ñâîáîäè, ñïðî-
áàìè ñèñòåìè êîíòðîëþâàòè æèòòÿ ëþäèíè. Âèæèòè é âèñòîÿòè â òîé 
ñòðàøíèé ÷àñ, íå âòðà÷àþ÷è ëþäñüêîї ãіäíîñòі, áóëî ñïðàâæíіì ïîäâèãîì.
Ñåðåä êðàїí, ÿêèì òîäі âäàëîñÿ íå ëèøå âòðèìàòèñÿ íà øëÿõó äåìîêðàòè÷-
íîãî ðîçâèòêó, à é çìіöíèòè äåìîêðàòè÷íі іíñòèòóòè é ïðàâîâèé çàõèñò
ãðîìàäÿí, áóëè ÑØÀ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ òà Ôðàíöіÿ.ëè ÑØÀ Âåëèêà Áðèòàíіÿ òà Ôðàíöіÿ.è ÑØÀØÀØÀØÀ,,, ,, ÂåÂåÂåÂåëèëèëèëèêàêàêàêà ÁÁÁÁðèðèðèðèððð òàòàòàòàíіíіíіíіÿÿÿÿ òàòàòàòà ÔÔÔÔðàðð íöіÿ.

ÏÐÀÖÞЄÌÎ ÒÂÎÐ×Î

1. – Історик Норман Дейвіс назвав розділ книги з історії Європи 1914–
1945 рр. «Затьмарення Європи». Поміркуйте, що означає ця на-
зва. 

2.  На підставі усних свідчень підготуйте інформацію на тему «Життя
моєї родини в 1930-х роках». 

3.  Підготуйте есе на тему «Український інтелігент у період тоталіта-
ризму: вибрані приклади».
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§ 18. «Велика депресія»

1. Світова економічна криза 1929–1933 рр.: причини, перебіг, 
регіональні відмінності, наслідки
Åïîõà åêîíîìі÷íîãî ïðîöâіòàííÿ, ÿêó ïåðåæèâàëè ðîçâèíåíі êðàїíè 

ñâіòó â 1920-õ ðîêàõ, çàâåðøèëàñÿ íåñïîäіâàíî. 24 æîâòíÿ 1929 ð. ïî÷à-
ëîñÿ, à â íàñòóïíі äíі íàáóëî êàòàñòðîôі÷íèõ ìàñøòàáіâ ïàäіííÿ öіí àêöіé 
ó ÑØÀ. Öі äíі âіäîìі ÿê «êðàõ íà Óîëë-ñòðèò» – âіä íàçâè âóëèöі â Íüþ-
Éîðêó, ÿêó ââàæàþòü ôіíàíñîâèì öåíòðîì ÑØÀ. Êðàõó ïåðåäóâàâ ñïåêó-
ëÿòèâíèé áóì, ïіä ÷àñ ÿêîãî ìіëüéîíè àìåðèêàíöіâ іíâåñòóâàëè â öіííі 
ïàïåðè. Áàíêè êðåäèòóâàëè êóïіâëþ àêöіé, ðîçðàõîâóþ÷è îòðèìóâàòè
ïðèáóòêè çà ðàõóíîê øâèäêîãî çðîñòàííÿ öіí. Óíàñëіäîê öüîãî ôîíäîâèé
ðèíîê çðіñ ìàéæå óòðè÷і. Îäíîãî äíÿ ôіíàíñîâà ñèñòåìà ÑØÀ íå âèòðè-
ìàëà òàêîãî çðîñòàííÿ. Öіíè íà àêöії ïî÷àëè ñòðіìêî ïàäàòè.

Äåñòàáіëіçàöіÿ ôіíàíñîâîãî ðèíêó âіäðàçó âïëèíóëà íà âèðîáíèöòâî.
Äåñÿòêè òèñÿ÷ ôіðì і ïіäïðèєìñòâ çóïèíèëèñÿ, ìіëüéîíè ëþäåé âòðàòèëè 
ðîáîòó. Ó ïàíіöі âêëàäíèêè çàáèðàëè ãðîøі ç áàíêіâ, ùî ïðèçâåëî äî áàí-
êðóòñòâà òèñÿ÷ áàíêіâ. Ó 1932 ð. çàãàëüíèé îáñÿã âèðîáíèöòâà ñòàíîâèâ 
ïîëîâèíó âіä äîêðèçîâîãî ðіâíÿ. Ó êðàїíі íàëі÷óâàëîñÿ 17 ìëí áåçðîáіò-
íèõ. Êðèçà òîðêíóëàñÿ âñіõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Ñóòòєâî ïîòåðïàëè ôåð-
ìåðè, ÿêі íå çíàõîäèëè çáóòó é ìóñèëè çíèùóâàòè ïðîäóêöіþ. 
Ðåñïóáëіêàíñüêèé óðÿä íà ÷îëі ç Ãåðáåðòîì Ãóâåðîì íàìàãàâñÿ áîðîòèñÿ ç 
êðèçîþ òðàäèöіéíèìè ìåòîäàìè: ñòèìóëþâàòè ïðèâàòíå ïіäïðèєìíèöòâî,
âіëüíèé ðèíîê і êîíêóðåíöіþ. Îäíàê öі çàõîäè òіëüêè ïîãіðøóâàëè ñèòó-
àöіþ. Íåâäîâîëåíå íàñåëåííÿ ïî÷àëî âëàøòîâóâàòè ìàðøі íà Âàøèíãòîí.
Îäèí ç íàéáіëüøèõ âіäáóâñÿ â 1932 ð. Âіí óâіéøîâ â іñòîðіþ ÿê ìàðø âå-
òåðàíіâ. Âëàäà çàñòîñóâàëà äëÿ éîãî ðîçãîíó àðìіþ.

Êðàõ íà ðèíêàõ ÑØÀ ñòàâ ïî÷àòêîì ñâіòîâîї åêîíîìі÷íîї êðèçè 1929–
1933 ðð. Ó Âåëèêіé Áðèòàíії êðèçà ñòàëà ïîìіòíîþ ç 1930 ð. Íèçüêі òåìïè 
çðîñòàííÿ áðèòàíñüêîї åêîíîìіêè â ïîïåðåäíі ðîêè çóìîâèëè é âіäíîñíî 
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íåâåëèêå ïàäіííÿ: ó 1932 ð. çàãàëüíèé îáñÿã âèðîáíèöòâà ñòàíîâèâ 82,5 % 
âіä äîâîєííîãî. Áåçðîáіòòÿ îõîïèëî ÷âåðòü íàñåëåííÿ. Ó äåÿêèõ ðåãіîíàõ
åêîíîìі÷íå æèòòÿ çàâìåðëî. Îñîáëèâî ïîñòðàæäàëà ìåòàëóðãіÿ. Âèíèê äå-
ôіöèò äåðæàâíîãî áþäæåòó. Ó Ôðàíöії êðèçà ïðîÿâèëàñÿ â 1932 ð. Ïðè÷è-
íîþ öüîãî áóëè íіìåöüêі ðåïàðàöіéíі âèïëàòè é ðîçâèòîê îáîðîííîї
ïðîìèñëîâîñòі. Êîëè öåé ïîòåíöіàë âè÷åðïàâñÿ, åêîíîìіêà ïîòðåáóâàëà
ñòðóêòóðíèõ çìіí і òåõíі÷íîãî ïåðåîáëàäíàííÿ. Îñîáëèâî ïîñòðàæäàëà âіä
êðèçè Íіìå÷÷èíà, ÿêà áóëà çàëåæíà âіä àìåðèêàíñüêèõ êðåäèòіâ. Òóò çáàí-
êðóòóâàëè áëèçüêî 70 òèñ. ïіäïðèєìñòâ, îáâàëèëàñÿ áàíêіâñüêà ñèñòåìà, ïî-
÷àëàñÿ ãіïåðіíôëÿöіÿ. «Âåëèêà äåïðåñіÿ» ìàëà òàêîæ ñîöіàëüíі é ïîëіòè÷íі
íàñëіäêè: ïîëåãøèëà ïðèõіä äî âëàäè ëіâèì і åêñòðåìіñòñüêèì ñèëàì.

Погляд історика
Криза мала психологічні, політичні і, звичайно, суто економічні наслідки. Геть 

усі   – від банкіра до хлопчика на побігеньках – були приголомшені. Велика війна при-
несла смерть і руїну, але водночас давала життю мету й забезпечувала повну за-
йнятість. Мир, здавалося, не давав нічого. Були чоловіки, які казали, що життя в
окопах серед небезпек та фронтового товариства краще за життя на допомогу з
безробіття. Інші казали, що похмурі Шпенґлерові думки про повернення Європи до
темного середньовіччя слушні. Тривога переливалась через вінця, обертаючись на
вуличне насильство: бойові загони лівих зчиняли бійки з бандами правих у багатьох
європейських містах. То була найкраща пора для дурисвітів, авантурників та екс-
тремістів.

Дейвіс Н. Європа. Історія / пер. з англ. П. Таращук. Київ, 2000. С. 996.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте причини і перебіг світової економічної кризи 1929–1933 рр.
2. Поміркуйте про вплив світової економічної кризи на повсякдення пересічних людей.

2. «Новий курс» Ф. Д. Рузвельта
Íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ 1932 ð. ðåñïóáëіêàíöі çàçíàëè ïîðàçêè.

Ïðåçèäåíòîì ÑØÀ ñòàâ äåìîêðàò Ôðàíêëіí Äåëàíî Ðóçâåëüò. Âåñòè âè-
áîð÷ó êàìïàíіþ éîìó áóëî íåñêëàäíî, àäæå áіëüøіñòü àìåðèêàíöіâ ïîòåð-
ïàëè âіä åêîíîìі÷íîї êðèçè é çíåâіðèëèñÿ â ìîæëèâîñòÿõ àäìіíіñòðàöії
Ãóâåðà óõâàëþâàòè àäåêâàòíі ðіøåííÿ. Çìіíà îáëè÷ íà âåðõіâöі âëàäè äà-

Безкоштовна їдальня для 
безробітних у Чикаго. 1931 р.

Мати-мігрантка.
Каліфорнія. 1936 р.

Донька шахтаря. 
Каліфорнія. 1939 р.
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âàëà íàäіþ. Ðóçâåëüò ïіä ÷àñ âèáîð÷îї êàìïàíії îáіöÿâ Àìåðèöі «íîâèé
êóðñ», áіëüøіñòü çàõîäіâ ÿêîãî áóëî ðîçðîáëåíî é óõâàëåíî â ïåðøі òðè 
ìіñÿöі ïðåçèäåíòñòâà. Ó ñâîїõ âèñòóïàõ ïî ðàäіî âіí çàêëèêàâ àìåðèêàíöіâ 
÷åñíî âèçíàòè ñêðóòíå ñòàíîâèùå, àëå é îäíî÷àñíî ïîäîëàòè ñòðàõ і ïîâі-
ðèòè ó âëàñíі ñèëè, âіäíîâèòè äîâіðó äî âëàäè.

Ñóòü «íîâîãî êóðñó» ïîëÿãàëà â áåçïðåöåäåíòíîìó âòðó÷àííі äåðæàâè â 
åêîíîìіêó ç ðåãóëÿòèâíèìè ôóíêöіÿìè. Îäíèì ç ïåðøèõ çàõîäіâ áóëî 
ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâèõ ðîáî÷èõ ìіñöü: áóäіâíèöòâî äîðіã, ïðèáèðàííÿ âó-
ëèöü, óïîðÿäêóâàííÿ ïàðêіâ. Ïåðøî÷åðãîâîї óâàãè âèìàãàëà áàíêіâñüêà
ñôåðà. Óêàçîì ïðåçèäåíòà âñі áàíêè çàêðèòî, à âіäíîâëåííÿ ðîáîòè áàíêіâ 
âіäáóâàëîñÿ ïîñòóïîâî, ùîéíî ñïàäàëà ïàíіêà. Çîëîòèé ñòàíäàðò áóëî ñêà-
ñîâàíî, äîëàð äåâàëüâîâàíî. Íàéáіëüøі áàíêè îòðèìàëè äîïîìîãó âіä äåð-
æàâè. Óõâàëåíî çàêîí ïðî ñòâîðåííÿ Íàöіîíàëüíîї àäìіíіñòðàöії ïî 
îçäîðîâëåííþ ïðîìèñëîâîñòі. Ãðîøі íàìàãàëèñÿ âêëàäàòè â ïðîåêòè, ÿêі 
íå çàâåðøóâàëèñÿ âèïóñêîì òîâàðіâ, à ïîòðåáóâàëè їõ (ÿê-îò áóäіâíèöòâî 
äîðіã). Óðÿä îòðèìàâ ïîâíîâàæåííÿ âòðó÷àòèñÿ â äіÿëüíіñòü ïðèâàòíèõ 
ïіäïðèєìñòâ, ðåãóëþâàòè òðèâàëіñòü ðîáî÷îãî äíÿ, çàðïëàòè. Ó äåÿêèõ ãà-
ëóçÿõ ïðîìèñëîâîñòі áóëî âñòàíîâëåíî ìàêñèìàëüíó òðèâàëіñòü ðîáî÷îãî 
äíÿ é ìіíіìàëüíó çàðîáіòíó ïëàòó. Ñïåöіàëüíà ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àëà ñòâî-
ðåííÿ 2,5 ìëí ðîáî÷èõ ìіñöü äëÿ ìîëîäі. Ôåðìåðè îòðèìàëè êîìïåíñàöіþ
çà ñêîðî÷åííÿ âèðîáíèöòâà.

Óïåðøå áóëî ñòâîðåíî äåðæàâíó ñèñòåìó ñîöіàëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, ÿêà 
ãàðàíòóâàëà âèïëàòó ïåíñіé і äîïîìîãó â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöіÿõ. Ðå-
ôîðìè âèêëèêàëè íåâäîâîëåííÿ ïіäïðèєìöіâ. Ðóçâåëüò äîëàâ îïіð çàâäÿêè
âіäâåðòîìó ñïіëêóâàííþ ç íàðîäîì. Ñâіä÷åííÿì ïîïóëÿðíîñòі «íîâîãî 
êóðñó» ñòàëî îáðàííÿ Ô. Ä. Ðóçâåëüòà ïðåçèäåíòîì âäðóãå. «Íîâèé êóðñ» 
çàêëàâ ó ÑØÀ ôóíäàìåíò äëÿ ïîáóäîâè äåðæàâè çàãàëüíîãî äîáðîáóòó. 
Êðàїíè Єâðîïè òàêîæ íàìàãàëèñÿ âèéòè ç åêîíîìі÷íîї êðèçè ÷åðåç äåð-
æàâíå ðåãóëþâàííÿ åêîíîìіêè, ïîëіòèêó åêîíîìії äåðæàâíèõ êîøòіâ і 
ïðîòåêöіîíіçìó. Àëå їõíі óñïіõè ïîðіâíÿíî ç ÑØÀ áóëè ñêðîìíіøèìè. 
Îñíîâíà ïðè÷èíà öüîãî ïîëÿãàëà â ïîëіòè÷íіé áîðîòüáі, ÿêà íå äàâàëà 
çìîãè îá’єäíàòèñÿ íàâêîëî ïðîãðàìè åêîíîìі÷íèõ ðåôîðì.

Особа в історії
Ôðàíêëіí Äåëàíî Ðóçâåëüò (1882–1945) – 32-é ïðå-
çèäåíò ÑØÀ. Íàðîäèâñÿ â ñіì’ї çåìëåâëàñíèêà é
àðèñòîêðàòà Äæåéìñà Ðóçâåëüòà і Ñàðè Äåëàíî.
Äèòèíñòâî ïðîâіâ ó ðîäèííîìó ìàєòêó Ãàéä-ïàðê.
×àñòî ïîäîðîæóâàâ ç áàòüêàìè Єâðîïîþ, çàâäÿêè
÷îìó äîáðå âîëîäіâ іíîçåìíèìè ìîâàìè. Âèùó ãóìà-
íіòàðíó òà þðèäè÷íó îñâіòó çäîáóâ ó Ãàðâàðäñüêîìó
і Êîëóìáіéñüêîìó óíіâåðñèòåòàõ. Ñïіâïðàöþâàâ ç
Äåìîêðàòè÷íîþ ïàðòієþ. Ó 1921 ð. çàõâîðіâ íà ïîëі-
îìієëіò, óíàñëіäîê ÷îãî éîãî íîãè áóëî ïàðàëіçîâà-
íî. Íà äåÿêèé ÷àñ âіäіéøîâ âіä àêòèâíîї äіÿëüíîñòі, 
îäíàê íå çäàâñÿ, íàâ÷èâñÿ æèòè òàê, ùî õâîðîáà 
áóëà ìàëî ïîìіòíîþ. Ó 1928 ð. ñòàâ ãóáåðíàòîðîì 
øòàòó Íüþ-Éîðê, ùî âіäêðèëî øëÿõ ó âåëèêó ïîëіòèêó. Ó 1933–1945 ðð. – ïðå-
çèäåíò ÑØÀ (îáèðàâñÿ ÷îòèðè ðàçè), îäèí ç íàéÿñêðàâіøèõ ïîëіòè÷íèõ ëіäåðіâ íà 
öіé ïîñàäі. Çíà÷íó ðîëü ó êàð’єðі Ðóçâåëüòà, îñîáëèâî ïіñëÿ õâîðîáè, âіäіãðàëà 
äðóæèíà Åëåîíîðà.

Франклін Делано Рузвельт
з дружиною Елеонорою
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Запитання і завдання
1. Проаналізуйте основні заходи «нового курсу» Ф. Д. Рузвельта.
2. Схарактеризуйте президента США Ф. Д. Рузвельта як політичного діяча й особи-

стість.

З   
   

1. Поясніть зміст поняття «Велика депресія». Поміркуйте про причини світової еконо-
мічної кризи 1929–1933 рр.

2. Визначте основні сфери економіки США, у розвиток яких держава втрутилася з регу-
лятивними функціями під час «нового курсу» президента Ф. Д. Рузвельта.

3. На основі матеріалу параграфа й додатково зібраних відомостей проаналізуйте
публічне спілкування президента США Ф. Д. Рузвельта з американським народом.

§ 19. Комунізм, фашизм і нацизм

1. Ідейні засади та соціальна база комуністичного режиму, 
фашизму і нацизму
Ó 1920–1930-õ ðîêàõ çàâåðøèëîñÿ ôîðìóâàííÿ êîìóíіñòè÷íîї, ôà-

øèñòñüêîї é íàöèñòñüêîї іäåîëîãіé. Ïîëіòè÷íà іäåîëîãіÿ – öå ñèñòåìà óÿâ-
ëåíü і ïîãëÿäіâ íà ïîëіòè÷íå æèòòÿ, ÿêà âіäîáðàæàє іíòåðåñè ïåâíîї
ñîöіàëüíîї ñïіëüíîòè. Іäåîëîãіÿ ìіñòèòü íå òіëüêè çíàííÿ ïðî ïîëіòè÷íі
ïðîöåñè, à é òå, ÿê ëþäèíà їõ îöіíþє; âіäîáðàæàє êîëåêòèâíó òî÷êó çîðó
і ïðàãíå äî ïîøèðåííÿ íà іíøі ãðóïè. Îñíîâíèìè ôóíêöіÿìè ïîëіòè÷íîї
іäåîëîãії є ñòâîðåííÿ â ñóñïіëüñòâі ïîçèòèâíîãî îáðàçó âëàñíèõ òðàêòóâàíü
ìèíóëîãî òà іäåé ïðî îðãàíіçàöіþ ìàéáóòíüîãî. Íà ïіäñòàâі іäåîëîãіé ôîð-
ìóþòüñÿ ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íі ðóõè, ÿêі ïðàãíóòü âïëèíóòè íà âèáіð íàðî-
äîì øëÿõó ðîçâèòêó.
Іñòîðè÷íî êîìóíіçì (ëàò. communis – ñïіëüíèé) ñïèðàâñÿ íà ìàðêñèçì,

ÿêèé ïåðåäáà÷àâ ñêàñóâàííÿ ïðèâàòíîї âëàñíîñòі, ñòâîðåííÿ ñóñïіëüñòâà ç
ðіâíèìè ïðàâàìè é ìîæëèâîñòÿìè. Ó êîìóíіñòè÷íîìó ñóñïіëüñòâі íå ìî-
ãëî áóòè íі òîâàðíî-ãðîøîâèõ âіäíîñèí, íі äåðæàâè. Òàê ñàìî ìàâ âіäіéòè
â ìèíóëå ïîäіë íà êëàñè, åêñïëóàòàöіÿ ëþäèíè ëþäèíîþ. Àëå ïîáóäîâà
êîìóíіñòè÷íîãî ñóñïіëüñòâà ïîòðåáóâàëà ïåðåõіäíîãî ïåðіîäó – äèêòàòóðè 
ïðîëåòàðіàòó. Íàéâіäîìіøå ãàñëî ìàðêñèçìó – «Ïðîëåòàðі âñіõ êðàїí, єä-
íàéòåñÿ!». Ïåðøèìè âñòàíîâëþâàòè «äèêòàòóðó ïðîëåòàðіàòó» âçÿëèñÿ
ðîñіéñüêі áіëüøîâèêè, çàõîïèâøè âëàäó â æîâòíі 1917 ð. Òîäі é âèíèêëî
ïîíÿòòÿ ìàðêñèçìó-ëåíіíіçìó. Ëåíіí äîïîâíèâ ìàðêñèçì ó÷åííÿì ïðî
ïàðòіþ íîâîãî òèïó, ùî ìàëà âіäіãðàòè êëþ÷îâó ðîëü ó ñóñïіëüíèõ ïåðå-
òâîðåííÿõ. Ñïåðøó ìіæ áіëüøîâèöüêèìè ëіäåðàìè òî÷èëèñÿ іäåîëîãі÷íі
äèñêóñії. Òðîöüêіñòè íàïîëÿãàëè íà ïåðìàíåíòíіé ðåâîëþöії, òîáòî ñòâåð-
äæóâàëè, ùî ðåâîëþöіéíі іìïóëüñè ìàþòü ðîçõîäèòèñÿ íà âåñü ñâіò, ùî
çàáåçïå÷èòü êîìóíіçìó ïåðåìîãó.

Îäíàê ãîðó âçÿëà іíøà âåðñіÿ êîìóíіñòè÷íîї іäåîëîãії, ùî íàáóëà çàâåð-
øåíîãî âèãëÿäó íà çëàìі 1920–1930-õ ðîêіâ і áóëà ïîâ’ÿçàíà ç îñîáîþ Éî-
ñèïà Ñòàëіíà. Ïåðøîþ òåçîþ ñòàëіíіçìó áóëà âіäìîâà âіä åêñïîðòó
ðåâîëþöії і òâåðäæåííÿ ïðî ìîæëèâіñòü ïîáóäóâàòè êîìóíіçì â îäíіé êðà-
їíі. ÑÐÑÐ ñòàâ ïëàöäàðìîì äëÿ ãðàíäіîçíîãî ñîöіàëüíîãî åêñïåðèìåíòó:
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çäіéñíåíî ôîðñîâàíó іíäóñòðіàëіçàöіþ é ñóöіëüíó êîëåêòèâіçàöіþ ñåëÿí-
ñüêèõ ãîñïîäàðñòâ. Äëÿ ïðèäóøåííÿ îïîðó íåçãîäíèõ âèñóíóòî òåçó ïðî 
çàãîñòðåííÿ êëàñîâîї áîðîòüáè. Íàöіîíàëüíі âіäìіííîñòі ìàëè áóòè ïîñòó-
ïîâî ñòåðòі â íîâіé ñïіëüíîñòі – ðàäÿíñüêîìó íàðîäîâі, ùî, ïî ñóòі, áóëî 
ïðîäîâæåííÿì ðîñіéñüêîї іìïåðñüêîї ïîëіòèêè. Îïîíåíòè ðåæèìó îòðèìó-
âàëè òàâðî «áóðæóàçíèõ íàöіîíàëіñòіâ». Ñòàëіíіçì ðîáèâ ñòàâêó íà ïðè-
ìóñ òà іäåîëîãі÷íі ñòèìóëè. Іäåÿ ïîáóäîâè êîìóíіñòè÷íîãî ðàþ íà ïðàêòèöі 
âèëèëàñÿ â ÑÐÑÐ ó 1930-õ ðîêàõ ó êðèâàâèé òîòàëіòàðíèé ðåæèì. Âіí íà-
ìàãàâñÿ âñòàíîâèòè êîíòðîëü íàä óñіìà ñôåðàìè æèòòÿ ñóñïіëüñòâà, íå âè-
çíàâàâ іíøîї äóìêè é ðîçïðàâëÿâñÿ ç îïîíåíòàìè, ñïðàâæíіìè é óÿâíèìè 
âîðîãàìè ðåïðåñіÿìè, óâ’ÿçíåííÿìè â êîíöòàáîðàõ і ðîçñòðіëàìè.

Êîðіííÿ ôàøèçìó (іòàë. fascio – ïó÷îê, îá’єäíàííÿ; ïó÷îê áóâ ñèìâî-
ëîì âëàäè ÷èíîâíèêіâ-ëіêòîðіâ ó Ðèìñüêіé іìïåðії) çíàõîäèëîñÿ â іòàëіé-
ñüêîìó íàöіîíàëіñòè÷íîìó ðóñі. Ïîøòîâõîì äî ïåðåòâîðåííÿ â Іòàëії 
íàöіîíàëіçìó íà ôàøèçì ñòàëè ðåçóëüòàòè ñâіòîâîї âіéíè. Êðàїíà îïèíè-
ëàñÿ â ñèòóàöії «ïåðåìîæåíîї» ñåðåä ïåðåìîæöіâ, áіëüøіñòü òåðèòîðіàëü-
íèõ ïðåòåíçіé çàäîâîëüíèòè íå âäàëîñÿ, іòàëіéöі ïî÷óâàëèñÿ îáðàæåíèìè.
Ïåðøó ôàøèñòñüêó îðãàíіçàöіþ áóëî ñòâîðåíî â 1919 ð. ó Ìіëàíі. Âîíà 
áóëà ïîâ’ÿçàíà ç ëіâèìè ðóõàìè é âèìàãàëà íіáèòî äåìîêðàòè÷íèõ çìіí: 
ñêàñóâàííÿ ìîíàðõії, ñîöіàëüíèõ ïðèâіëåїâ, àãðàðíó ðåôîðìó. Ó 1921 ð. 
óñòàíîâ÷èé ç’їçä Ôàøèñòñüêîї íàöіîíàëüíîї ïàðòії óõâàëèâ ïðîãðàìó, ÿêà 
ïðîïîíóâàëà ðîçóìіííÿ íàöії ÿê îðãàíіçìó, єäíîñòі ìèíóëèõ, òåïåðіøíіõ і 
ïðèéäåøíіõ ïîêîëіíü. Ëþäèíà íà÷åáòî ìîãëà ïîäîëàòè ñìåðòíіñòü ÷åðåç 
ñàìîçðå÷åííÿ íà êîðèñòü íàöії.

Îñíîâíèìè òåîðåòè÷íèìè ðîáîòàìè, ó ÿêèõ îáґðóíòîâàíî іäåîëîãіþ ôà-
øèçìó, ñòàëè «Ïîõîäæåííÿ і äîêòðèíà ôàøèçìó» (1929 ð.) Äæîâàííі 
Äæåíòіëå é «Äîêòðèíà ôàøèçìó» (1932 ð.) Áåíіòî Ìóññîëіíі. Íàöіþ ââà-
æàëè òåæ ñâîєðіäíîþ îñîáèñòіñòþ, ÿêó ñòâîðþє äåðæàâà. Âіä ïðèõîäó äî 
âëàäè â Іòàëії â 1922 ð. ìåòîþ ôàøèñòіâ áóëà ïîáóäîâà òîòàëіòàðíîї äåð-
æàâè. Óòіì íà ïðàêòèöі їì íå âäàëîñÿ äîñÿãíóòè öüîãî òàê, ÿê öå ñòàëîñÿ
â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçі ÷è â íàöèñòñüêіé Íіìå÷÷èíі. Ôàøèñòñüêó іäåîëîãіþ 
íàäèõàëà іäåÿ âіäðîäæåííÿ Ðèìñüêîї іìïåðії ó íîâіé ôîðìі. Öåíòðàëüíå 
ìіñöå â íіé ïîñіëè ìіô і êóëüò «âі÷íîãî Ðèìó». Âіäáóäîâó ðèìñüêîї äåð-
æàâíîñòі ïëàíóâàëè ðîçïî÷àòè ç ïîâåðíåííÿ â äàëåêó іñòîðè÷íó òî÷êó – ó 
÷àñ ñòâîðåííÿ Ðèìñüêîї іìïåðії. Çîâíіøíþ ïîëіòèêó óÿâëÿëè ÿê çіòêíåííÿ 
ìіæ Ðèìîì і Ìîñêâîþ. Åëåìåíòîì ôàøèçìó ñòàëî îáîæíåííÿ ëіäåðà – 
äó÷å, óòіëåíå â êðèëàòîìó âèñëîâі «Äó÷å çàâæäè ïðàâèé».

Íàöèçì (íàöіîíàë-ñîöіàëіçì), ùî âèòâîðèâñÿ â ãіòëåðіâñüêіé Íіìå÷-
÷èíі, áóâ ïåâíèì ðіçíîâèäîì ôàøèçìó, îäíàê ìàâ ñêðîìíіøå іäåîëîãі÷íå
íàïîâíåííÿ. Ïèòàííÿ ïðî іíòåëåêòóàëüíі é ñâіòîãëÿäíі äæåðåëà íàöèçìó 
є äèñêóñіéíèì. Ñàìі íàöèñòè òâåðäèëè ïðî ñïîðіäíåíіñòü ç ôіëîñîôîì Ôðі-
äðіõîì Íіöøå, îäíàê íàâðÿä ÷è âіí ïîãîäèâñÿ á ìàòè òàêèõ ïîñëіäîâíèêіâ. 
Ó ñâîїé єäèíіé ïðàöі «Ìîÿ áîðîòüáà» (1925 ð.) Ãіòëåð âèêëàâ äóìêè ïðî 
ïàíіâíó ðàñó і âèãàäàíå ïðàâî Íіìå÷÷èíè íà æèòòєâèé ïðîñòіð íà Ñõîäі. 
Ëþäñòâî Ãіòëåð ïîäіëèâ íà çàñíîâíèêіâ, íîñіїâ і ðóéíіâíèêіâ êóëüòóðè. 
Ðîëü ãîëîâíèõ âîðîãіâ áóëî âіäâåäåíî єâðåÿì. ßê і ôàøèñòè, íàöèñòè âі-
ðèëè, ùî єäíіñòü íàöії íàéêðàùå çàáåçïå÷èòü òîòàëіòàðíà äåðæàâà, êåðî-
âàíà îäíієþ ïàðòієþ íà ÷îëі ç âîæäåì. Àëå ãîëîâíèì ó íàöèçìі áóëî 
ïåðåêîíàííÿ ó âèùîñòі àðіéñüêîї ÷è íîðäè÷íîї ðàñè, ùî ïðèçâîäèëî äî 
äóìêè ïðî ïіäêîðåííÿ àáî é ïîâíå çíèùåííÿ іíøèõ íàðîäіâ. Íàöèñòè 
áóëè ïðèõèëüíèêàìè «ðàñîâîї ÷èñòîòè».
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Ñïіëüíèì äëÿ òðüîõ іäåîëîãіé áóëî ñòâîðåííÿ òîòàëіòàðíèõ äåðæàâ. Òî-
òàëіòàðèçì (ëàò. totalitos – öіëіñíèé) – öå ñèñòåìà äåðæàâíî-ïîëіòè÷íîї
âëàäè, ÿêà ðåãëàìåíòóє âñå æèòòÿ ñóñïіëüñòâà і êîæíîї ëþäèíè çîêðåìà. 
Òîòàëіòàðíі ðåæèìè çàïðîâàäæóâàëè ïðèìóñîâó óíіôіêàöіþ, íå âèçíàâàëè
âіäîêðåìëåííÿ âіä äåðæàâè áóäü-ÿêèõ ñôåð, âêëþ÷íî ç ïèòàííÿìè âіðè, à
їõíÿ іäåîëîãіÿ ñàìà ïðåòåíäóâàëà íà ðîëü ïàíіâíîї ðåëіãії. Îçíàêîþ òîòà-
ëіòàðíîãî ðåæèìó є äèêòàòóðà îäíієї ïàðòії, її çðîùåííÿ ç äåðæàâíî-áþðî-
êðàòè÷íèì àïàðàòîì, ìàñîâå çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî ïіäêîíòðîëüíèõ
îðãàíіçàöіé, æîðñòêà öåíçóðà é іäåîëîãі÷íî «ïðàâèëüíà» ïðîïàãàíäà, ÿêà 
íå òåðïèòü çàïåðå÷åíü ÷è іíøîї òî÷êè çîðó, ðîçïðàâè ç іíàêîìèñëåííÿì і
ïîøèðåííÿ ðåïðåñіé íà âåëèêå êîëî «âîðîãіâ íàðîäó». Òîòàëіòàðíà äåð-
æàâà íåñóìіñíà ç äîòðèìàííÿì ïðàâîâèõ íîðì, äåìîêðàòієþ, ñâîáîäîþ іí-
òåëåêòóàëüíîї é òâîð÷îї äіÿëüíîñòі. Îäíàê ñîöіàëüíîþ îïîðîþ òàêîї
äåðæàâè íåðіäêî ñòàє íàñåëåííÿ, ÿêå ìèñëèòü ïîòðåáàìè îäíîãî äíÿ.

Запитання і завдання
1. Порівняйте ідеології комунізму, фашизму й нацизму. Визначте їхні спільні та від-

мінні риси.
2. Проаналізуйте місце тоталітарної держави в ідейних конструкціях комуністів,

фашистів і нацистів.

2. Прихід до влади в Італії фашистів. Утвердження 
нацистського режиму в Німеччині
Ôàøèñòñüêі îá’єäíàííÿ â Іòàëії çðîñòàëè íà òëі ïîâîєííîї åêîíîìі÷íîї

êðèçè, çìіöíåííÿ ëіâîðàäèêàëüíèõ ðóõіâ, ðîáіòíè÷èõ ïðîòåñòіâ. Ó ëèñòî-
ïàäі 1921 ð. íà ç’їçäі ôàøèñòñüêèõ ñîþçіâ ó Ðèìі ñòâîðåíî Íàöіîíàëüíó
ôàøèñòñüêó ïàðòіþ, ÿêà ðîçïî÷àëà ïіäãîòîâêó äî çàõîïëåííÿ âëàäè. Ìіæ
ôàøèñòñüêèìè é ñîöіàëіñòè÷íèìè îðãàíіçàöіÿìè âіäáóâàëèñÿ âóëè÷íі çі-
òêíåííÿ, àëå âðåøòі-ðåøò ñîöіàëіñòè óêëàëè ç ôàøèñòàìè «ïàêò óìèðî-
òâîðåííÿ». Ñïðîáó çàãàëüíîãî àíòèôàøèñòñüêîãî ñòðàéêó áóëî çіðâàíî.
27 æîâòíÿ 1922 ð. ëіäåð іòàëіéñüêèõ ôàøèñòіâ Á. Ìóññîëіíі âіääàâ íàêàç
ïðî ïîõіä íà Ðèì. Öÿ ïîäіÿ óâіéøëà â іñòîðіþ ÿê «ìàðø ÷îðíîñîðî÷å÷íè-
êіâ» (çà íàçâîþ ôàøèñòñüêèõ áîéîâèõ çàãîíіâ). Ïðè öüîìó Ìóññîëіíі çà-
ÿâèâ: «Íàøà ïðîãðàìà ïðîñòà. Ìè õî÷åìî êåðóâàòè Іòàëієþ». Ó ïîõîäі

âçÿëî ó÷àñòü áëèçüêî 25 òèñ. îñіá, ÿêі ðóõàëèñÿ
íà Ðèì ç êіëüêîõ íàïðÿìêіâ. 30 æîâòíÿ çáðîéíі
êîëîíè áåç îïîðó óâіéøëè â Ðèì. Êîðîëü Âіêòîð
Åììàíóїë ІІІ ïðèçíà÷èâ Á. Ìóññîëіíі ïðåì’єð-
ìіíіñòðîì. Òàê ôàøèñòè ïðèéøëè â Іòàëії äî
âëàäè, ÿêó âòðèìóâàëè äî 1943 ð.

Íà ïî÷àòêó 1933 ð. ïіä òèñêîì íàöèñòіâ âïàëà 
Âåéìàðñüêà ðåñïóáëіêà â Íіìå÷÷èíі. Íà òëі âíó-
òðіøíüîïîëіòè÷íîї êðèçè ïðåçèäåíò Ïàóëü ôîí
Ãіíäåíáóðґ 30 ñі÷íÿ ïðèçíà÷èâ Àäîëüôà Ãіòëåðà
ãëàâîþ óðÿäó – ðåéõñêàíöëåðîì. Âіäòàê Ãіòëåð
ðîçãîðíóâ çàõîäè ïî çàõîïëåííþ âëàäè. Ó ëþ-
òîìó 1933 ð. áóëî îðãàíіçîâàíî ïðîâîêàöіþ – ïіä-
ïàë Ðåéõñòàãó, ó ÿêіé çâèíóâàòèëè êîìóíіñòіâ. 
Â   àòìîñôåðі òèñêó é çàëÿêóâàííÿ âіäáóëèñÿ ïàð-
ëàìåíòñüêі âèáîðè, íà ÿêèõ Íàöіîíàë-ñîöіàëіñ-
òè÷íà ðîáіòíè÷à ïàðòіÿ Íіìå÷÷èíè (ÍÑÐÏÍ)

Б. Муссоліні та А. Гітлер.
1934 р.
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çäîáóëà ïåðåìîãó. Ó áåðåçíі Ãіòëåð äîìіãñÿ óõâàëåííÿ çàêîíó «Ïðî ïîäî-
ëàííÿ çëèäåííîãî ñòàíîâèùà íàðîäó é äåðæàâè», çãіäíî ç ÿêèì óðÿä îòðè-
ìàâ íàäçâè÷àéíі ïîâíîâàæåííÿ. Çà êðèòèêó âëàäè ïåðåäáà÷åíî êðèìіíàëüíó
âіäïîâіäàëüíіñòü. Äî ëіòà 1933 ð. â Íіìå÷÷èíі çàáîðîíèëè äіÿëüíіñòü óñіõ 
ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, êðіì ÍÑÐÏÍ. Ó ãðóäíі 1933 ð. óõâàëåíî çàêîí «Ïðî 
çàáåçïå÷åííÿ єäíîñòі ïàðòії òà äåðæàâè», çãіäíî ç ÿêèì ðåéõñêàíöëåð 
ÿê êåðіâíèê (ôþðåð) çàêîííîї ïàðòії îòðèìàâ ïðàâî îñîáèñòî ôîðìóâàòè
Ðåéõñòàã і ïðèçíà÷àòè âèùèõ ïîñàäîâèõ îñіá.

Запитання і завдання
1. Опишіть події, пов’язані з приходом до влади фашистів в Італії та нацистів у Ні-

меччині.
2. Поміркуйте, чи можна було запобігти встановленню фашистського й нацист-

ського режимів.

3. Соціально-економічна політика урядів Б. Муссоліні 
та А. Гітлера. Знищення політичної опозиції. Встановлення 
державного контролю над публічним життям і суспільною 
свідомістю
Ïіñëÿ ïðèõîäó äî âëàäè íàöèñòіâ ó Íіìå÷÷èíі êëþ÷îâèì ïèòàííÿì 

áóëî ïîäîëàííÿ «Âåëèêîї äåïðåñії», çîêðåìà ñêîðî÷åííÿ áåçðîáіòòÿ òà âіä-
íîâëåííÿ åêîíîìіêè. Âèõіä ç êðèçè çàïðîïîíîâàíî øóêàòè â ïåðåòâîðåííі 
ñóñïіëüñòâà íà êîðïîðàòèâíіé îñíîâі. Öÿ ñèñòåìà íå âіäìіíÿëà ðèíêîâèõ 
âіäíîñèí, àëå âіäêðèâàëà øëÿõ äëÿ öåíòðàëіçàöії åêîíîìіêè ïіä êîíòðî-
ëåì äåðæàâè é ìîáіëіçàöії ðåñóðñіâ. Åêîíîìіêîþ çàéìàëàñÿ Ãåíåðàëüíà 
ðàäà íіìåöüêîãî ãîñïîäàðñòâà, äî ÿêîї ââіéøëè íàéáіëüøі ïіäïðèєìöі. Òå-
ðèòîðіþ êðàїíè ïîäіëåíî íà ãîñïîäàðñüêі îêðóãè. Âëàñíèê ïіäïðèєìñòâà 
ñòàâàâ éîãî ôþðåðîì і íіñ âіäïîâіäàëüíіñòü çà âñå, ùî íà íüîìó âіäáóâà-
ëîñÿ. Ñòðàéêè áóëî çàáîðîíåíî, ïðàöþ îãîëîøåíî ñîöіàëüíîþ ïîâèííіñòþ. 
Çàïðîâàäæåíî ãðîìàäñüêі ðîáîòè. Ìіíіñòð åêîíîìіêè ìàâ ïðàâî ðåîðãàíі-
çîâóâàòè àáî æ îá’єäíóâàòè ïіäïðèєìñòâà.

Âіä 1935 ð. åêîíîìіêà Íіìå÷÷èíè ïåðåîðієíòîâóâàëàñÿ íà ïîòðåáè âі-
éíè. Áóëî çàïðîâàäæåíî çàãàëüíèé âіéñüêîâèé îáîâ’ÿçîê äëÿ ÷îëîâіêіâ âі-
êîì 18–43 ðîêіâ, çàòâåðäæåíî ÷îòèðèðі÷íèé åêîíîìі÷íèé ïëàí. Ó 1939 ð. 
äèðåêòèâíå öåíòðàëіçîâàíå ïëàíóâàííÿ îõîïèëî 80 % âèðîáíè÷èõ ïîòóæ-
íîñòåé. Çäіéñíåíî êðîêè íà êîðèñòü ôåðìåðіâ (áàóåðіâ). Êîæíà 18-ðі÷íà 
äіâ÷èíà ìàëà ðіê âіäïðàöþâàòè â ðîäèíі áàóåðіâ. Â Іòàëії åêîíîìіêó òàêîæ 
ïåðåáóäóâàëè çà êîðïîðàòèâíîþ ñèñòåìîþ, ÿêà âіäêðèëà øëÿõ äî äåðæàâ-
íîãî ðåãóëþâàííÿ. Åêîíîìі÷íà ïîëіòèêà áàçóâàëàñÿ íà âіðі â òå, ùî äåð-
æàâà çäàòíà çàáåçïå÷èòè ïðèñêîðåíó ìîäåðíіçàöіþ çàäëÿ åêîíîìі÷íîї
íåçàëåæíîñòі. Іç öієþ ìåòîþ ïðèìóñîâî ñòâîðþâàëè êàðòåëі.

Ïіñëÿ ñìåðòі ïðåçèäåíòà Ãіíäåíáóðґà â 1934 ð. Ãіòëåð çîñåðåäèâ óñі íàé-
âèùі ïîñàäè â äåðæàâі. Îäíî÷àñíî âіí ðîçïðàâèâñÿ ç îïîçèöієþ âñåðåäèíі 
ÍÑÐÏÍ, ÿêà ãóðòóâàëàñÿ íàâêîëî áðàòіâ Øòðàññåðіâ. Îïîçèöіîíåðè áóëè 
ëіâîþ òå÷ієþ, ÿêà ðîáèëà ñòàâêó íà ðîáіòíè÷èé ðóõ, ñèìïàòèçóâàëà іíòåð-
íàöіîíàëіçìó, âèñòóïàëà ïðîòè áіîëîãі÷íîãî íàöіîíàëіçìó. Ó «íі÷ äîâãèõ 
íîæіâ» 30 ÷åðâíÿ 1934 ð. öå óãðóïîâàííÿ áóëî ðîçãðîìëåíå. Òîäі æ çàãè-
íóëè ëіäåðè øòóðìîâèêіâ, çîêðåìà êîìàíäèð Åðíñò Ðåì. Îäíèì ç ïåðøèõ 
çàõîäіâ Ãіòëåðà ñòàëà æîðñòêà öåíòðàëіçàöіÿ äåðæàâè é ñêàñóâàííÿ ôåäå-
ðàëüíîãî óñòðîþ. Êåðіâíèêіâ ìіñöåâîї àäìіíіñòðàöії (øòàòãàëüòåðіâ) ïðè-
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çíà÷àâ ôþðåð ç-ïîìіæ ëіäåðіâ ÍÑÐÏÍ.
Ìіñöåâі ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè âëàäè
(ëàíäòàãè) áóëî ëіêâіäîâàíî.

Â Іòàëії âëàäó ïîâíіñòþ çîñåðåäèâ
Á. Ìóññîëіíі ïіñëÿ íåâäàëîãî çàìàõó
íà íüîãî â 1926 ð. Âіí ïåðåñòàâ áóòè
ïіäçâіòíèì ïàðëàìåíòó, à âñі íåôà-
øèñòñüêі ïàðòії ðîçïóñòèâ. Ó 1929 ð. 
Ìóññîëіíі ïіäïèñàâ «Ëàòåðàíñüêèé
êîíêîðäàò», ó ÿêîìó âèçíàâ íåçàëåæ-
íіñòü Âàòèêàíó. Çàâäÿêè öüîìó êàòî-
ëèöüêà öåðêâà çáåðåãëà â Іòàëії ïåâíі
ïîçèöії. Óñå, ùî âіäáóâàëîñÿ, áіëü-
øіñòü іòàëіéöіâ òà íіìöіâ ñïðèéìàëà
ëîÿëüíî. Ïіñëÿ ðîêіâ âіéíè і êðèç

íîâà âëàäà çàáåçïå÷èëà åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ, ñòâîðèëà іëþçіþ äîáðîáóòó
é ñòàáіëüíîñòі. Îïîçèöіÿ íàöèñòàì іñíóâàëà õіáà ùî ñåðåä іíòåëåêòóàëіâ.
Îäíàê íåçãîäíèõ іçîëþâàëè é çíèùóâàëè. Ñåðåä íèõ áóëî ÷èìàëî ïðåä-
ñòàâíèêіâ àðèñòîêðàòії, öåðêîâíèõ äіÿ÷іâ, êîëèøíіõ ïîëіòèêіâ.

Íàöèñòñüêà é ôàøèñòñüêà ïðîïàãàíäè áóëè ñïðÿìîâàíі íà ôîðìóâàííÿ
ñïðîùåíîãî ðîçóìіííÿ єäíîñòі (ÿê-îò «єäèíèé íàðîä», «єäèíå ìèíóëå»,
«єäèíà äîëÿ», «єäèíèé âîæäü»). Ãîëîâíèì çàâäàííÿì ââàæàëè âèõîâàííÿ
íîâîї îñîáèñòîñòі, ïîêëèêàíîї ñëóæèòè ñïіëüíèì іíòåðåñàì. Íà ñëóæáó
ïðîïàãàíäі áóëî ïîñòàâëåíî âåñü àðñåíàë äîñòóïíèõ çàñîáіâ: ïðåñó, êіíåìà-
òîãðàô, íàóêó, ìèñòåöòâî, ÿêі ïðîïàãóâàëè êóëüò ìàòåðèíñòâà, ÷îëîâі÷îї
ìóæíîñòі, ïàòðіîòèçìó. Îñîáëèâó óâàãó íàäàâàëè âèõîâàííþ ìîëîäі,
îá’єäíàíîї îáîâ’ÿçêîâèì ÷ëåíñòâîì ó «Ãіòëåðþãåíäі».

Ìåøêàíöіâ Íіìå÷÷èíè ïîäіëåíî íà ãðîìàäÿí і ïіääàíèõ. Â îñíîâó öüîãî
ïîêëàäåíî ðàñîâèé ïðèíöèï і «÷èñòîòó êðîâі». Ïîâíîòó ïðàâ âèçíàâàëè
òіëüêè çà ïðåäñòàâíèêàìè íіìåöüêîãî é «ñïîðіäíåíèõ» íàðîäіâ (ôîëüêñ-
äîé÷å). Öåé ïîäіë áóëî çàêðіïëåíî çàêîíàìè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî» і «Ïðî
çàõèñò íіìåöüêîї êðîâі òà íіìåöüêîї ÷åñòі» (1935 ð.). Ôîëüêñäîé÷å ìàëè
ïîâîäèòèñÿ áåçäîãàííî é äîâîäèòè âіääàíіñòü íіìåöüêіé äåðæàâі. Øèðîêå
òðàêòóâàííÿ îòðèìàëî ïîíÿòòÿ «âîðîãіâ íàðîäó», äî ÿêèõ çàðàõîâàíî âñіõ,
õòî íå ïîäіëÿâ іäåîëîãії íàöіîíàë-ñîöіàëіçìó. Ëþäèíà, ÿêà îïèíÿëàñÿ ïіä
ïіäîçðîþ, ñòàâàëà áåççàõèñíîþ. Îñíîâîþ ðåïðåñèâíîї ñèñòåìè áóëè âіé-
ñüêà ÑÑ («çàãîíè îõîðîíè»). Ó ñèñòåìі ÑÑ áóëà 
íèçêà ïіäðîçäіëіâ, çîêðåìà òàєìíà ïîëіöіÿ
(ãåñòàïî), ñëóæáà áåçïåêè, çîâíіøíÿ ðîçâіäêà.
Âіä 1933 ð. ïіä íàãëÿäîì ÑÑ ñòâîðåíî ìåðåæó
êîíöòàáîðіâ äëÿ «ïåðåâèõîâàííÿ» ãðîìàäÿí.

Ó 1933 ð. â Íіìå÷÷èíі ìåøêàëî áëèçüêî
ïіâìіëüéîíà єâðåїâ. Ñïåðøó ïåðåñëіäóâàííÿ
єâðåїâ áóëè âèáіðêîâі, àëå ïîñòóïîâî ðàñîâå
çàêîíîäàâñòâî äåäàëі áіëüøå îáìåæóâàëî їõíі
ïðàâà. Ïðèâîäîì äëÿ ïî÷àòêó ìàñîâèõ ðåïðå-
ñіé ñòàëî âáèâñòâî 7 ëèñòîïàäà 1938 ð. â Ïà-
ðèæі ñåêðåòàðÿ íіìåöüêîãî ïîñîëüñòâà, ÿêå
â÷èíèâ Ãåðøåëü Ãðþøïàí. 9 ëèñòîïàäà â Íі-
ìå÷÷èíі ïðîéøëà õâèëÿ єâðåéñüêèõ ïîãðîìіâ,
âіäîìà ÿê «êðèøòàëåâà íі÷». Íà єâðåїâ áóëî 
íàêëàäåíî êîëåêòèâíó êîíòðèáóöіþ – 1 ìëí

Інспекція військ СС у Берліні. 1938 р.

Єврейки-біженки з Німеччини 
у Великій Британії. 1938 р.
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ìàðîê, ïіä ïðåòåêñòîì ÿêîї єâðåїâ ïîçáàâëÿëè âëàñíîñòі. Ó äåÿêèõ ìіñöå-
âîñòÿõ єâðåїâ ïî÷àëè ïåðåñåëÿòè â ìіñöÿ êîìïàêòíîãî ïðîæèâàííÿ – ãåòî. 
Ïîäіáíèõ ïåðåñëіäóâàíü çàçíàâàëè é ðîìè. Íàïðèêіíöі 1930-õ ðîêіâ ðà-
ñîâå çàêîíîäàâñòâî áóëî ïðèéíÿòå é ó Іòàëії.

Погляд сучасника
Становище німців-ненацистів влітку 1933 року було, звісно, з найважчих, у якому 

тільки можуть опинитися люди: цілковита безнадія і пригніченість… Тепер ми по-
вністю залежали від ласки нацистів. Усі фортеці було взято, колективний спротив 
зробився неможливий, індивідуальний – лишень формою самогубства. Нас пере-
слідували у найглибші куточки приватного життя, в усіх ділянках панував страшний 
занепад, прихована втеча, про остаточну мету і кінець якої ніхто навіть і не здогаду-
вався. Водночас щодня можна було почути пропозицію: ні, не здатися, а перейти до 
ворожого табору. Маленька угода з чортом – і Ви вже були поза табором полонених 
і переслідуваних, натомість належали до переможців та переслідувачів. Така спо-
куса була найбільшою та найпростішою. Чимало людей перед нею не встояло.

Гаффнер С. Історія одного німця. Спогади 1914–1933 /  пер. з нім. Р. Дубасевича. 
Львів, 2004. С. 164.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте соціально-економічні заходи урядів нацистської Німеччини та фа-

шистської Італії. Яку мету вони переслідували?
2. Визначте основні напрями внутрішньої політики урядів нацистської Німеччини 

та фашистської Італії. Чому ці режими прагнули встановити контроль над су-
спільним життям?

З   
   

1. Поясніть зв’язок між ідеологіями нацизму й фашизму та формуванням тоталітарних 
політичних режимів.

2. Визначте ідейні положення нацизму й фашизму, які вели до расової чи будь-якої ін-
шої ненависті.

3. Спробуйте описати відчуття і спостереження інтелектуала в нацистській Німеччині 
кінця 1930-х років.

§ 20. Виникнення авторитарних режимів. 
Боротьба за демократію

1. Радикалізація політичного життя в 1930-х роках. 
Народний фронт у Франції 
Õî÷à â 1930-õ ðîêàõ êîæíà єâðîïåéñüêà äåðæàâà ìàëà âèñîêèé ðіâåíü 

ñóâåðåííîñòі, óñå æ ïîâíіñòþ âіäìåæóâàòèñÿ âіä áóðõëèâèõ ïîäіé íàçîâíі 
íå âäàâàëîñÿ. Åêîíîìі÷íà êðèçà é äåïðåñіÿ, çðîñòàííÿ íà öüîìó òëі ëіâî-
ðàäèêàëüíèõ ñèë і ïîïóëіñòñüêèõ íàñòðîїâ, ç îäíîãî áîêó, і ïðèõіä äî 
âëàäè â íèçöі äåðæàâ ôàøèñòіâ і íàöèñòіâ, âñòàíîâëåííÿ òîòàëіòàðíèõ ðå-
æèìіâ – ç äðóãîãî, íå çàëèøàëè áàéäóæèìè íіêîãî. Ïîëóì’ÿ íàä Ðåéõñòà-
ãîì ó Áåðëіíі, çàãîíè ÷îðíîñîðî÷å÷íèêіâ íà òëі Êîëіçåþ â Ðèìі âèäíіëè 
äàëåêî çà ìåæàìè öèõ ìіñò, íàïîâíþþ÷è ïðîñòіð Єâðîïè òðèâîãîþ.
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ßêùî ÑØÀ і Âåëèêà Áðèòàíіÿ ÷àñ äî ÷àñó çàõîïëþâàëèñÿ ïîëіòèêîþ
іçîëÿöії âіä ïðîáëåì ìàòåðèêîâîї Єâðîïè, òî Ôðàíöіÿ, íà êîðäîíàõ ÿêîї
âæå ïàëàëî, äîçâîëèòè ñîáі öüîãî íå ìîãëà. Ó 1929–1934 ðð. ôðàíöóçè 
ðîçãîðíóëè áóäіâíèöòâî óêðіïëåíü, ÿêі ìàëè çàõèñòèòè ó âèïàäêó íіìåöü-
êîї àãðåñії. Öі ñïîðóäè âіäîìі ÿê ëіíіÿ Ìàæèíî. Ïðîåêò çäіéñíþâàëè íà
òëі íåâäàëèõ ñïðîá âèáóäóâàòè ñèñòåìó ìіæíàðîäíîї áåçïåêè. Îäíî÷àñíî
âіäáóâàëîñÿ ïåðåîñíàùåííÿ àðìії, çðîñòàëè âіéñüêîâі çàìîâëåííÿ, ÿêі çà-
áåçïå÷óâàëè ðîáîòîþ ìåòàëóðãіéíó, ìàøèíîáóäіâíó, âіéñüêîâó ïðîìèñëî-
âîñòі. Öåé ïðîåêò äåùî ïîì’ÿêøèâ âïëèâ ñâіòîâîї åêîíîìі÷íîї êðèçè,
îäíàê іç ñåðåäèíè 1930-õ ðîêіâ åêîíîìіêà Ôðàíöії òàêîæ âñòóïèëà â ïå-
ðіîä äåïðåñії.

Îñêіëüêè ñïðîáè ñòâîðèòè ñèñòåìó êîëåêòèâíîї áåçïåêè â Єâðîïі íå 
ìàëè îïòèìіçìó é íå ãàðàíòóâàëè íàäіéíîãî çàõèñòó äåðæàâàì, ÿêі ìîãëè
ñòàòè ïåðøèìè æåðòâàìè íіìåöüêîї àãðåñії, ëіäåðè êðàїí, ùî ïðàãíóëè
ïðîòèñòîÿòè ôàøèçàöії ïîëіòè÷íèõ ðåæèìіâ, áóëè çìóøåíі øóêàòè іíøèõ
øëÿõіâ. Öі ïîøóêè âіäáóâàëèñÿ íà òëі çìіöíåííÿ çîâíіøíüîïîëіòè÷íèõ
ïîçèöіé Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ÿêèé ó 1934 ð. âñòóïèâ äî Ëіãè Íàöіé. Ïîñè-
ëåííÿ âïëèâіâ ÑÐÑÐ çóìîâèëî àêòèâіçàöіþ êîìóíіñòè÷íèõ ðóõіâ. Äëÿ ïðî-
òèäії ôàøèñòñüêіé çàãðîçі Êîìóíіñòè÷íèé іíòåðíàöіîíàë îãîëîñèâ ó 
1935 ð. êóðñ íà ñòâîðåííÿ íàðîäíèõ ôðîíòіâ, ÿêі á îá’єäíàëè ëіâèõ ç іí-
øèìè ñèëàìè çàäëÿ ñïіëüíîї áîðîòüáè çà çáåðåæåííÿ äåìîêðàòії.

Ó Ôðàíöії ôàøèñòñüêі îðãàíіçàöії áóëè äðіáíèìè, òîæ íå ìàëè ïðè-
õèëüíèêіâ ÷åðåç âіääàíіñòü áіëüøîñòі ôðàíöóçіâ іäåÿì òðàäèöіéíîї єâðî-
ïåéñüêîї äåìîêðàòії. Ãðóïè ôàøèñòñüêîãî íàïðÿìó âèíèêàëè õіáà ùî
ñåðåä ïðàâîêîíñåðâàòèâíèõ êіë і âåòåðàíñüêèõ îðãàíіçàöіé. Îäíàê ó íèõ 
òàê і íå ç’ÿâèëîñÿ ëіäåðà. Єäèíèì ïîìіòíèì âèñòóïîì ôðàíöóçüêèõ ôà-
øèñòіâ áóâ îðãàíіçîâàíèé ó 1934 ð. ó Ïàðèæі ïðîòåñò ïðîòè êîðóïöії ñåðåä
äåðæàâíèõ ÷èíîâíèêіâ. Ïðîòåñòóâàëüíèêіâ ðîçіãíàëà ïîëіöіÿ, îäíàê âіä-
÷óòòÿ òðèâîãè çàëèøèëîñÿ. ×åðåç ïîëіòè÷íó áîðîòüáó ñôîðìóâàòè ñòàáіëü-
íèé óðÿä íå âäàâàëîñÿ. Íåâäîâîëåííÿ òà çàíåïîêîєííÿ âèêëèêàëà é 
ïîëіòèêà «óìèðîòâîðåííÿ» Íіìå÷÷èíè, ïåðøі îçíàêè ÿêîї íàìіòèëèñÿ íà
çëàìі 1920–1930-õ ðîêіâ.

Ç íàðîñòàííÿì ó Ôðàíöії ðîáіòíè÷îãî é ñòðàéêîâîãî ðóõó ëіâі é ëіâî-
öåíòðèñòñüêі îðãàíіçàöії (êîìóíіñòè, ñîöіàëіñòè, ðàäèêàëè) óêëàëè â
1935 ð. óãîäó ïðî ñòâîðåííÿ Íàðîäíîãî ôðîíòó. Íà âèáîðàõ 1936 ð. öå
îá’єäíàííÿ çäîáóëî áіëüøіñòü ãîëîñіâ. Óðÿä Íàðîäíîãî ôðîíòó î÷îëèâ ñî-
öіàëіñò Ëåîí Áëþì. Âіí ñòàâ ïåðøèì єâðåєì íà ÷îëі âåëèêîї єâðîïåéñüêîї

äåðæàâè. Óòіì ñèëàì Íàðîäíîãî ôðîíòó
áðàêóâàëî єäíîñòі. Êîæíà ïàðòіÿ äіÿëà çà
âëàñíîþ ïðîãðàìîþ, òîæ ðîçãëÿäàëà ñîþç
ÿê òàêòè÷íèé. Êîìóíіñòè ïіäòðèìàëè
óðÿä, îäíàê íå ââіéøëè äî íüîãî. Óðÿä
Áëþìà ïðàöþâàâ äî 1938 ð. і çäіéñíèâ
íèçêó ðåôîðì. Äî íàéáіëüøèõ éîãî іíіöіà-
òèâ íàëåæàëî ïіäïèñàííÿ Ìàòіíüéîíñüêèõ
óãîä ìіæ ïðîìèñëîâöÿìè і ðîáіòíèêàìè.
Ôàøèñòñüêó ïàðòіþ áóëî çàáîðîíåíî.
Â åêîíîìі÷íіé ïîëіòèöі ñîöіàëіñòè÷íèé 
óðÿä çàïðîâàäæóâàâ äåðæàâíå ðåãóëþ-
âàííÿ, ùî âèêëèêàëî íåâäîâîëåííÿ âåëè-
êîãî áіçíåñó é çóìîâèëî âіäñòàâêó óðÿäó.
Äî âëàäè ïðèéøîâ óðÿä Åäóàðà Äàëàäüє.

Леон Блюм
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Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте внутрішньополітичну ситуацію у Франції в середині й другій по-

ловині 1930-х років. 
2. Поясніть зміст поняття «народний фронт». Наведіть приклади створення народ-

них фронтів у Європі.

2. Громадянська війна в Іспанії
Іñïàíіÿ áóëà ïåðèôåðіéíîþ êðàїíîþ Єâðîïè. Íåéòðàëüíèé ñòàòóñ ó Ïåð-

øіé ñâіòîâіé âіéíі äàâ çìîãó їé ïîëіïøèòè åêîíîìі÷íå ñòàíîâèùå çà ðàõó-
íîê òîðãіâëі ç îáîìà ñòîðîíàìè êîíôëіêòó. Îäíàê êðàїíà çàëèøèëàñÿ 
àãðàðíîþ, ç áàãàòüìà âíóòðіøíіìè ïðîòèðі÷÷ÿìè. Ó ïåðøіé ïîëîâèíі 
1920-õ ðîêіâ ñèòóàöіþ óñêëàäíþâàëà êîëîíіàëüíà âіéíà â Ìàðîêêî. Ó 
1923 ð. ãåíåðàë Ìіãåëü Ïðіìî äå Ðіâåðà çäіéñíèâ ïåðåâîðîò, óíàñëіäîê 
ÿêîãî â Іñïàíії áóëî âñòàíîâëåíî âіéñüêîâî-ìîíàðõі÷íó äèêòàòóðó. Ïðî 
íüîãî ãîâîðèëè, ùî âіí ëÿêàâ êîðîëÿ àðìієþ, à àðìіþ – êîðîëåì. Ó 1930 ð. 
÷åðåç íàðîñòàííÿ îïîçèöіéíèõ íàñòðîїâ Ïðіìî äå Ðіâåðà ïіøîâ ó âіäñòàâêó 
é ïîêèíóâ Іñïàíіþ. ×èìàëî ïîëіòè÷íèõ ñèë êðàїíè óêëàëè Ñàí-Ñå-
áàñòüÿíñüêèé ïàêò, çà ÿêèì 14 êâіòíÿ 1931 ð. Іñïàíіþ ïðîãîëîøåíî ðåñ-
ïóáëіêîþ. Êîðîëü Àëüôîíñî ÕІІІ ç ðîäèíîþ åìіãðóâàâ äî Ôðàíöії.

Ó ñåðåäèíі 1930-õ ðîêіâ â Іñïàíії çìіöíèâñÿ ôàøèñòñüêèé ðóõ. Éîãî ëі-
äåðîì ñòàâ ñèí êîëèøíüîãî äèêòàòîðà Õîñå Àíòîíіî Ïðіìî äå Ðіâåðà. Âіí 
î÷îëèâ ïàðòіþ «Іñïàíñüêà ôàëàíãà», ÿêà іäåîëîãі÷íî îðієíòóâàëàñÿ íà іòà-
ëіéñüêèé ôàøèçì. «Іñïàíñüêà ôàëàíãà» âèñòóïàëà ïðîòè ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé 
і ïàðëàìåíòàðèçìó, çà ñòâîðåííÿ ñèëüíîї òîòàëіòàðíîї äåðæàâè. Êîðîòêî-
÷àñíèé ïðèõіä ïðîôàøèñòñüêèõ ñèë äî âëàäè (óâіéøîâ â іñòîðіþ ÿê «äâà 
÷îðíі ðîêè») ïðèçâіâ âîñåíè 1934 ð. äî ìàñîâèõ ïðîòåñòіâ. Ó Ìàäðèäі, Êà-
òàëîíії é Àñòóðії âîíè ïåðåðîñëè â çáðîéíå ïîâñòàííÿ, à êàòàëîíöі, ïðîòåñ-
òóþ÷è ïðîòè ôàøèçìó, ïîãðîæóâàëè âіäîêðåìëåííÿì. Îäíàê óðÿä ðîçãðîìèâ 
öі âèñòóïè, à ç îñîáëèâîþ æîðñòîêіñòþ ïðèäóøèâ ïîâñòàííÿ â øàõòàðñüêіé 
Àñòóðії. Ïðîòè ïîâñòàíöіâ êèíóòî àðìіéñüêі ÷àñòèíè, ÿêі âîþâàëè â Ìà-
ðîêêî ïіä êîìàíäóâàííÿì ãåíåðàëà Ôðàíñèñêî Ôðàíêî.

Òàêèé ïåðåáіã ïîäіé ïåðåêîíàâ àíòèôàøèñòñüêі ñèëè â ïîòðåáі 
îá’єäíàííÿ. Ó ñі÷íі 1936 ð. áóëî äîñÿãíóòî óãîäó ïðî ñòâîðåííÿ Íàðîäíîãî 
ôðîíòó. Íàñòóïíîãî ìіñÿöÿ Íàðîäíèé ôðîíò ïåðåìіã íà âèáîðàõ. Áóëî 
ñôîðìîâàíî óðÿä, ÿêèé î÷îëèâ ëіäåð Ëіâîї ðåñïóáëіêàíñüêîї ïàðòії Ìàíó-
åëü Àñàíüÿ. Ïðîãðàø ó ïàðëàìåíòі (êîðòåñàõ), ïî÷àòîê äåìîêðàòè÷íèõ 
ïåðåòâîðåíü ïîêàçàëè іñïàíñüêèì ôàøèñòàì, ùî ðîçðàõóíîê íà ëåãàëüíèé

Франсиско Франко Іспанки в республіканській армії. 
1936 р.

Біженці з Іспанії на кордоні
з Францією. 1938 р.
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ïðèõіä äî âëàäè íå âèïðàâäàâñÿ. Òîäі âîíè âèðіøèëè çàõîïèòè âëàäó ñè-
ëîþ. Óëіòêó 1936 ð. ïðîòè ðåñïóáëіêàíñüêîї âëàäè â Іñïàíії âèñòóïèëè
âіéñüêîâі ÷àñòèíè â Ìàðîêêî ïіä êîìàíäóâàííÿì Ôðàíêî, ÿêèé âèñòóïàâ
çà ñèëüíó ìîíàðõі÷íó âëàäó, êîíñåðâàòèâíі öіííîñòі, ïîðÿäîê.

18 ëèïíÿ 1936 ð. çà ñèãíàëîì ðàäіîñòàíöії ì. Ñåóòà «Íàä óñієþ Іñïà-
íієþ áåçõìàðíå íåáî» çàêîëîòíèêè âèñòóïèëè â óñіõ âåëèêèõ ìіñòàõ. Óðÿä 
Íàðîäíîãî ôðîíòó âèðіøèâ ðîçäàòè çáðîþ ãðîìàäÿíàì. Â Іñïàíії ïî÷àëàñÿ 
ãðîìàäÿíñüêà âіéíà. Іñïàíöі ÷èíèëè çàïåêëèé îïіð ôàøèçàöії êðàїíè.
Ðåñïóáëіêàíñüêèé óðÿä êîðèñòóâàâñÿ ïіäòðèìêîþ ìåøêàíöіâ, îäíàê íà
áîöі çàêîëîòíèêіâ áóëà çíà÷íà ÷àñòèíà àðìії. Çà êіëüêà òèæíіâ ó ðóêàõ
ðåñïóáëіêàíñüêîãî óðÿäó çàëèøàëàñÿ öåíòðàëüíà Іñïàíіÿ, íàòîìіñòü çàêî-
ëîòíèêè êîíòðîëþâàëè ïіâäåíü і ïіâíі÷ êðàїíè. Ó ñèòóàöіþ âòðóòèëèñÿ
Íіìå÷÷èíà é Іòàëіÿ, äî ÿêèõ çâåðíóâñÿ ïî äîïîìîãó ãåíåðàë Ôðàíêî. Âîíè
íàäàëè áóíòіâíèêàì âіéñüêîâó äîïîìîãó: їõíі ëіòàêè ïî÷àëè áîìáàðäóâà-
òè іñïàíñüêі ìіñòà, çîêðåìà Ìàäðèä, à äî áåðåãіâ ïіäõîäèëè âіéñüêîâі 
êîðàáëі. Äëÿ íіìåöüêîї òà іòàëіéñüêîї àðìіé òåðèòîðіÿ Іñïàíії ñòàëà ïîëі-
ãîíîì äëÿ âèïðîáîâóâàííÿ çáðîї é òàêòèêè áîéîâèõ äіé. Іíîçåìíà іíòåð-
âåíöіÿ çìіíèëà õіä âіéíè: Ôðàíêî ïî÷àâ íàñòóï íà Ìàäðèä.

Ó ÷àñ, êîëè ïðåñà ðÿñíіëà ïîâіäîìëåííÿìè ïðî âіéíó â Іñïàíії, ëіäåðè
єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ ïіäïèñàëè óãîäó ïðî íåâòðó÷àííÿ. Іíіöіþâàëà óãîäó
Áðèòàíіÿ. Óãîäà çàáîðîíÿëà ïîñòàâêè â Іñïàíіþ çáðîї é áóäü-ÿêîї іíøîї 
âіéñüêîâîї äîïîìîãè. Äî óãîäè ïðèєäíàëèñÿ 27 êðàїí, çîêðåìà é Íіìå÷-
÷èíà, àëå çáðîéíîї äîïîìîãè Ôðàíêî íå ïðèïèíèëà. Ëіãà Íàöіé âèñëîâèëà
çàíåïîêîєííÿ і çàêëèêàëà äî ìèðíîãî âðåãóëþâàííÿ êîíôëіêòó. 1 æîâòíÿ
1936 ð. Ôðàíñèñêî Ôðàíêî áóëî ïðîãîëîøåíî ãåíåðàëіñіìóñîì і ãëàâîþ Іñ-
ïàíñüêîї äåðæàâè. À ïіñëÿ òîãî ÿê ðåñïóáëіêàíöі ñòðàòèëè Õîñå Àíòîíіî 
Ïðіìî äå Ðіâåðó, Ôðàíêî ñòàâ îäíîîñіáíèì ëіäåðîì ôàøèñòіâ. Ó 1937 ð. 
âіí îá’єäíàâ ôàøèñòñüêі ñèëè â ïàðòіþ Іñïàíñüêà òðàäèöіîíàëіñòñüêà ôà-
ëàíãà і Õóíòà íàöіîíàë-ñèíäèêàëіñòñüêîãî íàñòóïó. Ôðàíêî îãîëîøåíî êà-
óäіëüéî – âîæäåì іñïàíñüêîãî íàðîäó.

Ìóæíіé îïіð ðåñïóáëіêàíñüêîї Іñïàíії âèêëèêàâ õâèëþ ñîëіäàðíîñòі ó 
ñâіòі. Ïîïðè îôіöіéíó ïîëіòèêó íåâòðó÷àííÿ óðÿäіâ, ëþäè çáèðàëè êîøòè
äëÿ ðåñïóáëіêàíöіâ, äî Іñïàíії ïðèáóâàëè äîáðîâîëüöі ç ðіçíèõ êðàїí. Îôі-
öіéíî íà ïіäòðèìêó ðåñïóáëіêàíöіâ âèñòóïèâ Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, ÿêèé ïî-
÷àâ íàäàâàòè âіéñüêîâó äîïîìîãó. Òà áîéîâі äії ñêëàäàëèñÿ íå íà êîðèñòü
ðåñïóáëіêàíöіâ. Íàðîäíèé ôðîíò ðîçïàâñÿ. Íàïðèêіíöі áåðåçíÿ 1939 ð.
ôðàíêіñòè âñòóïèëè â Ìàäðèä і âñòàíîâèëè êîíòðîëü íàä óñієþ òåðèòîðієþ 
Іñïàíії. Ãðîìàäÿíñüêà âіéíà, â ÿêіé çàãèíóëî áëèçüêî ìіëüéîíà іñïàíöіâ,
çàâåðøèëàñÿ ôîðìóâàííÿì ôàøèñòñüêîãî àâòîðèòàðíîãî ðåæèìó Ôðàíêî,
ÿêèé æîðñòîêî ðîçïðàâèâñÿ ç ïðîòèâíèêàìè.

Запитання і завдання
1.  Схарактеризуйте внутрішньополітичне становище в Іспанії напередодні грома-

дянської війни.
2. Визначте причини й опишіть перебіг громадянської війни в Іспанії.

3. Політичні режими в країнах Центрально-Східної Європи. 
Становище українців у Румунії та Чехословаччині
Íà çëàìі 1920–1930-õ ðîêіâ ó áіëüøîñòі êðàїí Öåíòðàëüíî-Ñõіäíîї Єâ-

ðîïè áóëî âñòàíîâëåíî àâòîêðàòè÷íі ðåæèìè, âіäáóâàëîñÿ çãîðòàííÿ äåìî-
êðàòè÷íèõ ñâîáîä, à â äðóãіé ïîëîâèíі 1930-õ ðîêіâ ó ðåãіîíі çàïàíóâàëè 
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ïåðåäâîєííі íàìіðè. Â Óãîðùèíі ãîðòèñòñüêèé ðåæèì, ùî ìàâ ðåâàíøèñò-
ñüêі íàñòðîї ùîäî òåðèòîðіàëüíèõ ðåçóëüòàòіâ ñâіòîâîї âіéíè, øóêàâ ñîþçó
ç Íіìå÷÷èíîþ. Ó Ðóìóíії â 1938 ð. êîðîëü Êàðîëü ІІ ïåðåáðàâ íà ñåáå âñþ 
âëàäó é çàáîðîíèâ äіÿëüíіñòü ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé. Éîãî ãîëîâíèì ïðîòèâ-
íèêîì áóëà íàöіîíàëіñòè÷íà îðãàíіçàöіÿ «Ëåãіîí àðõàíãåëà Ìèõàїëà». Її 
áîéîâà ÷àñòèíà «Çàëіçíà ãâàðäіÿ» (çåëåíîñîðî÷å÷íèêè) çàéìàëàñÿ òåðî-
ðîì. Іäåîëîãіÿ ëåãіîíіñòіâ áóëà áëèçüêà äî ôàøèñòñüêîї. Êåðóâàâ íèìè 
Êîðíåëіó Êîäðÿíó. Ó 1938 ð. éîãî ñòðàòèëè çà íàêàçîì êîðîëÿ, îäíàê ïіä 
òèñêîì íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè Êàðîëü ІІ ó 1940 ð. òàêè çðіêñÿ ïðåñòîëó, 
à âëàäà ïåðåéøëà äî ïðîôàøèñòñüêèõ ñèë íà ÷îëі ç Іîíîì Àíòîíåñêó.

Ïіä îñîáëèâî ïèëüíîþ óâàãîþ íàöèñòіâ і ôàøèñòіâ ïåðåáóâàëà Àâñòðіÿ. 
Ëіäåðîì àâñòðîôàøèñòіâ ñòàâ Åíãåëüáåðò Äîëüôóñ. Ó 1933 ð. âіí çà ïіä-
òðèìêè õàéìâåðіâ îãîëîñèâ ïðî çàõîïëåííÿ âëàäè, ðîçïóñê ïàðëàìåíòó,
çàáîðîíó ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé. Äîëüôóñ îðієíòóâàâñÿ íà іòàëіéñüêèé ôà-
øèçì і ïðàãíóâ ïîáóäóâàòè êîðïîðàòèâíó äåðæàâó. Âіí íå ïіäòðèìóâàâ 
ïàíãåðìàíіñòіâ і ðàçîì ç іíøèìè ïàðòіÿìè çàáîðîíèâ íàöіîíàë-ñîöіàëіñòіâ. 
Ó 1934 ð. â Àâñòðії óõâàëåíî êîíñòèòóöіþ, ÿêà äåêëàðóâàëà óòâîðåííÿ 
«õðèñòèÿíñüêîї íіìåöüêîї ñîþçíîї äåðæàâè, îðãàíіçîâàíîї çà ñòàíîâèì 
ïðèíöèïîì». Єäèíîþ ïàðòієþ çàëèøèâñÿ Âіò÷èç-
íÿíèé ôðîíò. Òîãî æ 1934 ð. Äîëüôóñà âáèëè ïðè-
õèëüíèêè àíøëþñó Àâñòðії, àëå çìіíèòè äåðæàâíèé
óñòðіé òîäі íå âäàëîñÿ.

Ó ×åõîñëîâà÷÷èíі, ïîïðè äåêëàðîâàíå ïðàâî íà-
öіîíàëüíèõ ìåíøèí íà àâòîíîìіþ, òðèâàëà öåíòðà-
ëіçàöіÿ. Íå äîòðèìóâàëîñÿ é êîíñòèòóöіéíå
ïîëîæåííÿ ïðî êîìïëåêòóâàííÿ äåðæàâíîї ñëóæáè
ìіñöåâèìè ôàõіâöÿìè. Ó Ïіäêàðïàòñüêіé Ðóñі ÷è-
íîâíèöüêèé àïàðàò íà 70–80 % ñêëàäàâñÿ іç ÷åõіâ.
Íà ÷èñëåííі ñêàðãè äî Ëіãè Íàöіé ùîäî íåáàæàííÿ
âëàäè âèêîíóâàòè çîáîâ’ÿçàííÿ ïðî íàäàííÿ àâòî-
íîìії, ç ÿêèìè çâåðòàëèñÿ é êåðіâíèêè ÇÓÍÐ, ÷å-
õîñëîâàöüêі ïîëіòèêè âіäïîâіäàëè, ùî íàðîä íå
ãîòîâèé äî ñàìîóïðàâëіííÿ, ìàє ðіçíі íàöіîíàëüíî-
ïîëіòè÷íі îðієíòàöії, à íà êðàé çàçіõàþòü ñóñіäíі
äåðæàâè. Îäíàê ãîëîâíà ïðè÷èíà ãàëüìóâàííÿ ïî-
ëÿãàëà â íåáàæàííі Ïðàãè ñòâîðþâàòè ïðåöåäåíò
íàöіîíàëüíèõ ïîñòóïîê. Çàïðîâàäæåííÿ àâòîíîìії
â Çàêàðïàòòі ðîçïî÷àëîñÿ â 1938 ð.

Ïîçèòèâíîþ äëÿ Çàêàðïàòòÿ áóëà åêîíîìі÷íà ïî-
ëіòèêà Ïðàãè: ó êðàé іíâåñòóâàëè êîøòè. Íàñåëåííÿ
Óæãîðîäà çðîñëî â 1,5 ðàçà. Êîíñòèòóöіéíèé óñòðіé і
ïàðëàìåíòñüêà äåìîêðàòіÿ ïðèâ÷àëè ãðîìàäÿí äî
âіëüíîãî ïîëіòè÷íîãî ïðîñòîðó. Íà êіíåöü 1930-õ ðî-
êіâ ó Ïіäêàðïàòñüêіé Ðóñі äіÿëî áëèçüêî 30 ïîëіòè÷-
íèõ ïàðòіé ÿê çàãàëüíîäåðæàâíîãî, òàê і ìіñöåâîãî
çíà÷åííÿ, âèõîäèëî ïîíàä 180 ïåðіîäè÷íèõ âèäàíü
ðіçíèìè ìîâàìè. Áóëî ïðîâåäåíî îñâіòíþ ðåôîðìó, íà
ïіäñòàâі ÿêîї âіäêðèâàëè óêðàїíñüêі ïî÷àòêîâі é ñå-
ðåäíі øêîëè. Ñôîðìóâàëîñÿ ïîêîëіííÿ óêðàїíñüêîї
іíòåëіãåíöії (À. Âîëîøèí, Â. Áіð÷àê, À. Áðîäіé, áðàòè
Áðàùàéêè, Â. Ãðåíäæà-Äîíñüêèé, Ñ. Êëî÷óðàê,
Ì. Ïіäãіðÿíêà òà іí.).

Володимир 
Залозецький-Сас

Марія Домбровська 
(Марійка Підгірянка)
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Äëÿ óêðàїíöіâ ó Ðóìóíії íàéñêëàäíіøèìè áóëè ïåðøі ïîâîєííі ðîêè.
Âëàäà íå êðèëàñÿ ç íàìіðàìè ðóìóíіçàöії. Êîíñòèòóöіéíі çàñàäè çàëèøà-
ëèñÿ ôîðìàëüíіñòþ. Âèáîð÷èé çàêîí 1926 ð., çàïîçè÷åíèé ç ôàøèñòñüêîї
Іòàëії, çàáåçïå÷óâàâ áіëüøіñòü ó ïàðëàìåíòі ïàðòії, ÿêà çäîáóëà 40 % ãîëî-
ñіâ. Âіäñòîþâàòè â ïàðëàìåíòі іíòåðåñè íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí áóëî íå-
ìîæëèâî. Іíñòðóìåíòîì ðóìóíіçàöії ñòàëà àãðàðíà ðåôîðìà. Ó 1927 ð.
ìіíіñòð âíóòðіøíіõ ñïðàâ Ðóìóíії âèäàâ íàêàç, çãіäíî ç ÿêèì óñі âèâіñêè 
óêðàїíñüêîþ ïîâèííі áóëè ìàòè ðóìóíñüêі âіäïîâіäíèêè. ×åðíіâöі ðÿñ-
íіëè íàïèñàìè «Ãîâîðèòè òіëüêè ïî-ðóìóíñüêè». Äî êіíöÿ 1920-õ ðîêіâ
ëіêâіäîâàíî óêðàїíñüêå øêіëüíèöòâî, óêðàїíñüêèõ ó÷èòåëіâ çàìіíèëè ðó-
ìóíñüêі. Ðóìóíіçîâàíî ×åðíіâåöüêèé óíіâåðñèòåò. Íåñïðèÿòëèâèìè áóëè
óìîâè é äëÿ іíøèõ íàöіîíàëüíèõ ãðîìàä – ïîëÿêіâ, єâðåїâ. Âіäíîñíî ñòðè-
ìàíî ðóìóíñüêà âëàäà ïîâîäèëàñÿ õіáà ùî ç íіìöÿìè.

Ïåðñïåêòèâè íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí ó Ðóìóíії áóëè ïåñèìіñòè÷íі. Áóõà-
ðåñò íå äîïóñêàâ ïîëіòè÷íîãî îôîðìëåííÿ íàöіîíàëüíèõ ðóõіâ. Ó 1927 ð. 
âіäíîâèëà äіÿëüíіñòü Óêðàїíñüêà íàöіîíàëüíà ïàðòіÿ. Її ïðîãðàìà ïåðåäáà-
÷àëà ïàðëàìåíòñüêó áîðîòüáó çà êóëüòóðíó àâòîíîìіþ. Âèáîð÷å çàêîíî-
äàâñòâî çìóøóâàëî ïàðòіþ áëîêóâàòèñÿ ç іíøèìè ñèëàìè. Íåçìіííèì 
ãîëîâîþ ÓÍÏ áóâ ïðîôåñîð Âîëîäèìèð Çàëîçåöüêèé-Ñàñ, ñåêðåòàðåì – âè-
äàâåöü і ðåäàêòîð Þðіé Ñåðáèíþê. Ó 1938 ð. ïàðòіÿ ïðîâåëà îñòàííіé êîí-
ãðåñ. Ìîëîäü íå áà÷èëà ïåðñïåêòèâ ó ëåãàëüíіé ðîáîòі é òÿæіëà äî 
ïіäïіëüíîãî ðóõó ïіä ïðîâîäîì Îðãàíіçàöії óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëіñòіâ.
Ç ôàøèçàöієþ Ðóìóíії ñòàíîâèùå íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí ùå áіëüøå
óñêëàäíèëîñÿ.

Погляд історика 
Румунське суспільство в міжвоєнну добу не спромоглося подолати відстань між 

феодальним та капіталістичним світами. Колоніальний стиль управління регіонами
зводив ефективність державного управління нанівець. Прихід наприкінці 30-х років
до влади націоналістів був зумовлений роками тупцювання Румунії в сінях еконо-
мічно й політично прогресуючої Європи. Наприкінці 30-х років суспільство охопила
ідея, що лише крайні праві можуть здійснити модернізаційний скачок… Націонал-
соціалізм розглядався як альтернатива цивілізаційній кризі, що охопила передво-
єнну Європу і що не відпускала Румунію весь міжвоєнний період.

Якубова Л. Старе Королівство, Буковина та Бессарабія – шлях у нікуди. 1918–1940 рр. // 
Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси /

 відп. ред. В. Смолій, кер. авт. кол. Л. Якубова. Київ, 2012. С. 323.

Запитання і завдання
1. Порівняйте становище українців у Чехословаччині та Румунії в 1930-х роках.
2. Поміркуйте над зв’язком між нацистською ідеологією та політикою щодо націо-

нальних меншин.

З   
   

1. Поясніть, як вплинула нацистська й фашистська ідеології на внутрішньополітичну
боротьбу в Іспанії та Франції.

2. Порівняйте державотворчі концепції А. Гітлера, Б. Муссоліні й Ф. Франко.
3. Поміркуйте про сутність політики «умиротворення», яку вели європейські держави

під час громадянської війни в Іспанії. Як ви гадаєте, чи мала вона альтернативу?
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§ 21. Режим «санації» у Польщі

1. Національна політика «санаційного» режиму. Влада 
і українське суспільство. Митрополит Андрей Шептицький
Âñòàíîâëåííÿ «ñàíàöіéíîãî» ðåæèìó â Ïîëüùі âіäîìå ÿê Òðàâíåâèé ïå-

ðåâîðîò. Éîãî ïðè÷èíàìè áóëè çàãîñòðåííÿ ïîëіòè÷íîї áîðîòüáè âñåðåäèíі
êðàїíè і ÷àñòі çìіíè óðÿäіâ, íàçðіâàííÿ åêîíîìі÷íîї êðèçè. Âèêëèêàëà çà-
íåïîêîєííÿ é çîâíіøíÿ ñèòóàöіÿ. Ó 1926 ð. Íіìå÷÷èíà і ÑÐÑÐ ïіäïèñàëè 
äîãîâіð, ÿêèì ãàðàíòóâàëè íåéòðàëіòåò ó âèïàäêó àãðåñії òðåòüîї ñòîðîíè. 
Íіìåöüêî-ðàäÿíñüêі êîíòàêòè â ïîëіòè÷íіé і âіéñüêîâіé ñôåðàõ íåïîêîїëè 
ïîëüñüêèõ ïîëіòèêіâ, îñîáëèâî ç îãëÿäó íà çàãðîçó íîâîãî ïîäіëó äåðæàâè. 
Іíіöіàòèâó âèðіøèâ óçÿòè ó ñâîї ðóêè Þçåô Ïіëñóäñüêèé. Çðàíêó 12 òðàâíÿ 
1926 ð. âіí çàëèøèâ áóäèíîê íåïîäàëіê Âàðøàâè é íà ÷îëі êіëüêîõ ïîëêіâ 
ðóøèâ íà ñòîëèöþ. Íà ìîñòі Ïîíÿòîâñüêîãî çàêîëîòíèêè çóñòðіëè íåñïî-
äіâàíèé îïіð: ïðåçèäåíò Ïîëüñüêîї Ðåñïóáëіêè Ñòàíіñëàâ Âîéöåõîâñüêèé,
ñîöіàëіñò і äàâíіé ñïіâðîáіòíèê Ïіëñóäñüêîãî, çàÿâèâ ïðî íàìіð ÷èíèòè 
îïіð ñèëàìè óðÿäîâèõ âіéñüê.

Ïіëñóäñüêîãî öå íå çóïèíèëî. Ó ðåçóëüòàòі áîїâ, ÿêі òî÷èëèñÿ ó Âàðøàâі 
12–15 òðàâíÿ, áóëî âáèòî é ïîðàíåíî äåêіëüêà ñîòåíü îñіá, ó òîìó ÷èñëі öè-
âіëüíèõ. Ïðîòèñòîÿííÿ íå âèéøëî çà ìåæі ñòîëèöі. Ñòðàéê çàëіçíè÷íèêіâ 
âіäðіçàâ Âàðøàâó âіä ðåøòè Ïîëüùі. Çà òðè äíі ñïðàâó áóëî âèðіøåíî. Âîé-
öåõîâñüêèé ïîäàâ ó âіäñòàâêó. Îäíàê Ïіëñóäñüêèé íå ïðàãíóâ îñîáèñòîї 
äèêòàòóðè. Âіí îáìåæèâñÿ ôàêòè÷íèì âïëèâîì íà ñïðàâè â äåðæàâі, çáåðі-
ãàþ÷è àòðèáóòè äåìîêðàòії. Ïðåçèäåíòîì
ñòàâ ïðîôåñîð õіìії Ëüâіâñüêîї ïîëіòåõ-
íіêè Іãíàöіé Ìîñöіöüêèé, à óðÿä î÷îëèâ
ïðîôåñîð ìàòåìàòèêè Êàçèìèð Áàðòåëü.
Ïіëñóäñüêèé îáіéíÿâ ïîñàäó Ãåíåðàëü-
íîãî іíñïåêòîðà Çáðîéíèõ ñèë. Öå äàâàëî
çìîãó êîíòðîëþâàòè àðìіþ. Àæ äî ñìåðòі
â 1935 ð. Ïіëñóäñüêèé çáåðіãàâ âèçíà-
÷àëüíèé âïëèâ íà ðіøåííÿ â äåðæàâі, çî-
êðåìà íà ïðèçíà÷åííÿ ïîñàäîâöіâ.
Ïîëüùà, óòіì, çàëèøàëàñÿ êîíñòèòóöіé-
íîþ äåðæàâîþ, ÿêà âèçíàâàëà ãðîìàäÿí-
ñüêі ïðàâà é ñâîáîäè. Ïîñëіäîâíèêіâ
Ïіëñóäñüêîãî íàçâàëè ïіëñóä÷èêàìè.

Ïіëñóä÷èêè ïðèéøëè äî âëàäè ïіä
ãàñëîì «ñàíàöії», òîáòî îçäîðîâëåííÿ
ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí. Іäåîëîãіÿ «ñàíà-
öіéíîãî» ðåæèìó àïåëþâàëà äî ìîðàëü-
íèõ ÷åñíîò. Îäíàê äîâîëі øâèäêî âîíà
ïî÷àëà êîíôëіêòóâàòè ç ïîëіòè÷íîþ 
ïðàêòèêîþ, à êðàїíà ðóõàëàñÿ â áіê àâ-
òîðèòàðèçìó. Ãîëîâíîþ ñèëîþ ïîëіòèêè
«îçäîðîâëåííÿ» áóâ çàñíîâàíèé ó 1927 ð. 
Áåçïàðòіéíèé áëîê ñïіâïðàöі ç óðÿäîì.
Ëіâі é öåíòðèñòñüêі ïàðòії ñïðîáóâàëè
ñôîðìóâàòè îïîçèöіþ ïіëñóä÷èêàì.
Âîíè îá’єäíàëèñÿ â Ñîþç çàõèñòó ïðàâ і

Юзеф Пілсудський з військовими
у Варшаві. Травень 1926 р.

На вулиці Варшави. Травень 1926 р.
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ñâîáîäè íàðîäó і â 1929 ð. çìóñèëè ïіòè ó âіäñòàâêó «óðÿä ïîëêîâíèêіâ». 
Âіäòàê Ïіëñóäñüêèé íàïîëіã íà ðîçïóñêó ñåéìó é ñåíàòó, à îïîíåíòіâ 
óâ’ÿçíèâ ó Áðåñòñüêіé ôîðòåöі. Íàñòóïíі âèáîðè ïðèíåñëè éîãî áëîêó áà-
æàíó ïåðåìîãó. Ïåðåòâîðåííÿ äåðæàâíîãî óñòðîþ Ïîëüùі íà àâòîðèòàð-
íèé çàâåðøåíî ç óõâàëåííÿì ó 1935 ð. êîíñòèòóöії, ÿêà ïîñèëèëà 
ïîâíîâàæåííÿ ïðåçèäåíòà é îáìåæèëà ðîëü ïàðëàìåíòó.

Ðåæèì «ñàíàöії» íå çìіíèâ íàöіîíàëüíó ïîëіòèêó Ïîëüùі. Ìіæíàðîäíі
çîáîâ’ÿçàííÿ ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí ïîëüñüêà âëàäà
íå âèêîíóâàëà. Íà òëі åêîíîìі÷íèõ íåãàðàçäіâ, íàðîñòàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé
íà ìіñöåâîìó ðіâíі, æîðñòêîї ïîëіòèêè öåíòðàëüíîї âëàäè ùîäî íàöіîíàëü-
íèõ ìåíøèí ïîëüñüêî-óêðàїíñüêі âіäíîñèíè çàãîñòðþâàëèñÿ. Óëіòêó
1930 ð. Ãàëè÷èíîþ ïðîêîòèëàñÿ õâèëÿ ïіäïàëіâ ìàєòêіâ ïîëüñüêèõ çåì-
ëåâëàñíèêіâ і îñàäíèêіâ. Îäíî÷àñíî âіäáóâàëèñÿ àêöії ñàáîòàæó, ðóéíó-
âàííÿ ëіíіé çâ’ÿçêó, îêðåìі çáðîéíі íàïàäè. Öå áóëà ñïëàíîâàíà àêöіÿ,
ñëіä ÿêîї øâèäêî ïðèâіâ äî Îðãàíіçàöії óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëіñòіâ.

Ïіñëÿ ïåðøèõ çâіñòîê ïðî ïіäïàëè â ïîëüñüêіé ïðåñі ç’ÿâèëèñÿ çàêëèêè
äî íàñòóïó íà óêðàїíöіâ. Íàöіîíàëіñòè÷íі ãàçåòè âèìàãàëè çàáîðîíèòè íå
òіëüêè óêðàїíñüêі ìîëîäіæíі îðãàíіçàöії «Ïëàñò», «Ñîêіë», «Ëóã», à é 
«Ïðîñâіòó», çàêðèòè ãіìíàçії. Íàöіîíàëіñòè òèñíóëè íà âëàäó, ïîãðîæó-
þ÷è ïåðåéòè äî ðîçïðàâ íà âëàñíèé ðîçñóä. Ó äðóãіé ïîëîâèíі ëіòà é âî-
ñåíè 1930 ð. Çàõіäíà Óêðàїíà ñòàëà àðåíîþ ðåïðåñèâíèõ äіé ïîëüñüêîї
âëàäè ïðîòè óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ. Ñïåðøó îðãàíè áåçïåêè ïðîâåëè îá-
øóêè â ïîìåøêàííÿõ îñіá, ÿêèõ ïіäîçðþâàëè â ïðè÷åòíîñòі äî ÓÂÎ ÷è
ÎÓÍ. Ïіñëÿ öüîãî ïðîâåäåíî àðåøòè. Ñåðåä óâ’ÿçíåíèõ ó Áðåñòñüêіé ôîð-
òåöі ïîëüñüêèõ îïîçèöіîíåðіâ áóëî é øåñòåðî äåïóòàòіâ-óêðàїíöіâ.

Ðåïðåñèâíà àêöіÿ ïîëüñüêîї âëàäè ïðîòè óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ â
1930 ð. çà ó÷àñòі ïîëіöåéñüêèõ і âіéñüêîâèõ, âіäîìà ÿê ïàöèôіêàöіÿ, 
àáî «óìèðîòâîðåííÿ». Ìåòîþ àêöії áóëî çàëÿêóâàííÿ óêðàїíñüêîãî íàñå-
ëåííÿ: âіéñüêîâі ïîâîäèëèñÿ áðóòàëüíî. «Ïàöèôіêîâàíі» ñåëà îïèíÿëè-
ñÿ â ñòàíі îáëîãè. Ó íèõ ïðîâîäèëè îáøóêè, íàêëàäàëè ïðîäîâîëü÷ó
êîíòðèáóöіþ. Îñîáëèâî ðåòåëüíî ïåðåâіðÿëè óêðàїíñüêі іíñòèòóöії. Óñüîãî
áóëî ïðîâåäåíî ïîíàä 5 òèñ. îáøóêіâ. Êîæåí çàâåðøóâàâñÿ çàòðèìàííÿì
äåñÿòêіâ îñіá. Áіëüøіñòü ç íèõ âіäïóñêàëè ÷åðåç áðàê äîêàçіâ ïðî íåçà-
êîííó äіÿëüíіñòü. Ïіä ÷àñ «ïàöèôіêàöії» çàôіêñîâàíî ÷èñëåííі âèïàäêè
ïîáèòòÿ, æåðòâàìè ÿêèõ áóëè íàâіòü ãðåêî-êàòîëèöüêі ñâÿùåíèêè.

Íåâäîâçі ïіñëÿ «ïàöèôіêàöії» ìіæ ïîëüñüêèì óðÿäîì òà óêðàїíñüêèìè
ïîëіòèêàìè, ùî ïðåäñòàâëÿëè ëåãàëüíі ïàðòії, ïî÷àëèñÿ ïåðåãîâîðè ïðî
çíÿòòÿ íàïðóãè ó âіäíîñèíàõ. Ïðèõèëüíèêîì ïîðîçóìіííÿ áóâ ìèòðîïî-
ëèò Ãðåêî-êàòîëèöüêîї öåðêâè Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Îäíàê íà ïî÷àòêó
1930-õ ðîêіâ öі êîíòàêòè ïåðåðâàíî íèçêîþ òåðîðèñòè÷íèõ àêòіâ, çîêðåìà
âáèâñòâîì ó Òðóñêàâöі â 1931 ð. àêòèâíîãî ïðèáі÷íèêà ïîëüñüêî-óêðàїí-
ñüêîї óãîäè Òàäåóøà Ãîëóâêà. Ïåðåãîâîðè âіäíîâëåíî â 1935 ð. Óêðàїíñüêі
ïîëіòèêè âèÿâëÿëè ñõèëüíіñòü äî óãîäè ç îãëÿäó íà Ãîëîäîìîð ó ðàäÿí-
ñüêіé Óêðàїíі, ÿêèé ïîñòàâèâ ïîòðåáó çáåðåæåííÿ óêðàїíñüêîãî íàöіî-
íàëüíîãî ñåðåäîâèùà â Ïîëüùі. Òóò äіÿëè ÷èñëåííі êóëüòóðíî-îñâіòíі é 
åêîíîìі÷íі óñòàíîâè: «Ïðîñâіòà», «Ðіäíà øêîëà», ÍÒØ, ïðîôåñіéíі
îá’єäíàííÿ, «Ñîþç óêðàїíîê», çåìåëüíèé áàíê «Äíіñòåð», ðіçíîìàíіòíі êî-
îïåðàòèâè. Öі îðãàíіçàöії òâîðèëè іíôðàñòðóêòóðó óêðàїíñüêîãî ðóõó òà
çàïîáіãàëè éîãî ïîëîíіçàöії. Ïðèêëàäîì ïîëüñüêîãî äåðæàâíîãî ñëóæ-
áîâöÿ, ÿêèé íàëàãîäæóâàâ âçàєìèíè ç óêðàїíöÿìè íà ìіñöåâîìó ðіâíі, áóâ
âîëèíñüêèé âîєâîäà Ãåíðèê Þçåâñüêèé. Âіí ââàæàâ, ùî Âîëèíü ïîâèííà
ñòàòè îñåðåäêîì ïîëüñüêî-óêðàїíñüêîãî ïîðîçóìіííÿ äëÿ çàõèñòó îáîõ íà-
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ðîäіâ âіä àãðåñèâíèõ íàìіðіâ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Þçåâñüêèé ïіäòðèìóâàâ
óêðàїíñüêå øêіëüíèöòâî òà ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії, çàëó÷àâ óêðàїíöіâ íà 
àäìіíіñòðàòèâíі ïîñàäè (ñåðåä íèõ áóâ і Ñòåïàí Ñêðèïíèê, ìàéáóòíіé ïà-
òðіàðõ Óêðàїíñüêîї àâòîêåôàëüíîї ïðàâîñëàâíîї öåðêâè Ìñòèñëàâ).

Óðåøòі-ðåøò ó òðàâíі–÷åðâíі 1935 ð. ìіæ ïðåäñòàâíèêàìè ÓÍÄÎ é 
ïîëüñüêèì óðÿäîì óêëàäåíî óãîäó, ùî âіäîìà ÿê íîðìàëіçàöіÿ ïîëüñüêî-
óêðàїíñüêèõ âіäíîñèí. Óêðàїíöÿì îáіöÿëè çáåðåæåííÿ íàöіîíàëüíîї
îñâіòè, ôіíàíñîâó ïіäòðèìêó êóëüòóðíèì, ãðîìàäñüêèì і êîîïåðàòèâíèì 
òîâàðèñòâàì, çâіëüíåííÿ ïîëіòâ’ÿçíіâ, ðîçøèðåííÿ ñôåðè âèêîðèñòàííÿ
óêðàїíñüêîї ìîâè â àäìіíіñòðàöії é ñóäî÷èíñòâі, çáіëüøåííÿ ïðåäñòàâíè-
öòâà â ïàðëàìåíòі. Óêðàїíöі æ ïîãîäæóâàëèñÿ âèçíàòè Ïîëüñüêó äåðæàâó 
òà âçÿòè ó÷àñòü ó âèáîðàõ. Ó ñòàâëåííі äî «íîðìàëіçàöії» óêðàїíñüêå ñó-
ñïіëüñòâî ðîçêîëîëîñÿ. Ïіñëÿ âèáîðіâ 1935 ð. ëіäåð ÓÍÄÎ Âàñèëü Ìóäðèé 
îáіéíÿâ ïîñàäó âіöå-ìàðøàëêà ñåéìó.

Погляд історика
Ставлення Шептицького до каральних заходів польської поліції і війська сто-

совно українського населення, звинуваченого в організованих акціях саботажу 
проти польської влади та польської власності, є складнішим, ніж виглядає на пер-
ший погляд. Його сучасники, як українці, так і поляки, вбачали в діях митрополита 
р р

однозначну солідаризацію з українською стороною та повну підтримку дій його укра-
їнської пастви. При цьому польська сторона вважала, що він навіть підтримував 
протиправні дії українців і свідомо взяв участь в антипольській міжнародній кампа-
нії, зрадивши цим інтереси Польської держави і народу... [Шептицький] постійно у 
своїх офіційних і неофіційних листах, пресових інтерв’ю акцентує на недопусти-
мості застосування колективної відповідальності та недопустимості в цивілізованій 
державі покарання без доказу вини… У всіх питаннях, дотичних до «пацифікації», 
для митрополита Шептицького найважливішим був аспект страждання безневинних 
жертв – українських селян, сільської та містечкової інтелігенції, що прийняли жор-
стокі покарання за невчинені злочини.

Гентош Л. Митрополит Шептицький. 1923–1939. Випробування ідеалів. 
Львів, 2015. С. 86–87.

Особа в історії
Ìèòðîïîëèò Àíäðåé (Øåïòèöüêèé) (ìèðñüêå іì’ÿ Ðîìàí 
Øåïòèöüêèé) (1865–1944) – óêðàїíñüêèé ðåëіãіéíèé і 
ãðîìàäñüêèé äіÿ÷, ìèòðîïîëèò Ãðåêî-êàòîëèöüêîї öåðê-
âè. Íàðîäèâñÿ â Ãàëè÷èíі â ñіì’ї ãðàôà Іâàíà Øåïòèöü-
êîãî é Ñîôії Ôðåäðî, äîíüêè âіäîìîãî ïîëüñüêîãî äðà-
ìàòóðãà. Íàâ÷àâñÿ â ãіìíàçії ñâ. Àííè ó Êðàêîâі, âèùó 
þðèäè÷íó îñâіòó çäîáóâ ó Âðîöëàâñüêîìó óíіâåðñèòåòі, 
îäíàê âèðіøèâ ïðèñâÿòèòè ñåáå öåðêîâíіé äіÿëüíîñòі.
Âñòóïèâ äî âàñèëіÿíñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ó 1901–1944 ð.   – 
ìèòðîïîëèò Ãàëèöüêèé. Âіäîìèé åêóìåíі÷íîþ äіÿëüíіñ-
òþ. Ïіäòðèìóâàâ íàöіîíàëüíі іíñòèòóöії, âіâ áëàãî÷èííó
äіÿëüíіñòü. Áóâ äåïóòàòîì Ãàëèöüêîãî ñåéìó òà àâñòðіé-
ñüêîãî ïàðëàìåíòó, ìàâ âåëèêèé àâòîðèòåò ó íàéâèùèõ 
êîëàõ. Ïіñëÿ çàõîïëåííÿ Ëüâîâà â 1914 ð. ðîñіéñüêèìè âіéñüêàìè çààðåøòîâà-
íèé і âèâåçåíèé ó ãëèá Ðîñії; ïîâåðíóâñÿ ïіñëÿ ðåâîëþöії. Áóâ ôóíäàòîðîì Íàöі-
îíàëüíîãî ìóçåþ ó Ëüâîâі. Àâòîð ïàñòèðñüêèõ ïîñëàíü, ó ÿêèõ çàñóäæóâàâ ïîëі-
òè÷íèé òåðîð. Ïіä ÷àñ íàöèñòñüêîї îêóïàöії ðÿòóâàâ єâðåїâ.



Розділ 4. Тоталітарні режими як виклик людству

164

Запитання і завдання
1. Опишіть встановлення і поясніть сутність «санаційного» політичного режиму в

Польщі. Чому цей режим називають автократичним?
2. Проаналізуйте цілі й форму проведення польською владою «пацифікації» в Західній

Україні. На підставі наведеної цитати визначте ставлення митрополита Андрея 
Шептицького до «пацифікації».

2. Радикалізація суспільних настроїв. Дмитро Донцов. 
Організація українських націоналістів. 
Євген Коновалець
Ó Çàõіäíіé Óêðàїíі òà ñåðåä óêðàїíñüêîї ïîëіòè÷íîї åìіãðàöії áóëî âèòâî-

ðåíî é ïîøèðåíî іäåîëîãіþ іíòåãðàëüíîãî íàöіîíàëіçìó. Іíòåãðàëüíèé íàöіî-
íàëіçì ñòâåðäæóâàâ, ùî íàöіÿ є îðãàíі÷íîþ öіëіñíіñòþ, à ëþäèíà ìàє
ïіäïîðÿäêóâàòèñÿ іíòåðåñàì íàöії. Öі іíòåðåñè ìàþòü áóòè äëÿ íåї âèùèìè,
íіæ іíòåðåñè ñîöіàëüíîї ãðóïè, іíøèõ íàöіé і ëþäñòâà çàãàëîì. Ôîðìóâàííÿ
óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëіçìó âіäïîâіäàëî єâðîïåéñüêіé ïðàêòèöі, ÿêà ïîñèëè-
ëàñÿ ïіñëÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè, îäíàê ìàëî é îñîáëèâі ïіäñòàâè: ïîðàçêà
Óêðàїíñüêîї ðåâîëþöії òà äії óðÿäіâ äåðæàâ, ó ñêëàäі ÿêèõ îïèíèëèñÿ óêðàїí-
ñüêі òåðèòîðії, ùî çàãðîæóâàëè ñàìîìó іñíóâàííþ óêðàїíñüêîї íàöії. Іíòå-
ãðàëüíèé íàöіîíàëіçì çàõîïèâ çíà÷íó ÷àñòèíó óêðàїíñüêîї ìîëîäі â Ãàëè÷èíі
é íà Âîëèíі, ðîçâèíóâ êóëüò âîéîâíè÷îñòі, ãåðîїçìó é ñëóæіííÿ íàöії.

Ôîðìóâàííÿ óêðàїíñüêîãî іíòåãðàëüíîãî íàöіîíàëіçìó áóëî ïîâ’ÿçàíå ç
äіÿëüíіñòþ Äìèòðà Äîíöîâà, ÿêèé ïî÷èíàâ ïîëіòè÷íó äіÿëüíіñòü ÿê ÷ëåí
Óêðàїíñüêîї ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íîї ïàðòії. Âèõîäåöü ç ðîäèíè ìåëіòîïîëü-
ñüêîãî ïіäïðèєìöÿ, ñïî÷àòêó âіí íàâ÷àâñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêîìó óíі-
âåðñèòåòі, à çãîäîì, ðÿòóþ÷èñü âіä ïåðåñëіäóâàíü, ïåðåїõàâ äî ìîíàðõії
Ãàáñáóðґіâ. Íàâ÷àâñÿ ó Âіäåíñüêîìó óíіâåðñèòåòі, ïіçíіøå îñåëèâñÿ ó
Ëüâîâі, äå ïðàöþâàâ ó ðåäàêöіÿõ óêðàїíñüêèõ ÷àñîïèñіâ, çîêðåìà «Ëіòåðà-
òóðíî-íàóêîâîìó âіñòíèêó». Ïåðåéøîâ íà ïîçèöії êîíñåðâàòèâíîãî íàöіî-
íàëіçìó, áëèçüêîãî äî ïîãëÿäіâ Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî. Öèâіëіçàöіéíèì
âîðîãîì Óêðàїíè Äîíöîâ óâàæàâ Ðîñіþ. Ó ïðàöі «Ïіäñòàâè íàøîї ïîëі-
òèêè» (1921 ð.) âіí îáґðóíòîâóâàâ ðîëü Óêðàїíè ÿê áàñòіîíó єâðîïåéñüêîї
öèâіëіçàöії â áîðîòüáі ïðîòè Ðîñії.

Ó 1926 ð. Äîíöîâ îïóáëіêóâàâ ãîëîâíó òåîðåòè÷íó ðîáîòó «Íàöіîíà-
ëіçì», ó ÿêіé ïðîòèñòàâèâ ñâіòîãëÿä ÷èííîãî, òîáòî äіÿëüíîãî, íàöіîíà-
ëіçìó ïîïåðåäíüîìó íàöіîíàëüíîìó ðóõó óêðàїíöіâ. Ãîëîâíîþ ìåòîþ
÷èííîãî íàöіîíàëіçìó âіí óâàæàâ ïåðåòâîðåííÿ óêðàїíöіâ íà ñèëüíó íàöіþ.

Ñôîðìóëþâàâ і ãîëîâíі âèìîãè, ÿêèõ ìàëè äîòðèìóâà-
òèñÿ íàöіîíàëіñòè: âîëþíòàðèçì (çìіöíåííÿ âîëі íàöії 
äî æèòòÿ íà ïіäñòàâі іððàöіîíàëüíèõ ìîòèâіâ), âîéîâ-
íè÷іñòü (óñâіäîìëåííÿ òîãî, ùî áîðîòüáè óíèêíóòè íå 
âäàñòüñÿ), ðîìàíòèçì (ïіäïîðÿäêóâàííÿ îäèíèöі іäåà-
ëàì íàöії), ôàíàòèçì (âіðà â äîãìè íàöіîíàëіçìó, âіä-
êèäàííÿ åòè÷íèõ íîðì, ÿêі îáìåæóþòü âîëþ íàöії äî 
æèòòÿ), ñèíòåç íàöіîíàëіçìó òà іíòåðíàöіîíàëіçìó (ïî-
òðåáà ñòàòè іìïåðñüêîþ íàöієþ, ÿêà çäàòíà àñèìіëþ-
âàòè іíøèõ), ðîëü іíіöіàòèâíîї ìåíøîñòі (ôîðìóâàííÿ 
åëіòè, ÿêà ïîâåäå çà ñîáîþ іíøèõ).

Îðãàíіçîâàíà ôîðìà óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëіçìó
ïîâ’ÿçàíà ç äіÿëüíіñòþ Îðãàíіçàöії óêðàїíñüêèõ íàöіî-

Дмитро Донцов
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íàëіñòіâ (ÎÓÍ), ÿêó çàñíîâàíî â 1929 ð. ó Âіäíі. Її ïîïå-
ðåäíèêîì ñòàëà ñòâîðåíà â 1920 ð. Óêðàїíñüêà âіéñüêîâà 
îðãàíіçàöіÿ (ÓÂÎ), ÿêó î÷îëþâàâ Єâãåí Êîíîâàëåöü, êî-
ëèøíіé êîìàíäèð Ãàëèöüêî-áóêîâèíñüêîãî êóðåíÿ ñі÷î-
âèõ ñòðіëüöіâ ó ñêëàäі Àðìії ÓÍÐ. Ãîëîâíèé ÷àñîïèñ 
ÎÓÍ «Ðîçáóäîâà íàöії» ðåäàãóâàâ Ìèêîëà Ñöіáîðñüêèé,
ïðèõèëüíèê íàöіîíàëüíîãî ñîëіäàðèçìó é êîðïîðàòèâíîї
äåðæàâè. ÎÓÍ îá’єäíàëà ñåðåäîâèùà, ùî ñïîâіäóâàëè
íàöіîíàëіñòè÷íó іäåîëîãіþ é äіÿëè ïåðåäóñіì ñåðåä ñòó-
äåíòñòâà. Ñïåðøó âîíà çàäóìóâàëàñü ÿê ëåãàëüíà îðãàíі-
çàöіÿ, îäíàê òåðîðèñòè÷íі çàìàõè é ñàáîòàæíі àêöії, ÿêі 
çäіéñíèëè її ÷ëåíè â 1930–1932 ðð., çìóñèëè ïіòè â ïіä-
ïіëëÿ. Ñåðåä ëіäåðіâ ÎÓÍ, êðіì Êîíîâàëüöÿ é Ñöіáîð-
ñüêîãî, áóëè Çåíîí Ïåëåíñüêèé, Àíäðіé Ìåëüíèê, Ðîìàí
Ñóøêî, Ñòåïàí Áàíäåðà.

Îñíîâíîþ ìåòîþ ÎÓÍ áóëî ñòâîðåííÿ ñàìîñòіéíîї Óêðàїíñüêîї äåðæàâè
íà âñіé óêðàїíñüêіé åòíі÷íіé òåðèòîðії. Îäíèì ç íàïðÿìіâ äіÿëüíîñòі ÎÓÍ 
áóëà îðãàíіçàöіÿ çàìàõіâ íà ïîñàäîâèõ îñіá: óáèòî äåïóòàòà ñåéìó Òàäåóøà 
Ãîëóâêà (1931 ð.), ÷èíîâíèêà ðîñіéñüêîãî êîíñóëüñòâà ó Ëüâîâі Îëåêñіÿ 
Ìàéëîâà (1933 ð., íà çíàê ïîìñòè çà Ãîëîäîìîð), äèðåêòîðà Óêðàїíñüêîї
àêàäåìі÷íîї ãіìíàçії ó Ëüâîâі Іâàíà Áàáіÿ (1934 ð., çà ñïіâïðàöþ ç ïîëÿ-
êàìè), ìіíіñòðà âíóòðіøíіõ ñïðàâ Áðîíіñëàâà Ïåðàöüêîãî (1934 ð., íà 
íüîãî ïîêëàäåíî âіäïîâіäàëüíіñòü çà «ïàöèôіêàöіþ»). Ïіñëÿ íàïàäó íà ïî-
øòó â Ãîðîäêó (1932 ð.), ó ðåçóëüòàòі ÿêîãî çàãèíóëî êіëüêà ëþäåé, áóëî 
çàñóäæåíî äî ñìåðòíîї êàðè ÷ëåíіâ ÎÓÍ Âàñèëÿ Áіëàñà é Äìèòðà Äàíèëè-
øèíà. Ïіñëÿ âáèâñòâà îóíіâöÿìè Ïåðàöüêîãî ïîëüñüêà âëàäà ñòâîðèëà íà 
Áåðåñòåéùèíі êîíöåíòðàöіéíèé òàáіð Áåðåçà-Êàðòóçüêà. Ó 1938 ð. â Ðîò-
òåðäàìі âіä ðóê ðàäÿíñüêîãî àãåíòà çàãèíóâ Є. Êîíîâàëåöü.

Запитання і завдання
1. Визначте основні теоретичні положення українського інтегрального націоналізму.
2. Встановіть причини створення Організації українських націоналістів та схарак-

теризуйте її діяльність.

З   
   

1. Проаналізуйте українсько-польські відносини 1930-х років.
2. Поясніть поняття «український інтегральний націоналізм».
3. Зберіть додаткові відомості про згаданих у підручнику лідерів ОУН. Проаналізуйте 

їхні життєві долі та спробуйте відтворити колективний портрет.

§ 22. Утвердження комуністичного тоталітарного 
режиму в СРСР

1. Встановлення режиму сталінської диктатури: передумови 
й методи. Комуністичний тоталітаризм
Òèì÷àñîâèé âіäñòóï âіä íàìіðó íåãàéíî âñòàíîâèòè êîìóíіñòè÷íó äèê-

òàòóðó, ùî ïðîÿâèâñÿ â íåïі é «êîðåíіçàöії», äàâ çìîãó áіëüøîâèöüêîìó 
ðåæèìó çìіöíèòèñÿ, ùîá íàïðèêіíöі 1920-õ ðîêіâ ïåðåéòè äî íîâîãî

Євген Коновалець
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«êîìóíіñòè÷íîãî øòóðìó». Ñåðåä ïàðòіéíî-ïîëіòè÷íîї âåðõіâêè ÑÐÑÐ, ÿêà
óçóðïóâàëà âëàäó ùå çà Ëåíіíà, áóëî âèçíà÷åíî âíóòðіøíþ ієðàðõіþ òà
ïðàâèëà ãðè, ùî äàëî çìîãó çàâåðøèòè ôîðìóâàííÿ ìîäåëі âëàäè øëÿõîì
âèñóíåííÿ äèêòàòîðà. Áіëüøîâèöüêå êåðіâíèöòâî çãóðòóâàëîñÿ íàâêîëî
ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) Éîñèïà Ñòàëіíà. Äëÿ âèçíà÷åííÿ
åïîõè ç êіíöÿ 1920-õ ðîêіâ, êîëè âñі âàæåëі âëàäè â ÑÐÑÐ áóëî çîñåðå-
äæåíî â ðóêàõ Ñòàëіíà, äî éîãî ñìåðòі â 1953 ð. âèêîðèñòîâóþòü òåðìіí
ñòàëіíіçì. Öåé òåðìіí (ùîïðàâäà, ó ïîçèòèâíîìó çíà÷åííі) óïåðøå âæèâ
Ëàçàð Êàãàíîâè÷. Òàêèì ÷èíîì âіí õîòіâ íàãîëîñèòè íà âíåñêó Ñòàëіíà ó 
ôîðìóâàííÿ òåîðії ìàðêñèçìó-ëåíіíіçìó. Çà æèòòÿ Ñòàëіíà öåé òåðìіí íå
âèêîðèñòîâóâàëè. Çãîäîì âіí óâіéøîâ ó âæèòîê íà îçíà÷åííÿ êîìóíіñòè÷-
íîãî òîòàëіòàðíîãî ðåæèìó òà ìàñîâèõ ðåïðåñіé.

Óòâåðäæåííÿ îñîáèñòîї äèêòàòóðè Ñòàëіíà âіäáóëîñÿ â 1926–1929 ðð.
Áîðîòüáà çà âëàäó ñåðåä áіëüøîâèöüêîї âåðõіâêè â îñòàííі ðîêè æèòòÿ é
îäðàçó ïіñëÿ ñìåðòі Ëåíіíà áóëà çàïåêëîþ. Ñòàëіí ïîñëіäîâíî óñóâàâ êîí-
êóðåíòіâ – Ëüâà Òðîöüêîãî, Ãðèãîðіÿ Çіíîâ’єâà, Ëüâà Êàìåíєâà, âëàøòîâó-
þ÷è êàìïàíії іäåîëîãі÷íèõ òà ïàðòіéíèõ ÷èñòîê. Áóäü-êîãî ç êîíêóðåíòіâ 
ìîãëè çâèíóâàòèòè ó ïðîðàõóíêàõ, ïіäðèâíіé äіÿëüíîñòі ïðîòè ðàäÿíñüêîї 
âëàäè, ñòâîðåííі âîðîæèõ öåíòðіâ òîùî. Ïðè öüîìó íà âåðõіâöі âëàäè
ñòâîðþâàëàñÿ ìîâ÷àçíà áіëüøіñòü, ãîòîâà çàñóäæóâàòè êîæíîãî, íà êîãî
âêàæóòü. Áàãàòüîõ ëþäåé ïàðàëіçóâàâ ñòðàõ. І íàâіòü ÿêùî ëþäèíà íå áî-
ÿëàñÿ çà ñåáå é áóëà ãîòîâà âèòðèìàòè áóäü-ÿêі ïîâîðîòè äîëі, ðåïðåñèâíî-
êàðàëüíі îðãàíè ðàäÿíñüêîї âëàäè âïëèâàëè íà íåї ÷åðåç òèñê òà çíóùàííÿ
íàä її áëèçüêèìè òà ðіäíèìè.

Çàñîáîì ïîáóäîâè êîìóíіñòè÷íîї óòîïії ìàëà ñòàòè ñèëüíà òîòàëіòàðíà
äåðæàâà. Áóëî çðóéíîâàíî ãîðèçîíòàëüíі çâ’ÿçêè ìіæ ëþäüìè, íåîáõіäíі

Особа в історії
Éîñèï Ñòàëіí (Äæóãàøâіëі) (1878–1953) – 
ðàäÿíñüêèé äåðæàâíèé і ïîëіòè÷íèé äіÿ÷.
Íàðîäèâñÿ â íåçàìîæíіé ãðóçèíñüêіé ðîäèíі.
Íàâ÷àâñÿ ó ïðàâîñëàâíîìó äóõîâíîìó ó÷èëè-
ùі â Ãîðі, ç ÿêîãî éîãî âèêëþ÷èëè çà ìàðê-
ñèñòñüêó ïðîïàãàíäó. Äåÿêèé ÷àñ çàéìàâñÿ
ðåïåòèòîðñòâîì, ïðàöþâàâ ó Òèôëіñüêіé 
îáñåðâàòîðії. Âñòóïèâøè äî ÐÑÄÐÏ(á), ñòàâ 
ïðîôåñіéíèì ðåâîëþöіîíåðîì. Êіëüêà ðàçіâ
çà ðåâîëþöіéíó äіÿëüíіñòü áóâ çààðåøòîâà-
íèé і çàñëàíèé. Ïіñëÿ Æîâòíåâîãî ïåðåâîðî-
òó óâіéøîâ äî Ðàäíàðêîìó ÿê íàðîäíèé êîìіñàð ó ñïðàâàõ íàöіîíàëüíîñòåé. Ó 
1918 ð. îäðóæèâñÿ íà Íàäії Àëіëóєâіé, ç ÿêîþ ìàâ ñèíà Âàñèëÿ é äîíüêó Ñâіòëà-
íó. Àëіëóєâà ïîêіí÷èëà æèòòÿ ñàìîãóáñòâîì ó 1932 ð. Çà ñâіä÷åííÿì äîíüêè,
âîíà çàëèøèëà Ñòàëіíó ëèñò, ó ÿêîìó çâèíóâà÷óâàëà éîãî â ïîëіòè÷íèõ ðåïðåñі-
ÿõ. Âіä 1922 ð. – Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÖÊ ÐÊÏ(á). Ïіä ÷àñ õâîðîáè Ëåíіíà âõî-
äèâ äî ñêëàäó òàê çâàíîї òðіéêè ðàçîì іç Çіíîâ’єâèì і Êàìåíєâèì, ùî ìàëà íà 
ìåòі íå äîïóñòèòè ïåðåõîäó âëàäè äî Òðîöüêîãî. Óñòàíîâèâ ó ÑÐÑÐ îñîáèñòó äèê-
òàòóðó, ùî ñïèðàëàñÿ íà òåðîð і ìàñîâі ðåïðåñії. Іíіöіàòîð òàêèõ çëî÷èíіâ, ÿê 
Ãîëîäîìîð і ïðèìóñîâі äåïîðòàöії íàðîäіâ, çîêðåìà êðèìñüêîòàòàðñüêîãî. Âіâ 
ïîëіòèêó íà çáëèæåííÿ ç Íіìå÷÷èíîþ і ëèøå ïіñëÿ íàïàäó íà ÑÐÑÐ ó 1941 ð.
ñòàâ íà áіê àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії. Ïіñëÿ éîãî ñìåðòі â ÑÐÑÐ âіäáóëîñÿ ðîç-
âіí÷àííÿ êóëüòó îñîáè і ïðîöåñè äåñòàëіíіçàöії.

Йосип Сталін з дружиною Надією
Алілуєвою
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äëÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà – ãîëîâíîї ïðîòèâàãè é ñòðèìóþ÷îãî ÷èí-
íèêà äëÿ âñòàíîâëåííÿ äèêòàòóðè. Òàêèì ÷èíîì äåðæàâà íіáè ïðîíèêàëà 
â ñóñïіëüñòâî, êåðóþ÷è íèì іçñåðåäèíè, ÷åðåç ïðåäñòàâíèêіâ «ïåðåäîâîãî» 
êëàñó. Öå áóëî íàçâàíî äèêòàòóðîþ ïðîëåòàðіàòó. Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ç 
ôåäåðàöії «ðіâíîïðàâíèõ» ðåñïóáëіê ïåðåòâîðèâñÿ íà êðàїíó іìïåðñüêîãî
òèïó ç íàéâèùèì ñòóïåíåì öåíòðàëіçàöії âëàäè. Âñòàíîâëåíèé ïîëіòè÷-
íèé ðåæèì áóâ îëіãàðõі÷íèì, òîáòî ñïèðàâñÿ íà ïðàâëÿ÷ó âåðõіâêó. Ãðî-
ìàäÿíàì çàëèøàëîñÿ ëèøå õîäèòè íà áåçàëüòåðíàòèâíі âèáîðè é ñëóõíÿíî 
âіääàâàòè ãîëîñè çà «áëîê êîìóíіñòіâ і áåçïàðòіéíèõ». Äèêòàòîðñüêà âëàäà 
çîñåðåäæóâàëàñÿ ó âèùіé ïàðòіéíіé ëàíöі – ïîëіòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á). Êåðіâ-
íèêè ÑÐÑÐ äáàëè ïåðåäóñіì ïðî âëàñíèé іíòåðåñ і ïðàãíóëè çàëèøàòèñÿ 
íà âåðøèíі âëàäè ÿêîìîãà äîâøå.

Îçíàêè ñòàëіíіçìó ÿê ñèñòåìè äåðæàâíîãî óïðàâëіííÿ òàêі: àâòîðè-
òàðíî-áþðîêðàòè÷íі ìåòîäè óïðàâëіííÿ; íàïіâôåîäàëüíå çàêðіïà÷åííÿ íà-
ñåëåííÿ, ïîçáàâëåííÿ éîãî ïðàâà âëàñíîñòі íà çàñîáè âèðîáíèöòâà òà 
ââåäåííÿ çàãàëüíîї òðóäîâîї ïîâèííîñòі, âіäãîðîäæåííÿ âіä ðåøòè ñâіòó; 
ñòâîðåííÿ «çàëіçíîї çàâіñè», çàêðèòòÿ êîðäîíіâ êðàїíè;  ìіëіòàðèçàöіÿ 
åêîíîìіêè òà ñóñïіëüñòâà; ìàñîâі ðåïðåñії íå òіëüêè â êàðàëüíèõ, à é ó ïî-
ïåðåäæóâàëüíèõ öіëÿõ, æîðñòêèé іäåîëîãі÷íèé êîíòðîëü íàä ñóñïіëüñòâîì 
і ëþäèíîþ; çëèòòÿ êîìïàðòіéíîї òà ðàäÿíñüêîї ãіëîê âëàäè і ôîðìóâàííÿ 
ïðàâëÿ÷îãî êëàñó ñóñïіëüñòâà – êîìïàðòіéíî-ðàäÿíñüêîї íîìåíêëàòóðè; 
çíèùåííÿ ðåàëüíèõ і óÿâíèõ îïîíåíòіâ; ôîðìóâàííÿ êóëüòó îñîáè âîæäÿ.

Запитання і завдання
1. Визначте методи встановлення сталінської диктатури. Поміркуйте про сили, які 

могли протидіяти сталінізму і на які були спрямовані сталінські репресії.
2. Перелічіть ознаки встановленого Й. Сталіним комуністичного тоталітаризму.
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2. Форсована індустріалізація. Директивна економіка. 
Суцільна колективізація сільського господарства. 
Опір селянства. «Культурна революція». 
Масові репресії. Конституція СРСР 1936 р.  
Óñòàíîâèâøè ïîëіòè÷íèé êîíòðîëü, Ñòàëіí ïðîäîâæèâ óòâåðäæóâàòè 

òîòàëіòàðíèé ðåæèì ÷åðåç ïðèìóñîâі é îïåðòі íà ïîëіòèêó ìàñîâèõ ðåïðå-
ñіé ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі ïåðåòâîðåííÿ. Ó 1925 ð. XIV ç’їçä ÂÊÏ(á) ïðîãî-
ëîñèâ êóðñ íà іíäóñòðіàëіçàöіþ. Ïðîåêò âåëèêèõ åêîíîìі÷íèõ çìіí áóëî 
íàçâàíî ïåðøèì ï’ÿòèðі÷íèì ïëàíîì, ÿêèé ðåàëіçóâàëè â 1928–1932 ðð. 
Ïëàí ñòàâèâ çàâäàííÿ «íàçäîãíàòè і ïåðåãíàòè» êàïіòàëіñòè÷íèé ñâіò çà 
îñíîâíèìè åêîíîìі÷íèìè ïîêàçíèêàìè, çîêðåìà çàáåçïå÷èòè çðîñòàííÿ 
ïðîìèñëîâîñòі íà 250 %, ïðè÷îìó âàæêà ïðîìèñëîâіñòü ìàëà çðîñòè íà 
330 %. Ðàäÿíñüêі ïðîïàãàíäèñòè ïî÷àëè ãîâîðèòè ïðî ÑÐÑÐ ÿê ïðî êðà-
їíó, ùî îïèíèëàñÿ ó âîðîæîìó «êàïіòàëіñòè÷íîìó îòî÷åííі» é ïîâèííà 
éîìó ïðîòèñòîÿòè. Ó ïîñòàíîâі «Ïðî ñòàí îáîðîíè ÑÐÑÐ» (ëèïåíü 1929 ð.) 
ÖÊ ÂÊÏ(á) âèçíàâ íåçàäîâіëüíèì ðіâåíü îáîðîíîçäàòíîñòі. Îäíàê äëÿ òà-
êèõ ìàñøòàáíèõ çàõîäіâ, ÿê іíäóñòðіàëіçàöіÿ òà ïåðåîçáðîєííÿ, áóëè ïî-
òðіáíі êîøòè. Ñâîãî ÷àñó áіëüøîâèöüêå êåðіâíèöòâî, âіäìîâèâøèñü âèçíàòè 
áîðãè Ðîñіéñüêîї іìïåðії, ïîçáàâèëî êðàїíó ìîæëèâîñòі іíîçåìíèõ çàïîçè-
÷åíü òà іíâåñòèöіé. Òîìó êîøòè ìîæíà áóëî çäîáóòè ëèøå çà ðàõóíîê âíó-
òðіøíіõ ðåñóðñіâ, âіäáèðàþ÷è їõ âіä ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ëåãêîї òà 
õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі. 
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Óñå öå ñòàëî ïðèâîäîì äëÿ çãîðòàííÿ
íåïó é ïîâåðíåííÿ äî äèðåêòèâíîї åêîíî-
ìіêè. Ðіê 1929-é Ñòàëіí ïðîãîëîñèâ ðî-
êîì âåëèêîãî ïåðåëîìó íà âñіõ ôðîíòàõ 
ñîöіàëіñòè÷íîãî áóäіâíèöòâà. Îäðàçó æ 
ïîñòàâëåíî çàâäàííÿ âèêîíàòè ïëàí ïåð-
øîї ï’ÿòèðі÷êè çà ÷îòèðè ðîêè. Ðîáіò-
íèêè é ïіäïðèєìñòâà ïîâèííі áóëè 
çìàãàòèñÿ ìіæ ñîáîþ â òåìïàõ і îáñÿãàõ 
âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêöії, â åêîíîìії ñèðî-
âèíè é åíåðãії. Çãîäîì ïðàêòèêà òàêîãî 
«ñîöіàëіñòè÷íîãî çìàãàííÿ» áóëà óçà-
ãàëüíåíà â ïîíÿòòі «ñòàõàíîâñüêèé ðóõ», 
çà ïðіçâèùåì âèáіéíèêà îäíієї іç øàõò, 
ÿêèé ó 1935 ð. âñòàíîâèâ ðåêîðä âèäî-
áóòêó âóãіëëÿ – íà÷åáòî ïåðåâèùèâ äî-
áîâó íîðìó â 15 ðàçіâ. Çàïðîâàäæåíî 
áåçïåðåðâíèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Åôåê-
òèâíіñòü òàêèõ çìàãàíü áóëà âіäíîñíîþ. 
Òîæ êåðіâíèêè ïіäïðèєìñòâ äîìàãàëèñÿ 
çðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíîñòі ïðàöі, âäàþ-
÷èñü äî çàïðîâàäæåííÿ æîðñòêîї äèñöè-
ïëіíè. Òèõ, õòî íàìàãàâñÿ âèéòè іç 
ñèñòåìè, íàçèâàëè òðóäîâèìè äåçåðòè-
ðàìè. Çà ðåçóëüòàòàìè іíäóñòðіàëіçàöії â 
Óêðàїíі çàïðàöþâàëè âåëèêі ïðîìèñëîâі 

é åíåðãåòè÷íі ïіäïðèєìñòâà, ÿê-îò Õàðêіâñüêèé òðàêòîðíèé çàâîä (1931 ð.)
і Äíіïðîãåñ (1932 ð.), à òàêîæ ìåòàëóðãіéíі êîìáіíàòè «Çàïîðіæñòàëü»,
«Êðèâîðіæñòàëü», «Àçîâñòàëü». Îäíàê äîñÿãíóòî öå áóëî öіíîþ íåùàäíîї
åêñïëóàòàöії ðåñóðñіâ і âåëè÷åçíèõ ëþäñüêèõ æåðòâ.

Âèëó÷åííÿ іç ñåëà ðåñóðñіâ äëÿ іíäóñòðіàëіçàöії âіäáóâàëîñÿ ÷åðåç ïðè-
ìóñîâó êîëåêòèâіçàöіþ, òîáòî îá’єäíàííÿ ñåëÿí ó âåëèêі êîëåêòèâíі ãîñïî-
äàðñòâà (êîëãîñïè). Äî ðіøó÷èõ äіé êîìïàðòіéíî-ðàäÿíñüêå êåðіâíèöòâî
ïіäøòîâõóâàëà êðèçà õëіáîçàãîòіâåëü ó 1928 ð. ×åðåç íèçüêèé âðîæàé ñå-
ëÿíè íå ïîñïіøàëè çäàâàòè õëіá. Ðîçëþ÷åíèé Ñòàëіí ðîçïîðÿäèâñÿ ïðî-
âåñòè ïðèìóñîâó êîíôіñêàöіþ çåðíà é çàïðîâàäèâ æîðñòîêі ïîêàðàííÿ çà
óõèëÿííÿ âіä éîãî çäà÷і. Ñóöіëüíà êîëåêòèâіçàöіÿ ðîçïî÷àëàñÿ âîñåíè
1929 ð., çãіäíî ç ðåçîëþöіÿìè ëèñòîïàäîâîãî ïëåíóìó ÖÊ ÂÊÏ(á) íà äîïî-
âіäü Ñ. Êîñіîðà «Ïðî ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Óêðàїíè і ïðî ðîáîòó íà ñåëі».
Êîëåêòèâіçàöіÿ âіäáóâàëàñÿ øëÿõîì óñóñïіëüíåííÿ çàñîáіâ âèðîáíèöòâà.
Îäíèì ç ïåðøèõ çàõîäіâ ñòàëà ëіêâіäàöіÿ êóðêóëüñòâà. Âіä ïî÷àòêó 1920-õ
ðîêіâ êóðêóëÿìè çíåâàæëèâî íàçèâàëè çàìîæíèõ ñåëÿí, à ç ðîçãîðòàííÿì
ñóöіëüíîї êîëåêòèâіçàöії òàê ïî÷àëè íàçèâàòè âñіõ ñåëÿí, ÿêі îïèðàëèñÿ
çàõîäàì ðàäÿíñüêîї âëàäè, íå õîòіëè éòè â êîëãîñïè. Ðîçêóðêóëåííÿ âіä-
áóâàëîñÿ íà ïіäñòàâі ïîñòàíîâè ïîëіòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) âіä 30 ñі÷íÿ 1930 ð.
«Ïðî çàõîäè ùîäî ëіêâіäàöії êóðêóëüñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ó ðàéîíàõ ñóöіëü-
íîї êîëåêòèâіçàöії». Ïіä ðîçêóðêóëåííÿì ðîçóìіëè ðіçíі âèäè îáìåæåíü
ïðàâ і ñâîáîä ãðîìàäÿí, ÿêèõ ïіääàâàëè ðåïðåñіÿì çà ñîöіàëüíèìè é ìàé-
íîâèìè îçíàêàìè. Îêðіì êîíôіñêàöії ìàéíà, òàêèõ îñіá ìîãëè çààðåøòó-
âàòè ç ïîäàëüøèì òðèâàëèì óâ’ÿçíåííÿì àáî é ðîçñòðіëîì, äåïîðòóâàòè ó
âіääàëåíі ìіñöåâîñòі àáî æ âіäïðàâèòè íà ïðèìóñîâі ðîáîòè. Ïî ñóòі,
éøëîñÿ ïðî âіéñüêîâó îïåðàöіþ ïðîòè óêðàїíñüêîãî ñåëÿíñòâà.

Будівництво Дніпровської 
гідроелектростанції. 1930 р.

Радянський плакат про
перевиконання плану п’ятирічки
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Ó âіäïîâіäü íà íåïîìіðíі õëіáîçàãîòіâëі, ðîç-
êóðêóëåííÿ, ïðèìóñîâó êîëåêòèâіçàöіþ, ðóé-
íóâàííÿ õðàìіâ ñåëÿíè âäàâàëèñÿ äî ãðî-
ìàäñüêîї íåïîêîðè òà ïіäíіìàëèñÿ íà ÷èñëåííі
ïîâñòàííÿ. Õî÷à âëàäà íà òîé ÷àñ óæå âèëó÷è ëà
áіëüøіñòü çáðîї, ÿêà íàêîïè÷èëàñÿ â ñåëÿí çà
ðîêè âіéíè é ðåâîëþöії, íåðіäêî öåé îïіð áóâ
çáðîéíèì. Ó áåðåçíі 1930 ð. Ñòàëіí îïóáëіêó-
âàâ ó ãàçåòі «Ïðàâäà» ñòàòòþ «Çàïàìîðî÷åííÿ
âіä óñïіõіâ», ó ÿêіé çàñóäæóâàâ «ïåðå  ãèíè» â
ïðîâåäåííі ñóöіëüíîї êîëåêòèâіçàöії. Àëå öÿ
ïóáëіêàöіÿ áóëà ðàäøå òàêòè÷íèì êðîêîì, ùî
ìàâ ïåðåêëàñòè ïðîâèíó íà ìіñöåâèõ âèêîíàâ-
öіâ. Íà ïî÷àòîê 1932 ð. äî êîëãîñïіâ áóëî çàëó-
÷åíî âæå áëèçüêî 80 % ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ.
Öå äàëî çìîãó âèòèñêàòè іç ñåëà âñі ðåñóðñè.
Âіäíîñèíè ìіæ ñåëîì і ìіñòîì íà òîâàðíî-ãðî-
øîâіé îñíîâі áóëî ôàêòè÷íî ñêàñîâàíî. Ñåëÿíè
â êîëãîñïàõ ñòàâàëè áåçïðàâíèìè, à ïðàöÿ íà-
áóâàëà îçíàê ðàáñüêîї. Ïіä ãàñëîì ðîçêóðêóëåí íÿ
âіäáóâàëàñÿ ëіêâіäàöіÿ ïðèâàòíîї âëàñíîñòі â
ñåëàõ. ×àñòèíó ñåëÿí ðåïðåñóâàëè, ùîá âñåëè òè
â іíøèõ ñòðàõ і ïîêîðó.

Ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ñîöіàëіñòè÷íîї ìîäåð-
íіçàöії áóëà êóëüòóðíà ðåâîëþöіÿ, òîáòî ñè-
ñòåìà çàõîäіâ ó ñôåðі äóõîâíîñòі, êóëüòóðè é
íàóêè ðàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà, ìåòîþ ÿêîї
áóëî ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñòі íîâîãî òèïó – ðà-
äÿíñüêîї ëþäèíè. Íàñàìïåðåä ïіä ïðåñîì ðà-
äÿíñüêîї âëàäè îïèíèëàñÿ íàóêîâà é òâîð÷à
іíòåëіãåíöіÿ. Іíñòðóìåíòîì óòâåðäæåííÿ òîòà-
ëіòàðíîãî ðåæèìó ñòàëà ðåïðåñèâíî-êàðàëüíà ñèñòåìà, ÿêà äіÿëà ïіä åãі-
äîþ ñòâîðåíîãî â 1934 ð. Íàðîäíîãî êîìіñàðіàòó âíóòðіøíіõ ñïðàâ (ÍÊÂÑ). 
Òîäі æ óòâîðåíî Ãîëîâíå óïðàâëіííÿ âèïðàâíî-òðóäîâèõ òàáîðіâ – òàê çâà-
íèé ÃÓËÀÃ. Ïðèâîäîì äëÿ íîâîї õâèëі ìàñîâèõ ðåïðåñіé ñòàëî âáèâñòâî â 
1934 ð. êåðіâíèêà ëåíіíãðàäñüêîї ïàðòіéíîї îðãàíіçàöії Ñåðãіÿ Êіðîâà. Ðîêè 
1937–1938 óâіéøëè â іñòîðіþ ÑÐÑÐ ÿê «âåëèêèé òåðîð» (òåðìіí áðèòàí-
ñüêîãî іñòîðèêà Ðîáåðòà Êîíêâåñòà). Òîäі â òàáîðàõ ÃÓËÀÃó ïåðåáóâàëî 
áëèçüêî 2 ìëí îñіá, íàçâàíèõ «ïîëіòè÷íî íåáëàãîíàäіéíèìè». Â’ÿçíіâ óòðè-
ìóâàëè â íåëþäñüêèõ óìîâàõ і âèêîðèñòîâóâàëè íà ïðèìóñîâèõ ðîáîòàõ. 
Áàãàòüîõ ðåïðåñîâàíèõ ðîçñòðіëÿëè. Âèðîêè âèíîñèëè çà ñïðîùåíèìè 
ïðîöåäóðàìè àáî æ ïîçàñóäîâèìè îðãàíàìè – òàê çâàíèìè òðіéêàìè ÍÊÂÑ. 
Ðåïðåñіé íàïðèêіíöі 1930-õ ðîêіâ çàçíàëè íå òіëüêè ïîëіòè÷íі îïîíåíòè, à 
é áàãàòî òèõ, õòî âіääàíî ñëóæèâ ñèñòåìі. Òîäі áóëî ôàêòè÷íî çíèùåíî é 
âіéñüêîâå êîìàíäóâàííÿ.

Ðåçóëüòàòè ïåðåòâîðåííÿ äåðæàâè, ó ÿêіé «â îñíîâíîìó», ÿê ñòâåðäæó-
âàëîñÿ, ïîáóäóâàëè ñîöіàëіçì, ïіäñóìóâàëà êîíñòèòóöіÿ ÑÐÑÐ 1936 ð. (äі-
ÿëà äî 1977 ð.). Її íàçèâàþòü «ñòàëіíñüêîþ», àáî «êîíñòèòóöієþ ñîöіàëіçìó, 
ÿêèé ïåðåìіã». Ó ðîçïàë «âåëèêîãî òåðîðó» öå áóëî âèíÿòêîâèì ãëóìîì 
íàä íàñåëåííÿì. «Ïåðåìîãà ñîöіàëіçìó» îçíà÷àëà ëіêâіäàöіþ ïðèâàòíîї 
âëàñíîñòі íà çàñîáè âèðîáíèöòâà é çíèùåííÿ «åêñïëóàòàòîðñüêèõ êëàñіâ». 
Êîíñòèòóöіÿ ôîðìàëüíî âèçíàâàëà çà ãðîìàäÿíàìè ÑÐÑÐ ðіâíі ïðàâà – âè-

Жінки, ув’язнені в таборах 
ГУЛАГу

Радянські в’язні на 
будівництві дороги Магадан–

Якутськ. 1930-ті роки
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áîð÷å, íà ïðàöþ і âіäïî÷èíîê, ñîöіàëüíå é ïåíñіéíå çàáåçïå÷åííÿ, áåçêî-
øòîâíі îñâіòó é ìåäè÷íі ïîñëóãè. ÑÐÑÐ ïðîãîëîøåíî «ñîöіàëіñòè÷íîþ
äåðæàâîþ ðîáіòíèêіâ і ñåëÿí». Óñÿ âëàäà â äåðæàâі ìàëà íàëåæàòè òðóäÿ-
ùèì â îñîáі âèáîðíèõ ðàä, ùî ìàëè ñòàíîâèòè îñíîâó ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè.
ÂÊÏ(á) âèçíà÷åíî ÿê «êåðіâíå ÿäðî» ïîëіòè÷íèõ і ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé
òðóäÿùèõ. Íàñòóïíîãî ðîêó áóëî óõâàëåíî ðåñïóáëіêàíñüêі êîíñòèòóöії,
ÿêі áàçóâàëèñÿ íà êîíñòèòóöії ÑÐÑÐ. Òîäі-òî, ó 1937 ð., ÓÑÐÐ ïåðåéìåíî-
âàíî íà Óêðàїíñüêó Ðàäÿíñüêó Ñîöіàëіñòè÷íó Ðåñïóáëіêó (ÓÐÑÐ). 

Соціальна структура населення України на 1939 р.
Розподіл за соціальними

верствами Робітники Службовці Колгоспники

Загальна кількість (у млн,
з утриманцями) 10,4 5,5 16,0

З них українців (у %) 66,1 56,0 84,4

Погляди істориків
У підсумку найважливішим результатом 

слідства був його психологічний вплив на 
ув’язненого. Ще до тривалого етапування 
на схід, ще до першої появи в таборі він був 
певною мірою «підготовленим» до нового 
життя як раба. Він уже знав, що його по-
збавлено найзвичайніших людських прав, 
включно з правом на чесне розслідування. 
Він уже знав, що влада НКВС абсолютна, 
що його можуть знищити в будь-який мо-
мент. Якщо він зізнався у злочині, якого він 
не здійснював, це сильно понижувало його 
самооцінку. Але навіть якщо він і не зізна-
вався, у нього все одно не залишалося й 
тіні надії на те, що «помилку», яка призвела 
до його арешту, скоро буде виправлено.
Эпплбаум Э. Гулаг. Паутина большого террора / 
пер. с англ. Л. Мотылева. Москва, 2006. С. 157.

Терор для суспільства в цілому 
означає багато більше, ніж просто 
страждання жертв та їхніх родин і по-
боювання інших стати жертвами… Сус-
пільний досвід терору включає і досвід 
ката, і досвід жертви, і досвід того, хто 
здійснює насильство, і досвід стражда-
ючого від насильства. Те саме спра-
ведливе й щодо індивідуального 
досвіду терору: навіть ті, хто ніколи не 
доносив на співгромадян за власною 
волею, під час Великого терору не за-
хищали друзів, …поривали стосунки з 
родинами «ворогів народу» і найрізно-
манітнішими шляхами ставали учасни-
ками процесу терору.

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. 
Социальная история Советской России в 

30-е годы: город. Москва, 2008. С. 228–229.

Запитання і завдання
1. Поясніть соціальну й економічну сутність «форсованої індустріалізації» та «су-

цільної колективізації». Спираючись на додаткові джерела інформації, з’ясуйте 
значення слів «куркуль», «розкуркулення».

2. Визначте причини «великого терору» в СРСР. Поміркуйте про його зв’язок з інду-
стріалізацією, колективізацією та «культурною революцією».

З   
   

1. Схарактеризуйте Радянський Союз 1930-х років як тоталітарну державу.
2. Поясніть зміст понять «сталінізм», «культ особи Сталіна».
3. Спробуйте уявити думки, емоції й настрої мешканців СРСР у період масових репре-

сій 1930-х років.
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§ 23. Репресії та Голодомор в Україні. 
Людина в умовах тоталітаризму: приклад України

1. Результати політики «великого перелому» в УСРР. 
Політичні процеси
Ïîëіòèêà «âåëèêîãî ïåðåëîìó» ïðèçâåëà â Óêðàїíі äî ñóïåðå÷ëèâèõ і 

íåáåçïå÷íèõ äëÿ ðîçâèòêó ñîöіàëüíèõ çìіí. Íàñàìïåðåä çíèêëè àêòèâíі
ãðóïè ïðèâàòíèõ ïіäïðèєìöіâ і òîðãîâöіâ, íàòîìіñòü ÷èñåëüíіñòü ðîáіòíè-
öòâà çðîñëà ìàéæå âòðè÷і. Ïîäâîїëàñÿ êіëüêіñòü ìіñüêèõ ìåøêàíöіâ,
÷àñòêà ÿêèõ äîñÿãëà òðåòèíè íàñåëåííÿ ðåñïóáëіêè. Âîäíî÷àñ ó ðåçóëüòàòі 
ñóöіëüíîї êîëåêòèâіçàöії áóëî ñôîðìîâàíî êîëãîñïíå ñåëÿíñòâî. Ïî ñóòі, 
âіäáóëàñÿ ïðèìóñîâà ïðîëåòàðèçàöіÿ ñåëÿíñòâà. Ñóòòєâî çðîñëà ÷èñåëü-
íіñòü ñëóæáîâöіâ, òåõíі÷íîї, êóëüòóðíî-îñâіòíüîї é íàóêîâîї іíòåëіãåíöії. 
Îäíàê іäåîëîãі÷íèé òèñê ðóéíóâàâ öþ іíòåëіãåíöіþ. Çàìіñòü іíòåëåêòóàëіâ
і òâîð÷èõ îñîáèñòîñòåé íà ðîëü ñóñïіëüíîї åëіòè ïî÷àëà ïðåòåíäóâàòè ïàð-
òіéíî-ðàäÿíñüêà íîìåíêëàòóðà. Ñòàëіíñüêà «ìîäåðíіçàöіÿ» çìóñèëà ìіëü-
éîíè ëþäåé çìіíèòè æèòòÿ, çàëèøèòè áàòüêіâñüêі îñåëі, ïåðåä÷àñíî
ïîõîâàòè ðіäíèõ. Äëÿ ïåðåñі÷íîї ëþäèíè öå áóëî ñòðàøíå âèïðîáóâàííÿ.
Іíäóñòðіàëіçàöіÿ é êîëåêòèâіçàöіÿ âіäáóâàëèñÿ íà òëі ïîëіòè÷íèõ ðåïðå-

ñіé, æåðòâàìè ÿêèõ ñòàëî é ÷èìàëî óêðàїíöіâ. Ðåïðåñії ìàëè êîíêðåòíèõ 
іäåîëîãіâ і âèêîíàâöіâ. Ó 1928 ð. Ë. Êàãàíîâè÷à âіäêëèêàëè äî Ìîñêâè, äå 
âіí ñòàâ äðóãîþ îñîáîþ â ïàðòії. Ìіñöå ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á)Ó çà-
éíÿâ Ñòàíіñëàâ Êîñіîð, âèõîäåöü ç íåçàìîæíîї ðîäèíè, ÿêèé ñôîðìóâàâñÿ 
ÿê ðåâîëþöіîíåð і êîìóíіñò íà Äîíáàñі. Âàæëèâó ðîëü ó ðîçãîðòàííі ðå-
ïðåñіé âіäіãðàâ Ïàâëî Ïîñòèøåâ, âèõîäåöü ç Ðîñії, ïðèçíà÷åíèé íà ïî÷àòêó 
1933 ð. äðóãèì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÊÏ(á)Ó. Ó 1934 ð. ñòîëèöþ ÓÑÐÐ ñïðÿìî-
âàíî ïåðåíåñåíî ç Õàðêîâà äî Êèєâà. Ïîøóêè «âîðîãіâ íàðîäó» â Óêðàїíі 
âіäáóâàëèñÿ ïіä ãàñëîì áîðîòüáè ç «áóðæóàçíèì íàöіîíàëіçìîì».

Ïðîâåäåíî ïîêàçîâі ïîëіòè÷íі ïðîöåñè. Ó 1928 ð. ó Ìîñêâі ðîçãëÿäàëè 
«ñïðàâó ïðî êîíòððåâîëþöіéíó îðãàíіçàöіþ іíæåíåðіâ і òåõíіêіâ, ùî ïðà-
öþâàëè â êàì’ÿíîâóãіëüíіé ïðîìèñëîâîñòі ÑÐÑÐ» («Øàõòèíñüêà ñïðàâà»). 
Íà ëàâі ïіäñóäíèõ îïèíèëèñÿ êåðіâíèêè âóãіëüíîї ïðîìèñëîâîñòі Äîíáàñó, 
ÿêèõ çâèíóâà÷åíî â äèâåðñіéíіé äіÿëüíîñòі ç ìåòîþ ðîçâàëèòè âóãіëüíó ãà-
ëóçü і çіðâàòè іíäóñòðіàëіçàöіþ. 11 îñіá çàñóäèëè äî ñòðàòè (çãîäîì êіëüêîõ 
ïîìèëóâàëè), іíøèõ – äî òðèâàëèõ òåð-
ìіíіâ çàñëàííÿ. Çà «Øàõòèíñüêîþ ñïðà-
âîþ» ïîñëіäóâàëè â 1930 ð. òàêі ñàìі 
íàâìèñíî ïðèäóìàíі ïðîöåñè «Ïðîì-
ïàðòії», «Íàðêîìçåìó», «Íàðîäíîї ðåâî-
ëþöіéíîї ñîöіàëіñòè÷íîї ïàðòії». Ïîøóê 
«øêіäíèêіâ» íàáóâ íåáà÷åíèõ ðîçìàõіâ.

Íàéãîëîñíіøèì ïðîöåñîì â Óêðàїíі, 
ùî ìàâ íàöіîíàëüíå çàáàðâëåííÿ, ñòàëà 
â 1930 ð. âèãàäàíà ñïðàâà «Ñïіëêè âè-
çâîëåííÿ Óêðàїíè» («ÑÂÓ»). Ãîëîâíèì її 
îáâèíóâà÷åíèì áóâ Ñåðãіé Єôðåìîâ, 
óêðàїíñüêèé ëіòåðàòóðîçíàâåöü і ãðî-
ìàäñüêèé äіÿ÷, ïðàöіâíèê ÂÓÀÍ, ÿêèé 
íå ïðèõîâóâàâ íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî 
ðàäÿíñüêîї âëàäè. Ñëіäñòâó âäàëîñÿ çíà-

Учасники «Шахтинської справи» 
біля приміщення суду
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éòè ùîäåííèê Єôðåìîâà. Óñüîãî ïî ñïðàâі «ÑÂÓ» çàñóäæåíî äî ðіçíèõ
ñòðîêіâ óâ’ÿçíåííÿ 45 óêðàїíñüêèõ іíòåëіãåíòіâ. Ñåðåä íèõ áóëè òàêі
âіäîìі äіÿ÷і, ÿê êîëèøíі ïðåì’єð-ìіíіñòð ÓÍÐ Âîëîäèìèð ×åõіâñüêèé, ìі-
íіñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ ÓÍÐ Àíäðіé Íіêîâñüêèé, іñòîðèê Îñèï Ãåðìàéçå,
ïèñüìåííèöÿ Ëþäìèëà Ñòàðèöüêà-×åðíÿõіâñüêà. Їõ çâèíóâà÷åíî â ñòâîðåí-
íі «ÑÂÓ», ùî íà÷åáòî ìàëà íà ìåòі ïîâàëåííÿ ðàäÿíñüêîї âëàäè. ×àñòèíà
çâèíóâà÷åíèõ âèçíàëà ïðîâèíó ïіä òèñêîì і ïîãðîçàìè, ÿêі ñòîñóâàëèñÿ
òàêîæ ðіäíèõ і áëèçüêèõ îñіá. Єôðåìîâ çàãèíóâ ó ÃÓËÀÃó â 1939 ð.

Ó 1931 ð. ñôàáðèêîâàíî ñïðàâó «Óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî öåíòðó» і
éîãî ñêëàäîâîї ÷àñòèíè – ãàëèöüêîї «Óêðàїíñüêîї âіéñüêîâîї îðãàíіçàöії».
Ïðè÷åòíèõ äî ñïðàâè çâèíóâà÷åíî â ïіäãîòîâöі (çà ïіäòðèìêè óðÿäіâ Ôðàí-
öії òà Ïîëüùі) çáðîéíîãî ïîâñòàííÿ â Óêðàїíі äëÿ ïîâàëåííÿ ðàäÿíñüêîї
âëàäè é âіäíîâëåííÿ ÓÍÐ. Ñåðåä êåðіâíèêіâ îðãàíіçàöії çíà÷èâñÿ Ì. Ãðó-
øåâñüêèé. Íà ëàâі ïіäñóäíèõ îïèíèëèñÿ äіÿ÷і Öåíòðàëüíîї Ðàäè – Â. Ãî-
ëóáîâè÷, Ï. Õðèñòþê. Áàãàòüîõ çàñóäæåíèõ ïî öèõ ïîëіòè÷íèõ ïðîöåñàõ
ðîçñòðіëÿëè ïіä ÷àñ «âåëèêîãî òåðîðó» â 1937–1938 ðð. Ñïðàâó «Óêðàїí-
ñüêîãî íàöіîíàëüíîãî öåíòðó» ââàæàþòü îäíèì ç êëþ÷îâèõ åòàïіâ ó ñòà-
ëіíñüêіé ïðîòèäії óêðàїíіçàöії é âèðіøàëüíèì êðîêîì äî «Ðîçñòðіëÿíîãî
âіäðîäæåííÿ».

Запитання і завдання
1. Укажіть соціальні наслідки сталінського «великого перелому» для України.
2. Проаналізуйте зміст звинувачень радянських репресивно-каральних органів, вису-

нутих представникам української господарської й наукової інтелігенції на зламі
1920–1930-х років.

2. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид українського народу. 
Позиція світової спільноти щодо Голодомору 
Öіëåñïðÿìîâàíèì íàñëіäêîì áіëüøîâèöüêîї ïîëіòèêè â Óêðàїíі ñòàâ 

Ãîëîäîìîð 1932–1933 ðð. Öå áóëî çàñòîñóâàííÿ òåðîðó ãîëîäîì ó âіäïî-
âіäü íà îïіð óêðàїíöіâ ñòàëіíñüêèì ïåðåòâîðåííÿì. Ó ëèñòîïàäі 1932 ð., 
âèñòóïàþ÷è íà ïîëіòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á), Ñòàëіí ïîãðîæóâàâ çàâäàòè «íèùіâ-
íîãî óäàðó» ïî âñіõ, õòî ïåðåøêîäæàòèìå éîãî ïëàíàì. Ùå âëіòêó 1932 ð.
ó ëèñòі äî Êàãàíîâè÷à âіí çіçíàâñÿ, ùî áîїòüñÿ âòðàòèòè Óêðàїíó. Òîæ ó
ïåðіîä ìіæ ãðóäíåì 1932 і ëþòèì 1933 ð. áóëî çàâäàíî âèïåðåäæóâàëüíîãî 
óäàðó ïî óêðàїíñüêîìó ñåëó. Ïëàíîìіðíå âèëó÷åííÿ âñüîãî çàïàñó çåðíà â
ñåëàõ Óêðàїíè é íà Êóáàíі, çà ðіçíèìè îöіíêàìè іñòîðèêіâ і äåìîãðàôіâ, 
ïðèçâåëî äî ñìåðòі 4–6 ìëí îñіá. Ïðè âèçíà÷åííі çàãàëüíèõ âòðàò Óêðàїíè
âіä Ãîëîäîìîðó ïîòðіáíî ðîçóìіòè, ùî éîãî æåðòâàìè є íå òіëüêè ïîìåðëі,
à é ôіçè÷íî ïîñòðàæäàëі é íåíàðîäæåíі, òîáòî òі, ÿêі ìîãëè íàðîäèòèñÿ,
ÿêáè Ãîëîäîìîðó íå áóëî. À òàêèõ áóëî òåæ ìіëüéîíè.

Çíàþ÷è, ùî îñíîâíèé õëіá â Óêðàїíі ðåêâіçîâàíî, Ñòàëіí âèìàãàâ âіä 
êåðіâíèöòâà ÓÑÐÐ âèëó÷èòè «ïðèõîâàíі» çàïàñè. Âіä ñåðïíÿ 1932 ð. äіÿëà
ïîñòàíîâà ÖÂÊ і ÐÍÊ ÑÐÑÐ «Ïðî îõîðîíó ìàéíà äåðæàâíèõ ïіäïðèєìñòâ,
êîëãîñïіâ і êîîïåðàöії òà çìіöíåííÿ ñóñïіëüíîї (ñîöіàëіñòè÷íîї) âëàñíîñòі»
(ó íàðîäі îòðèìàëà íàçâó çàêîíó «ïðî ï’ÿòü êîëîñêіâ»). Íà ëіòî 1933 ð. çà
öієþ ïîñòàíîâîþ áóëî çàñóäæåíî íà òðèâàëі òåðìіíè óâ’ÿçíåííÿ 150 òèñ.
îñіá, çîêðåìà äіòåé, ÿêі íàìàãàëèñÿ çíàéòè õî÷ ÿêóñü їæó. Ïіä ÷àñ ðåêâі-
çèöіé çàáèðàëè, ïî ñóòі, âåñü çàïàñ ïðîäîâîëüñòâà, çàëèøàþ÷è ñåëÿíñüêі
ðîäèíè áåç çàñîáіâ äî іñíóâàííÿ. Îñêіëüêè çàïàñè ïî ñåëàõ óæå áóëè
íåçíà÷íèìè é íå ñòàíîâèëè âåëèêîãî іíòåðåñó äëÿ äåðæàâè, є âñі ïіäñòàâè 
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ñòâåðäæóâàòè, ùî âèëó÷åííÿ ïðîäîâîëüñòâà ìàëî õàðàêòåð êàðàëüíîї àê-
öії. ×àñòèíîþ öієї àêöії áóëà ôіçè÷íà é іíôîðìàöіéíà áëîêàäà. Íàçâè ñіë 
òà ðàéîíіâ, ÿêі ÷èíèëè îïіð, çàíîñèëè íà «÷îðíі äîøêè», ùî îçíà÷àëî ïî-
êëàäåííÿ íà âñіõ ìåøêàíöіâ êîëåêòèâíîї âіäïîâіäàëüíîñòі çà ïîðóøåííÿ 
ïëàíó õëіáîçàãîòіâåëü. Ïіñëÿ öüîãî íàñåëåíі ïóíêòè áëîêóâàëè âіéñüêàìè, 
çàáîðîíÿëè òîðãіâëþ é ëèñòóâàííÿ, ïðîâîäèëè îáøóêè, âèëó÷àëè õàð÷і, 
ðîçïðàâëÿëèñÿ ç îêðåìèìè ñåëÿíàìè. Ñïðîáè ñåëÿí âèїõàòè â ïîøóêàõ 
ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ çà ìåæі íàñåëåíèõ ïóíêòіâ ñïðèéìàëè ÿê âîðîæі äії 
ïðîòè ðàäÿíñüêîї âëàäè. Òèñÿ÷і ñåëÿí ïіä êîíâîєì ïîâåðòàëè íàçàä ó ñåëà, 
äå їì çàëèøàëîñÿ òіëüêè âìèðàòè.

Погляди сучасників
Урожай хліба був високий, та колгосп-

никам хліба не давали. Все вивозили, щоб
робітники не голодували, бо вони буду-
вали об’єкти індустрії, а селянин якось
проживе. Я оце думаю, що Голодомор
зробив Сталін для того, щоб загнати лю-
дей у колгоспи і щоб у людей не було сил
боротися з цим. Бо дурню відомо, що
бідна, спухла од голоду та нещасна лю-
дина, що вже на Божій дорозі, згодна на
все заради хоч яких харчів… Я був тоді
хлопчаком і бачив таких людей… На вули-
цях ми бачили мертвих або безсилих лю-
дей… Деякі батьки відвозили своїх дітей
на станцію і там залишали. Звідти діти
потрапляли у різні притулки. Громадські
організації нічим не допомагали людям.
Страшні були часи. Народ розучився на-
віть посміхатися.

Самойленко П. С., 1924 р. н., м. Буринь // 
Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців:

Зб. ма    те    ріалів / упоряд. С. П’ятаченко.
Суми, 2008. С. 26.

По селу ходили люди, яких називали 
ударниками. Це були безжалісні люди, 
які забирали все, жорстоко поводилися з 
тими, хто чинив опір. Вони ходили із здо-
ровими металевими палицями, які на 
кінці були вищерблені. За допомогою їх 
шукали зерно, яке люди хотіли заховати. 
Звичайно, багатші люди змогли виїхати 
із села. Тих, хто залишився, чекала голо-
дна смерть. Люди кидали домівки і про-
бували дістатися до міста. Не всім це 
вдавалося. Багато гинуло просто неба 
на дорогах. Інших зупиняли. Старші 
прагнули врятувати хоча б дітей. Живі 
вже навіть не мали сили хоронити по-
мерлих. Вони лежали посеред дороги чи 
двора нікому не потрібні. Люди вими-
рали цілими родинами, цілими селами.

Совгир М. П., 1923 р. н., с. Чернеча 
Слобода Буринського району Сумської 

області // Голодомор на Сумщині у 
спогадах очевидців: Зб. матеріалів / 

упоряд. С. П’ятаченко. Суми, 2008. С. 28.

Êîìïàðòіéíî-ðàäÿíñüêå êåðіâíèöòâî êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óâàëî ãîëîä â 
Óêðàїíі é âіäìîâèëîñÿ ïðèéíÿòè äîïîìîãó ç-çà êîðäîíó. Ïðîòåñòè, îðãàíі-

Жертва Голодомору на вулиці Харкова Розкуркулення в с. Удачне Гришинського 
р-ну Донецької обл. 1930-ті роки
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çîâàíі óêðàїíöÿìè çà ìåæàìè ÑÐÑÐ (âêëþ÷íî ç óáèâñòâîì ó Ëüâîâі ñïіâ-
ðîáіòíèêà ðîñіéñüêîãî êîíñóëüñòâà Î. Ìàéëîâà), çâåðòàííÿ äî Ëіãè Íàöіé
áóëè áåçðåçóëüòàòíèìè. Äåÿêі çàõіäíі ïîëіòèêè âîëіëè íå ïîìі÷àòè Ãîëî-
äîìîðó. І ëèøå â 1985 ð. Êîíãðåñ ÑØÀ ñòâîðèâ êîìіñіþ, ÿêà ìàëà âèâ÷èòè
ãîëîä â Óêðàїíі. Î÷îëèâ êîìіñіþ іñòîðèê Äæåéìñ Ìåéñ. Êîìіñіÿ çіáðàëà
âåëè÷åçíó äîêàçîâó áàçó, íà ïіäñòàâі ÿêîї çðîáèëà âèñíîâîê ïðî öіëåñïðÿ-
ìîâàíó é çóìèñíó îðãàíіçàöіþ â 1932–1933 ðð. Ãîëîäîìîðó ç ìåòîþ çëà-
ìàòè ñîöіàëüíèé îïіð óêðàїíñüêîãî ñåëà é ïіäіðâàòè éîãî íàöіîíàëüíó
(åòíі÷íó) ñàìîіäåíòèôіêàöіþ. Ó 2006 ð. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè óõâàëèëà
çàêîí «Ïðî Ãîëîäîìîð 1932–1933 ðð. â Óêðàїíі», ÿêèì âèçíàëà Ãîëîäî-
ìîð ãåíîöèäîì óêðàїíñüêîãî íàðîäó. Іç öèì âèçíà÷åííÿì ïîãîäèëîñÿ áà-
ãàòî êðàїí ñâіòó (íà äåðæàâíîìó ÷è ðåãіîíàëüíîìó ðіâíÿõ), çîêðåìà ÑØÀ,
Êàíàäà, Ïîëüùà, Ëèòâà, Óãîðùèíà, Ãðóçіÿ, Ïîðòóãàëіÿ.

Запитання і завдання
1.  Визначте мотиви компартійно-радянського керівництва при організації Голодо-

мору. Що дає підстави визначати Голодомор як геноцид українського народу?
2. Перегляньте художній фільм «Гіркі жнива» (реж. Д. Менделюк, 2017 р.) і підготуйте 

відгук на нього.

3. Великий терор. Українці в таборах ГУЛАГу. Нищення
української наукової і творчої інтелігенції 
(«Розстріляне відродження») 
Ïіñëÿ íèçêè ïðîöåñіâ, æåðòâàìè ÿêèõ ñòàâàëè óêðàїíñüêі ïîëіòèêè é 

ãðîìàäñüêі àêòèâіñòè, ïіñëÿ âèíèùåííÿ ñåëÿíñòâà ïіä ÷àñ Ãîëîäîìîðó â
öåíòðі óâàãè ðåïðåñèâíî-êàðàëüíîї ñèñòåìè â Óêðàїíі îïèíèëàñÿ íàóêîâà
é òâîð÷à іíòåëіãåíöіÿ. Ïî÷àòêîì ìàñîâîãî íèùåííÿ óêðàїíñüêîї іíòåëіãåí-
öії ââàæàþòü 1933 ð., êîëè âіäáóëèñÿ àðåøò ëіòåðàòîðà Ìèõàéëà ßëîâîãî
(éîãî çâèíóâà÷åíî â øïèãóíñòâі é ïіäãîòîâöі çàìàõó íà Ï. Ïîñòèøåâà) òà 
ñàìîãóáñòâî éîãî ïðèÿòåëÿ Ìèêîëè Õâèëüîâîãî, ÿêèé ó òàêèé ñïîñіá âè-
ñëîâèâ ïðîòåñò ïðîòè òèñêó íà óêðàїíñüêó іíòåëіãåíöіþ. Îáèäâà áóëè òâîð-
öÿìè é іäåéíèìè íàòõíåííèêàìè ÂÀÏËІÒÅ. Íà ïî÷àòêó 1934 ð. Ïîñòèøåâ
çàêëèêàâ «î÷èñòèòè» âñі íàóêè âіä ïðåäñòàâíèêіâ óêðàїíñüêîãî «íàöіîíàë-
ôàøèçìó». ×àñòêà óêðàїíöіâ ó òàáîðàõ ÃÓËÀÃó, ïåðåäóñіì Ñîëîâåöüêîìó, 
ïî÷àëà øâèäêî çðîñòàòè.

Âіäðàçó ïіñëÿ âáèâñòâà â Ëåíіíãðàäі 1 ãðóäíÿ 1934 ð. Ñåðãіÿ Êіðîâà
ÖÂÊ ÑÐÑÐ óõâàëèâ ïîñòàíîâó «Ïðî ïîðÿäîê âåäåííÿ ñïðàâ ïðî ïіäãîòîâêó
àáî çäіéñíåííÿ òåðîðèñòè÷íèõ àêòіâ». Ñòðîê ðîçñëіäóâàííÿ ñêîðî÷åíî äî
10 äíіâ, ðîçãëÿä ñïðàâ ó ñóäàõ ïðîâîäèëè áåç àäâîêàòà é ïðîêóðîðà. Îñêàð-
æóâàòè âèðîê íå äîçâîëÿëè, éîãî âèêîíóâàëè âіäðàçó. Іñòîðèê Ð. Êîíê-
âåñò íàçâàâ öþ ïîñòàíîâó «Õàðòієþ òåðîðó». Íà її ïіäñòàâі áóëî âíåñåíî
çìіíè äî êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó ÓÑÐÐ. Ñåðåä ïåðøèõ íà-
ñëіäêіâ ñòàëî «âèêðèòòÿ» â ãðóäíі 1934 ð. «Îá’єäíàííÿ óêðàїíñüêèõ íàöіî-
íàëіñòіâ», çâèíóâà÷åíîãî â ïðèáóòòі éîãî ÷ëåíіâ äî ÓÑÐÐ ç òåðèòîðії
Ïîëüùі é Ðóìóíії äëÿ â÷èíåííÿ òåðîðèñòè÷íèõ àêòіâ. Æåðòâàìè ïðîöåñó
ñòàëè 37 îñіá, óêðàїíñüêèõ ïèñüìåííèêіâ, êóëüòóðíèõ і ãðîìàäñüêèõ äіÿ-
÷іâ. Áіëüøіñòü ç íèõ ðîçñòðіëÿëè.

Ó 1935 ð. ãðóïó äіÿ÷іâ çàñóäæåíî ïî ñïðàâі «áîðîòüáèñòіâ». Ñåðåä íèõ
áóëè Ì. Ëþá÷åíêî, Ì. Êóëіø, Â. Ïіäìîãèëüíèé, Є. Ïëóæíèê, Ï. Ïàí-
÷åíêî. Çâèíóâà÷åííÿ ïîëÿãàëî â òîìó, ùî ñâîãî ÷àñó «áîðîòüáèñòè» íà-
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÷åáòî õîòіëè ðîçâàëèòè êîìïàðòіþ іçñåðåäèíè. Íå âñі іç çàñóäæåíèõ çà 
öèì ïðîöåñîì äî òðèâàëèõ òåðìіíіâ óâ’ÿçíåííÿ áóëè ïðè÷åòíèìè äî «áî-
ðîòüáèñòіâ», îäíàê íà òàêі «äðіáíèöі» òîäі âæå íіõòî íå çâàæàâ. Ëіòåðàòî-
ðіâ çâèíóâàòèëè ùå â ïðîïàãóâàííі ôàøèçìó і «õâèëüîâèçìó». Ïðè÷åòíіñòü 
äî ëіòåðàòóðíèõ îðãàíіçàöіé «Ãàðò», «Ïëóã», ÂÀÏËІÒÅ áóëà äîñòàòíіì àð-
ãóìåíòîì, ùîáè ïîòðàïèòè ïіä æîðíà ðåïðåñіé. Êóëüìіíàöієþ äіé ðàäÿí-
ñüêîãî ðåïðåñèâíîãî ðåæèìó ñòàëî 27 æîâòíÿ – 4 ëèñòîïàäà 1937 ð., êîëè 
â Ñîëîâåöüêîìó òàáîðі ðîçñòðіëÿëè Ëåñÿ Êóðáàñà, Ìèêîëó Êóëіøà, Ìè-
êîëó Çåðîâà, Ìàðêà Âîðîíîãî, Àíòіíà Êðóøåëüíèöüêîãî, Ìàòâіÿ ßâîð-
ñüêîãî, Âàëåð’ÿíà Ïіäìîãèëüíîãî, Ìèðîñëàâà Іð÷àíà, Ìèõàéëà ßëîâîãî òà 
іíøèõ. Çàãàëîì ó òі äíі çà ðіøåííÿì íåñóäîâèõ îðãàíіâ áóëî ñòðà÷åíî 
1111 â’ÿçíіâ, ç íèõ áіëüøå äâîõñîò ïðåäñòàâíèêіâ óêðàїíñüêîї іíòåëіãåí-
öії. Ìіñöåì ðîçñòðіëіâ áóëî óðî÷èùå Ñàíäàðìîõ ó Êàðåëії.

Запитання і завдання
1. Поясніть зміст поняття «Розстріляне відродження». Спираючись на додаткові 

джерела інформації, з’ясуйте, коли і за яких обставин Єжи Ґедройць, польський 
публіцист і громадський діяч, уперше використав цей термін.

2. Поміркуйте над причинами і наслідками репресій компартійно-радянського керів-
ництва проти української наукової й творчої інтелігенції.

4. Світогляд «радянської людини» та способи його формування. 
Партноменклатура. Микола Скрипник. Олександр Шумський. 
Українська інтелігенція 
Ó ðàäÿíñüêіé Óêðàїíі іíòåëіãåíò ìіã îáðàòè êіëüêà ñòðàòåãіé ïîâåäіíêè. 

Äåÿêèì âèõîäîì áóëà åìіãðàöіÿ, ÿê öå çðîáèâ Âîëîäèìèð Âèííè÷åíêî,
ÿêèé îñåëèâñÿ ó Ôðàíöії é êàòåãîðè÷íî âіäêèäàâ äóìêó ïðî ïîâåðíåííÿ â 
Óêðàїíó. Іíøèé âàðіàíò – ïîãîäèòèñÿ ñëóæèòè ñèñòåìі. Òàê â÷èíèëè ïî-
åòè Ïàâëî Òè÷èíà і Âîëîäèìèð Ñîñþðà. Ìîæíà áóëî é ìîâ÷àòè – íå ïè-
ñàòè òâîðè, ïîãîäèòèñÿ íà çàáóòòÿ. Õòîñü ìàâ ìóæíіñòü îïèðàòèñÿ ñèñòåìі. 
Іíøі âіðèëè â òå, ùî âäàñòüñÿ çáåðåãòè òâîð÷ó ñâîáîäó, íå ïåðåòèíàþ÷èñü 
іç âëàäîþ. Áіëüøіñòü іç öèõ ñòðàòåãіé âèÿâèëàñÿ ïðèðå÷åíîþ, àäæå êîì-
ïàðòіéíî-ðàäÿíñüêå êåðіâíèöòâî âèçíà÷èëî äëÿ ñåáå óêðàїíñüêó іíòåëіãåí-
öіþ ñåðåä ãîëîâíèõ âîðîãіâ. Â Óêðàїíі íå ïîâèííî áóëî âèíèêàòè ùîñü 
ÿñêðàâå é ïîìіòíå. Ðîëü іíòåëіãåíöії ìàëà ïîëÿãàòè â ñëóõíÿíіé ïðàöі.

Øêіëüíі ïðîãðàìè áóëî ñïðÿìîâàíî ïіä ôîðìóâàííÿ «þíèõ ëåíіíöіâ», 
іíôîðìàöіéíèé ïðîñòіð íàñè÷åíî áіëüøîâèöüêîþ ïðîïàãàíäîþ, à ðåàëüíå 
æèòòÿ ïîñòіéíî âêàçóâàëî íà éìîâіðíіñòü áóòè ðåïðåñîâàíèì. Â àòìîñôåðі 
ñòðàõó, ïіäîçð і íåäîâіðè áàòüêè, íàìàãàþ÷èñü çàõèñòèòè äіòåé, âîëіëè íà-
âіòü íå çãàäóâàòè, ÿêèì áóëî їõíє æèòòÿ ðàíіøå. Òàê âіäáóâàâñÿ ðîçðèâ
ìіæ ïàì’ÿòòþ ïîêîëіíü ó ìåæàõ ðîäèí. Іíøèì âàðіàíòîì áóëî ðîçùå-
ïëåííÿ ïîâåäіíêè – äëÿ äîìó і äëÿ çîâíіøíüîãî ñâіòó. Ó ðåëіãіéíèõ ðîäè-
íàõ ìîðàëüíèì çàõèñòîì ó ÷àñè âèïðîáóâàíü ìîãëà ñòàòè öåðêâà. Îäíàê 
áіëüøîâèêè íèùèëè öåðêâó, à öåðêîâíі ñïîðóäè ïåðåòâîðþâàëè íà ñêëàäè. 
Ó 1930 ð. áóëî ëіêâіäîâàíî Óêðàїíñüêó àâòîêåôàëüíó ïðàâîñëàâíó öåðêâó, 
à äóõîâåíñòâî ðåïðåñîâàíî. Êîìóíіçì ñàì ïðåòåíäóâàâ íà ðîëü ðåëіãії é íå 
òåðïіâ êîíêóðåíòіâ òà іíàêîìèñëåííÿ.

Ïðèêìåòîþ òîòàëіòàðèçìó â ÑÐÑÐ áóëî òâîðåííÿ ïàðòіéíî-äåðæàâíîї íî-
ìåíêëàòóðè. Áіëüøîâèêè ïîâíіñòþ çíèùèëè ñòàðі åëіòè. Íîâó âåðõіâêó 
âîíè ñïåðøó åêñïîðòóâàëè â ðåãіîíè ç «ïðîôåñіéíèõ ðåâîëþöіîíåðіâ», à 
çãîäîì (ïіä ÷àñ «êîðåíіçàöії») øóêàëè âіäïîâіäíі ìіñöåâі êàäðè. Êàäðîâі 
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ïðèçíà÷åííÿ çäіéñíþâàëè çà ðåêîìåíäàöіÿìè íà îñíîâі іäåîëîãі÷íîї ïðà-
âèëüíîñòі é ñòіéêîñòі. Íåáàãàòüîì ç êîìïàðòіéíî-ðàäÿíñüêèõ ïðàöіâíèêіâ â
Óêðàїíі âäàëîñÿ âèæèòè â ïåðіîä «âåëèêîãî òåðîðó». Ñïåðøó íèùèëè «âî-
ðîãіâ» òà іäåéíèõ îïîíåíòіâ, çãîäîì îáäàðîâàíèõ îñîáèñòîñòåé, à ïіçíіøå
ñèñòåìà ïî÷àëà íèùèòè ñâîїõ òâîðöіâ. Ó 1939 ð. áóëî ðîçñòðіëÿíî Ñ. Êîñіî-
ðà é Ï. Ïîñòèøåâà, ó 1941 ð. – Õ. Ðàêîâñüêîãî.

Ïîêàçîâèìè є äîëі äâîõ íàðîäíèõ êîìіñàðіâ îñâіòè, ÿêі âïðîâàäæóâàëè
ïîëіòèêó «óêðàїíіçàöії» – Îëåêñàíäðà Øóìñüêîãî é Ìèêîëè Ñêðèïíèêà. 
Óðîäæåíåöü ßñèíóâàòîї, äå áàòüêî ïðàöþâàâ çàëіçíè÷íèêîì, Ñêðèïíèê
ùå ñòóäåíòîì ñòàâ ðåâîëþöіîíåðîì. Ó 1933 ð. êîìïàðòіéíå êåðіâíèöòâî
ÑÐÑÐ âèðіøèëî ïîêëàñòè âіäïîâіäàëüíіñòü çà âñі òðóäíîùі â Óêðàїíі, çî-
êðåìà ãîñïîäàðñüêі, íà «íàöіîíàëüíèé óõèë». Íà ïàðòіéíèõ íàðàäàõ íà
Ñêðèïíèêà ïîñèïàëèñÿ çâèíóâà÷åííÿ, ùî äіє íà äîãîäó «ïåòëþðіâöÿì» і 
âñóïåðå÷ іíòåðåñàì òðóäÿùèõ. Ñêðèïíèêà çìóøóâàëè êàÿòèñÿ, і âіí íà-
âіòü ïî÷àâ öå ðîáèòè, îäíàê âðåøòі-ðåøò ïіä ÷àñ îäíîãî òàêîãî çàñіäàííÿ
âèéøîâ ó ðîáî÷èé êàáіíåò і çàñòðåëèâñÿ. Óðîäæåíöÿ Âîëèíі, «áîðîòü-
áèñòà» Øóìñüêîãî (íàðîäèâñÿ â ñіì’ї ëіñíèêà çі øëÿõåòñüêèì êîðіííÿì)
çâèíóâàòèëè â êåðіâíèöòâі «Ñïіëêè âèçâîëåííÿ Óêðàїíè». Øóìñüêèé
âèíè íå âèçíàâ, àëå éîãî çàñóäèëè äî çàñëàííÿ. Ó 1937 ð. òðіéêà ÍÊÂÑ
âèíåñëà âèðîê ïðî ðîçñòðіë éîãî äðóæèíè. Ñàì Øóìñüêèé íà çàñëàííі
âàæêî õâîðіâ. Óñі éîãî ñïðîáè äîìîãòèñÿ ðåàáіëіòàöії áóëè ìàðíèìè. Ó 
1946 ð. âіí ïîìåð íåâäîâçі ïіñëÿ íåâäàëîї ñïðîáè ñàìîãóáñòâà.

Запитання і завдання
1. Поміркуйте над моделями поведінки української інтелігенції в СРСР 1920–1930-х ро-

ків. З’ясуйте життєві долі її визначних представників.
2. На підставі матеріалу параграфа й додатково зібраних відомостей простежте 

життєві долі представнків компартійно-радянського керівництва УСРР.

З   
   

1. Схарактеризуйте політику Сталіна щодо України на зламі 1920–1930-х років.
2. На підставі опублікованих збірників документів і матеріалів зберіть додаткові відо-

мості (свідчення сучасників) про Голодомор і підготуйте історичний висновок про 
його причини і наслідки.

3. Поміркуйте над питанням про зв’язок між тоталітарним політичним режимом і масо-
вими репресіями.

Микола Скрипник Олександр Шумський
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§ 24. Країни Азії, Африки та Латинської Америки

Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі çíàííÿ ïðî ìèíóëå êðàїí і íàðîäіâ Àçії, Àôðèêè òà 
Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè є âàæëèâèì ÷èííèêîì óñïіøíîї ñïіâïðàöі â ðіçíèõ 
íàïðÿìàõ. Âåëèêà âіéíà 1914–1918 ðð. òà çóìîâëåíі íåþ ïîëіòè÷íі é ñî-
öіàëüíі çìіíè âïåðøå âіäêðèëè òіñíèé âçàєìîçâ’ÿçîê ëþäñòâà, ïîñèëèëè 
âіä÷óòòÿ éîãî ðіçíîñòі é âîäíî÷àñ єäíîñòі. Îòîæ íå âèïàäêîâî, ùî ïîíÿòòÿ 
«âåëèêà âіéíà» çãîäîì ïåðåòâîðèëîñÿ íà «ñâіòîâà âіéíà». Íàâіòü òі îñîáè,
ñâіòîãëÿä ÿêèõ òîäі íіÿê íå ìіã ïîäîëàòè ìåæі Єâðîïè, áóëè çìóøåíі 
âèçíàòè, ùî іñòîðіÿ òâîðèòüñÿ âñþäè, íå òіëüêè íà Єâðîïåéñüêîìó êîíòè-
íåíòі. Ñàìå äî òàêîãî ïіäõîäó çàîõî÷óє öåé ïàðàãðàô. Âèâ÷àþ÷è іñòîðіþ 
êðàїí Àçії, Àôðèêè òà Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè, âàæëèâî íå ïîòðàïèòè â 
ïîëîí ñòåðåîòèïіâ. Àäæå â áà÷åííі єâðîïåéöіâ ñâіò ïîçà Єâðîïîþ íåðіäêî
ïîñòàâàâ ïіä óçàãàëüíåíèì ïîíÿòòÿì «Ñõіä». Öåé íåðîçìåæîâàíèé íà êðà-
їíè, íàðîäè é êóëüòóðè Ñõіä íå òіëüêè ñóñіäèâ ç Єâðîïîþ. Éîãî äіéñíî ðî-
çóìіëè ÿê âèíÿòêîâî âàæëèâèé äëÿ єâðîïåéöіâ ïðîñòіð, ùîïðàâäà, òіëüêè 
ç îãëÿäó íà ðîçòàøîâàíі òàì íàéäàâíіøі, íàéáіëüøі é íàéáàãàòøі êîëîíії. 
Òàêå ðîçóìіííÿ â ïåðøіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. áóëî õàðàêòåðíèì äëÿ ôðàíöó-
çіâ і áðèòàíöіâ, ìåíøîþ ìіðîþ – äëÿ íіìöіâ, ðîñіÿí, іñïàíöіâ, ïîðòóãàëü-
öіâ, іòàëіéöіâ. Іíàêøå áà÷èëè öþ ÷àñòèíó ñâіòó àìåðèêàíöі – êðіçü 
óÿâëåííÿ, ïîâ’ÿçàíі ç Äàëåêèì Ñõîäîì (ïåðåäóñіì Êèòàєì і ßïîíієþ). 
Êðàїíè é íàðîäè Àçії, Àôðèêè òà Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè ó ñâîєìó іñòîðè÷-
íîìó ðîçâèòêó íå òіëüêè âіääçåðêàëþâàëè çðîçóìіëі äëÿ єâðîïåéöіâ ïðî-
öåñè, ÿê-îò ïîëіòè÷íó é åêîíîìі÷íó ìîäåðíіçàöіþ. Âîíè ìàëè âëàñíå
áà÷åííÿ ñâіòó, ãîñïîäàðñüêі çâ’ÿçêè, ñòèëü æèòòÿ і äóìàííÿ, êóëüòóðíî-
іñòîðè÷íі öіííîñòі, òîáòî âëàñíó ñàìîáóòíіñòü. Çà çàãàëüíîãî ïðîòèñòàâ-
ëåííÿ Çàõîäó Ñõіä íå ìîæíà ââàæàòè öіëіñíèì óòâîðåííÿì. Éîãî ÷àñòèíè 
ðіçíèëèñÿ ìіæ ñîáîþ ìàéæå òàê ñàìî, ÿê ðіçíèâñÿ і ñàì Çàõіä.

Про японську експансію в Китаї, антиколоніальний 
рух в Індії, зокрема діяльність Махатми Ганді, мо-
дернізацію Туреччини та Ірану, Північну Африку у 
сфері британських, французьких та італійських ін-
тересів, протиборство демократичних сил і дикта-
торських режимів у Латинській Америці можна
довідатися за кодом або на сайті видавництва 
«Генеза» (на сторінці «Додаткові матеріали для 
вчителя»).

Махатма Ганді

З   
   

1. Визначте основні тенденції розвитку країн Азії, Африки та Латинської Америки в пер-
шій половині ХХ ст. Як ви розумієте висловлювання історика, що Схід і Захід «під-
тримують і, до певної міри, віддзеркалюють один одного» (Едвард В. Саїд)?

2. Підготуйте есе про діяльність Махатми Ганді, зокрема його філософію ненасилля в 
політиці. Висловте власні погляди на можливості й способи досягнення в суспільстві 
позитивних змін.

3. Підготуйте повідомлення про діяльність національних лідерів Середнього Сходу, 
зокрема Мустафу Кемаля Ататюрка в Туреччині або Резу-шаха Пехлеві в Ірані.
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Розд �л  5
Україна і світ напередодні 

Другої світової війни.
Початок війни

Ó öüîìó ðîçäіëі éòèìåòüñÿ ïðî íàáëèæåííÿ і ïî÷àòîê Äðóãîї ñâіòîâîї 
âіéíè. Ïіäãîòîâêà äî íåї ïî÷àëàñÿ âіäðàçó ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ Ïåðøîї ñâіòî-
âîї. Îñíîâîþ öüîãî ñòàëà Âåðñàëüñüêà і Âàøèíãòîíñüêà ñèñòåìè äîãîâî-
ðіâ, ÿêі ñòâîðèëè ïåðåäóìîâè ñïî÷àòêó äëÿ ëîêàëüíèõ і, âðåøòі-ðåøò,
ãëîáàëüíîãî êîíôëіêòó. Öі äîãîâîðè ïîєäíàëè íåáåçïå÷íó ñóìіø íåðåàëіçî-
âàíèõ ìîæëèâîñòåé, îáðàç, çâåðõíîñòі é óñåäîçâîëåíîñòі ç ïåðåêîíàííÿì 
ó òîìó, ùî ñàìå âіéíà є íàéêðàùèì ñïîñîáîì ó ïîëіòèöі. Îäíàê âіðèòè â 
ìîæëèâіñòü íîâîї ñâіòîâîї âіéíè ìàëî õòî íàâàæóâàâñÿ. «ß íå âіðþ â òå, 
ùî ìîæëèâà âіéíà; ñâіò íå ìîæå áóòè íàñòіëüêè áåçãëóçäèì», – çàÿâëÿâ 
Âÿéíüî Òàííåð, îäèí ç íàéïîïóëÿðíіøèõ ôіíñüêèõ ïîëіòèêіâ. І íàâіòü 
ãðàô Øóëåíáóðґ, ïîñîë íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçі, ó 
ïðèâàòíîìó ëèñòі äî Áåðëіíà íàïèñàâ: «Îòæå, ñòàëîñÿ íàéñòðàøíіøå:
ïî÷àëàñÿ âåëèêà âіéíà». Ðàöіþ ìàëè òі, õòî áóâ íàëàøòîâàíèé ïåñèìіñ-
òè÷íî. Ñòðàõіòòÿ Äðóãîї ñâіòîâîї ïåðåâåðøèëè ìåæі ëþäñüêîї óÿâè.
І  çíîâó â åïіöåíòðі áèòâè îïèíèëàñÿ Óêðàїíà.åïіöåíòðіð  áèòâè îïèíèëàñÿ Óêððàїíà. 

ÏÐÀÖÞЄÌÎ ÒÂÎÐ×Î

1. Уявіть, що напередодні Другої світової війни, у 1939 р., ви отримали 
можливість виступити на засіданні Ради Ліги Націй. Підготуйте тези 
свого виступу. 

2. Визначте спільне й відмінне в настроях європейців, зокрема українців,
напередодні двох світових воєн. Чи погоджуєтеся ви з твердженням іс-
торика, що «Друга світова війна стала своєрідним римейком Першої»? торика, що «Друга світова війна стала своєрідним римейком Першої»? 

3. Зберіть вислови політичних лідерів світу з передодня Другої світової 
війни, які відображають їхнє бачення поточної міжнародної ситуації й 
майбутнього світового устрою.
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§ 25. Європейська військово-політична криза. 
Вісь «Рим–Берлін»

1. Зовнішньополітичні пріоритети Європи 
в другій половині 1930-х років
Áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àëüíèì â іñòîðії ñâіòó çàãàëîì і Єâðîïè çîêðåìà 

ñòàâ ðіê 1933. Ïîðÿä ç ãîëîâíîþ ïîäієþ, òîáòî ïðèõîäîì äî âëàäè Ãіòëåðà, 
öåé ðіê áóëî ïîçíà÷åíî íà Äàëåêîìó Ñõîäі íàñëіäêàìè ÿïîíñüêîї ïîëіòèêè
â Ïіâíі÷íîìó Êèòàї, à â ÑØÀ – âñòóïîì íà ïîñàäó ïðåçèäåíòà Ôðàíêëіíà 
Äåëàíî Ðóçâåëüòà. Ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçі íàáóâàëè îáåðòіâ ñòàëіíñüêі ðå-
ïðåñії. Óêðàїíöі â òîé ðіê âìèðàëè âіä Ãîëîäîìîðó, îäíîãî ç íàéáіëüøèõ 
ãåíîöèäіâ ÕÕ ñò. Óòіì ïðèõіä Ãіòëåðà äî âëàäè íå âіäðàçó ñïðèéíÿëè ÿê 
ïîâîðîòíèé ïóíêò ó ïîëіòèöі Íіìå÷÷èíè. Òðèâàëèé ÷àñ ó íüîìó âáà÷àëè 
ëèøå ñèëüíîãî íàöіîíàëüíîãî ëіäåðà, ÿêèé ïðàãíå âіäíîâèòè äëÿ Íіìå÷-
÷èíè ñïðàâåäëèâіñòü. Ïëàíè íàöèñòіâ ïðî ïåðåäіë ñâіòó ñïî÷àòêó îöіíþ-
âàëè ÿê äàíèíó íàöіîíàëіñòè÷íіé ðèòîðèöі é íå ñïðèéìàëè ñåðéîçíî.

Íåâèðàçíі çîâíіøíüîïîëіòè÷íі ïðіîðèòåòè âåëèêèõ äåðæàâ âèçíà÷àëè 
êіëüêà îáñòàâèí. Íàéâàæëèâіøèìè ç íèõ áóâ âèõіä ç åêîíîìі÷íîї êðèçè 
1929–1933 ðð. і ÷èñëåííі іëþçії ïðî âëàñíó âåëè÷ àáî îáðàçè, ïîðîäæåíі 
Ïåðøîþ ñâіòîâîþ âіéíîþ é íàñòóïíîþ íèçêîþ ñîöіàëüíèõ і íàöіîíàëüíèõ 
ðåâîëþöіé. Ó ÑØÀ, äå åêîíîìі÷íà êðèçà áóëà îñîáëèâî ðóéíіâíîþ, àäìі-
íіñòðàöіÿ Ô. Ä. Ðóçâåëüòà ïðîãîëîñèëà «íîâèé êóðñ», à â ìіæíàðîäíіé ïî-
ëіòèöі îðієíòóâàëàñÿ íà ïîëіòèêó íåéòðàëіòåòó é іçîëÿöіîíіçìó. Íàòîìіñòü 
âåëèêèì ãðàâöåì íà ìіæíàðîäíіé àðåíі, ïîðÿä ç Íіìå÷÷èíîþ, ñòàâàâ Ðà-
äÿíñüêèé Ñîþç. Ó 1933 ð. ÑÐÑÐ âäàëîñÿ âñòàíîâèòè äèïëîìàòè÷íі âіäíî-
ñèíè іç ÑØÀ. Ðàäÿíñüêå êåðіâíèöòâî íà ÷îëі çі Ñòàëіíèì, çàéíÿòå
ï’ÿòèðі÷íèìè ïëàíàìè é ðåïðåñіÿìè, ó çîâíіøíіé ïîëіòèöі õèòàëîñÿ, ñõè-
ëÿþ÷èñü òî â áіê çàõіäíèõ äåìîêðàòіé, òî – íàöèñòіâ.

Ëіäåðè Âåëèêîї Áðèòàíії і Ôðàíöії (òóò ãîëîâíі ðîëі âіäіãðàâàëè, âіäïî-
âіäíî, Íåâіëë ×åìáåðëåí і Åäóàð Äàëàäüє) íå áà÷èëè ïðè÷èí äëÿ çìіíè 
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ïîëіòè÷íîãî êóðñó, íàöіëåíîãî íà ïîñëàáëåííÿ Âåðñàëüñüêîї ñèñòåìè.
Ôðàíöóçè æèëè ñîëîäêèìè ñïîãàäàìè ïðî Êîìï’єíñüêèé ëіñ і â ïîëîíі
іëþçії ïðî íàéñèëüíіøó àðìіþ. Àëå öå æèòòÿ ïðîòіêàëî íà òëі âíóòðіøíіõ
êîíôëіêòіâ, ÿêі ïîçáàâëÿëè çîâíіøíþ ïîëіòèêó ñèëè. Áðèòàíñüêі æ êîí-
ñåðâàòîðè, ÿêі ïðèéøëè äî âëàäè, ñòàâèëèñÿ äî Ôðàíöії ç íåäîâіðîþ é
áóëè ãîòîâі ïåðåãëÿíóòè äîãîâîðè íà êîðèñòü Íіìå÷÷èíè, ÿêó âîíè íàâіòü
ïіñëÿ ïðèõîäó äî âëàäè íàöèñòіâ ââàæàëè ñëàáêîþ і òàêîþ, ùî ïîòðåáóє
ïіäòðèìêè. Ãîëîâíèì òåîðåòèêîì ïîñòóïîê Íіìå÷÷èíі ïіä ãàñëîì «ìèðî-
òâîð÷îñòі» áóâ Í. ×åìáåðëåí. Óïåðòіñòü, ç ÿêîþ Áðèòàíіÿ éøëà íà ïî-
ñòóïêè ãіòëåðіâñüêіé Íіìå÷÷èíі ïіä òèì ïðèâîäîì, ùî äîãîâîðè ìîæíà
ïåðåãëÿäàòè, íå ðîçâ’ÿçóþ÷è âіéíè, òðèâàòèìå àæ äî 1939 ð.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте зовнішньополітичні пріоритети лідерів країн Європи й США в

1930-х роках. 
2. Визначте і поясніть причини посилення міжнародних позицій нацистської Німеч-

чини та Радянського Союзу.

2. Утворення вогнищ війни на Далекому Сході, в Африці та Європі
Ïåðøі îçíàêè íàáëèæåííÿ íîâîї âåëèêîї âіéíè ç’ÿâèëèñÿ íà çëàìі

1920–1930-õ ðîêіâ íà òëі åêîíîìі÷íîї êðèçè. Ïðåöåäåíò áåçêàðíîñòі àãðå-
ñії âèíèê íà Äàëåêîìó Ñõîäі. Óñå ïî÷àëîñÿ â 1927 ð., êîëè ïðåì’єð-ìіíіñòð
ßïîíії Ґіїòі Òàíàêà â ìåìîðàíäóìі іìïåðàòîðó âèêëàâ ïðîãðàìó òåðèòîðі-

Ä

àëüíèõ çàâîþâàíü і çíèùåííÿ ìîãóòíîñòі ÑØÀ â Òèõîìó îêåàíі. Ó 1931 ð.
ÿïîíñüêі âіéñüêà îêóïóâàëè Ìàíü÷æóðіþ – âàæëèâó â ñòðàòåãі÷íîìó é 
åêîíîìі÷íîìó ïëàíі ïіâíі÷íî-ñõіäíó ÷àñòèíó Êèòàþ. Íà çàõîïëåíіé òåðè-
òîðії ñòâîðåíî ìàðіîíåòêîâó äåðæàâó Ìàíü÷æîó-Ãî. Âèïðàâäîâóþ÷è àãðå-
ñіþ‚ ßïîíіÿ çàÿâëÿëà ïðî çàãðîçó ïðîíèêíåííÿ ÑÐÑÐ ó öåé ðåãіîí і ÿê
ïðèêëàä íàâîäèëà êèòàéñüêî-ðàäÿíñüêèé êîíôëіêò 1929 ð. і ïіäòðèìêó
Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì êèòàéñüêèõ êîìóíіñòіâ.

Âòðó÷àííÿ Ëіãè Íàöіé íå ïðèâåëî äî çàñóäæåííÿ àãðåñîðà. Áà áіëüøå,
ó âіäïîâіäü ßïîíіÿ â 1933 ð. äåìîíñòðàòèâíî âèéøëà ç Ëіãè Íàöіé. Êîìï-
ðîìіñíèé ìèð ìіæ ßïîíієþ і Êèòàєì, óêëàäåíèé çà ïîñåðåäíèöòâà ÑØÀ і
Âåëèêîї Áðèòàíії, òіëüêè íà êîðîòêèé ÷àñ ñòðèìàâ ÿïîíñüêó àãðåñіþ. Íî-
âèé íàñòóï ßïîíії íà Êèòàé ðîçïî÷àâñÿ â 1937 ð. Âіí âіäáóâàâñÿ îäíî÷àñíî 
ç іíòåíñèâíîþ іäåîëîãі÷íîþ îáðîáêîþ ÿïîíöіâ: âèõîâàííÿì íà ìîðàëüíî-
åòè÷íîìó êîäåêñі ñàìóðàїâ-áóñіäî, íåòåðïèìіñòþ äî àíòèâîєííîї îïîçèöії
(ùî íàçâàíî «ðóõîì çà ìîáіëіçàöіþ íàöіîíàëüíîãî äóõó»), ãàñëîì óñòàíîâ-
ëåííÿ «íîâîãî ïîðÿäêó» â Ñõіäíіé Àçії.

Çàâäàííÿ
Ðîçãëÿíüòå êàðòèíó
Ï. Ïіêàññî «Ãåðíіêà»
(1937 ð.). Ç’ÿñóéòå
îáñòàâèíè її ñòâîðåííÿ
òà ñõàðàêòåðèçóéòå
òâîð÷èé çàäóì õóäîæ-
íèêà.
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Ó Ñåðåäçåìíîìîð’ї ãîëîâíó çàãðîçó ìèðó ñòàíîâèëà ôàøèñòñüêà Іòàëіÿ. 
Çà çàäóìîì Áåíіòî Ìóññîëіíі, ÿêèé ïîëþáëÿâ êàçàòè «Íàøå ìîðå» (Mare 
Mostro), Іòàëіþ íàëåæàëî ïåðåòâîðèòè íà ðåãіîíàëüíó íàääåðæàâó. Êî-
ðîëü і äîáðå íàëàãîäæåíèé àïàðàò «êîðïîðàòèâíîї äåðæàâè» ïîêіðíî âè-
êîíóâàëè éîãî áàæàííÿ. Ó 1930-òі ðîêè ïîãëÿäè Ìóññîëіíі ñÿãàëè âæå 
äàëі Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ. Âіí ïîñëàâ іòàëіéñüêі âіéñüêà äî Àáіññіíії (òàê òîäі
íàçèâàëè Åôіîïіþ), Іñïàíії òà Àëáàíії. Îá’єäíàíå â Ëіçі Íàöіé ñâіòîâå ñïіâ-
òîâàðèñòâî, à òàêîæ áðèòàíöі і ôðàíöóçè çíîâó ïîãðîæóâàëè ñàíêöіÿìè, 
àëå íі÷îãî çðîáëåíî íå áóëî. Òàêà áåçêàðíіñòü òіëüêè çàîõî÷óâàëà é ïîñè-
ëþâàëà íîâі õâèëі àãðåñії.

Íàéáіëüøèì ïîòðÿñіííÿì äëÿ Єâðîïè â äðóãіé ïîëîâèíі 1930-õ ðîêіâ 
ñòàëà ãðîìàäÿíñüêà âіéíà 1936–1939 ðð. â Іñïàíії. Öå áóâ çáðîéíèé êîí-
ôëіêò ìіæ ðåñïóáëіêàíñüêèì óðÿäîì Íàðîäíîãî ôðîíòó (ðåñïóáëіêàíöі,
ñîöіàëіñòè, êîìóíіñòè, àíàðõіñòè, áàñêñüêі òà êàòàëîíñüêі íàöіîíàëіñòè),
ÿêèé ïðèéøîâ äî âëàäè â ðåçóëüòàòі âèáîðіâ, і ïðàâèìè ñèëàìè (ôàëàí-
ãіñòè, êàðëіñòè, ìîíàðõіñòè, êîíñåðâàòîðè), ÿêі ñïðèéíÿëè äåìîêðàòè÷íі
ðåôîðìè ÿê ïî÷àòîê ñîöіàëіñòè÷íîї ðåâîëþöії é çàãðîçó ñâîєìó іñíóâàííþ. 
Çàêîëîòíèêè, ÿêèõ î÷îëèâ ãåíåðàë Ôðàíñèñêî Ôðàíêî, âèñòóïàëè ïіä 
ãàñëàìè çàõèñòó íàöіîíàëüíèõ і êàòîëèöüêèõ öіííîñòåé. Ïîäії â Іñïàíії 
áóëè ïîêàçîâèì ïðèêëàäîì, ÿê äèñöèïëіíîâàíà ìåíøіñòü ìîæå çäîáóòè
êîíòðîëü íàä êðàїíîþ, ÿêà äîçâîëÿє їé ñôîðìóâàòèñÿ.

Погляд історика
Громадська незгода назрівала в Іспанії принаймні двадцять років. Іспанцям не 

пощастило ще й тому, що громадянська війна почалася саме тоді, коли протисто-
яння комуністів і фашистів сягнуло кульмінації в усій Європі. Через те військове по-
встання 1936 р. привернуло увагу і Гітлера, і Сталіна. Іспанія перетворилась на 
лабораторію найбрутальніших у Європі політичних методів. Три роки агонії скінчи-
лися гучною поразкою демократії. Громадянський рух в Іспанії мав глибинні при-
чини: нестабільність попереднього історичного розвитку, поляризованість 
суспільства, невирішеність земельного питання… Маса селян жила з крихітних 
клаптиків землі або за платню, що давала змогу жити тільки наголодь. Нечисленний 
робітничий клас зазнав тяжкого удару під час кризи. Римо-католицька церква, де 
правила ультрареакційна ієрархія, брала активну участь в економічному житті – як 
найбільший землевласник і розпорядник багатьох підприємств… Армія, де співвід-
ношення кількості офіцерів до числа солдатів було незмірно високе, правила за 
бастіон папістських і монархічних почувань. Це все становило вкупі напрочуд гні-
тючу й непіддатливу соціальну фортецю, що складалася зі священиків, поміщиків та 
офіцерів і, звичайно, перешкоджала будь-яким реформам, які зачіпали їхні інте-
реси. Соціальні протести були відчайдушні, злі й антиклерикальні.

Дейвіс Н. Європа. Історія / пер. з англ. П. Таращук. Київ, 2000. С. 1011–1012.

Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ôðàíöіÿ і ÑÐÑÐ ç ðіçíèõ ìіðêóâàíü âèñòóïèëè íà 
áîöі ðåñïóáëіêàíöіâ, òîáòî çàêîííîãî óðÿäó, òîäі ÿê Íіìå÷÷èíà é Іòàëіÿ 
ñòàëè íà áіê ôðàíêіñòіâ – çàêîëîòíèêіâ. Õî÷à ôîðìàëüíî âñі äåðæàâè äå-
êëàðóâàëè íåâòðó÷àííÿ, çîêðåìà çîáîâ’ÿçóâàëèñÿ íå ïîñòà÷àòè ïðîòèáîð-
÷èì ñòîðîíàì çáðîї, íàñïðàâäі çáðîÿ, òåõíіêà é ëþäñüêі ðåñóðñè íàäõîäèëè 
ó âåëèêèõ êіëüêîñòÿõ. Ïіäæèâëåííÿ êîíôëіêòó іççîâíі ïðèçâåëî äî òîãî, 
ùî â îáîõ òàáîðàõ іíіöіàòèâó âçÿëè ðàäèêàëüíі ñèëè – ùî êîìóíіñòè é 
àíàðõіñòè, ùî ôàëàíãіñòè, ÿêі ïðàêòèêóâàëè òåðîð ÿê ñïîñіá áîðîòüáè. Äî 
âåñíè 1939 ð., êîëè ïåðåìîãà ôðàíêіñòіâ і âñòàíîâëåííÿ â Іñïàíії àâòîðè-
òàðíîї âëàäè ñòàëè äîêîíàíèì ôàêòîì, êіëüêіñòü æåðòâ âіéíè ñÿãíóëà (çà 
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ðіçíèìè îöіíêàìè) âіä 400 òèñ. äî 1 ìëí îñіá. Ãðîìàäÿíñüêà âіéíà â Іñïà-
íії çìóñèëà áіëüøіñòü єâðîïåéöіâ çàäóìàòèñÿ ïðî çàãðîçó ôàøèçìó і íà-
öèçìó, âîäíî÷àñ âîíà ïðèòóïèëà âіä÷óòòÿ êîìóíіñòè÷íîї çàãðîçè.

Запитання і завдання
1. Назвіть основні осередки збройних конфліктів у другій половині 1930-х років. Які

політичні сили й держави були їхніми ініціаторами?
2. Поміркуйте, чому ці конфлікти стали можливими. Як вони характеризують на-

міри влади і настрої в європейських суспільствах? 

3. Порушення умов Версальського договору і введення німецьких 
військ у Рейнську зону
Ðåéíñüêà çîíà áóëà ÷àñòèíîþ òåðèòîðії Íіìå÷÷èíè, ùî ïіäëÿãàëà äåìі-

ëіòàðèçàöії çà Âåðñàëüñüêèì äîãîâîðîì 1919 ð. Çîíó áóëî ñòâîðåíî ïіñëÿ
çàêіí÷åííÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè äëÿ çàïîáіãàííÿ ðàïòîâîìó íàïàäó Íі-
ìå÷÷èíè íà Ôðàíöіþ. Âîíà âêëþ÷àëà íіìåöüêó òåðèòîðіþ íà ëіâîìó áåðåçі
Ðåéíó і ñìóãó çàâøèðøêè 50 êì íà éîãî ïðàâîìó áåðåçі. Ó öіé çîíі çàáî-
ðîíÿëîñÿ ðîçìіùóâàòè íіìåöüêі âіéñüêà, ïðîâîäèòè âіéñüêîâі ìàíåâðè і 
ñïîðóäæóâàòè óêðіïëåííÿ.

Ó ïåðøіé ïîëîâèíі 1920-õ ðîêіâ âіéñüêà êðàїí Àíòàíòè íåîäíîðàçîâî
âòîðãàëèñÿ äî Ðåéíñüêîї çîíè ïіä ïðåòåêñòîì íåñïëàòè ðåïàðàöіé àáî çà-
ïîáіãàííÿ àãðåñèâíèì äіÿì Íіìå÷÷èíè. Ó âіäïîâіäü íіìåöüêå íàñåëåííÿ 
îáëàñòі âëàøòîâóâàëî àêöії ïðîòåñòó. Íàéãîñòðіøèì áóâ Ðóðñüêèé êîí-
ôëіêò. Éîãî âðåãóëüîâàíî Ëîêàðíñüêèìè äîãîâîðàìè 1925 ð., ÿêі ãàðàíòó-
âàëè íåïîðóøíіñòü êîðäîíіâ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, ùî ñêëàëèñÿ ïіñëÿ
ñâіòîâîї âіéíè, çîêðåìà ôðàíêî-íіìåöüêîãî êîðäîíó. Îñíîâíèì äîêóìåí-
òîì Ëîêàðíñüêèõ äîãîâîðіâ áóâ Ðåéíñüêèé ãàðàíòіéíèé ïàêò, óêëàäåíèé
ìіæ Íіìå÷÷èíîþ, Áåëüãієþ, Âåëèêîþ Áðèòàíієþ, Іòàëієþ і Ôðàíöієþ. 
Ó÷àñíèöі äîãîâîðó çîáîâ’ÿçóâàëèñÿ âèðіøóâàòè âñі ñïîðè â ñóäі, íå ðîçïî-
÷èíàòè âîєííèõ äіé îäíà ïðîòè îäíîї, à â ðàçі íàïàäó íà îäíó ç êðàїí-ó÷àñ-
íèöü íàäàâàòè íåãàéíó äîïîìîãó æåðòâі àãðåñії. Ïîðóøåííÿ ïîëîæåííÿ
ïðî Ðåéíñüêó äåìіëіòàðèçîâàíó çîíó ðîçãëÿäàëè òàêîæ ÿê àãðåñіþ.

Ç ïðèõîäîì äî âëàäè Ãіòëåðà íіìåöüêèé óðÿä óçÿâ êóðñ íà ëіêâіäàöіþ
Ðåéíñüêîї äåìіëіòàðèçîâàíîї çîíè. Ó 1934 ð. íàöèñòè áóëè ïðè÷åòíі äî
ñïðîáè ïåðåâîðîòó â Àâñòðії, ó 1935 ð. âîíè âіäñâÿòêóâàëè ïîâåðíåííÿ äî
Íіìå÷÷èíè çà ðåçóëüòàòàìè ïëåáіñöèòó Ñààðñüêîї îáëàñòі, çàïðîâàäèëè çà-
ãàëüíèé âіéñüêîâèé îáîâ’ÿçîê, âіäíîâèëè âіéñüêîâî-ïîâіòðÿíі ñèëè, âіäìî-
âèëèñÿ âіä ïóíêòіâ ïðî ðîççáðîєííÿ. Óðåøòі-ðåøò ó áåðåçíі 1936 ð.
íàöèñòñüêèé óðÿä â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó, íà÷å ãëóçóþ÷è ç íåçãðàá-
íèõ і íåïîñëіäîâíèõ äіé çàõіäíèõ äåðæàâ, äåíîíñóâàâ Ëîêàðíñüêі äîãî-
âîðè é óâіâ ó Ðåéíñüêó çîíó âіéñüêî. І õî÷à Ðàäà Ëіãè Íàöіé çàñóäèëà
Òðåòіé ðåéõ çà ïîðóøåííÿ ìіæíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü, ðåàêöії ç áîêó âåëè-
êèõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ íå ïðîçâó÷àëî. Ôðàíöіÿ ïðîìîâ÷àëà, à â Ëîí-
äîíі çàÿâèëè, ùî âñòóï íіìåöüêèõ âіéñüê ó Ðåéíñüêó îáëàñòü «íå ñòâîðþє
çàãðîçè âіéñüêîâîãî êîíôëіêòó», ùî îçíà÷àëî âèçíàííÿ ëіêâіäàöії Ðåéí-
ñüêîї äåìіëіòàðèçîâàíîї çîíè.

Запитання і завдання
1. З якою метою було створено Рейнську демілітаризовану зону? Чому вона стала

основним подразником у франко-німецьких відносинах?
2. Поміркуйте, чому стало можливим порушення Версальського мирного договору.
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4. Діяльність Ліги Націй
ßê îðãàíіçàöіÿ іç çàáåçïå÷åííÿ ìèðó, Ëіãà Íàöіé íå çìîãëà ñòâîðèòè

åôåêòèâíîї ñèñòåìè ìіæíàðîäíîї áåçïåêè, ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ ïîñòóïî-
âîãî çàíåïàäó її àâòîðèòåòó. Âèðàçíî öå ïðîÿâèëîñÿ â 1930-õ ðîêàõ. Äî 
ñêëàäó Ëіãè Íàöіé ó 1937 ð. âõîäèëî 58 äåðæàâ. Îäíàê äî òîãî ÷àñó ïðî-
âіäíі äåðæàâè-àãðåñîðè âæå çàëèøèëè îðãàíіçàöіþ (çà âñþ іñòîðіþ Ëіãè ç 
ðіçíèõ ïðè÷èí її çàëèøèëî 16 äåðæàâ): çîêðåìà â 1933 ð. – ßïîíіÿ é Íі-
ìå÷÷èíà, ó 1937 ð. – Іòàëіÿ. Òàê ßïîíіÿ «ïðîòåñòóâàëà» ïðîòè íåâèçíàííÿ 
ìàðіîíåòêîâîї äåðæàâè Ìàíü÷æîó-Ãî; íàöèñòñüêà Íіìå÷÷èíà çàëèøèëà 
êîíôåðåíöіþ ç ðîççáðîєííÿ, íå áàæàþ÷è, ÿê ïîÿñíèâ Ãіòëåð, áóòè «íàðî-
äîì äðóãîðÿäíîї çîíè», à ôàøèñòñüêà Іòàëіÿ ïðàãíóëà ìàòè âіëüíі ðóêè 
äëÿ íîâèõ òåðèòîðіàëüíèõ çàõîïëåíü ïіñëÿ îêóïàöії Àáіññіíії.

Íàìàãàííÿ Ëіãè Íàöіé ó êîæíіé êîíôëіêòíіé ñèòóàöії ïðîòèñòàâëÿòè 
âîєííіé ñèëі òіëüêè ìîðàëüíó ïîçèöіþ, óíèêàòè íàçèâàòè àãðåñîðà àãðåñî-
ðîì і óòðèìóâàòèñÿ âіä íàêëàäåííÿ ñàíêöіé – óñå öå ùå áіëüøå ïіäòî÷ó-
âàëî äîâіðó äî îðãàíіçàöії äåðæàâ і íàðîäіâ, ÿêі ñïîäіâàëèñÿ íà çàõèñò, à 
ó âåëèêèõ äåðæàâ âèêëèêàëî çíåâàãó і íåõòóâàííÿ. Òàê ñàìî îðãàíіçàöіÿ
íå çìîãëà çàõèñòèòè ãàðàíòîâàíі ìіæíàðîäíèìè äîãîâîðàìè ïðàâà íàöіî-
íàëüíèõ ìåíøèí (çîêðåìà, ùîäî óêðàїíöіâ òàêі äîãîâîðè ïіäïèñàëè 
Ïîëüùà, Ðóìóíіÿ òà ×åõîñëîâà÷÷èíà). Ùîðàç áіëüøå Ëіãà Íàöіé äåìîí-
ñòðóâàëà òіëüêè âëàñíå áåçñèëëÿ. Òà é ñòàòóò Ëіãè íå çàáîðîíÿâ âіéíó ÿê 
ìåòîä ðîçâ’ÿçàííÿ ñïіðíèõ ïèòàíü. Ñïðîáà ïîñèëèòè îðãàíіçàöіþ ÷åðåç çà-
ëó÷åííÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ÿêèé âèõîäèâ ç ìіæíàðîäíîї іçîëÿöії, ïîçè-
òèâíèõ ðåçóëüòàòіâ íå äàëà. ÑÐÑÐ âñòóïèâ äî Ëіãè Íàöіé ó 1934 ð. 
çóñèëëÿìè Æàíà-Ëóї Áàðòó, ìіíіñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ôðàíöії, ÿêèé 
ðîçâèâàâ іäåþ àíòèíіìåöüêîãî ïàêòó ç ôðàíêî-ðàäÿíñüêèì ñîþçîì â 
îñíîâі. Àëå ïіñëÿ âáèâñòâà Áàðòó ôðàíöóçüêà çîâíіøíÿ ïîëіòèêà ïîâåðíó-
ëàñÿ äî òàêòèêè íåçãðàáíèõ êîìïðîìіñіâ і êîðîòêîòåðìіíîâèõ óãîä, òà é 
ñàì Ðàäÿíñüêèé Ñîþç âèÿâèâñÿ áіëüø íіæ íåíàäіéíèì ñîþçíèêîì.

Íåçäàòíіñòü Ëіãè Íàöіé çàïîáіãòè àãðåñії, âèðîáèòè åôåêòèâíèé ìåõà-
íіçì äëÿ âèðіøåííÿ ìіæíàðîäíèõ ïðîáëåì, öіëêîâèòà áåçêàðíіñòü äåðæàâ-
àãðåñîðіâ ïðèçâåëè äî òîãî, ùî íàïðèêіíöі 1930-õ ðîêіâ îðãàíіçàöіÿ âæå 
íå ìîãëà âðåãóëþâàòè ìіæíàðîäíі êîíôëіêòè. Íåãàòèâíî âïëèâàëà íà äі-
ÿëüíіñòü Ëіãè Íàöіé âіäñóòíіñòü ñåðåä її ÷ëåíіâ âåëèêèõ äåðæàâ. ÑØÀ, ÿêі 
áóëè ñåðåä іíіöіàòîðіâ ñòâîðåííÿ Ëіãè, íå ñòàëè її ÷ëåíîì (àìåðèêàíñüêèé
Êîíãðåñ ÷åðåç іçîëÿöіîíіñòіâ íå ðàòèôіêóâàâ Âåðñàëüñüêèé äîãîâіð, ÷àñòè-
íîþ ÿêîãî áóëî ïîëîæåííÿ ïðî
ñòâîðåííÿ Ëіãè Íàöіé). Ïðîâіäíó
ðîëü ó êåðіâíèöòâі Ëіãîþ âіäіãðà-
âàëè Âåëèêà Áðèòàíіÿ і Ôðàíöіÿ.
Óñå öå çâóæóâàëî ìîæëèâîñòі äëÿ
çâàæåíèõ ðіøåíü ç óðàõóâàííÿì
íàöіîíàëüíèõ іíòåðåñіâ äåðæàâ òà 
іíòåðåñіâ çàãàëüíîї áåçïåêè. Íå
âðÿòóâàëî àâòîðèòåò îðãàíіçàöії íі
çàñóäæåííÿ ðàäÿíñüêîї àãðåñії
ïðîòè Ôіíëÿíäії, íі âèêëþ÷åííÿ â
1939 ð. çі ñâîãî ñêëàäó ÑÐÑÐ. Íàïå-
ðåäîäíі Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè Ëіãà 
Íàöіé ôàêòè÷íî çіéøëà ç ìіæíà-
ðîäíîї ïîëіòè÷íîї àðåíè.

Засідання Ради Ліги Націй. Женева, 1935 р.
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Погляд історика
Маньчжурська справа, пов’язана, як ми бачимо, зі світовою економічною кризою,

стала першим вирішальним ударом по Лізі Націй. Японські успіхи свідчили про
слабкість підписаних договорів, міжнародних конвенцій, мирних обіцянок, коли вони
не підкріплені силою зброї. Сама ж Ліга Націй виявилась абсолютно недійовою. Ан-
глія й Сполучені Штати, які могли б узяти на себе захист міжнародних зобов’язань,
були рішуче настроєні проти війни. Вони обстоювали систему морального засу-
дження, на яку японські мілітаристи не зважали. В період, коли спочатку в Азії, а не-
вдовзі і в Європі піднімалися нові войовничі сили, мирні держави вирішили не брати
на себе жодної відповідальності.

Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / пер. з фр. Київ, 1995. С. 134.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте діяльність Ліги Націй у 1930-х роках. З якими труднощами

зіткнулася в той час організація?
2. Визначте причини, які зумовили усунення Ліги Націй з міжнародної політичної 

арени. Чи можна було цьому запобігти? Відповідь обґбб рунтуйте.ґ

5. Укладення союзу між Німеччиною та Італією
Äëÿ îçíà÷åííÿ ïîëіòè÷íîї é âіéñüêîâîї ñïіâïðàöі íàöèñòñüêîї Íіìå÷-

÷èíè òà ôàøèñòñüêîї Іòàëії âèêîðèñòîâóþòü òåðìіí «âіñü». Óïåðøå îôі-
öіéíî éîãî âæèâ Á. Ìóññîëіíі â 1936 ð. ñòîñîâíî íіìåöüêî-іòàëіéñüêèõ 
âіäíîñèí. Âіí óâàæàâ, ùî ëіíіÿ Áåðëіí–Ðèì ó єâðîïåéñüêіé ïîëіòèöі ìàє 
ñòàòè òієþ âіññþ, íàâêîëî ÿêîї ðîçãîðòàòèìóòüñÿ ïîäії íà êîíòèíåíòі. Ïî-
ëіòè÷íó ñïіâ ïðàöþ â ìåæàõ «îñі» çàïî÷àòêîâàíî ïіäïèñàííÿì ó 1936 ð. òà-
єìíîãî ïðîòîêîëó. Âіí çàôіêñóâàâ íàïðÿìè ïîëіòèêè äâîõ óðÿäіâ, çîêðåìà
ïіäòðèìêó Áåðëіíîì іòàëіéñüêîї îêóïàöії Àáіññіíії, ñïіëüíó ïîçèöіþ ùîäî
ãðîìàäÿíñüêîї âіéíè â Іñïàíії, ïîäіë ñôåð âïëèâó íà Áàëêàíàõ і â áàñåéíі
Äóíàþ.

Äëÿ Ãіòëåðà é Ìóññîëіíі öå ðіøåííÿ íå áóëî ñàìîî÷åâèäíèì. Âîíî
ç’ÿâèëîñÿ ïіñëÿ òðèâàëèõ ñóìíіâіâ і ñêëàäíèõ ìіðêóâàíü, íà òëі âèñîêîãî
ðіâíÿ âçàєìíîї íåäîâіðè. Öå ñòàëîñÿ ïіñëÿ òîãî, ÿê ïåðåìîãà íà âèáîðàõ ó 
Ôðàíöії «Íàðîäíîãî ôðîíòó» ïîêëàëà êðàé ñïðîáàì Ìóññîëіíі íàëàãîäèòè
ñïіâïðàöþ ç Ïàðèæåì, à Ãіòëåð íå çóìіâ äîìîãòèñÿ äðóæáè ç Ëîíäîíîì.
Àëå é äàëі âіñü «Ðèì–Áåðëіí» ñïèðàëàñÿ ëèøå íà ðîçïëèâ÷àñòó óãîäó, ÿêà
âіäîáðàæàëà ïðîñòî ïîëіòèêó äðóæáè. Ñïðàâæíіì áàæàííÿì Ãіòëåðà áóëî
âòÿãòè Іòàëіþ â ðåàëüíèé âіéñüêîâèé ñîþç. Ó 1937 ð. âіí ïåðåêîíàâ Ìóñ-
ñîëіíі ïðèєäíàòèñÿ äî Àíòèêîìіíòåðíіâñüêîãî ïàêòó, ùî éîãî ßïîíіÿ é 
Íіìå÷÷èíà óêëàëè â Áåðëіíі â 1936 ð. Óðåøòі-ðåøò äëÿ êîíñîëіäàöії âіé-
ñüêîâèõ ñèë îáîõ êðàїí ç ìåòîþ ðåàëіçàöії çàâîéîâíèöüêèõ ïëàíіâ ó 1939 ð.
ìіæ Òðåòіì ðåéõîì òà Іòàëієþ ïіäïèñàíî äîãîâіð ïðî âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé
ñîþç, ùî óâіéøîâ ó іñòîðіþ ïіä íàçâîþ «Ñòàëåâèé ïàêò».

Запитання і завдання
1. Назвіть мотиви правителів та основні віхи укладення союзу між нацистською Ні-

меччиною й фашистською Італією.
2. Поміркуйте, що в устах Б. Муссоліні означали слова про те, що союз Берліна й Рима

має стати «віссю, навколо якої можуть об’єднатися всі європейські держави, що
прагнуть співпраці й миру»?
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1. Схарактеризуйте зовнішньополітичні цілі великих держав Європи і США в 1930-х ро-
ках. Визначте причини і наслідки краху системи колективної безпеки.

2. Визначте сутність європейської військово-політичної кризи 1930-х років. Наведіть 
приклади різниці між зовнішньополітичними цілями і пропагандистською риторикою 
урядів країн-агресорів.

3. Спираючись на матеріал параграфа й попередніх розділів, поміркуйте про перспек-
тиви українського питання на міжнародній арені напередодні Другої світової війни.

§ 26. Політика «умиротворення». Карпатська Україна

1. Причини та цілі політики «умиротворення». 
Аншлюс Австрії
Ïîëіòèêîþ óìèðîòâîðåííÿ íàçèâàþòü âіéñüêîâó ïîëіòèêó äåðæàâè, 

ÿêà ïîëÿãàє â ïîñòóïêàõ àãðåñîðó çàäëÿ êîìïðîìіñіâ, ùîá óòðèìàòè éîãî 
âіä ïîðóøåííÿ ìèðó àáî çàñòîñóâàííÿ êðàéíіõ çàõîäіâ. Òåðìіí «óìèðîòâî-
ðåííÿ» íàé÷àñòіøå âæèâàþòü äëÿ ïîÿñíåííÿ çîâíіøíüîї ïîëіòèêè áðèòàí-
ñüêîãî óðÿäó ùîäî íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè íàïðèêіíöі 1930-õ ðîêіâ. Òàêà
ïîëіòèêà ïðèçâåëà äî ðîçïàäó Âåðñàëüñüêîї ñèñòåìè, Ëіãè Íàöіé òà ñèñ-
òåìè êîëåêòèâíîї áåçïåêè. Âîíà äîêîðіííî çìіíèëà ðîçïîäіë ñèë ó Єâðîïі: 
çíà÷íî ïîñëàáèëà ïîçèöії Âåëèêîї Áðèòàíії é Ôðàíöії, àëå ïîñèëèëà ãіòëå-
ðіâñüêó Íіìå÷÷èíó.

Íàéàêòèâíіøèì ïðèõèëüíèêîì ïîëіòèêè «óìèðîòâîðåííÿ» áóâ Í. ×åì-
áåðëåí, ïðåì’єð-ìіíіñòð Âåëèêîї Áðèòàíії. Íà éîãî äóìêó, Ïåðøà ñâіòîâà
âіéíà âèíèêëà òîìó, ùî âåëèêі äåðæàâè íà äåÿêèé ÷àñ âòðàòèëè êîíòðîëü 
íàä ðîçâèòêîì ïîäіé і â ðåçóëüòàòі ìіñöåâèé êîíôëіêò ïåðåðіñ ó ñâіòîâó âі-
éíó. Ùîá âіäâåðíóòè òàêó íåáåçïåêó â ìàéáóòíüîìó, ìіðêóâàâ âіí, ïî-
òðіáíî çáåðåãòè êîíòàêòè ç óñіìà ó÷àñíèêàìè ìіæíàðîäíîãî êîíôëіêòó і 
âèðіøóâàòè íàÿâíі ïðîáëåìè íà îñíîâі âçàєìíèõ ïîñòóïîê.

Ôðàíöóçüêà é áðèòàíñüêà äèïëîìàòіÿ ïîìèëêîâî âáà÷àëà â äіÿõ Ãіò-
ëåðà òіëüêè ïðàãíåííÿ óñóíóòè íàñëіäêè íåâèãіäíîãî äëÿ Íіìå÷÷èíè Âåð-
ñàëüñüêîãî äîãîâîðó. Ïіçíіøå, êîëè ïëàíè àãðåñîðà ñòàëè î÷åâèäíèìè,
ïîëіòèêè áóëè âïåâíåíі, ùî íі ÑÐÑÐ, íі Âåëèêà Áðèòàíіÿ, íі Ôðàíöіÿ íå 
çìîæóòü åêîíîìі÷íî âèòðèìàòè ãîíêó îçáðîєíü. Íà òіé ïіäñòàâі âèðіøåíî,
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ùî ïîëіòèêà «óìèðîòâîðåííÿ» àãðåñîðà íå ìàє àëüòåðíàòèâè. Êåðóþ÷èñü
öієþ äóìêîþ, Áðèòàíіÿ ñïî÷àòêó ïîãîäèëàñÿ çíÿòè ç Íіìå÷÷èíè îáìå-
æåííÿ â ãàëóçі áóäіâíèöòâà âіéñüêîâî-ìîðñüêîãî ôëîòó, à òðîõè çãîäîì íå
ñòàëà ïåðåøêîäæàòè ââåäåííþ íіìåöüêèõ âіéñüê ó Ðåéíñüêó çîíó.

Ïåðøèì ðåçóëüòàòîì ïîëіòèêè «óìèðîòâîðåííÿ», ÿêèé ïðèçâіâ äî òå-
ðèòîðіàëüíèõ çìіí, ñòàâ àíøëþñ Àâñòðії. Іäåÿ àíøëþñó, òîáòî îá’єäíàííÿ 
Àâñòðії é Íіìå÷÷èíè â єäèíó äåðæàâó, ç’ÿâèëàñÿ â ÕІÕ ñò. ó êîíöåïöіÿõ
àâñòðіéñüêèõ і íіìåöüêèõ íàöіîíàëіñòіâ, ÿêі ïðàãíóëè ïîáóäîâè «Âåëèêîї 
Íіìå÷÷èíè». Âåðñàëüñüêèé і Ñåí-Æåðìåíñüêèé äîãîâîðè 1919 ð. çàáîðî-
íÿëè îá’єäíàííÿ Àâñòðії òà Íіìå÷÷èíè áåç çãîäè Ëіãè Íàöіé. Ïðèєäíàííÿ
Àâñòðії ñòàëî îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Òðåòüîãî 
ðåéõó. Ó ëþòîìó 1938 ð. àâñòðіéñüêèé êàíöëåð Êóðò ôîí Øóøíіґ ïіäïè-
ñàâ ç Íіìå÷÷èíîþ óãîäó, ÿêà ïîñòàâèëà Àâñòðіþ ïіä êîíòðîëü Íіìå÷÷èíè.
11–12 áåðåçíÿ 1938 ð. íіìåöüêà àðìіÿ çà ïіäòðèìêè àâñòðіéñüêèõ íàöèñ-
òіâ îêóïóâàëà Àâñòðіþ. Íàñòóïíîãî äíÿ íîâèé àâñòðіéñüêèé óðÿä íà ÷îëі
ç íàöèñòîì Àðòóðîì Çåéñ-Іíêâàðòîì ïðîãîëîñèâ «âîçç’єäíàííÿ Àâñòðії ç
Íіìåöüêîþ іìïåðієþ». Öå âіäáóëîñÿ çà ìàéæå ïîâíîї ïіäòðèìêè ìіñöåâîãî
íàñåëåííÿ. Àâñòðіÿ ñòàëà ïðîâіíöієþ Òðåòüîãî ðåéõó – Îñòìàðê.

Запитання і завдання
1. Дайте визначення поняття політика «умиротворення». Назвіть основні причини

цієї політики.
2. Спробуйте пояснити, чому нацистській Німеччині в другій половині 1930-х років

удавалося доволі легко досягати бажаних територіальних і політичних цілей? 

2. Судетська криза. Мюнхенська угода й розчленування 
Чехословаччини
Íàñòóïíîþ æåðòâîþ àãðåñії ñòàëà ×åõîñëîâà÷÷èíà, âіä ÿêîї Íіìå÷÷èíà

çàæàäàëà ïðèєäíàííÿ ïðîìèñëîâî âèñîêîðîçâèíåíîї Ñóäåòñüêîї îáëàñòі,
äå ïðîæèâàëî 3,2 ìëí íіìöіâ. Ó âåðåñíі 1938 ð. ñóäåòñüêі íàöèñòè â÷è-
íèëè çàêîëîò. Ïіñëÿ éîãî ïðèäóøåííÿ Íіìå÷÷èíà ïî÷àëà ïîãðîæóâàòè
×åõîñëîâà÷÷èíі ðîçïðàâîþ. Àëå òîäі ñïіââіäíîøåííÿ ñèë áóëî íå íà êî-
ðèñòü Íіìå÷÷èíè. ×åõîñëîâà÷÷èíà ìàëà äîáðå îçáðîєíó é ïіäãîòîâëåíó àð-
ìіþ. Âòðóòèâñÿ é Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, ÿêèé çàïðîïîíóâàâ ×åõîñëîâà÷÷èíі,
çãіäíî ç äîãîâîðîì 1935 ð., óñåáі÷íó äîïîìîãó. Âèíèêëà ìіæíàðîäíà
êðèçà, äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêîї ×åìáåðëåí äâі÷і çóñòðі÷àâñÿ ç Ãіòëåðîì.

Ãіòëåð îáіöÿâ, ùî Ñóäåòñüêà îáëàñòü – îñòàííÿ òåðèòîðіàëüíà âèìîãà 
Íіìå÷÷èíè â Єâðîïі. Öå, à òàêîæ áðèòàíñüêî-ôðàíöóçüêèé óëüòèìàòóì
÷åõîñëîâàöüêîìó óðÿäó ïðî ïåðåäà÷ó Íіìå÷÷èíі òåðèòîðіé, çàñåëåíèõ íіì-
öÿìè, ðîç÷èñòèëè øëÿõ äî Ìþíõåíñüêîї óãîäè. Óãîäó óêëàäåíî çà ñïèíîþ
×åõîñëîâà÷÷èíè ãëàâàìè óðÿäіâ Âåëèêîї Áðèòàíії, Ôðàíöії, Íіìå÷÷èíè òà
Іòàëії 29–30 âåðåñíÿ 1938 ð. Її íàñëіäêîì ñòàëî âіäòîðãíåííÿ âіä ×åõîñëî-
âà÷÷èíè íà êîðèñòü Íіìå÷÷èíè âñіõ çàõіäíèõ і ïіâíі÷íî-çàõіäíèõ ðàéîíіâ.
×åõîñëîâà÷÷èíà âòðàòèëà ï’ÿòó ÷àñòèíó òåðèòîðії, ìàéæå ÷âåðòü íàñå-
ëåííÿ і ïîëîâèíó âàæêîї ïðîìèñëîâîñòі, óñі ïðèêîðäîííі óêðіïëåííÿ.
Êîðäîí ç Íіìå÷÷èíîþ ñòàâ ïðîõîäèòè çà 40 êì âіä Ïðàãè.

Ìþíõåíñüêà óãîäà – ãàíåáíà ñòîðіíêà äèïëîìàòії. Àëå âîñåíè 1938 ð.
çàõіäíі ñóñïіëüñòâà ñïðèéíÿëè çìîâó ç ïîëåãøåííÿì. Ïîâåðíóâøèñü äî 
Ëîíäîíà, ×åìáåðëåí íàâіòü çàÿâèâ, ùî ïðèâіç ìèð äëÿ öіëîãî ïîêîëіííÿ.
Ìþíõåíñüêà óãîäà àêòóàëіçóâàëà òåðèòîðіàëüíі ïðåòåíçії äî ×åõîñëîâà÷-
÷èíè ç áîêó Ïîëüùі òà Óãîðùèíè. Ó æîâòíі 1938 ð. Ïîëüùà îäåðæàëà Òå-
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øèíñüêó Ñіëåçіþ. Òðîõè çãîäîì Óãîðùèíі ïåðåäàíî ÷àñòèíó Ñëîâà÷÷èíè é 
Êàðïàòñüêîї Óêðàїíè. ×åõîñëîâà÷÷èíà áóëà ïðèðå÷åíà. Ìþíõåíñüêà óãîäà
îçíà÷àëà ïåðåòâîðåííÿ Íіìå÷÷èíè íà íàéñèëüíіøó äåðæàâó Öåíòðàëüíîї
Єâðîïè. Óñі ìàëі äåðæàâè ðåãіîíó çðîçóìіëè, ùî íі Ëіãà Íàöіé, íі Âåëèêà
Áðèòàíіÿ ç Ôðàíöієþ íå ìîæóòü ãàðàíòóâàòè їõíіé ñóâåðåíіòåò і ïіøëè íà 
çáëèæåííÿ ç Íіìå÷÷èíîþ. Ó öüîìó ðîçóìіííі Ìþíõåí áóâ ïîðàçêîþ íà-
ñàìïåðåä Áðèòàíії òà Ôðàíöії і íàáëèçèâ ïî÷àòîê âіéíè.

Ðîçóìіííÿ õèáíîñòі òàêîї ïîëіòèêè ïðèéøëî ÷åðåç êіëüêà ìіñÿöіâ. Ùå 
íà ïî÷àòêó 1939 ð. óðÿäè Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ôðàíöії âèçíàëè ðåæèì 
Ôðàíêî â Іñïàíії, ÿêèé ïіäòðèìóâàëè Íіìå÷÷èíà é Іòàëіÿ. Àëå íàöèñòè 
âæå íå çàëèøàëè ÷àñó íà ðîçäóìè. 15 áåðåçíÿ 1939 ð. íіìåöüêі âіéñüêà 
îêóïóâàëè ×åõіþ і Ìîðàâіþ, Ñëîâà÷÷èíà îòðèìàëà ïðèìàðíó íåçàëåæ-
íіñòü, à Êàðïàòñüêó Óêðàїíó çàõîïèëà Óãîðùèíà. Äàëі Íіìå÷÷èíà ïî÷àëà 
äîìàãàòèñÿ âіä Ïîëüùі çãîäè íà ïåðåäà÷ó їé Äàíöèãà (Ãäàíñüêà), ÿêèé âіä-
ïîâіäíî äî Âåðñàëüñüêîãî äîãîâîðó áóâ âіëüíèì ìіñòîì, і ñïîðóäæåííÿ ÷å-
ðåç ïîëüñüêèé êîðèäîð åêñòåðèòîðіàëüíîї òðàñè äëÿ çâ’ÿçêó Íіìå÷÷èíè ç 
Ïðóññієþ. Íіìåöüêі âіéñüêà óâіéøëè â Ìåìåëüñüêó îáëàñòü (Êëàéïåäó), 
ÿêà íàëåæàëà Ëèòâі. Ó êâіòíі 1939 ð. Іòàëіÿ çàõîïèëà Àëáàíіþ. Âіä÷óâà-
þ÷è áåçêàðíіñòü, Ãіòëåð і Ìóññîëіíі ïðîäîâæóâàëè çàâîéîâóâàòè òåðèòî-
ðії, ãîòóþ÷è ґðóíò äî âåëèêîї âіéíè.

Погляд історика
Перша світова ще не встигла завершитися, як на карті Центрально-Східної Єв-

ропи почали з’являтися контури нових держав. Повсталі на уламках Німецької, Ро-
сійської, Австро-Угорської та Османської імперій, вони поспішали утвердитися. 
Перш за все – територіально…

Але перешкодами ставали давні історичні образи, значна етнічна неоднорід-
ність багатьох регіонів, нерівномірність розміщення промислових потужностей та 
природних ресурсів. А отже, виникала чи то спокуса, чи то патріотичний порив брати 
до рук рушницю й іти воювати «за своє». Гарячими точками ставали стратегічні 
порти, центри металургії, гірські перевали та зручні переправи. А ще – колишні сто-
лиці, заселені тепер представниками іншої нації…

Окрім образ, завданих унаслідок втрати територій, суперечності виникали й між 
молодими національними державами. Нерідко вони були невдоволені вже отрима-
ним і претендували на додаткове збільшення своїх земель. При цьому аргументи 
мало відрізнялися від висловлюваних німцями чи угорцями: йшлося про ту саму іс-
торичну справедливість, про етнічний склад відповідних регіонів. Утім нерідко за зо-
вні шляхетними позиціями маячили відверті економічні інтереси, які хотілося 
вдовольнити саме шляхом територіальної експансії.

Гоменюк І. Провісники Другої світової. Прикордонні конфлікти в Центрально-Східній Європі. 
Від розпаду імперій до Гляйвіцької провокації. Харків, 2017. С. 4–5.

Запитання і завдання
1. Визначте зміст і сутність Мюнхенської угоди 1938 р. Чому цю угоду вважають га-

небною сторінкою в історії дипломатії?
2. Спираючись на текст підручника і погляд історика, поміркуйте про емоційні ас-

пекти конфліктів у Центрально-Східній Європі – провісників Другої світової війни.

3. Український рух на Закарпатті
Ìіæ ñâіòîâèìè âіéíàìè Çàêàðïàòòÿ áóëî ÷àñòèíîþ ×åõîñëîâà÷÷èíè ïіä 

íàçâîþ «Ïіäêàðïàòñüêà Ðóñü». Õî÷à ÷åõîñëîâàöüêà âëàäà é íå íàäàëà êðàþ 
ïîâíîї àâòîíîìії, ÿê ïåðåäáà÷àëè ïîëіòè÷íі äîìîâëåíîñòі 1919 ð., éîãî 
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ñòàíîâèùå áóëî ÷è íå íàéêðàùèì ç óêðàїíñüêèõ òåðåíіâ. Íàñåëåííÿ ïðî-
âіíöії îáèðàëî äåïóòàòіâ äî ÷åõîñëîâàöüêîãî ïàðëàìåíòó. ×åõîñëîâàöüêà
äåðæàâà òîëåðóâàëà ðîçìàїòі, à ÷àñòî é ñóïåðå÷ëèâі, ïîëіòè÷íі, êóëüòóðíі
òà ðåëіãіéíі îðієíòàöії óêðàїíñüêîãî, óãîðñüêîãî ÷è єâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ.

Â óêðàїíñüêîìó ðóñі íà Çàêàðïàòòі ñóïåðíè÷àëî êіëüêà òå÷іé і ïîëіòè÷-
íèõ îðієíòàöіé. Íàéäèíàìі÷íіøå ðîçâèâàëàñÿ ïðîóêðàїíñüêà íàöіîíàëüíî-
äåìîêðàòè÷íà òå÷іÿ. Її îñíîâó ñòàíîâèëà іíòåëіãåíöіÿ, à ðîçâèòêó ñïðèÿëè
çäîáóòêè ÷åõîñëîâàöüêîї âëàäè â îñâіòíіé і êóëüòóðíіé öàðèíàõ. Ó ðîáîòі
íàä ôîðìóâàííÿì íàöіîíàëüíîї ñâіäîìîñòі çàêàðïàòñüêèõ ðóñèíіâ óêðàїíî-
ôіëè âèêîðèñòîâóâàëè îñåðåäêè òîâàðèñòâà «Ïðîñâіòà», ñêàóòñüêîї îðãàíі-
çàöії «Ïëàñò», ó÷èòåëüñüêі òîâàðèñòâà. Ëіäåðîì óêðàїíîôіëіâ áóâ Àâãóñòèí
Âîëîøèí, ÿêèé ñïèðàâñÿ íà Íàðîäíî-õðèñòèÿíñüêó ïàðòіþ.

Ç óêðàїíîôіëàìè ñóïåðíè÷àëè ðóñîôіëè (êàðïàòîðîñè), ÿêі âіäñòîþâàëè
äóìêó ïðî єäèíèé çàãàëüíîðóñüêèé êóëüòóðíèé ïðîñòіð. Ïіñëÿ ïðèõîäó äî
âëàäè â Ðîñії áіëüøîâèêіâ âîíè ïî÷àëè îðієíòóâàòèñÿ íà Ïðàãó. Êîíñåðâà-
òèçì ðîáèâ êàðïàòîðîñіâ çðó÷íèìè ñîþçíèêàìè óðÿäó. Ëіäåð çàêàðïàòñüêèõ
ðóñîôіëіâ Àíòîíіé Áåñêèä çà ïðèçíà÷åííÿì ïðåçèäåíòà ×åõîñëîâà÷÷èíè
Òîìàøà Ìàñàðèêà áóâ ãóáåðíàòîðîì Ïіäêàðïàòñüêîї Ðóñі â 1923–1933 ðð.
Ó 1932 ð. âіí çâåðíóâñÿ äî Ìàñàðèêà ç ìåìîðàíäóìîì ïðî àâòîíîìіþ äëÿ
êðàþ, àëå ïðàçüêèé óðÿä âêîòðå óõèëèâñÿ âіä ðåàëіçàöії çîáîâ’ÿçàííÿ, ïî-
ñèëàþ÷èñü íà íåçãîäè ñåðåä ìіñöåâèõ ïîëіòè÷íèõ ñèë. Äåÿêі êàðïàòîðîñè
îðієíòóâàëèñÿ íà Áóäàïåøò, ñïіâïðàöþâàëè ç óãîðñüêèì óðÿäîì, óíàñëі-
äîê ÷îãî çäîáóëè íàçâó «ìàäÿðîíè». Âîíè âèñòóïàëè çà ïðèєäíàííÿ Çà-
êàðïàòòÿ äî Óãîðùèíè ç íàäàííÿì êðàþ àâòîíîìії.

Íà íàñòðîї íàñåëåííÿ âіä÷óòíèé âïëèâ ìàëè ãîñïîäàðñüêі òðóäíîùі.
Áіäíіñòü ãàëüìóâàëà é ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîãî ðóõó. Ïîïðè ÷èìàëі äåð-
æàâíі іíâåñòèöії â іíôðàñòðóêòóðó Ïіäêàðïàòñüêîї Ðóñі (ìîñòè, äîðîãè,
ãіäðîåëåêòðîñòàíöії, øïèòàëі òà øêîëè), ïåðåâàæíà êіëüêіñòü ìіñöåâèõ
ìåøêàíöіâ áóëà íà ìåæі âèæèâàííÿ. Çàñòàðіëèé õàðàêòåð çåìëåâîëîäіííÿ
é êâîëà ïðîìèñëîâіñòü ïðèçâîäèëè äî áåçðîáіòòÿ і íàâіòü ãîëîäó. Óñå öå
çàãîñòðþâàëî ðîçïà÷ íàñåëåííÿ, ñïîíóêàþ÷è éîãî, íåçàëåæíî âіä íàöіî-
íàëüíîñòі, ïіäòðèìóâàòè îäíó ç íàéñèëüíіøèõ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé íà Ïіä-
êàðïàòñüêіé Ðóñі – êîìóíіñòіâ. Íà âèáîðàõ 1935 ð. êîìóíіñòè äі ñòàëè
ïіäòðèìêó áіëüøó, íіæ áóäü-ÿêà іíøà ïàðòіÿ, – 26 % ãîëîñіâ.

Погляд сучасника
На Закарпатті в селі Довгім [тепер Іршавського р-ну], куди мій чоловік дістав при-

значення на окружного лікаря, поклав він велику працю для піднесення здоровного
стану населення. Зараз після війни стан здоров’я на Закарпатті був безнадійний…
Чоловік добився у чеського уряду заложення й побудування домівки для диспан-
серу Масарикової Ліги… Працював днями й ночами, маючи під своєю опікою 8 сіл.
20-літня праця увінчалася значним успіхом. Деякі недуги, як тиф і віспа, зовсім зни-
кли, а інші значно зменшилися… Але вдячність населення була типова. Коли Гітлер
передав у 1939 році Закарпаття мадярам – місцеві інтелігенти, «русскіє», поставили
нас «под стєнку», щоб п’яні селяни нас розстріляли. Та все ж таки знайшлися чесні
люди й наші приятелі, що не допустили до вбивства. Тоді мадяри протягом 24 годин
насильно депортували мене й мого сина до Відня, а чоловіка забрали до концта-
бору в Нірадгазі. Ще впору вдалося мені його видобути з цього табору, де «куль-
турні» мадяри били й катували національно усвідомлену молодь і селянство
Карпатської України.

Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина. Спомини. Торонто, 1956. С. 53.
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Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте український рух на Закарпатті в 1930-х роках. Визначте особли-

вості його розвитку. Поясніть причини різних національно-політичних орієнтацій 
серед українського населення регіону.

2. Поміркуйте про залежність політичних настроїв населення від його соціально-еко-
номічного становища. Як у 1930-х роках ця залежність проявляла себе на Закар-
патті?

4. Карпатська Україна: від автономії до проголошення 
незалежності
×è íå íàéäðàìàòè÷íіøèì ÷àñîì â іñòîðії Çàêàðïàòòÿ äâàäöÿòîãî ñòîëіòòÿ 

ñòàëè îñіíü 1938 і âåñíà 1939 ð. Ïіñëÿ âіäòîðãíåííÿ âіä ×åõîñëîâà÷÷èíè і ïðè-
єäíàííÿ äî Íіìå÷÷èíè Ñóäåòñüêîї îáëàñòі Ïîëüùà é Óãîðùèíà òàêîæ âèñó-
íóëè âèìîãè ùîäî ÷åõîñëîâàöüêèõ òåðèòîðіé, íàñåëåíèõ ïîëÿêàìè é 
óãîðöÿìè. Ïіä òèñêîì çîâíіøíіõ îáñòàâèí і âíóòðіøíüîї íåñòàáіëüíîñòі öåí-
òðàëüíèé óðÿä ó Ïðàçі áóâ çìóøåíèé ïîãîäèòèñÿ íà ôåäåðàëіçàöіþ. Ïіñëÿ 
òîãî ÿê âëàñíèé óðÿä ñôîðìóâàëà Ñëîâà÷÷èíà, ëіäåðè çàêàðïàòñüêèõ ïàðòіé 
çâåðíóëèñÿ äî Ïðàãè ç âèìîãîþ íàäàòè àâòîíîìіþ Ïіäêàðïàòñüêîìó êðàþ, ÿê 
öå áóëî ïåðåäáà÷åíî Ñåí-Æåðìåíñüêèì ìèðíèì äîãîâîðîì і êîíñòèòóöієþ 
êðàїíè. 11 æîâòíÿ 1938 ð. ïðàçüêèé óðÿä çàòâåðäèâ àâòîíîìíó àäìіíіñòðàöіþ 
íà ÷îëі ç ðóñîôіëîì Àíäðієì Áðîäієì. Òàê âèíèêëà Êàðïàòîðóñüêà äåðæàâà, 
ùî ïåðåáóâàëà ó ôåäåðàöії іç ×åõієþ і Ñëîâà÷÷èíîþ.

Ïîäії ðîçâèâàëèñÿ áóðõëèâî і ñòðіìêî. Íå ìèíóëî é äâîõ òèæíіâ, ÿê ÷å-
õîñëîâàöüêà êîíòððîçâіäêà іäåíòèôіêóâàëà À. Áðîäіÿ ÿê óãîðñüêîãî àãåíòà. 
Ãîëîâîþ óðÿäó Êàðïàòîðóñüêîї äåðæàâè ïðèçíà÷åíî ëіäåðà óêðàїíîôіëіâ 
À. Âîëîøèíà. Àëå Óãîðùèíà âіäìîâëÿòèñÿ âіä ïðåòåíçіé íå ìàëà íàìіðó – 

Особа в історії
Àâãóñòèí Âîëîøèí (1874–1945) – ãðåêî-êàòîëèöüêèé ñâÿ-
ùåíèê, ïåäàãîã, ãðîìàäñüêèé і ïîëіòè÷íèé äіÿ÷. Íàðîäèâ-
ñÿ íà ìåæі Çàêàðïàòòÿ é Ãàëè÷èíè ó ðîäèíі ãðåêî-êàòî-
ëèöüêîãî ñâÿùåíèêà. Âèùó îñâіòó çäîáóâ ó Áóäàïåøòі, äå 
1900 ð. îòðèìàâ äèïëîì âèêëàäà÷à ìàòåìàòèêè і ôіçèêè. Ó 
1917–1938 ðð. áóâ äèðåêòîðîì ó÷èòåëüñüêîї ñåìіíàðії â
Óæãîðîäі. Çäîáóâ âèçíàííÿ ÿê æóðíàëіñò-âèäàâåöü, ðåäàê-
òîð óêðàїíîìîâíèõ âèäàíü, àâòîð ïіäðó÷íèêіâ, ïðàöü ç
ïåäàãîãіêè é ïðîáëåì óêðàїíñüêîї ìîâè. Ïîëіòè÷íîþ äіÿëü-
íіñòþ ïî÷àâ çàéìàòèñÿ íà õâèëі ðîçïàäó Àâñòðî-Óãîðùè-
íè. Äîòðèìóâàâñÿ óêðàїíîôіëüñüêîї îðієíòàöії. Áóâ îäíèì
ç îðãàíіçàòîðіâ Íàðîäíî-õðèñòèÿíñüêîї ïàðòії, ÿêó î÷îëèâ 
ó 1923 ð. Îáèðàâñÿ äåïóòàòîì ÷åõîñëîâàöüêîãî ïàðëàìåíòó. Âіä 26 æîâòíÿ 
1938 ð. – ïðåì’єð-ìіíіñòð àâòîíîìíîãî óðÿäó Êàðïàòñüêîї Óêðàїíè, à ïіñëÿ ïðî-
ãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі íà çàñіäàííі ñåéìó 15 áåðåçíÿ 1939 ð. îáðàíèé ïðåçè-
äåíòîì Êàðïàòñüêîї Óêðàїíè. Ïіñëÿ îêóïàöії êðàþ Óãîðùèíîþ îñåëèâñÿ â Ïðàçі, 
äå âèêëàäàâ â Óêðàїíñüêîìó âіëüíîìó óíіâåðñèòåòі, ïîðèíóâ ó íàóêîâå æèòòÿ é 
âіäіéøîâ âіä ïîëіòèêè. Ó òðàâíі 1945 ð. çàòðèìàíèé îðãàíàìè ðàäÿíñüêîї êîíòð-
ðîçâіäêè. Éîãî çâèíóâà÷åíî «ó âîðîæіé äіÿëüíîñòі ïðîòè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó» і 
ïåðåâåçåíî äî Ìîñêâè. Áåçïåðåðâíі, ç ôіçè÷íèìè òîðòóðàìè і ïñèõîëîãі÷íîþ 
íàðóãîþ äîïèòè øâèäêî ïîçíà÷èëèñÿ íà ñëàáêîìó çäîðîâ’ї À. Âîëîøèíà. 11 ëèï-
íÿ 1945 ð. âіí ïîìåð ó ëіêàðíі Áóòèðñüêîї â’ÿçíèöі â Ìîñêâі.
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їé ïîòðіáåí áóâ ñïіëüíèé êîðäîí ç Ïîëüùåþ, à ïðèíàãіäíî é ëþäñüêі òà
ïðèðîäíі ðåñóðñè Çàêàðïàòòÿ. Іíіöіþâàâøè ìіæíàðîäíèé àðáіòðàæ, ÿêèé
âіäáóâñÿ 2 ëèñòîïàäà 1938 ð., ãîðòèñòñüêèé óðÿä äîìіãñÿ ïðèєäíàííÿ âàæ-
ëèâèõ ÷åõîñëîâàöüêèõ òåðèòîðіé, çîêðåìà ÷àñòèíè Çàêàðïàòòÿ. Êàðïàò-
ñüêà Óêðàїíà (à òàê ïî÷àëè íàçèâàòè Êàðïàòîðóñüêó äåðæàâó) âòðàòèëà 
êëþ÷îâі ìіñòà – Óæãîðîä, Ìóêà÷åâå і Áåðåãîâå. Ñòîëèöåþ ñòàâ Õóñò.

Õî÷à ôîðìàëüíî Êàðïàòñüêà Óêðàїíà áóëà ÷àñòèíîþ ôåäåðàòèâíîї ×åõî-
Ñëîâà÷÷èíè, ôàêòè÷íî óðÿä Âîëîøèíà ìàâ çìîãó âåñòè ñàìîñòіéíó ïîëі-
òèêó. Áóëî ñôîðìîâàíî âèùèé çàêîíîäàâ÷èé îðãàí – Óêðàїíñüêó Íàðîäíó
Ðàäó é ñòâîðåíî Óêðàїíñüêå íàöіîíàëüíå îá’єäíàííÿ (ÓÍÎ). Öå áóëà íå òàê
ïîëіòè÷íà ïàðòіÿ, ÿê îñåðåäîê óêðàїíñüêèõ ñèë äåðæàâíèöüêîї îðієíòàöії.
Àäìіíіñòðàòèâíі îðãàíè, ñèñòåìó îñâіòè é âèäàâíè÷ó ñïðàâó ïåðåâåäåíî íà
óêðàїíñüêó ìîâó. Äëÿ áîðîòüáè ç óãîðñüêèìè é ïîëüñüêèìè çáðîéíèìè
ôîðìóâàííÿìè ñòâîðåíî îðãàíіçàöіþ íàðîäíîї îáîðîíè – Êàðïàòñüêó Ñі÷,  
ó ÿêіé ïðèõèëüíèêè íåçàëåæíîñòі âáà÷àëè îñíîâó äëÿ âëàñíèõ çáðîéíèõ
ñèë. Ïіäðîçäіëè Êàðïàòñüêîї Ñі÷і âêëþ÷àëè íå òіëüêè ìіñöåâèõ ïàòðіîòіâ,
à é óêðàїíöіâ ç іíøèõ ðåãіîíіâ, çîêðåìà ÷ëåíіâ ÎÓÍ, ÿêі ïðèїõàëè ç òîäіø-
íüîї Ïîëüùі áîðîòèñÿ çà óêðàїíñüêó äåðæàâíіñòü. Íà âèáîðàõ äî ñåéìó
Êàðïàòñüêîї Óêðàїíè, ÿêі âіäáóëèñÿ â ëþòîìó 1939 ð., ìàéæå âñі äåïóòàò-
ñüêі ìіñöÿ çäîáóëè ïðèõèëüíèêè ÓÍÎ.

Íà ïî÷àòêó 1939 ð. Êàðïàòñüêà Óêðàїíà ñòàëà ïðåäìåòîì ðîçìîâ ñåðåä
äèïëîìàòіâ і â ãåíåðàëüíèõ øòàáàõ, íàâêîëî öієї íåâåëè÷êîї çåìëі ñïëіâñÿ
âóçîë øïèãóíñüêèõ іíòðèã, ïіäêèëèìíîї áîðîòüáè é çàëàøòóíêîâèõ äî-
ìîâëåíîñòåé. Íіìåöüêà é óãîðñüêà äèïëîìàòіÿ ïðàöþâàëà â íàïðÿìі ïîâ-
íîãî ðîç÷ëåíóâàííÿ ×åõî-Ñëîâà÷÷èíè. Іç öієþ ìåòîþ ñïðîâîêîâàíî
êîíôëіêò ìіæ ÷åõîñëîâàöüêèì âіéñüêîâèì êîìàíäóâàííÿì і ïðèõèëüíè-
êàìè óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі â îñîáі ðàäèêàëüíîãî êðèëà Êàðïàòñüêîї
Ñі÷і. À ùîáè äîìîãòèñÿ íåâòðó÷àííÿ ÑÐÑÐ â ñïðàâó ëіêâіäàöії ×åõî-
Ñëîâà÷÷èíè, áóëî çàïóùåíî ÷óòêó ïðî ïëàí Ãіòëåðà ïðèєäíàòè äî Êàð-
ïàòñüêîї Óêðàїíè іíøі óêðàїíñüêі òåðèòîðії é ñòâîðèòè âàñàëüíó Óêðà-
їíñüêó äåðæàâó. Ó ðåçóëüòàòі Óãîðùèíà îòðèìàëà ïîâíó ñâîáîäó äіé
ó Çàêàðïàòòі.

Територія Карпатської України
Угорські війська в окупованому Хусті.

16 березня 1939 р.
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�сторичний  документ
Закон № 1, ухвалений сеймом Карпатської України.

15 березня 1939 р.
§ 1.  Карпатська Україна  є незалежна держава.
§ 2.  Назва держави є: Карпатська Україна.
§ 3.  Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним соймом Карпат-

ської України, на чолі.
§ 4.  Державна мова Карпатської України є українська мова.
§ 5.  Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, причому 

барва синя є горішня, а жовта є долішня.
§ 6.  Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб: мед-

відь у лівім червонім полі і чотири сині та три жовті смуги у правому півполі і тризуб 
св. Володимира Великого з хрестом на середньому зубі. Переведення цього місця 
закону полишається окремому законові.

§ 7.  Державний гімн Карпатської України є: «Ще не вмерла Україна…».
§ 8.  Цей закон обов’язує зараз од його приняття.

Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Збірник документів і матеріалів / 
упоряд. М. І. Панчук (кер.) та ін. Київ, 1994. С. 242.

Àòàêà óãîðñüêèõ ñèë ïî÷àëàñÿ íà ñâіòàíêó 14 áåðåçíÿ. Ó âіäïîâіäü íà 
óãîðñüêèé óëüòèìàòóì ÷åõîñëîâàöüêà âëàäà ïîãîäæóâàëàñÿ çàëèøèòè ðå-
ãіîí çà óìîâè åâàêóàöії ÷åõîñëîâàöüêèõ ãðîìàäÿí і äåðæàâíîãî ìàéíà. 
Ñâîєþ ÷åðãîþ À. Âîëîøèí ïðîñèâ çóïèíèòè áîéîâі äії é ïî÷àòè ïåðåãîâîðè. 
Âіäïîâіäü ç Áóäàïåøòà áóëà ëàêîíі÷íà: äåëåãàöіþ çóñòðіíóòü ãîñòèííî, àëå 
çóïèíèòè âòîðãíåííÿ íåìîæëèâî «ç òåõíі÷íèõ ïðè÷èí». Â óìîâàõ, ùî ñêëà-
ëèñÿ, Âîëîøèí ïðîãîëîñèâ 14 áåðåçíÿ 1939 ð. íåçàëåæíіñòü Êàðïàòñüêîї 
Óêðàїíè. Íàñòóïíîãî äíÿ â Õóñòі çіáðàâñÿ ñåéì, ÿêèé óõâàëèâ âіäïîâіäíі 
äîêóìåíòè. Ïðåçèäåíòîì äåðæàâè îáðàíî Àâãóñòèíà Âîëîøèíà. Íåçàëåæ-
íіñòü Êàðïàòñüêîї Óêðàїíè áîðîíèëè îçáðîєíі çàãîíè ìіñöåâèõ äîáðîâîëüöіâ 
Êàðïàòñüêîї Ñі÷і é êіëüêîõ ñîòåíü îóíіâöіâ, ÿêі ïðèéøëè íà äîïîìîãó. Õóñò 
áóëî îêóïîâàíî 16 áåðåçíÿ, òîãî ñàìîãî äíÿ â ðàéîíі Âåðåöüêîãî ïåðåâàëó 
óãîðñüêі âіéñüêà äîñÿãëè êîðäîíó ç Ïîëüùåþ.

Запитання і завдання
1. Укладіть план доповіді на учнівську конференцію про шлях Карпатської України до 

проголошення нею в 1939 р. державної незалежності. 
2. Схарактеризуйте діяльність Августина Волошина. Поміркуйте про роль цієї осо-

бистості в історії України.

З   
   

1. Розкрийте сутність політики «умиротворення» напередодні Другої світової війни. Ви-
значте її причини та наслідки.

2. Підготуйте розгорнуте письмове резюме про стан міжнародних відносин навесні 
1939 р. з урахуванням українського питання.

3. Перегляньте документальний фільм «Срібна Земля. Хроніка Карпатської України 
1918–1939» (реж. Т. Химич, 2012 р.). Спираючись на знання історії, висловте аргу-
ментовані судження про представлений у фільмі образ міжвоєнного Закарпаття. 
Підготуйте письмовий відгук про фільм.

стторичнний  ддоокумент
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§ 27. Німецько-радянські переговори та пакт 
Молотова–Ріббентропа

1. Німецькі територіальні претензії до Польщі та Литви
Íіìåöüêі òåðèòîðіàëüíі ïðåòåíçії äî Ïîëüùі òà Ëèòâè ç’ÿâèëèñÿ íà òëі

ãîñòðîãî ïîëüñüêî-ëèòîâñüêîãî êîíôëіêòó. Âіí âèíèê ïіñëÿ Ïåðøîї ñâіòî-
âîї âіéíè і íå çãàñàâ ó ìіæâîєííèé ïåðіîä. Ëèòîâñüêà äåðæàâà óòâîðèëàñÿ
ó âèðі Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè (ó 1917 ð.) і çóìіëà âіäñòîÿòè ïðàâî íà íåçà-
ëåæíіñòü ó çáðîéíіé áîðîòüáі ç áіëüøîâèöüêîþ Ðîñієþ, àëå âèìóøåíî ïî-
ñòóïèëàñÿ ÷àñòèíîþ òåðèòîðії íà êîðèñòü Ïîëüùі. Ó ðåçóëüòàòі âèíèêëà 
Ëèòîâñüêà Ðåñïóáëіêà çі ñòîëèöåþ â Êàóíàñі é іíñïіðîâàíà ïîëÿêàìè òàê
çâàíà Ñåðåäèííà Ëèòâà іç öåíòðîì ó Âіëüíþñі. Ó 1922 ð. Ïîëüùà іíêîðïî-
ðóâàëà Âіëåíùèíó é ðîçãîðíóëà ïîëîíіçàöіþ öüîãî êðàþ. Ëèòîâñüêèé
óðÿä íå ïîãîäèâñÿ ç àíåêñієþ Âіëüíþñà і äî 1938 ð. íå ïіäòðèìóâàâ ç Ïîëü-
ùåþ äèïëîìàòè÷íèõ âіäíîñèí. Êîíñòèòóöіÿ Ëèòîâñüêîї Ðåñïóáëіêè ïðîãî-
ëîñèëà Âіëüíþñ іñòîðè÷íîþ é äіéñíîþ ñòîëèöåþ Ëèòâè.

Ãîëîâíèì îá’єêòîì íіìåöüêèõ ïðåòåíçіé äî Ëèòâè áóâ ðîçòàøîâàíèé íà
Áàëòіéñüêîìó óçáåðåææі Êëàéïåäñüêèé êðàé. Äî Ïåðøîї ñâіòîâîї Ìåìåëü,
àáî æ ëèòîâñüêîþ – Êëàéïåäà, áóâ âàæëèâèì ìîðñüêèì ïîðòîì ó Ñõіäíіé
Ïðóññії. Éîãî âêëþ÷åíî äî Ëèòâè çà ðіøåííÿì Ðàäè ïîñëіâ Àíòàíòè â
1923 ð. Äî òîãî ÷àñó íà ïіäñòàâі Âåðñàëüñüêîãî äîãîâîðó ÿê êîëèøíÿ òåðè-
òîðіÿ Íіìå÷÷èíè êðàé ïåðåáóâàâ ïіä îïіêîþ Ëіãè Íàöіé (óïðàâëіííÿ çäіé-
ñíþâàëà Ôðàíöіÿ). Ðіøåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó Ëèòâі ñóâåðåííèõ ïðàâ íà
Êëàéïåäó íà çàñàäàõ àâòîíîìії äåðæàâè Àíòàíòè óõâàëþâàëè çà ïåðåêî-
íàííÿì, ùî òàê ðîçâ’ÿçóþòü êðèçó â ïîëüñüêî-ëèòîâñüêèõ âіäíîñèíàõ (іø-
ëîñÿ ïðî îáìіí Êëàéïåäñüêîãî êðàþ íà âіäìîâó Ëèòîâñüêîї Ðåñïóáëіêè âіä
Âіëüíþñà). Êëàéïåäñüêà îáëàñòü áóëà âàæëèâèì íàáóòêîì Ëèòâè: òóò áóëî
çîñåðåäæåíî áëèçüêî 30 % ïðîìèñëîâèõ ïîòóæíîñòåé äåðæàâè, іøëî 70–
80 % іìïîðòó òà åêñïîðòó.

Îäíàê íàöіîíàëüíèé ñêëàä íàñåëåííÿ êðàþ (ïîíàä 40 % ìåøêàíöіâ íà-
çèâàëè ñåáå íіìöÿìè, áëèçüêî 30 % – ëèòîâöÿìè і ùå 25 % – êëàéïåä-
öÿìè, òîáòî ìàëè ëîêàëüíó іäåíòè÷íіñòü) ñòâîðþâàâ ґðóíò äëÿ äіÿëüíîñòі
íіìåöüêèõ íàöіîíàëіñòè÷íèõ îðãàíіçàöіé, ÿêі âèìàãàëè éîãî ïðèєäíàííÿ
äî Íіìå÷÷èíè. Ñèòóàöіÿ çàãîñòðèëàñÿ â 1930-õ ðîêàõ. Ó âіäïîâіäü íà
àðåøò ïðîíàöèñòñüêèõ àêòèâіñòіâ Ðåéõ çàïðîâàäèâ áîéêîò ëèòîâñüêîї
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, ùî ñïðè÷èíèëî åêîíîìі÷íó êðèçó íà
ïіâäíі Ëèòâè, äå îáóðåíі ôåðìåðè ïî÷àëè àêöії ïðîòåñòó. Äіéøëî äî ôіçè÷-

íèõ ðîçïðàâ íàöèñòñüêèõ áîéîâèêіâ
íàä ìіñöåâèìè àêòèâіñòàìè ëèòîâ-
ñüêèõ îðãàíіçàöіé. Óðåøòі-ðåøò ó 
áåðåçíі 1939 ð., âіäðàçó ïіñëÿ íі-
ìåöüêîї îêóïàöії ×åõії, Íіìå÷÷èíà
ïîñòàâèëà ïåðåä ëèòîâñüêèì óðÿ-
äîì âèìîãó ïåðåäàòè Êëàéïåäñüêó
îáëàñòü. Ëèòâà áóëà çìóøåíà 22 áå-
ðåçíÿ ïðèéíÿòè âèñóíóòі âèìîãè ÿê
«íåîáõіäíå çëî». Íàñòóïíîãî äíÿ äî
Êëàéïåäè óâіéøëè ïіäðîçäіëè âåð-
ìàõòó, їõ ç åíòóçіàçìîì âіòàëè ìіñ-
öåâі íіìöі.

Німецькі солдати спостерігають,
як єврейська сім’я залишає Клайпеду. 

Квітень 1939 р.
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Ó Ïîëüùі îá’єêòîì íіìåöüêèõ òåðèòîðіàëüíèõ ïðåòåíçіé áóâ òàê çâàíèé 
Äàíöèçüêèé êîðèäîð. Òàê íàçèâàëè â 1919–1939 ðð. âóçüêó ñìóãó ïîëü-
ñüêîї òåðèòîðії, ÿêà ñïîëó÷àëà Ïîëüùó ç Áàëòіéñüêèì ìîðåì. Ïîëüñüêà 
äåðæàâà îòðèìàëà її çà óìîâàìè Âåðñàëüñüêîãî äîãîâîðó. Äàíöèçüêèé êî-
ðèäîð, øèðèíà ÿêîãî íå ïåðåâèùóâàëà 200 êì (ó íàéâóæ÷îìó ìіñöі – 
30 êì), çàâåðøóâàâñÿ âóçüêîþ ñìóãîþ ìîðñüêîãî óçáåðåææÿ çàâäîâæêè 
71 êì. Òàì ïîëüñüêèé óðÿä ðîçïî÷àâ áóäіâíèöòâî íà Áàëòіéñüêîìó óçáå-
ðåææі íîâîãî ïîðòó – Ãäèíі, ùî éîãî ìіã ïîâíіñòþ êîíòðîëþâàòè åêîíî-
ìі÷íî é ïîëіòè÷íî. Ñàì Ãäàíñüê (íіì. Äàíöèã) ðîçìіùóâàâñÿ ïîðÿä. Ðàçîì 
ç íåâåëèêîþ íàâêîëèøíüîþ òåðèòîðієþ âіí ìàâ ñòàòóñ «âіëüíîãî ìіñòà», 
ÿêå ïåðåáóâàëî ïіä óïðàâëіííÿì Ëіãè Íàöіé. «Âіëüíå ìіñòî» ìàëî ç Ïîëü-
ùåþ ìèòíèé ñîþç, ñïіëüíó çàëіçíèöþ é ïîøòó, ó Ãäàíñüêó ðîçòàøîâóâà-
ëàñÿ é íåâåëèêà ïîëüñüêà âіéñüêîâà çàëîãà.

Âîñåíè 1938 ð. ãіòëåðіâñüêèé óðÿä âèñóíóâ ïðîåêò ïðèєäíàííÿ Ãäàí-
ñüêà äî Òðåòüîãî ðåéõó і âèìàãàâ âіä Ïîëüùі íàäàòè éîìó ïðàâî íà ïîáó-
äîâó ÷åðåç Äàíöèçüêèé êîðèäîð åêñòåðèòîðіàëüíèõ øëÿõіâ ñïîëó÷åííÿ.
Ñïîíóêàòè ïîëÿêіâ äî ïîñòóïëèâîñòі Ãіòëåð íàìàãàâñÿ îáіöÿíêàìè âèãіä-
íîãî ïîëіòèêî-åêîíîìі÷íîãî ñîþçó, ñïðÿìîâàíîãî ïðîòè ÑÐÑÐ. Àëå Ãіòëåð 
і éîãî ðàäíèêè âî÷åâèäü íå çíàëè, ùî ïîëüñüêèé íàöіîíàëіçì áóâ íå ìåíø 
âîðîæèì äî Íіìå÷÷èíè, íіæ äî Ðîñії. Ïîçèòèâíîї âіäïîâіäі âіä ïîëÿêіâ ó 
Áåðëіíі íå äî÷åêàëèñÿ. Íàâïàêè, âàðøàâñüêèé óðÿä ðîçïî÷àâ ïåðåãîâîðè
ç Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì і íàâіòü çàðó÷èâñÿ ïіäòðèìêîþ Âåëèêîї Áðèòàíії. 
Íіìåöüêó îêóïàöіþ ëèòîâñüêîї Êëàéïåäè Í. ×åìáåðëåí ïîòðàêòóâàâ ÿê 
ìåæó, çà ÿêîþ íå ìîãëî áóòè ìîâè ïðî ñîþç іç Ãіòëåðîì. Ó êâіòíі 1939 ð. 
ó Ëîíäîíі áóëî ïіäïèñàíî ïîëüñüêî-áðèòàíñüêèé äîãîâіð ïðî ãàðàíòії âçà-
єìíîї äîïîìîãè íà âèïàäîê íіìåöüêîї àãðåñії. Íåâäîâçі äî óãîäè ïðèєäíà-
ëàñÿ Ôðàíöіÿ. Âіäìîâó ïîëüñüêîãî óðÿäó çàäîâîëüíèòè òåðèòîðіàëüíі
ïðåòåíçії Áåðëіíà íàöèñòñüêà âëàäà âèêîðèñòàëà ÿê ïðèâіä äëÿ íàïàäó íà 
Ïîëüùó 1 âåðåñíÿ 1939 ð. Íà ïіâîñòðîâі Âåñòåðïëàòòå â ãàâàíі «âіëüíîãî 
ìіñòà» Ãäàíñüêà, äå ìіñòèâñÿ ïîëüñüêèé âіéñüêîâèé òðàíçèòíèé ñêëàä,
âіäáóëèñÿ é ïåðøі áîї Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè.

Погляд історика
Друга світова війна стала своєрідним римейком Першої. Країни, які здобули пе-

ремогу в 1918 р., бажали відстояти версальсько-вашингтонську систему мирних до-
говорів. Поставлена у становище країни-ізгоя, Німеччина прагнула скинути із себе 
«версальське ярмо». Не дивно, що вона порозумілася з іншою країною-ізгоєм – ра-
дянською Росією. Обидві країни з 1922 р. налагодили співробітництво, у тому числі 
у військовій сфері. Після приходу до влади нацистів співробітництво було згорнуте 
через ідеологічні причини. Однак радянські вожді ставилися до ідеології прагма-
тично.

У другій половині 30-х років ситуація в Європі нагадувала літо 1914 р. Відмін-
ність полягала в тому, що склалося не два, а три центри протистояння. Розстановка 
сил за цих умов могла непередбачувано змінюватися…

Німеччина раніше від інших держав підготувалася до війни. Франція і Велика 
Британія, як і в 1914-му, відставали. Маневруючи, вони робили спроби «каналізу-
вати» агресію нацистів у бік СРСР. Сталіна не запросили у вересні 1938 р. до Мюн-
хена, де західні держави задовольнили вимоги Гітлера щодо Чехословаччини, щоб 
здобути від нього гарантії «вічного миру». Гітлер проковтнув Чехословаччину, як пе-
ред тим Австрію. Однак цим він не обмежився і звернув увагу на Польщу.

Кульчицький С. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. 
Кн. 3. Київ, 2013. С. 23–24.
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Запитання і завдання
1. Назвіть і схарактеризуйте німецькі територіальні претензії до Польщі та Литви

наприкінці 1930-х років. Чому вони стали можливими та яку мали ціль? Розгляньте 
світлину. Висловіть думки й емоції, які вона викликає.

2. Спираючись на знання історії попереднього часу й беручи до уваги обставини, які
передували Другій світовій війні, поміркуйте про зумовленість цих подій результа-
тами Першої світової війни.

2. Територіальні претензії СРСР до Польщі, Румунії, 
Фінляндії, країн Балтії
Çîâíіøíÿ ïîëіòèêà Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó â 1920–1930-õ ðîêàõ çáåðіãàëà 

íàñòóïíіñòü ïîëіòèêè Ðîñіéñüêîї іìïåðії â ðåàëіçàöії ãåîïîëіòè÷íèõ, òîáòî
ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîñòîðîâèì ðîçòàøóâàííÿì äåðæàâè, çàâäàíü. Àëå áóëè é
âіäìіííîñòі. Çîâíіøíіé ïîëіòèöі ÑÐÑÐ áóëà âëàñòèâà іäåîëîãіçàöіÿ, ùî
ґðóíòóâàëàñÿ íà äâîõ ñóïåðå÷ëèâèõ çàñàäàõ – òåîðії íåâïèííîї (àæ äî
îñòàòî÷íîї ïåðåìîãè) ñâіòîâîї ïðîëåòàðñüêîї ðåâîëþöії òà âèìóøåíîìó, ïå-
ðåäóñіì â åêîíîìі÷íîìó ïëàíі, ñïіâіñíóâàííі ç êàïіòàëіñòè÷íèì ñâіòîì. Ó
òðàâíі 1939 ð. âіäáóëèñÿ çìіíè â çîâíіøíüîïîëіòè÷íîìó âіäîìñòâі ÑÐÑÐ: 
Ìàêñèìà Ëèòâèíîâà íà ïîñàäі íàðêîìà çàêîðäîííèõ ñïðàâ çìіíèâ
Â’ÿ÷åñëàâ Ìîëîòîâ. ßêùî Ëèòâèíîâ áóâ ïðèõèëüíèêîì ñèñòåìè êîëåêòèâ-
íîї áåçïåêè (éîãî ïîâ’ÿçàííÿ ç Çàõîäîì ìàëè é îñîáèñòèé ìîòèâ – äðó-
æèíà áóëà àíãëіéêîþ), òî Ìîëîòîâ âіäðàçó âçÿâ êóðñ íà ïіäãîòîâêó ïëàíіâ
ðîçïîäіëó Öåíòðàëüíî-Ñõіäíîї Єâðîïè ç ãіòëåðіâñüêîþ Íіìå÷÷èíîþ.

Íàâåñíі 1939 ð. Ìîñêâà îöіíèëà ìіæíàðîäíó ñèòóàöіþ ÿê çàãðîçëèâó.
ßïîíіÿ ñïðîâîêóâàëà êîíôëіêò ó Ìîíãîëії, ÿêèé ïåðåðіñ ó âіéñüêîâå ïðî-
òèñòîÿííÿ. Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ïîáîþâàâñÿ, ùî â Єâðîïі ðîçâ’ÿæóòü ñóïå-
ðå÷íîñòі íå íà éîãî êîðèñòü. Ïîøòîâõîì äî äіé ñòàëî ðîç÷ëåíóâàííÿ
×åõî-Ñëîâà÷÷èíè, à òàêîæ îêóïàöіÿ Êëàéïåäè. Ó âіäïîâіäü ðàäÿíñüêèé
óðÿä íàäàâ îäíîñòîðîííі ãàðàíòії Åñòîíії òà Ëàòâії. 22 áåðåçíÿ ÑÐÑÐ íàäі-
ñëàâ äèïëîìàòè÷íó íîòó óðÿäàì îáîõ êðàїí, ó ÿêіé çàÿâèâ, ùî ïîâíà íå-
çàëåæíіñòü îáîõ ðåñïóáëіê òàêîæ ó іíòåðåñàõ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. І âіí íå
ïîòåðïèòü, àáè òðåòÿ ñèëà ïðèìóøóâàëà Åñòîíіþ ÷è Ëàòâіþ ïіääàòèñÿ.
Ïðîòåñòè Åñòîíії òà Ëàòâії ïðîòè öèõ íåïðîõàíèõ ãàðàíòіé áóëè ìàð-
íèìè. Ìàëі äåðæàâè ñòàâàëè çàðó÷íèêàìè âåëèêîї ïîëіòèêè.

Ç îñîáëèâîþ ïіäîçðîþ Ìîñêâà âіäñòåæóâàëà ïðîÿâè ñïіâïðàöі ìіæ Íі-
ìå÷÷èíîþ òà Ôіíëÿíäієþ. Ìàéæå âñі êîìàíäèðè ôіíñüêîї àðìії çäîáóëè
âіéñüêîâó îñâіòó â Íіìå÷÷èíі â ÷àñè Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè, і ÷èìàëî ç íèõ 
çáåðіãàëè ïî÷óòòÿ âäÿ÷íîñòі òà ïðèõèëüíîñòі äî Íіìå÷÷èíè. Ó ðàäÿí-
ñüêîìó íàðêîìàòі çàêîðäîííèõ ñïðàâ çðîñòàëà ïіäîçðà, ùî óðÿä Ôіíëÿí-
äії, ïîïðè äåêëàðîâàíó ïîëіòèêó íåéòðàëіòåòó, íå çìîæå îïèðàòèñÿ òèñêó
Íіìå÷÷èíè і âëàñíèõ ôàøèñòñüêèõ åëåìåíòіâ, âіäòàê öіëêîì ìîæëèâå íі-
ìåöüêå âòîðãíåííÿ é ïåðåòâîðåííÿ Ôіíëÿíäії íà ïëàöäàðì äëÿ íàñòóïó íà
ÑÐÑÐ. Òîìó ðàäÿíñüêі ïðåòåíçії äî Ôіíëÿíäії ôîðìóâàëèñÿ ç äâîõ ÷àñòèí:
íàìîâëÿííÿ äî óãîäè ïðî âіéñüêîâó äîïîìîãó, ÿêà äàëà á ìîæëèâіñòü ââî-
äèòè âіéñüêà íà òåðèòîðіþ Ôіíëÿíäії, é äî óãîäè ïðî îáìіí òåðèòîðіÿìè,
ïåðåäóñіì ó ðàéîíі Ëåíіíãðàäà. Íà Êàðåëüñüêîìó ïåðåøèéêó ôіíñüêèé
êîðäîí ïðîõîäèâ óñüîãî çà 32 êì âіä Ëåíіíãðàäà. Îäíàê ôіíñüêèé óðÿä, íå
ìàþ÷è ïåâíîñòі â ùèðîñòі ðàäÿíñüêèõ íàìіðіâ, çàéíÿâ áåçêîìïðîìіñíó ïî-
çèöіþ, і ïåðåãîâîðè çàéøëè â ãëóõèé êóò.

Íàïðóæåíèìè áóëè âіäíîñèíè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ç Ðóìóíієþ і Ïîëü-
ùåþ. Îñíîâíèì çàâäàííÿì çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Ðóìóíії â ìіæâîєííèé ïå-
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ðіîä áóëî çàêðіïèòè íîâі êîðäîíè, ÿêі òâîðèëè іëþçіþ «Âåëèêîї Ðóìóíії».
Ó 1930-òі ðîêè Áóõàðåñò íàìàãàâñÿ ìàíåâðóâàòè ìіæ Ôðàíöієþ òà Íіìå÷-
÷èíîþ, ùî âèêëèêàëî äîäàòêîâі ïіäîçðè Ìîñêâè. Äèïëîìàòè÷íі âіäíî-
ñèíè ìіæ ÑÐÑÐ і Ðóìóíієþ áóëî âñòàíîâëåíî â 1934 ð. Îäíàê ðàäÿíñüêèé 
óðÿä íå âèçíàâ àíåêñії Áåññàðàáії. Ïîäіáíî çîâíіøíÿ ïîëіòèêà ïîëüñüêîãî
«ñàíàöіéíîãî» óðÿäó âèõîäèëà ç òåîðії áàëàíñóâàííÿ ìіæ ÑÐÑÐ і Íіìå÷÷è-
íîþ, ñïèðàþ÷èñü íà ñîþç ç Ôðàíöієþ і Âåëèêîþ Áðèòàíієþ. Àãðåñèâíі äії 
íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè íà êîíòèíåíòі íå íàñòîðîæóâàëè ïîëüñüêèõ êåðіâ-
íèêіâ. Ïîëüùà íàâіòü âçÿëà ó÷àñòü ó ïîäіëі ×åõî-Ñëîâà÷÷èíè, êåðóþ÷èñü 
ïåðåêîíàííÿì, ùî åêñïàíñіÿ Íіìå÷÷èíè áóäå ñïðÿìîâàíà ëèøå íà çàõіä і 
ïіâäåíü. Âàðøàâà íå ïîìіòèëà, ÿê ñàìà â î÷àõ Ãіòëåðà і Ñòàëіíà ñòàëà íà-
ñòóïíèì ïіñëÿ ×åõî-Ñëîâà÷÷èíè îá’єêòîì äëÿ ðîç÷ëåíóâàííÿ. Âàæëèâîþ 
äèïëîìàòè÷íîþ êàðòîþ Ìîñêâè ó âіäíîñèíàõ ç Ðóìóíієþ òà Ïîëüùåþ 
áóëî óêðàїíñüêå ïèòàííÿ.

Погляд історика
Декларація фінського уряду щодо обраної країною політики нордичного нейтра-

літету [1935 р.] не досягла бажаного ефекту в Москві. Народний комісаріат закор-
донних справ сприйняв цю декларацію як ще один спосіб прислужитись Німеччині. 
Урешті-решт дійшло до того, що Совєтський Союз почав розглядати Фінляндію не 
як складову нейтральної Скандинавії, а як свій прикордонний регіон, який становив 
великий стратегічний інтерес для Совєтського Союзу з погляду захисту і який, від-
повідно, необхідно інтегрувати у власну систему безпеки.

Вехвіляйнен О. Фінляндія в Другій світовій війні: між Німеччиною і Росією. Київ, 2010. С. 28.

Запитання і завдання
1. Назвіть і схарактеризуйте територіальні претензії Радянського Союзу до сусідніх 

держав у переддень Другої світової війни. Визначте зовнішньополітичну тактику і 
стратегію СРСР.

2. Поміркуйте, яку роль у відносинах Радянського Союзу з Польщею і Румунією напере-
додні Другої світової війни відігравало українське питання. Не втрачайте це пи-
тання з поля зору, коли вивчатимете наступні параграфи цього розділу.

3. Британсько-франко-радянські переговори 1939 р.
Íàâåñíі é óëіòêó 1939 ð. ïîçèöіÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ñòàëà êëþ÷îâîþ 

äëÿ ïіäòðèìàííÿ ìèðó â Єâðîïі. Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ôðàíöіÿ òà ãіòëåðіâ-
ñüêà Íіìå÷÷èíà – êîæíà íà ñâіé ëàä – ïðàãíóëè ñõèëèòè Ñòàëіíà íà ñâіé 
áіê. Êåðіâíèöòâî ÑÐÑÐ âåëî ïåðåãîâîðè ç óñіìà ñòîðîíàìè, çâîëіêàþ÷è ç 
îñòàòî÷íèì ðіøåííÿì. Àëå òàêà ïîçèöіÿ – ïîøóêè íàéâèãіäíіøîãî äëÿ 
ñåáå ðîçâ’ÿçêó – òіëüêè íàáëèæàëà âіéíó. Ïðåäìåòîì áðèòàíñüêî-ôðàíêî-
ðàäÿíñüêèõ ïåðåãîâîðіâ, ÿêі ðîçïî÷àëèñÿ â áåðåçíі, áóëè òðè ïèòàííÿ: 
óêëàäåííÿ ïîëіòè÷íîї óãîäè ïðî âçàєìîäîïîìîãó ìіæ òðüîìà äåðæàâàìè;
äîïîâíåííÿ ïîëіòè÷íîї óãîäè âîєííîþ êîíâåíöієþ; íàäàííÿ ãàðàíòіé äëÿ 
âñіõ êðàїí, ðîçòàøîâàíèõ ìіæ Áàëòіéñüêèì і ×îðíèì ìîðÿìè (іøëîñÿ ïðî 
Ðóìóíіþ, Ïîëüùó é äåðæàâè Áàëòії). Àëå íà ïðàêòèöі âñі îðієíòóâàëèñÿ 
íå òàê íà êîíöåïöіþ êîëåêòèâíîї áåçïåêè, ÿê íà іäåþ ðіâíîâàãè. Íіõòî íå 
õîòіâ çâ’ÿçóâàòè ñåáå âçàєìíèìè і êîëåêòèâíèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè, ÿêі çìó-
øóþòü âñòóïàòè ó âіéíó â ðàçі çàãðîçè äëÿ ïàðòíåðà.

Ïåðåãîâîðè ìіæ Âåëèêîþ Áðèòàíієþ, Ôðàíöієþ òà ÑÐÑÐ ïðîñóâàëèñÿ 
ïîâіëüíî. Íåïîñòóïëèâó ïîçèöіþ çàéíÿëè é ìàëі äåðæàâè, ÿêі çà æîäíèõ 
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óìîâ íå õîòіëè ïðèéìàòè ãàðàíòіé çáðîéíîї äîïîìîãè áåç ñâîєї íà òå çãîäè.
Äî òîãî æ Ïîëüùà íå ïîãîäæóâàëàñÿ ïðîïóñêàòè ðàäÿíñüêі âіéñüêà äëÿ
äîïîìîãè Ôðàíöії. Íåòåðïіííÿ Ìîñêâè çðîñòàëî, êîëè ìèíàëè òèæíі áåç 
æîäíîãî ïîñòóïó. Öÿ ïàòîâà ñèòóàöіÿ âіäêðèëà ïåðåä Ãіòëåðîì ìîæëè-
âіñòü, ÿêîþ âіí, íå âàãàþ÷èñü, ñêîðèñòàâñÿ. Ùå 3 êâіòíÿ 1939 ð. Ãіòëåð
çàòâåðäèâ äèðåêòèâó «Îïåðàöіÿ “Âàéñ”», ÿêà ïåðåäáà÷àëà ïîãëèíàííÿ
Ïîëüùі. Âіí ñïîäіâàâñÿ, ùî öå çàëèøèòüñÿ âіéíîþ äâîõ äåðæàâ – Íіìå÷-
÷èíè òà Ïîëüùі. À öå ìîæíà áóëî ãàðàíòóâàòè, óêëàâøè óãîäó ç Ðàäÿí-
ñüêèì Ñîþçîì. Ó äèðåêòèâі áóëà òåçà: «Ïîëіòè÷íå êåðіâíèöòâî [Íіìå÷÷èíè]
ââàæàє ñâîїì çàâäàííÿì äîìîãòèñÿ ïî ìîæëèâîñòі іçîëüîâàíîãî âèðіøåííÿ
ïîëüñüêîãî ïèòàííÿ, òîáòî îáìåæèòè âіéíó âèêëþ÷íî ïîëüñüêîþ òåðèòî-
ðієþ». Çàÿâè óðÿäіâ Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ôðàíöії ïðî äîïîìîãó Ïîëüùі,
ÿêùî òà ñòàíå æåðòâîþ àãðåñії, ó Áåðëіíі ñåðéîçíî íå ñïðèéìàëè,
îñîáëèâî ïіñëÿ Ìþíõåíñüêîї óãîäè.

Погляд історика
Загальне враження від цих переговорів навдивовижу чудне. Англійці діють над-

звичайно повільно, впевнені, що війни не буде, поки тривають переговори. Ради
[СРСР] щоразу відповідають на франко-англійські ноти дуже швидко. Але відпові-
дають вони щоразу «ні!», що не є ознакою великого бажання досягти результату.
Або ж, коли після двотижневих роздумів британці згоджуються на радянські пропо-
зиції, вони додають нову умову. Тільки Франція дуже поспішає. Даладьє й Бонне очі-
кують на вельми гостру кризу в серпні й хотіли б іще до цього добитися якоїсь
розв’язки. До того ж Ради хочуть утворити союз, а англійці – просто надати гарантію
трьох держав Польщі й Румунії. Щодо Франції, то вона ладна пристати на радянську
пропозицію.

Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / пер. з фр. 
Київ, 1995. С. 210–211.

Запитання і завдання
1. Назвіть питання, навколо яких відбувалися британсько-франко-радянські перего-

вори в 1939 р. Яку мету переслідували їхні учасники?
2. Поміркуйте, чому ці переговори завершилися провалом. Чи можна вважати анти-

німецьку позицію Великої Британії та Франції запізнілим (після Мюнхена) усвідом-
ленням німецької загрози для Європи?

4. Німецько-радянський пакт про ненапад 
(пакт Молотова–Ріббентропа) і таємний додаток до нього: 
мотиви укладення і зміст
Çáëèæåííÿ Íіìå÷÷èíè і ÑÐÑÐ, ÿêå çàâåðøèëîñÿ óãîäîþ ïðî ðîçïîäіë 

ñôåð âïëèâó і ôàêòè÷íî ñòàëî ïðåëþäієþ äî ïî÷àòêó Äðóãîї ñâіòîâîї âі-
éíè, ðîçïî÷àëîñÿ ç іíіöіéîâàíèõ Íіìå÷÷èíîþ ïåðåãîâîðіâ ïðî àêòèâіçàöіþ
åêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ. Îáèäâі ñòîðîíè âîäíî÷àñ ðîçóìіëè, ùî öі ïåðåãî-
âîðè ìàþòü ïîëіòè÷íó âàãó. Ïåðøèì ïðî ïîòðåáó ïîëіòè÷íîãî äіàëîãó,
ÿêèé ìàâ ñòàòè çàïîðóêîþ óñïіõó åêîíîìі÷íèõ ïåðåãîâîðіâ, çàÿâèâ Â. Ìî-
ëîòîâ ó òðàâíі 1939 ð. Óëіòêó äèïëîìàòè÷íі âіäîìñòâà ïðàöþâàëè, ôîðìó-
þ÷è îñíîâó äëÿ ïî÷àòêó ïðÿìèõ ïîëіòè÷íèõ ïåðåãîâîðіâ. Íàñàìïåðåä
ñòîðîíè ïîãîäèëèñÿ, ùî ïîëüñüêå ïèòàííÿ íå ìîæå áóòè ïåðåøêîäîþ äëÿ
ïîðîçóìіííÿ, òðîõè çãîäîì óæå éøëîñÿ ïðî òåðèòîðіþ âіä ×îðíîãî äî Áàë-
òіéñüêîãî ìîðіâ. Äî ïî÷àòêó ñåðïíÿ 1939 ð. Íіìå÷÷èíà і Ðàäÿíñüêèé Ñîþç
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áóëè ãîòîâі ðîçäіëèòè ñôåðè âïëèâó. Ó Áåðëіíі âèçíà÷åíî é äàòó íàïàäó íà 
Ïîëüùó – 26 ñåðïíÿ.

Ãіòëåð ïîñïіøàâ. Âіí âèðіøèâ îñîáèñòî âòðóòèòèñÿ â ðîáîòó äèïëîìà-
òіâ. Äî íàïàäó íà Ïîëüùó çàëèøàëèñÿ ëі÷åíі äíі. Òåëåãðàìà, ÿêó Ãіòëåð 
íàäіñëàâ Ñòàëіíó 20 ñåðïíÿ 1939 ð., áóëà âèñëіäîì ãàðÿ÷êîâèõ ïîøóêіâ 
ìîæëèâîñòåé іçîëÿöії Ïîëüùі. Ó òåëåãðàìі éøëîñÿ ïðî ïîòðåáó íåãàéíîãî 
óêëàäåííÿ ïàêòó ïðî íåíàïàä і çãîäó íà ðàäÿíñüêі ïðîïîçèöії ùîäî äîäàò-
êîâîãî ïðîòîêîëó ïðî òåðèòîðії. Âіí ïðîñèâ ïðèéíÿòè â Ìîñêâі ìіíіñòðà 
çàêîðäîííèõ ñïðàâ É. ôîí Ðіááåíòðîïà, ÿêèé ìàòèìå âñåîõîïíі é íåîáìå-
æåíі ïîâíîâàæåííÿ. Ó Ìîñêâі ïàíóâàâ íàñòðіé íåâèçíà÷åíîñòі é íåâïåâíå-
íîñòі: òàì ùå äóìàëè, ÿê çðîáèòè òàê, àáè óêëàñòè äîãîâіð ç Íіìå÷÷èíîþ
і âîäíî÷àñ çàëèøèòèñÿ â ñòàíі ïåðåãîâîðіâ ç Áðèòàíієþ і Ôðàíöієþ. Íå-
ðâóâàëà é íіìåöüêà äåëåãàöіÿ (öå áóëî 37 îñіá, ÿêі ëåòіëè íà äâîõ ëіòàêàõ): 
ïàíóâàëè «çìіøàíі ïî÷óòòÿ» і íàâіòü «íàïðóæåíå î÷іêóâàííÿ àâàíòþðè, 
íàçóñòðі÷ ÿêіé ìè ëåòіëè». Íіõòî äîñòåìåííî íå çíàâ і íå ðîçóìіâ íàìіðіâ 
і ëîãіêè äіé ðàäÿíñüêîãî êåðіâíèöòâà.

Погляд сучасника
Ми все ще перебуваємо тут, у центрі світової політики. У цей час тут ведуть пе-

реговори британські та французькі військові, поки що без помітного успіху. …Учора 
вночі в Берліні була підписана німецько-радянська економічна угода, що при тепе-
рішньому політичному становищі значить більше, ніж може здаватися… Сьогодні 
21 серпня, 2 година ночі. Мені щойно телефонували з канцелярії, що з Берліна на-
дійшла «надто термінова» і безконечна телеграма. Через 1,5 години мені її наді-
шлють розшифрованою; до того часу повинен не спати. Попри це, на сьогодні 
завершую листа; мені хочеться, та й треба, ще трохи «подрімати» в кріслі, оскільки 
багато поспати цієї ночі мені не доведеться…

21.8.39 р., 18 година. Я зараз безпосередньо в Кремлі. Коли ти отримаєш цей 
лист, тобі вже буде відомо з газет про великий успіх. Це дипломатичне диво! Його 

р р р р р

наслідки неможливо передбачити. Мої шифрувальники не спали кілька ночей, я теж 
трохи втомився. А нас чекають ще кілька днів величезної напруги. Але тепер це не 
має значення, після того як ухвалено рішення, якого ми домагалися й бажали.

Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938–1939 / 
пер. с нем. Москва, 1990. С. 265 (З приватного листа Фрідріха фон дер Шуленбурґа, 

посла Німеччини в Радянському Союзі, до Берліна. Москва, 21 серпня 1939 р.).

В’ячеслав Молотов Йоахім фон
Ріббентроп

Ріббентроп і Сталін
після підписання пакту
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Îäíàê ñïîêóñà áåçêàðíî ïîäіëèòè ñâіò òàêè ïåðåâàæèëà. Íіìåöüêà äå-
ëåãàöіÿ íà ÷îëі ç Ðіááåíòðîïîì ïðèáóëà äî Ìîñêâè 23 ñåðïíÿ, і ïіñëÿ êî-
ðîòêèõ ïåðåãîâîðіâ óíî÷і äîãîâіð ïðî íåíàïàä áóëî ïіäïèñàíî. Äî íüîãî
ïðèêëàäàâñÿ ñåêðåòíèé ïðîòîêîë, ó ÿêîìó éøëîñÿ ïðî ðîçìåæóâàííÿ
ñôåð îáîïіëüíèõ іíòåðåñіâ. Öåé äîäàòêîâèé ïðîòîêîë óâіéøîâ â іñòîðіþ ÿê
ïàêò Ìîëîòîâà–Ðіááåíòðîïà. Ó ñòàòòі 1 ïàêòó éøëîñÿ ïðî êðàїíè Áàë-
òії. Äî ðàäÿíñüêîї ñôåðè іíòåðåñіâ âіäõîäèëè Ôіíëÿíäіÿ, Åñòîíіÿ і Ëàòâіÿ.
Ëèòâà âõîäèëà äî ñôåðè іíòåðåñіâ Íіìå÷÷èíè. Ñòàòòÿ 2 âèçíà÷àëà ðîçäіë
Ïîëüùі: «Ó ðàçі òåðèòîðіàëüíî-ïîëіòè÷íîãî ïåðåâëàøòóâàííÿ îáëàñòåé,
ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó ïîëüñüêîї äåðæàâè, êîðäîí ñôåð іíòåðåñіâ Íіìå÷-
÷èíè і ÑÐÑÐ áóäå ïðèáëèçíî ïðîõîäèòè ïî ëіíії Íàðâà, Âіñëà і Ñÿí». Öå
îçíà÷àëî, ùî áіëüøà ÷àñòèíà Ïîëüùі â її òîãî÷àñíèõ êîðäîíàõ îïèíÿëàñÿ
ó ñôåðі іíòåðåñіâ ÑÐÑÐ. Ñòàòòÿ 3 âèçíà÷àëà іíòåðåñè ÑÐÑÐ ùîäî Áåññàðà-
áії, ÿêà âõîäèëà äî ñêëàäó Ðóìóíії. Äî ïî÷àòêó âіéíè çàëèøàâñÿ îñòàííіé
ìèðíèé òèæäåíü.

Запитання і завдання
1. Визначте передумови укладення німецько-радянського пакту про ненапад 1939  р.

(пакт Молотова–Ріббентропа). Схарактеризуйте настрої й очікування, які супро-
воджували переговори між Німеччиною і Радянським Союзом.

2. Опишіть і проаналізуйте зміст додаткового секретного протоколу до німецько-ра-
дянського договору про ненапад 1939 р.

З   
   

1. Визначте й порівняйте зовнішньополітичні цілі Великої Британії, Франції, СРСР і Ні-
меччини напередодні війни. Використовуючи карту, окресліть німецькі й радянські
територіальні претензії.

2. Поміркуйте, чому Гітлер і Сталін, знаючи, що поділ Польщі загрожує світовою ві-
йною, таки уклали договір 23 серпня 1939 р. Чому не вдалося досягти порозуміння
в межах британсько-франко-радянських переговорів?

3. Беручи до уваги міжнародну ситуацію в Європі наприкінці серпня 1939 р., визначте
тогочасні українські національно-політичні інтереси. Для обґрунтування своїх мірку-
вань використайте попередні знання з історії України.

§ 28. Початок Другої світової війни. Радянська
окупація Західної України

1. Вторгнення Німеччини та СРСР у Польщу. Реакція світу 
і місцевого населення
Óêîòðå â іñòîðії çà ïðèâіä äî âіéíè ñòàëà ïðîâîêàöіÿ. 31 ñåðïíÿ 1939 ð.

ãðóïà íіìöіâ, ïåðåîäÿãíåíèõ ó ïîëüñüêó âіéñüêîâó ôîðìó, íàïàëà íà íі-
ìåöüêó ðàäіîñòàíöіþ â ïðèêîðäîííîìó ì. Ãëÿéâіöі. Ïіñëÿ öüîãî Ãіòëåð ó
çâåðíåííі äî íàðîäó çàÿâèâ ïðî íàïàä Ïîëüùі íà íіìåöüêó òåðèòîðіþ. Íà
ñâіòàíêó 1 âåðåñíÿ 1939 ð. ñèëè âåðìàõòó (çàãàëîì 1,6 ìëí ñîëäàòіâ і îôі-
öåðіâ) çàâäàëè óäàðó Ïîëüùі. Íіìåöüêà àâіàöіÿ çäіéñíèëà íàëüîòè íà ìіñòà,
òðàíñïîðòíі êîìóíіêàöії. Ïîäії íà ïîëüñüêî-íіìåöüêîìó ôðîíòі ðîçâèâà-
ëèñÿ áëèñêàâè÷íî. Íåçâàæàþ÷è íà ìóæíіñòü ïîëüñüêèõ ñîëäàòіâ, óæå ïðî-
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òÿãîì ïåðøîãî òèæíÿ âåðìàõòó
âäàëîñÿ çëàìàòè îáîðîíó íà êîðäî-
íàõ і ðîçâèíóòè íàñòóï ó ãëèá êðà-
їíè. Ïîëüñüêà àðìіÿ êіëüêіñíî é
òåõíі÷íî ñóòòєâî ïîñòóïàëàñÿ âåð-
ìàõòó. Ïåðåâàãà íіìåöüêîãî âіé-
ñüêà áóëà çíà÷íîþ: ìàéæå òðè-
êðàòíà – ó ïіõîòі, ï’ÿòèêðàòíà   – â
àðòèëåðії і âîñüìèêðàòíà – ó òàí-
êàõ. Íіìåöüêà àâіàöіÿ âæå çà êіëüêà
äíіâ çíèùèëà ïîëüñüêó і ïàíóâàëà
â íåáі. Ïîëüñüêі êіííі ïіäðîçäіëè íå
ìîãëè ïðîòèñòîÿòè íіìåöüêèì òàí-
êàì. 8 âåðåñíÿ îäèí ç íіìåöüêèõ
òàíêîâèõ êîðïóñіâ íàáëèçèâñÿ äî
îêîëèöü Âàðøàâè і ïî÷àâ îáëîãó
ïîëüñüêîї ñòîëèöі, ÿêà òðèâàëà
20 äíіâ. 12 âåðåñíÿ іíøèé òàíêîâèé êîðïóñ ïіäіéøîâ äî Ëüâîâà, àëå çà íà-
êàçîì Ãіòëåðà ïîâåðíóâ íà ïіâíі÷, ó íàïðÿìêó Õîëìà і Áðåñòà. Ïîëüñüêèé 
óðÿä ïåðåáðàâñÿ ñïî÷àòêó äî Êðåìåíöÿ, à çãîäîì äî Êîëîìèї.

Çàíåïîêîєíèé ðåàêöієþ Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ôðàíöії, Ñòàëіí çâîëіêàâ çі 
âñòóïîì ó âіéíó, ÷åêàþ÷è íà ïàäіííÿ Âàðøàâè. Áåðëіí áóâ çìóøåíèé âäà-
òèñÿ äî òèñêó íà Ìîñêâó, íàãàäóþ÷è ïðî ñîþçíèöüêі çîáîâ’ÿçàííÿ çãіäíî ç 
ïàêòîì Ìîëîòîâà–Ðіááåíòðîïà é íàâіòü ðîçãëÿäàþ÷è ìîæëèâіñòü óòâîðåííÿ 
óêðàїíñüêîї äåðæàâè. Öå áóâ äіéîâèé àðãóìåíò. Ñòâîðåííÿ óêðàїíñüêîї äåð-
æàâè â Ãàëè÷èíі òà Âîëèíі çà ïіäòðèìêè Íіìå÷÷èíè áóëî îñòàííіì, ùî Ñòà-
ëіí õîòіâ áà÷èòè íà öіé òåðèòîðії. Òîæ 17 âåðåñíÿ 1939 ð. íіìåöüêîìó ïîñëó 
Øóëåíáóðґó âêîòðå íå äîâåëîñÿ ñïàòè: î 2 ãîäèíі íî÷і éîãî ïðèéíÿâ Ñòàëіí 
і â ïðèñóòíîñòі Ìîëîòîâà і Âîðîøèëîâà íàðåøòі ïîâіäîìèâ, ùî íà ñâіòàíêó 
×åðâîíà àðìіÿ ïåðåòíå ïîëüñüêèé êîðäîí âіä Ïîëîöüêà äî Êàì’ÿíöÿ-
Ïîäіëüñüêîãî. Âіäòàê 17 âåðåñíÿ 1939 ð., êîëè ãîëîâíі ñèëè ïîëüñüêîї àðìії 
áóëî ðîçáèòî, àëå êîëè ïîëÿêè ùå ÷èíèëè îïіð, ñïîäіâàþ÷èñü íà áðèòàí-
ñüêî-ôðàíöóçüêèé íàñòóï íà Çàõіäíîìó ôðîíòі, íà òåðèòîðіþ Çàõіäíîї Óêðà-
їíè òà Çàõіäíîї Áіëîðóñі âñòóïèëè ðàäÿíñüêі âіéñüêà, ùî îçíàìåíóâàëî 
âñòóï ÑÐÑÐ ó Äðóãó ñâіòîâó âіéíó íà áîöі Íіìå÷÷èíè. Òàêèì ÷èíîì ðåàëі-
çîâàíî ïîëîæåííÿ òàєìíîãî äîäàòêà äî ïàêòó Ìîëîòîâà–Ðіááåíòðîïà, ÿêèé 
ïåðåäáà÷àâ ðîçìåæóâàííÿ ñôåð âïëèâó ìіæ ÑÐÑÐ і Íіìå÷÷èíîþ.

Ïî÷àòîê íіìåöüêî-ïîëüñüêîї âіéíè 1 âåðåñíÿ 1939 ð. ñòàâ ïî÷àòêîì Äðó-
ãîї ñâіòîâîї âіéíè. Çà êіëüêà äíіâ óðÿäè Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ôðàíöії, âè-
êîíóþ÷è ñîþçíèöüêі çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä Âàðøàâîþ, îãîëîñèëè Íіìå÷÷èíі 
âіéíó. Îäíàê âіäñóòíіñòü àêòèâíèõ äіé ç áîêó áðèòàíñüêî-ôðàíöóçüêèõ 
âіéñüê äàëà çìîãó íіìåöüêîìó êîìàíäóâàííþ çîñåðåäèòèñÿ íà ïîëüñüêіé 
êàìïàíії é ðåàëіçóâàòè ñòðàòåãіþ «áëèñêàâè÷íîї âіéíè». Ìåíø îäíîçíà÷-
íîþ áóëà ðåàêöіÿ ñâіòîâîї ãðîìàäñüêîñòі é ïåðåäîâñіì êðàїí Єâðîïè íà 
âòîðãíåííÿ ×åðâîíîї àðìії ó Ïîëüùó. Ó âèñòóïі ïî ðàäіî Â. ×åð÷іëëü ñêà-
çàâ: «Ïîëüùó çíîâó ïіääàëè âòîðãíåííþ òі ñàìі âåëèêі äåðæàâè, ÿêі òðè-
ìàëè її â ðàáñòâі ïðîòÿãîì 150 ðîêіâ, àëå íå çìîãëè ïðèäóøèòè äóõ 
ïîëüñüêîãî íàðîäó». Âîäíî÷àñ âіí íàãîëîñèâ, ùî іíòåðåñè ÑÐÑÐ ñóïåðå÷àòü 
ñõіäíèì ïëàíàì Ãіòëåðà. Çàãàëîì óðÿäè Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ôðàíöії çàñó-
äèëè ðàäÿíñüêó àãðåñіþ, îäíàê íå õîòіëè îñòàòî÷íî øòîâõíóòè Ìîñêâó «â 
îáіéìè Áåðëіíà», ñïîäіâàþ÷èñü, ùî ïðèñóòíіñòü ×åðâîíîї àðìії íà ðàäÿí-
ñüêî-íіìåöüêîìó êîðäîíі âіäòÿãóâàòèìå çíà÷íі íіìåöüêі ñèëè іç Çàõîäó.

Польський солдат і мешканці Варшави.
Вересень 1939 р.
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Òàê ñàìî íåîäíîçíà÷íî ñïðèéíÿëè íіìåöüêî-ïîëüñüêó âіéíó â Çàõіäíіé
Óêðàїíі. Âèñëîâëþþ÷è äóìêó ÷àñòèíè 6-ìіëüéîííîãî óêðàїíñüêîãî íàñå-
ëåííÿ, äåïóòàò ñåéìó âіä öåíòðèñòñüêîãî ÓÍÄÎ Âàñèëü Ìóäðèé çàïåâíèâ,
ùî óêðàїíöі âèêîíàþòü ãðîìàäÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê ùîäî çàõèñòó äåðæàâè.
Ïîäіáíå çâåðíåííÿ äî âіðóþ÷èõ ñïіëüíî ç ієðàðõàìè êàòîëèöüêîї öåðêâè 
ïіäïèñàâ ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ó õðàìàõ âіäáóâàëèñÿ ìîëåáíі
çà ïåðåìîãó ïîëüñüêîãî âіéñüêà. Àëå áàãàòî óêðàїíöіâ, ÿêі ïîòåðïàëè âіä
ïîëüñüêîãî òèñêó, íàñàìïåðåä ÷ëåíè é ñèìïàòèêè ÎÓÍ, âèÿâëÿëè ïðîòè-
ëåæíі ïî÷óòòÿ. Òèì áіëüøå ùî íàïåðåäîäíі âіéíè Ïîëüùåþ ïðîêîòèëàñÿ
õâèëÿ àíòèóêðàїíñüêèõ àêöіé. Íàïðèêіíöі ñåðïíÿ 1939 ð. ïîëüñüêі îðãàíè
áåçïåêè, ïîêëèêàþ÷èñü íà âіäîìîñòі ïðî íіáèòî ïіäãîòîâêó óêðàїíöÿìè
àíòèïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ, çäіéñíèëè ìàñîâі àðåøòè óêðàїíöіâ, іíòåðíó-
âàëè êіëüêà òèñÿ÷ îñіá, ñåðåä íèõ àâòîðèòåòíèõ ãàëèöüêèõ äіÿ÷іâ, ãðåêî-
êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèêіâ, ÷ëåíіâ ÎÓÍ. Öÿ ÷àñòèíà óêðàїíöіâ ñïðèéíÿëà
çóìîâëåíèé íіìåöüêîþ é ðàäÿíñüêîþ àãðåñієþ «ðîçâàë Ïîëüùі» ÿê âèðàç 
іñòîðè÷íîї ñïðàâåäëèâîñòі.

Погляд історика
Вибух війни не був несподіванкою для українців. Війни очікували. Панувало за-

гальне переконання, що мир, який встановився після Першої світової війни, є не-
тривким і нові воєнні конфлікти неминучі… Та більше, війни сподівалися… Брали
при цьому до уваги науку попередньої війни, одним з основних наслідків якої був
розпад великих багатонаціональних імперій і утворення на їх руїнах нових націо-
нальних держав… Українські політичні середовища гадали, що грядуща велика ві-
йна мусить зруйнувати існуючу політичну карту, в тому числі й систему договорів, які
закріпили поділ українських земель, і висуне українське питання як актуальну про-
блему міжнародної політики.

Швагуляк М. Історичні студії. Українці на роздоріжжях та крутих поворотах історії
(др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст.). Львів, 2013. С. 549.

Запитання і завдання
1. Використовуючи карту, опишіть вторгнення німецьких і радянських військ у 

Польщу в 1939 р. Чому початок німецько-польської війни вважають початком Дру-
гої світової війни?

2. Схарактеризуйте реакцію світу й місцевого, зокрема українського, населення на
вторгнення німецьких і радянських військ у Польщу в 1939 р. Спираючись на думку 
історика, поміркуйте про сподівання українців на початку війни.

2. Українці в польській армії
Îñêіëüêè â ìіæâîєííèé ïåðіîä Ãàëè÷èíà, Õîëìùèíà, Ïіäëÿøøÿ, Çà-

õіäíà Âîëèíü, Çàõіäíå Ïîëіññÿ, Ïîñÿííÿ é Ëåìêіâùèíà áóëè â ñêëàäі
ІІ Ðå÷і Ïîñïîëèòîї, ñåðåä ïîëüñüêèõ ãðîìàäÿí, ÿêі ïðîõîäèëè ñòðîêîâó âіé-
ñüêîâó ñëóæáó ó Âіéñüêó Ïîëüñüêîìó, áóëî áàãàòî åòíі÷íèõ óêðàїíöіâ. Çà
ðіçíèìè îöіíêàìè, ó ëàâàõ ïîëüñüêîãî âіéñüêà ó âåðåñíі 1939 ð. âîþâàëî
150–200 òèñ. óêðàїíöіâ. Âіäîìèé äіÿ÷ óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíî-âèçâîëü-
íîãî ðóõó Òàðàñ Áóëüáà-Áîðîâåöü òàê îïèñóâàâ ìîáіëіçàöіþ: «Ïîòÿã íàáè-
òèé âîÿêàìè òà їõíіìè ñêðèíüêàìè і òîðáàìè. Âñі âîíè áóëè óêðàїíöÿìè.
Íà âñіõ ñòàíöіÿõ äîñіäàþòü íîâі âîÿêè». Íàéáіëüøèé âіäñîòîê óêðàїíöіâ ó
ñêëàäі Âіéñüêà Ïîëüñüêîãî áóâ ó ïіõîòíèõ і êàâàëåðіéñüêèõ ÷àñòèíàõ.

Âîäíî÷àñ ðåçóëüòàòîì íàöіîíàëüíîї ïîëіòèêè â ïîëüñüêîìó âіéñüêó 
áóëà íåäîâіðà äî óêðàїíöіâ ÿê âіéñüêîâîñëóæáîâöіâ. Òðàïëÿëîñÿ, ùî ñîë-
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äàòè-óêðàїíöі çàçíàâàëè óòèñêіâ ÷åðåç íàöіîíàëüíó íàëåæíіñòü. Çàçâè÷àé
âіä íàéíèæ÷èõ îôіöåðñüêèõ ïîñàä і äî íàéâèùèõ ó Âіéñüêó Ïîëüñüêîìó 
çàéìàëè åòíі÷íі ïîëÿêè. Óêðàїíöі ïåðåâàæíî áóëè ðÿäîâèìè. Òі æ 
êîíòðàêòíі îôіöåðè-óêðàїíöі, ùî ñëóæèëè â ïîëüñüêèõ çáðîéíèõ ñèëàõ 
(à òàêèõ âіäîìî 38 îñіá), ìàëè çíà÷íèé âіéñüêîâèé äîñâіä. Áіëüøіñòü ç íèõ 
ó ìèíóëîìó áóëà ïіäñòàðøèíàìè ó âіéñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ ÓÍÐ. Ñåðåä 
öèõ îôіöåðіâ áóâ ïіäïîëêîâíèê Ïàâëî Øàíäðóê. Ó âåðåñíі 1939 ð. âіí âè-
âіâ ç îòî÷åííÿ ïіä Òîìàøåâîì ïіõîòíó áðèãàäó, çà ùî çãîäîì éîãî âіäçíà-
÷èëè îðäåíîì Virtuti Militari – íàéâèùîþ âіéñüêîâîþ íàãîðîäîþ â Ïîëüùі. 
Îäíàê áàãàòî îôіöåðіâ-óêðàїíöіâ, ðîçóìіþ÷è íåïðèõèëüíå ñòàâëåííÿ äî 
ñåáå ïîëüñüêîãî âіéñüêîâîãî êåðіâíèöòâà, ïðèõîâóâàëî ñâîє ïîõîäæåííÿ.

Íàâіòü áóäó÷è êðèòè÷íî íàëàøòîâàíèìè äî ïîëüñüêîї âëàäè, óêðàїíöі
íåãàòèâíî ñòàâèëèñÿ äî ×åðâîíîї àðìії é ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó çàãàëîì. 
Ó   âåðåñíі–æîâòíі 1939 ð. ó áîÿõ ç íіìåöüêèìè і ðàäÿíñüêèìè âіéñüêàìè 
çàãèíóëî áëèçüêî 8 òèñ. ïîëüñüêèõ ñîëäàòіâ óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíîñòі. 
Îôіöåðіâ-óêðàїíöіâ Âіéñüêà Ïîëüñüêîãî, ÿêі îïèíèëèñÿ â ðàäÿíñüêîìó ïî-
ëîíі, íå îìèíóëà òðàãі÷íà äîëÿ ïîëüñüêèõ ïîáðàòèìіâ, ðîçñòðіëÿíèõ ó Êà-
òèíі. Äåÿêі ïîëîíåíі óêðàїíöі çãîäîì ïîòðàïèëè â àðìіþ ãåíåðàëà 
Âëàäèñëàâà Àíäåðñà (2-é Ïîëüñüêèé êîðïóñ), ñòâîðåíó âëіòêó 1941 ð. ç 
àìíіñòîâàíèõ ïîëüñüêèõ âіéñüêîâîñëóæáîâöіâ, ùî ïåðåáóâàëè â óâ’ÿçíåííі 
íà òåðèòîðії ÑÐÑÐ. Çãîäîì öі ïîëüñüêі ôîðìóâàííÿ âîþâàëè ç ãіòëåðіâ-
öÿìè íà іòàëіéñüêіé ÷àñòèíі ôðîíòó. Ó ëàâàõ ïîëüñüêèõ çáðîéíèõ ñèë íà 
Çàõîäі â ðîêè âіéíè ñëóæèëè äâі, à òî é áіëüøå òèñÿ÷ óêðàїíöіâ. Öå áóëè 
êîëèøíі â’ÿçíі ÃÓËÀÃó, ïîëîíåíі, à òàêîæ äîáðîâîëüöі ç Ïіâäåííîї Àìå-
ðèêè, òîáòî òі óêðàїíöі, ÿêі ðàíіøå åìіãðóâàëè â Àðãåíòèíó, Áðàçèëіþ ÷è 
Ïàðàãâàé, à ïîòіì ïіä ÷àñ âіéíè ïîäàëèñÿ â ïîëüñüêі çáðîéíі ñèëè і áðàëè 
ó÷àñòü ó áèòâàõ ó Çàõіäíіé Єâðîïі.

Запитання і завдання
1. Назвіть чисельність військовослужбовців української національності в польській 

армії в 1939 р. Схарактеризуйте їхню громадянську позицію, простежте долі.
2. Поміркуйте про труднощі ситуації, у якій опинилися військовослужбовці україн-

ської національності в польській армії після початку німецько-польської війни. 

3. «Договір про дружбу та кордон» між СРСР і Німеччиною
Ïіñëÿ êàïіòóëÿöії Âàðøàâè 28 âåðåñíÿ ùå òðèâàëè ëîêàëüíі áîї, àëå 

òіëüêè íàéáіëüøі ïîëüñüêі âіä÷àéäóõè íå õîòіëè âèçíàòè, ùî âіéíó çàêіí-
÷åíî. Êðàïêó â íіìåöüêî-ïîëüñüêіé âіéíі ïîñòàâèâ «Äîãîâіð ïðî äðóæáó òà 
êîðäîí» ìіæ Íіìå÷÷èíîþ і Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì, óêëàäåíèé 28 âåðåñíÿ 
1939 ð. ó Ìîñêâі. Öåé äîãîâіð, ÿê і ïàêò âіä 23 ñåðïíÿ, ïіäïèñàëè Ðіááåí-
òðîï і Ìîëîòîâ. Ó ïðåñі áóëî îïðèëþäíåíî ëèøå îñíîâíó ÷àñòèíó äîêó-
ìåíòà. Íàñïðàâäі äî íüîãî äîäàâàëîñÿ ùå êіëüêà òàєìíèõ ïðîòîêîëіâ.
Ó   íèõ іøëîñÿ ïðî îáìіí íàñåëåííÿì ìіæ ÑÐÑÐ і Íіìå÷÷èíîþ, çìіíþâà-
ëèñÿ ìåæі ñôåð âïëèâó, ùî áóëè âèçíà÷åíі ïàêòîì Ìîëîòîâà–Ðіááåíòðîïà,
і ïîãîäæóâàëîñÿ ïðèäóøåííÿ áóäü-ÿêîї ïîëüñüêîї àãіòàöії.

Ïіä ÷àñ âåðåñíåâîãî íàñòóïó ïіä êîíòðîëåì âåðìàõòó îïèíèëèñÿ Ëþá-
ëіíñüêå âîєâîäñòâî і ñõіäíà ÷àñòèíà Âàðøàâñüêîãî âîєâîäñòâà, ÿêі çãіäíî ç 
äîìîâëåíîñòÿìè ìàëè íàëåæàòè äî ñôåðè âïëèâó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Îä-
íàê, íà äóìêó Ñòàëіíà, çàéíÿòòÿ öèõ òåðèòîðіé ×åðâîíîþ àðìієþ â ñèòó-
àöії, êîëè âіéíó Íіìå÷÷èíі îãîëîñèëè Âåëèêà Áðèòàíіÿ òà Ôðàíöіÿ, 
ïîñëàáëþâàëî íà ìàéáóòíє äèïëîìàòè÷íó ïîçèöіþ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ïåðåä 
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äåðæàâàìè Çàõîäó. À ðàíî ÷è ïіçíî, ìіðêóâàëè â Ìîñêâі, Ãіòëåð òàêè ìó-
ñèâ ïðîãðàòè âіéíó ç êðàїíàìè Çàõîäó, і òîäі ïîñòàëî áè ïèòàííÿ ïðî çà-
õіäíі êîðäîíè ÑÐÑÐ.

Ïіä ïðåòåêñòîì çàõèñòó «áðàòíіõ» óêðàїíñüêîãî òà áіëîðóñüêîãî íàðîäіâ
Ñòàëіí âèðіøèâ ñêîðèãóâàòè òåðèòîðіàëüíі ïðåòåíçії – ïіäïîðÿäêóâàòè їõ 
ïðîïàãàíäèñòñüêіé êîíöåïöії «âèçâîëüíîãî ïîõîäó». Ïðèєäíàííÿ äî ÑÐÑÐ
òåðèòîðіé, íà ÿêèõ óêðàїíöі é áіëîðóñè ñòàíîâèëè áіëüøіñòü, äàâàëî çìîãó
îãîëîñèòè âîçç’єäíàííÿ «áðàòíіõ íàðîäіâ», íàòîìіñòü ïðîñóâàííÿ äî Âіñëè
îäíîçíà÷íî ïåðåòâîðþâàëî Ñòàëіíà íà àãðåñîðà і ñîþçíèêà Ãіòëåðà. Òîæ â 
îáìіí íà Ëþáëіíñüêå і ÷àñòèíó Âàðøàâñüêîãî âîєâîäñòâ íà âèìîãó Ñòàëіíà
áóëî ïîãîäæåíî ïåðåäàòè â ðàäÿíñüêó ñôåðó âïëèâó Ëèòâó ÿê ìåíø çíà-
÷èìó äëÿ äåðæàâ Çàõîäó.

Êîíôëіêòíà ñèòóàöіÿ ñêëàëàñÿ íàâêîëî Ëüâîâà. Ëüâіâñüêèé íàïðÿìîê
áóâ îäíèì ç ãîëîâíèõ ïіä ÷àñ íàñòóïó íіìåöüêèõ âіéñüê, êîìàíäóâàííÿ
ÿêèõ íå áóëî îáіçíàíå ç ïîëіòè÷íèìè äîìîâëåíîñòÿìè. Ïîëÿêè îðãàíіçó-
âàëè ìіöíó îáîðîíó Ëüâîâà. Êîëè 13 âåðåñíÿ íіìåöüêі ïіäðîçäіëè ñïðîáó-
âàëè óâіéòè äî ìіñòà, їõ çóñòðіëè îðãàíіçîâàíèì âîãíåì. Íåâäîâçі ìіñòî
áóëî ìàéæå ïîâíіñòþ îòî÷åíå. Ëüâіâ’ÿíè çàçíàâàëè àðòèëåðіéñüêèõ îá-
ñòðіëіâ і áîìáàðäóâàíü, çàëèøèëèñÿ áåç âîäè, ñâіòëà, òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó,
ðàäіî. Ñèòóàöіÿ íàâêîëî Ëüâîâà ïðèøâèäøèëà âñòóï ó âіéíó ÑÐÑÐ. 19 âå-
ðåñíÿ íà îêîëèöÿõ Ëüâîâà âіäáóâñÿ íàâіòü áіé ìіæ ðàäÿíñüêèìè і íіìåöü-
êèìè ïіäðîçäіëàìè. І òіëüêè ïіñëÿ ðîçìîâ íà íàéâèùîìó ïîëіòè÷íîìó
ðіâíі Ãіòëåð íàêàçàâ çàëèøèòè ìіñòî. Íàêàç ïðî âіäñòóï çі Ëüâîâà íіìåöü-
êèé ãåíåðàëіòåò ñïðèéíÿâ ç îáóðåííÿì. Ïіñëÿ ðàäÿíñüêî-ïîëüñüêèõ ïåðå-
ãîâîðіâ і ïіäïèñàííÿ âіäïîâіäíîãî ïðîòîêîëó îïіâäíі 22 âåðåñíÿ ÷àñòèíè
×åðâîíîї àðìії óâіéøëè äî Ëüâîâà. Çà âèíÿòêîì ïîîäèíîêèõ ïîñòðіëіâ ç
âіêîí і äàõіâ, ïîëÿêè âæå íå ÷èíèëè îïîðó.

Äî ñåðåäèíè æîâòíÿ 1939 ð. ×åðâîíà àðìіÿ âіäõîäèëà íà ëіíіþ íîâîãî
êîðäîíó, ÿêèé âçÿëè ïіä îõîðîíó âіéñüêà ÍÊÂÑ. Âіäïîâіäíî äî ïîëîæåíü
«Äîãîâîðó ïðî äðóæáó òà êîðäîí», Ïîëüùó áóëî ïîäіëåíî òàê: Íіìå÷÷èíà
ïîñіëà ìàéæå 49 % òåðåíіâ Ðåñïóáëіêè і ïîíàä 22 ìëí íàñåëåííÿ, à ÑÐÑÐ    –
50 % і áëèçüêî 13 ìëí íàñåëåííÿ. Ïåðåäàíå Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì Ëèòâі
ìіñòî Âіëüíþñ ç îêîëèöÿìè ñòàíîâèëî áëèçüêî 1,5 % òåðèòîðії ïîëüñüêîї
äåðæàâè і 0,5 ìëí íàñåëåííÿ. Ó ÷åðâíі 1940 ð. Âіëüíþñ ç óñієþ Ëèòâîþ
áóëî âêëþ÷åíî äî ÑÐÑÐ. Íіìöі ÷àñòèíó çàõîïëåíèõ ïîëüñüêèõ òåðèòîðіé

Рукостискання німецького і радянського офіцерів
наприкінці польської воєнної кампанії. 1939 р.

Радянський пропагандистський
плакат. Вересень 1939 р.



Розділ 5. Україна і світ напередодні Другої світової війни...

203

ïðèëó÷èëè äî Ðåéõó, à ç ðåøòè óòâîðèëè Ãåíåðàëüíó ãóáåðíіþ іç öåíòðîì 
ó Êðàêîâі. Äî її ñêëàäó âõîäèëà é ÷àñòèíà óêðàїíñüêèõ òåðåíіâ – Õîëì-
ùèíà, Íàäñÿííÿ, Ëåìêіâùèíà, à âіä 1941 ð. – і Ãàëè÷èíà.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте обставини укладення між Німеччиною і Радянським Союзом «До-

говору про дружбу та кордон» від 28 вересня 1939 р. Про що йшлося в цьому договорі?
2. Спробуйте спрогнозувати наслідки для українців німецько-радянської окупації 

Польської держави.

4. Включення до СРСР Західної України, Північної Буковини 
та частини Бессарабії
Ó âåðåñíі 1939 ð., êîëè òðèâàëà íіìåöüêî-ïîëüñüêà âіéíà, ðàäÿíñüêà 

ïðîïàãàíäà ãîòóâàëà ãðîìàäñüêó äóìêó äî âêëþ÷åííÿ Çàõіäíîї Óêðàїíè äî 
ñêëàäó ÑÐÑÐ. Ïðåñà îòðèìàëà âêàçіâêó ïîÿñíþâàòè ïîðàçêó ïîëüñüêîї àð-
ìії âíóòðіøíіìè ñóïåðå÷íîñòÿìè Ïîëüñüêîї äåðæàâè, ó ÿêіé ïðèäóøóâà-
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ëèñÿ íàöіîíàëüíі ìåíøèíè. Ðàäÿíñüêі ãàçåòè íàãîëîøóâàëè íà òîìó, ùî
ïðàâëÿ÷і êîëà Ïîëüùі ïåðåòâîðèëè çàõіäíі îáëàñòі Óêðàїíè é Áіëîðóñії íà
«áåçïðàâíó êîëîíіþ, âіääàíó ïîëüñüêèì ïàíàì íà ïîãðàáóâàííÿ». Âíó-
òðіøíüîïîëіòè÷íà ñèòóàöіÿ â Ïîëüùі, îñîáëèâî ïіñëÿ ñìåðòі Þ. Ïіëñóä-
ñüêîãî, ñïðàâäі áóëà ñêëàäíîþ, àëå âîíà íå éøëà â æîäíå ïîðіâíÿííÿ çі 
ñòàëіíñüêèì ðåæèìîì ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçі.

Íà çàéíÿòèõ ×åðâîíîþ àðìієþ òåðèòîðіÿõ ñòâîðþâàëèñÿ òèì÷àñîâі îð-
ãàíè ðàäÿíñüêîї âëàäè. Öå ñóïðîâîäæóâàëîñÿ íåáóâàëîþ ïðîïàãàíäîþ,
ÿêà ïðåäñòàâëÿëà ðàäÿíñüêèé ðåæèì çàõèñíèêîì íàöіîíàëüíèõ і ñîöіàëü-
íèõ іíòåðåñіâ íàñåëåííÿ Çàõіäíîї Óêðàїíè. Ñóâîðà öåíçóðà ïðèçâåëà äî іí-
ôîðìàöіéíîї іçîëÿöії êðàþ âіä çîâíіøíüîãî ñâіòó. Ïðàêòè÷íî âñі
íåêîìóíіñòè÷íі ïîëіòè÷íі ïàðòії é îðãàíіçàöії ðàäÿíñüêà ïðîïàãàíäà îãî-
ëîñèëà áóðæóàçíî-íàöіîíàëіñòè÷íèìè é àíòèíàðîäíèìè. Âîíè áóëè çìó-
øåíі ïðèïèíèòè äіÿëüíіñòü. Çà çàäóìîì ìîñêîâñüêîãî êåðіâíèöòâà, ÿêå
ïðàãíóëî íàäàòè âëàñíіé àãðåñії çàêîííîãî âèðàçó, ïèòàííÿ íîâîãî òåðèòî-
ðіàëüíî-ïðàâîâîãî òà ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîãî óñòðîþ êðàþ ìàëè âèðіøèòè
Íàðîäíі çáîðè Çàõіäíîї Óêðàїíè.

Âèáîðè äî Íàðîäíèõ çáîðіâ ïðèçíà÷åíî íà 22 æîâòíÿ. Ïіäãîòîâêà äî íèõ
âіäáóâàëàñÿ ïіä êîíòðîëåì íîâîї âëàäè. Ðîáèëîñÿ âñå ìîæëèâå, ùîá íå äî-
ïóñòèòè âèñóíåííÿ і ðåєñòðàöіþ ÿê êàíäèäàòіâ ó äåïóòàòè àêòèâіñòіâ ñòà-
ðèõ óêðàїíñüêèõ ïàðòіé òà ïðåäñòàâíèêіâ іíòåëіãåíöії. Òîìó íå âèïàäêîâî
ñåðåä çàðåєñòðîâàíèõ êàíäèäàòіâ ó äåïóòàòè áóëî 98 ÷ëåíіâ ÂÊÏ(á) (òîáòî
ãðîìàäÿí ÑÐÑÐ), 81 êîëèøíіé ÷ëåí ÊÏÇÓ, 51 ïðåäñòàâíèê іíøèõ ïàðòіé,
ðåøòà 1265 îñіá – áåçïàðòіéíі é æîäíîãî ïðåäñòàâíèêà êîëèøíüîї ïîëіòè÷-
íîї åëіòè. Ó êîæíîìó ç 1495 âèáîð÷èõ îêðóãіâ çàðåєñòðîâàíî òіëüêè îäíîãî
êàíäèäàòà, ùî ðîáèëî âèáîðè áåç âèáîðó. Áіëüøіñòü äåïóòàòіâ (áëèçüêî
75 %) ìàëè òіëüêè ïî÷àòêîâó îñâіòó. Ðàäÿíñüêіé âëàäі âäàëîñÿ çàëó÷èòè íà
ñâіé áіê òіëüêè êіëüêîõ âіäîìèõ îñіá: ëіêàðÿ Ì. Ïàí÷èøèíà, ëіòåðàòóðî-
çíàâöÿ é ãîëîâó ÍÒØ Ê. Ñòóäèíñüêîãî, êîìïîçèòîðà Â. Áàð âіíñüêîãî, ïåäà-
ãîãà-íàóêîâöÿ Ï. Ôðàíêà, àêòîðіâ І. Ðóá÷àêà і Î. Íèæàíêіâñüêó.

Ðіøåííÿ Íàðîäíèõ çáîðіâ Çàõіäíîї Óêðàїíè, ÿêі ïðîõîäèëè 26–28 æîâ-
òíÿ 1939 ð. ó ïðèìіùåííі Âåëèêîãî ìіñüêîãî òåàòðó ó Ëüâîâі, áóëè ïåðåä-
áà÷óâàíі. Äåëåãàòè, âèêîíóþ÷è çàçäàëåãіäü âèçíà÷åíó ðîëü, ó âіäêðèòîìó
ãîëîñóâàííі îäíîñòàéíî ïіäòðèìàëè äåêëàðàöії ïðî âñòàíîâëåííÿ ðàäÿí-
ñüêîї âëàäè íà âñіé òåðèòîðії Çàõіäíîї Óêðàїíè і âîçç’єäíàííÿ ç ÓÐÑÐ, ïðî

Особа в історії
Êèðèëî Ñòóäèíñüêèé (1868–1941) – óêðàїíñüêèé ôіëîëîã-
ñëàâіñò і ãðîìàäñüêèé äіÿ÷, äіéñíèé ÷ëåí ÍÒØ, àêàäåìіê
ÂÓÀÍ і ÀÍ ÓÐÑÐ. Ó 1939–1941 ðð. – ïðîôåñîð Ëüâіâ-
ñüêîãî óíіâåðñèòåòó, ïðèçíà÷åíèé ðàäÿíñüêèìè âëàñòÿìè
äåêàíîì ôіëîëîãі÷íîãî ôàêóëüòåòó і ïðîðåêòîðîì óíіâåð-
ñèòåòó. Ó æîâòíі 1939 ð. áóâ îáðàíèé ãîëîâîþ Íàðîäíèõ
çáîðіâ Çàõіäíîї Óêðàїíè, ó 1940 ð. – äåïóòàòîì Âåðõîâíîї
Ðàäè ÓÐÑÐ. Íà öèõ ïîñòàõ óðÿòóâàâ ñâîїìè êëîïîòàííÿ-
ìè áàãàòüîõ óêðàїíöіâ âіä ðåïðåñіé. Ç ïî÷àòêîì íіìåöüêî-
ðàäÿíñüêîї âіéíè ïіä ÷àñ åâàêóàöії â ÷åðâíі 1941 ð. ïðè-
ìóñîâî âèâåçåíèé çі Ëüâîâà. Ïîìåð çà íåç’ÿñîâàíèõ îáñòà-
âèí, çà îäíієþ ç âåðñіé – çàñòðåëåíèé êîíâîїðàìè ïіä ÷àñ
áîìáàðäóâàííÿ ñàíіòàðíîãî ïîїçäà ïîáëèçó Òåðíîïîëÿ.
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íàöіîíàëіçàöіþ áàíêіâ і âåëèêîї ïðîìèñëîâîñòі, êîíôіñêàöіþ çåìåëü ïîìі-
ùèöüêèõ, ìîíàñòèðñüêèõ і âåëèêèõ äåðæàâíèõ óðÿäîâöіâ. Çáîðè îáðàëè 
ïîâíîâàæíó êîìіñіþ, ÿêà âèðóøèëà äî Ìîñêâè. 1 ëèñòîïàäà 1939 ð. íà ñå-
ñії Âåðõîâíîї Ðàäè ÑÐÑÐ áóëî îäíîãîëîñíî óõâàëåíî çàêîí ïðî âêëþ÷åííÿ 
Çàõіäíîї Óêðàїíè äî ñêëàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó і âîçç’єäíàííÿ її ç Óêðàїí-
ñüêîþ ÐÑÐ. Çãіäíî ç ïðîöåäóðîþ çàêîí ïðî ïðèéíÿòòÿ Çàõіäíîї Óêðàїíè äî 
ñêëàäó Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ 14 ëèñòîïàäà îäíîñòàéíî óõâàëèëà é Âåðõîâíà 
Ðàäà ÓÐÑÐ.

Погляд сучасника
Хто були кандидати на депутатів [Народ-

них зборів Західної України]? Це була дуже 
різнорідна публіка. В моїй виборчій окрузі 
кандидатом був якийсь нікому невідомий 
«трудящий». Казали, кам’яничний сторож. 
Жаден комуніст, жаден «клясово усвідомле-
ний», а якийсь Богу духа винен бідолаха. 
Були між кандидатами й наші відомі грома-
дяни, загальношановані й поважні люди. 
Але політичних діячів між ними не було, 
тільки «культурники» – лікарі, мистці тощо. 
Переважна більшість депутатів була з селян 
і робітників. При чому між ними теж трапля-
лися порядні й свідомі люди, але була теж 
наволоч, навіть кримінальні типи. Між депу-
татами було багато жінок.

Західня Україна під большевиками / упоряд. 
М. Рудницька. Нью-Йорк, 1958. С. 57.

р у р

Погляд історика
«Визвольний похід» Червоної армії 

був безсумнівним актом агресії. Однак 
українці і білоруси, на землю яких з за-
ходу прийшла війна, вітали червоно-
армійців, покликаних захистити їхнє 
життя і майно. Ця цілком природна ре-
акція простих людей подавалася як 
моральне виправдання діям сталін-
ського уряду. Приєднання до Радян-
ського Союзу території, на якій
українці і білоруси становили біль-
шість населення, давало можливість 
оголосити про возз’єднання братніх 
народів.

Кульчицький С. Червоний виклик. 
Історія комунізму в Україні від його 
народження до загибелі. Кн. 3. Київ, 

2013. С. 27.

Ó ÷åðâíі 1940 ð., çãіäíî ç ðàäÿíñüêî-íіìåöüêîþ óãîäîþ, Ðàäÿíñüêèé 
Ñîþç îêóïóâàâ Ëèòâó, Ëàòâіþ òà Åñòîíіþ і çìóñèâ Ðóìóíіþ «äîáðîâіëüíî» 
âіäìîâèòèñÿ âіä Áåññàðàáії òà Ïіâíі÷íîї Áóêîâèíè. Іç øåñòè öåíòðàëüíèõ
ïîâіòіâ Áåññàðàáії òà ðàéîíіâ Ìîëäàâñüêîї Àâòîíîìíîї ÐÑÐ ç ïåðåâàæíî 
ìîëäàâñüêèì íàñåëåííÿì áóëî ñòâîðåíî Ìîëäàâñüêó ÐÑÐ. Õîòèíñüêèé ïî-

Делегати Народних зборів 
Західної України. Львів.
26–28 жовтня 1939 р.

Парад Червоної армії у Львові після завершення 
Народних зборів Західної України. 

28 жовтня 1939 р.
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âіò ðàçîì ç Ïіâíі÷íîþ Áóêîâèíîþ óòâîðèëè ×åðíіâåöüêó îáëàñòü ó ñêëàäі
Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ. Äî ÓÐÑÐ óâіéøëè òàêîæ äâà ïіâäåííі ïîâіòè Áåññàðàáії,
ïåðåòâîðåíі íà Іçìàїëüñüêó îáëàñòü. Óíàñëіäîê öèõ ïðèєäíàíü ÷èñåëüíіñòü
íàñåëåííÿ ÓÐÑÐ äîñÿãëà 41,5 ìëí îñіá.

�сторичний  документ
Український народ в колишній польській державі був приречений на вимирання.

Його долею було пригнічення, знищення і грабунок. Польські пани робили все, щоб
р р р у р р р

ополячити українське населення, заборонити навіть саме слово українець…
Українських селян позбавляли землі. Робітникам і службовцям не давали пра-

цювати на фабриках, заводах і в установах. Українців не приймали до навчальних
закладів. Викоріняли рідну мову. Намагались знищити українську культуру…

Та закінчився час пригнічення і безправ’я. Волею всього багатонаціонального ра-
дянського народу, за наказом Радянського уряду Червона Армія звільнила навіки
народ Західної України від влади польських поміщиків і капіталістів.

На вічах, зборах, мітингах він одностайно виявляє непохитну волю влитися в
братню сім’ю народів великого Радянського Союзу та ввійти до складу Української
Радянської Соціалістичної Республіки. Адже тільки в Радянському Союзі, де влада
належить робітникам і селянам, знищено експлуатацію людини людиною, здійснено
взаємну допомогу народів в усіх галузях господарського і суспільного життя…

В Радянському Союзі квітне Українська Радянська Соціалістична Республіка.
Збудовано сотні могутніх заводів та фабрик, на яких працює робітничий клас, що не
знає експлуатації. Зросло і зміцніло українське селянство, яке володіє землею і об-
робляє її найновішою технікою.

Радянська влада і Комуністична партія створили всі умови для розвитку справді
народної української радянської культури.

Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Збірник документів і матеріалів / 
упоряд. М. Панчук (кер.) та ін. Київ, 1994. С. 243–244 (Із Декларації Народних зборів

Західної України про возз’єднання Західної України з Українською Радянською
Соціалістичною Республікою. 27 жовтня 1939 р.).

Запитання і завдання
1. Як відбулося включення до складу СРСР Західної України, Північної Буковини та

частини Бессарабії? Схарактеризуйте настрої та реакцію на це місцевого насе-
лення. Проаналізуйте зміст декларації Народних зборів Західної України від 27 жов-
тня 1939 і підготуйте заключення щодо його правдивості.

2. Поміркуйте в контексті подій 1939  р. про сутність понять «окупація», «приєд-
нання», «возз’єднання». Чому історики стосовно цих подій стверджують, що ідея 
національної єдності України була незалежною від зовнішньої політики Кремля? 
Свою думку обґбб рунтуйте.ґ

З   
   

1. Наведіть аргументи щодо відповідальності нацистського і радянського тоталітарних
режимів за початок Другої світової війни.

2. Підготуйте повідомлення про те, як було втілено на практиці положення пакту Моло-
това–Ріббентропа.

3. Проаналізуйте становище українців у зв’язку з початком Другої світової війни. Визна-
чте національно-політичні дилеми, які в 1939 р. виникли перед українцями.

стторичнний  ддоокумент



Розділ 5. Україна і світ напередодні Другої світової війни...

207

§ 29. «Дивна війна». Поразка Франції

1. Причини «дивної війни». Основні театри воєнних дій 
у Європі в 1939–1940 рр.
Ïàñèâíå ïðîòèñòîÿííÿ íіìåöüêèõ і áðèòàíñüêî-ôðàíöóçüêèõ âіéñüê âіä

âåðåñíÿ 1939 äî òðàâíÿ 1940 ð. íàçâàëè äèâíîþ âіéíîþ. 3 âåðåñíÿ 1939 ð. 
Âåëèêà Áðèòàíіÿ, à ñëіäîì çà íåþ é Ôðàíöіÿ, ïіñëÿ ìàðíèõ ñïðîá ñõèëèòè 
Ãіòëåðà äî ïåðåãîâîðіâ і âèêîíóþ÷è çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä Ïîëüùåþ, îãîëî-
ñèëè Íіìå÷÷èíі âіéíó. Àëå ïåðåõîäèòè â íàñòóï íå ïîñïіøàëè, ïàì’ÿòàþ÷è 
ïðî çàòÿæíі êðèâàâі áîї іç ÷àñіâ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè. Ñîþçíèêè áóëè ãî-
òîâі ðîáèòè ùî çàâãîäíî, àáè òіëüêè íå âåñòè àêòèâíі áîéîâі äії. Âîíè ñïî-
ðóäæóâàëè óêðіïëåííÿ, ãåíøòàáè ðîçðîáëÿëè ïëàíè íàñòóïàëüíèõ
îïåðàöіé і âèñàäêè åêñïåäèöіéíèõ ñèë, óðåøòі-ðåøò ñïðîìîãëèñÿ ïðèñòó-
ïèòè òіëüêè äî åêîíîìі÷íîї áëîêàäè Íіìå÷÷èíè é ÑÐÑÐ.

Âіäðàçó ïіñëÿ îêóïàöії Ïîëüùі Ãіòëåð íàêàçàâ ãåíåðàëàì âåðìàõòó ãî-
òóâàòèñÿ äî áîéîâèõ äіé íà çàõîäі. Àëå ïіñëÿ äåÿêèõ âàãàíü íàñòóï áóëî 
âіäêëàäåíî. Íіìåöüêå êîìàíäóâàííÿ äіéøëî âèñíîâêó, ùî ñòàðèé ïëàí 
íàñòóïó íà Ôðàíöіþ ÷åðåç öåíòðàëüíó Áåëüãіþ (ÿê öå áóëî â 1914 ð.) íå 
âіäïîâіäàє çàâäàííÿì áëèñêàâè÷íîї âіéíè. Çãіäíî ç íîâèì ïëàíîì ãåíåðàëà 
Å. Ìàíøòåéíà ãîëîâíèé óäàð ìàâ âіäáóòèñÿ íà ïіâäíі Áåëüãії – ÷åðåç Àð-
äåííñüêó óùåëèíó â îáõіä ëіíії Ìàæèíî. Àëå íàâіòü ïіñëÿ öüîãî Ãіòëåð ùå 
áàãàòî ðàçіâ âіäêëàäàâ ïî÷àòîê íàñòóïó. Íà ôðàíöóçüêî-íіìåöüêîìó êîð-
äîíі âіäáóâàëèñÿ ëèøå ñïîðàäè÷íі ëîêàëüíі ñóòè÷êè. Àâіàöіÿ âèêîíóâàëà
ïåðåâàæíî ïðîïàãàíäèñòñüêі ðåéäè, ðîçêèäàþ÷è ëèñòіâêè.

Íàðåøòі íàâåñíі 1940 ð. çàòèøøÿ çìіíèëîñÿ àêòèâíèìè äіÿìè. Ó êâіòíі 
íіìåöüêі âіéñüêà âèñàäèëèñÿ â ïîðòàõ Íîðâåãії é âñòóïèëè â Äàíіþ. Áðè-
òàíñüêèé ôëîò âèÿâèâñÿ áåçñèëèì öüîìó ïðîòèñòîÿòè. Ïîêè ãîëîâíі ñèëè 
ôëîòó ìåòðîïîëії ïîëþâàëè çà íіìåöüêèìè âàæêèìè êðåéñåðàìè, íåçíà-
÷íі ñèëè íіìåöüêîãî äåñàíòó çàõîïèëè ìàéæå âñі ñòðàòåãі÷íî âàæëèâі íîð-
âåçüêі ïîðòè. Ïðîòÿãîì ìіñÿöÿ âñÿ òåðèòîðіÿ Íîðâåãії ç її íåçàìåðçàþ÷èìè 
ôіîðäàìè îïèíèëàñÿ â ðóêàõ íіìöіâ. Ó òðàâíі íіìåöüêі ñèëè àòàêóâàëè 
Ôðàíöіþ. Ñìåðòåëüíà çàãðîçà íàâèñëà íàä Áðèòàíієþ. Ó ëèïíі 1940 ð. 
Ãіòëåð ïіäïèñàâ ïëàí îïåðàöії «Ìîðñüêèé ëåâ». Àëå ÷åðåç áðàê òåõíі÷íèõ 

Солдати британського експедиційного 
корпусу й французьких ВПС на лінії 

фронту. Листопад 1939 р.

Британський спостерігач стежить за небом
над Лондоном. 1940 р.
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çàñîáіâ äëÿ ïåðåêèäàííÿ âіéñüê íà îñòðîâè ïî÷àòîê îïåðàöії äîâåëîñÿ ïå-
ðåíîñèòè. Íå âèïðàâäàëè ñïîäіâàíü Ãіòëåðà íі ìàñîâàíі àòàêè áðèòàíñüêèõ
ìіñò ç ïîâіòðÿ, íі àêòèâíіñòü íіìåöüêèõ ëіíіéíèõ êîðàáëіâ і ïіäâîäíèõ
÷îâíіâ â Àòëàíòèöі. Âòðàòè áóëè âåëè÷åçíèìè é îáîïіëüíèìè.

Ðîçãîðòàííÿ íіìåöüêîї àãðåñії çóìîâèëî ïîëіòè÷íі çìіíè â Áðèòàíії: 
Íåâіëà ×åìáåðëåíà íà ïîñàäі ïðåì’єð-ìіíіñòðà çàìіíèâ Âіíñòîí ×åð÷іëëü.
Áóëî çàáîðîíåíî äіÿëüíіñòü ìіñöåâèõ ôàøèñòñüêèõ îðãàíіçàöіé. Áðèòàíöі
âіäíàõîäèëè é òåõíі÷íі ìîæëèâîñòі ïðîòèñòîÿòè íіìåöüêіé àãðåñії. Ñëóæáè
ñïîñòåðåæåííÿ çà äîïîìîãîþ ðàäàðíèõ óñòàíîâîê ñïîâіùàëè àâіàòîðіâ ïðî
íàáëèæåííÿ íіìåöüêèõ áîìáàðäóâàëüíèêіâ, ùî äàâàëî çìîãó âèíèùóâà-
÷àì ïåðåõîïëþâàòè íіìåöüêі àðìàäè ùå íà ïіäñòóïàõ äî Áðèòàíñüêèõ îñò-
ðîâіâ. Íå çäàëèñÿ áðèòàíöі і â áèòâі çà Àòëàíòèêó. Íàâåñíі 1941 ð.
íіìåöüêèé ôëîò ïðèñòóïèâ äî çàñòîñóâàííÿ íîâîї òàêòèêè ïіäâîäíîї âі-
éíè   – òàêòèêè «âîâ÷èõ çãðàé», êîëè ïіäâîäíі ÷îâíè ïåðåéøëè âіä îäèíî÷-
íèõ äî ãðóïîâèõ àòàê íà áðèòàíñüêі êîíâîї, àëå öå íå ðÿòóâàëî íіìåöüêèõ
ìîðÿêіâ âіä çíà÷íèõ âòðàò. À ïіñëÿ òîãî ÿê íà äíî îêåàíó ïіøîâ ãіãàíò-
ñüêèé «Áіñìàðê», íіìåöüêèé ôëîò áóâ çìóøåíèé çíèçèòè àêòèâíіñòü.

Ó 1940 ð. ðîçãîðíóëèñÿ âîєííі äії òàêîæ ó Ñåðåäçåìíîìîð’ї, Ñõіäíіé
Àôðèöі é íà Áàëêàíàõ. Íà öèõ òåðèòîðіÿõ ãîëîâíèì àãðåñîðîì áóëà Іòà-
ëіÿ. Â Àôðèöі ðîçãîðіëàñÿ çàïåêëà іòàëіéñüêî-áðèòàíñüêà âіéíà çà Єãèïåò.
Íà Áàëêàíàõ іòàëіéñüêà àðìіÿ àòàêóâàëà Ãðåöіþ. Іíòåðåñ äî ðåãіîíó, ùî
éîãî âèÿâëÿâ Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, à òàêîæ ïîëіòè÷íі ìàíåâðè ×åð÷іëëÿ 
ùîäî íåéòðàëіçàöії Áîëãàðії, Òóðå÷÷èíè òà Þãîñëàâії, çìóñèëè âòðóòè-
òèñÿ Ãіòëåðà. Ó êâіòíі íіìåöüêі âіéñüêà ðîçãîðíóëè ïîòóæíèé íàñòóï íà
Þãîñëàâіþ і Ãðåöіþ, ÿêі áóëè çìóøåíі êàïіòóëþâàòè. Òîäі áðèòàíñüêі åêñ-
ïåäèöіéíі ñèëè çàëåäâå âñòèãëè åâàêóþâàòèñÿ ç ãðåöüêèõ ïîðòіâ. Íіìåöüêі
ïîçèöії â Ñåðåäçåìíîìîð’ї îñîáëèâî óêðіïèëèñÿ ïіñëÿ çàõîïëåííÿ ç ïîâі-
òðÿ îñòðîâà Êðèò. Àëå ïåðåâàãàìè, ùî їõ çäîáóëà Íіìå÷÷èíà ïіñëÿ çàõî-
ïëåííÿ Áàëêàíñüêîãî ïіâîñòðîâà é îñòðîâà Êðèò, Ãіòëåð íå çìіã
ñêîðèñòàòèñÿ, òàê ñàìî ÿê і óñïіõàìè ãåíåðàëà Å. Ðîììåëÿ â Єãèïòі. Ïіä-
ãîòîâêà äî âіéíè ç ÑÐÑÐ âèìàãàëà çíà÷íîї êîíöåíòðàöії çóñèëü.

Особа в історії
Âіíñòîí ×åð÷іëëü (1874–1965) – áðèòàíñüêèé ïîëіòèê, 
ïðåì’єð-ìіíіñòð Âåëèêîї Áðèòàíії â ðîêè Äðóãîї ñâіòîâîї 
âіéíè. Âèïóñêíèê âіéñüêîâîї àêàäåìії. Ó÷àñíèê àíãëî-
áóðñüêîї âіéíè 1899–1902 ðð., äå ïîòðàïèâ ó ïîëîí, àëå 
çóìіâ âòåêòè. Íàäàëі âіääàâ ïåðåâàãó ïîëіòè÷íіé äіÿëü-
íîñòі, ÿêó ðîçïî÷àâ çі âñòóïó â 1900 ð. äî Êîíñåðâàòèâ-
íîї ïàðòії. Íåîäíîðàçîâî îáіéìàâ ìіíіñòåðñüêі ïîñòè (áóâ 
ìіíіñòðîì òîðãіâëі, âíóòðіøíіõ ñïðàâ, âіéñüêîâèì ìіíі-
ñòðîì, ìіíіñòðîì âіéñüêîâîãî ïîñòà÷àííÿ, ó ñïðàâàõ 
êîëîíіé òà іí.). Ïіñëÿ ïðèõîäó äî âëàäè Ãіòëåðà ÿê äåïó-
òàò ïàðëàìåíòó âèñòóïàâ ïðîòè ïîëіòèêè «óìèðîòâîðåí-
íÿ» íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè. Ïðîòèâíèê óêëàäåííÿ
Ìþíõåíñüêîї óãîäè. Ç òðàâíÿ 1940 ð. – ïðåì’єð-ìіíіñòð Âåëèêîї Áðèòàíії. Îäèí 
ç òâîðöіâ àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії. Íåîäíîðàçîâî çóñòðі÷àâñÿ ç êåðіâíèêàìè 
íàéáіëüøèõ êðàїí ñîþçíèöüêîї êîàëіöії – Ô. Ä. Ðóçâåëüòîì (9 ðàçіâ) і É. Ñòàëі-
íîì (5 ðàçіâ) äëÿ óçãîäæåííÿ ïëàíіâ ñïіëüíîї áîðîòüáè ïðîòè Òðåòüîãî ðåéõó і 
éîãî ñàòåëіòіâ. Ó ïîâîєííèé ïåðіîä æèòòÿ ñòàâ îäíèì ç іäåîëîãіâ «Õîëîäíîї 
âіéíè».
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Погляд історика
Супроти блискавичного завоювання Франції німецький повітряний наступ на 

Британію міг видатись річчю другорядною, проте він виявився однією з найдорож-
чих невдач нацистів… Британська повітряна перемога була вирішальна в трьох ас-
пектах. По-перше, вона забезпечила союзникам неприступну базу... По-друге, 
обернувши Британію на «найнепотопельніший авіаносець світу», перемога поспри-
яла небаченому зростанню військово-повітряних сил союзників, що відіграли голов-
ну роль у війні на Заході. По-третє, на дипломатичному фронті перемога дала мить 
перепочинку, протягом якої нарешті наважились діяти потенційні союзники – англо-
мовні країни… Якби британські повітряні сили не оборонили Великої Британії, США 
ніколи б не втрутились у війну.

Дейвіс Н. Європа. Історія / пер. з англ. П. Таращук. Київ, 2000. С. 1039.

Запитання і завдання
1. Визначте причини і наслідки «дивної війни» в Європі в 1939–1940  рр. Прокомен-

туйте твердження історика про те, що цей період війни був «дивним тільки для 
тих, хто не був безпосередньо втягнений у неї».

2. Використовуючи карту, окресліть головні театри воєнних дій. Поясніть вислів 
«битва за Британію». Поміркуйте про історичне значення цієї битви. Перегляньте 
фільм «Темні часи» (реж. Д. Райт, 2017 р.) та підготуйте відгук про нього.

2. Радянсько-фінська війна
Òðèâàëèé ÷àñ Ôіíëÿíäіÿ é ÑÐÑÐ âåëè ïåðåãîâîðè, ïіä ÷àñ ÿêèõ Ðàäÿí-

ñüêèé Ñîþç âèìàãàâ ïîñòóïèòèñÿ íà éîãî êîðèñòü òåðèòîðіÿìè â ðàéîíі Ëå-
íіíãðàäà òà óçáåðåææÿì Ôіíñüêîї çàòîêè â îáìіí íà áîëîòèñòі é ëіñèñòі 
òåðèòîðії íà ïіâíî÷і. Äëÿ ôіíіâ öå íіÿê íå êîìïåíñóâàëî âòðàòó Âèáîðãà і 
âàæëèâîї îáîðîííîї ëіíії Ìàííåðãåéìà. Íàøòîâõíóâøèñü íà òâåðäó íåïî-
ñòóïëèâіñòü ôіíіâ і ñïèðàþ÷èñü íà ïàêò Ìîëîòîâà–Ðіááåíòðîïà, ðàäÿíñüêå 
êîìàíäóâàííÿ іíñöåíіçóâàëî ïðîâîêàöіþ íà êîðäîíі (çà âçіðöåì Ãëÿéâіöü-
êîї) é ðîçïî÷àëî âіéíó. Íà ñâіòàíêó 30 ëèñòîïàäà 1939 ð. ×åðâîíà àðìіÿ 
àòàêóâàëà ôіíñüêі ïðèêîðäîííі óêðіïëåííÿ. Óãðóïîâàííÿ ðàäÿíñüêèõ 
âіéñüê ñóòòєâî ïåðåâèùóâàëè çà îçáðîєííÿì çáðîéíі ñèëè Ôіíëÿíäії.

Îäíàê âіä ïåðøîãî äíÿ ïîäії ðîçãîðòàëèñÿ íå çà ðàäÿíñüêèì ñöåíàðієì. 
Íà íåçãðàáíі ðàäÿíñüêі ñïðîáè øòóðìóâàòè ëіíіþ Ìàííåðãåéìà ôіíñüêі
âіéñüêà âіäïîâіäàëè ðіøó÷èì îïîðîì. Öå ïðèçâåëî äî òîãî, ùî öіëі ðàäÿí-
ñüêі äèâіçії ïîòðàïëÿëè â îòî÷åííÿ, à áåçïîðàäíі êîìàíäèðè áóëè íåñïðî-
ìîæíі êåðóâàòè âіéñüêàìè, ñîëäàòè â áåçëàääі ðîçáðіäàëèñÿ ïî ëіñàõ і 
áîëîòàõ. Äî êіíöÿ ãðóäíÿ íàñòóï ðàäÿíñüêèõ âіéñüê ïîâíіñòþ çóïèíèâñÿ. 
Çàçíàâ ïîðàçêè é Áàëòіéñüêèé ôëîò. Ñèòóàöіÿ áóëà êàòàñòðîôі÷íà, õî÷ 
áóëî çìіíåíî êåðіâíèöòâî âіéñüêàìè, à íà ïіâíі÷ áåçïåðåðâíèì ïîòîêîì 
íàäõîäèëî îçáðîєííÿ, ñïîðÿäæåííÿ é æèâà ñèëà. Íà ïî÷àòêó 1940 ð. êіëü-
êіñòü ðàäÿíñüêèõ âіéñüê íà ôіíñüêîìó íàïðÿìêó çðîñëà â ÷îòèðè ðàçè âіä 
ïî÷àòêîâîї é äîñÿãëà ìіëüéîíà îñіá.

Ìàëåíüêà Ôіíëÿíäіÿ îïèíèëàñÿ âі÷-íà-âі÷ ç àãðåñîðîì. Âåëèêà Áðèòà-
íіÿ і Ôðàíöіÿ îáìåæóâàëèñÿ îáіöÿíêàìè âèñàäèòè íà ïіâíî÷і äåñàíò, íіÿê 
íå ìîãëè ðîçâ’ÿçàòè òÿæêó äèëåìó – äîïîìàãàòè ÷è íå äîïîìàãàòè. Íîð-
âåãіÿ ïіäêðåñëåíî çáåðіãàëà íåéòðàëіòåò, íàìіð Іòàëії íàäàòè Ôіíëÿíäії äî-
ïîìîãó çáðîєþ âіäðàçó ïåðåïèíèëà Íіìå÷÷èíà. Âіä ïðÿìîї âіéñüêîâîї
ïіäòðèìêè óñóíóëèñÿ é ÑØÀ. Íà äîïîìîãó Ôіíëÿíäії îçáðîєííÿì і äîáðî-
âîëüöÿìè ïðèéøëà ëèøå Øâåöіÿ. Çà òàêèõ óìîâ ó ðåçóëüòàòі äðóãîãî íà-
ñòóïó, ÿêèé âіäáóâñÿ â ëþòîìó, ðàäÿíñüêèì âіéñüêàì öіíîþ ñòðàøíèõ 
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âòðàò òàêè âäàëîñÿ ïðîðâàòè ëіíіþ
Ìàííåðãåéìà. Ðàäÿíñüêі æåðòâè ïå-
ðåâèùóâàëè 100 òèñ. çàãèáëèìè,
ñìåðòåëüíî îáìîðîæåíèìè àáî çíè-
êëèìè áåçâіñòè. Àëå é ôіíñüêі âіé-
ñüêà ïіñëÿ ìàéæå òðüîõ ìіñÿöіâ âіéíè
áóëè âèñíàæåíèìè. Ôіíè âòðàòèëè
áëèçüêî 25 òèñ. ñîëäàòіâ. Íі÷îãî íå
çàëèøàëîñü, ÿê ïîãîäèòèñÿ íà ïåðå-
ãîâîðè.

12 áåðåçíÿ 1940 ð. çà ïîñåðåäíè-
öòâà і ïіä òèñêîì íіìåöüêîї äèïëîìà-
òії ÑÐÑÐ і Ôіíëÿíäіÿ ïіäïèñàëè
ìèðíèé äîãîâіð. Ôіíëÿíäіÿ âòðàòèëà

äåñÿòó ÷àñòèíó òåðèòîðії, äå ìåøêàëî 450 òèñ. îñіá (âîñüìó ÷àñòèíó íàñå-
ëåííÿ êðàїíè). Âîñåíè 1940 ð. Ôіíëÿíäіÿ áóëà çìóøåíà ïðèєäíàòèñÿ äî
«îñі» Ðèì–Áåðëіí–Òîêіî. Àëå é äëÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ìіæíàðîäíі íà-
ñëіäêè âіéíè áóëè òÿæêèìè. Ëіãà Íàöіé âèêëþ÷èëà éîãî çі ñâîїõ ÷ëåíіâ,
óñêëàäíèëèñÿ âіäíîñèíè ìàéæå ç óñіìà єâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè é ÑØÀ.
Çíà÷íîãî çáèòêó äëÿ ïðåñòèæó ÑÐÑÐ çàâäàëî òå, ùî ðàäÿíñüêèé óðÿä ïðî-
âàäèâ çáðîéíó àãðåñіþ âіä іìåíі ìàðіîíåòêîâîãî «ôіíñüêîãî íàðîäíîãî
óðÿäó», ñòâîðåíîãî íèì æå â ïðèêîðäîííîìó ìіñòå÷êó. Äëÿ ôіíіâ їõíÿ ñà-
ìîòíÿ íåðіâíà áîðîòüáà äàëà íåïîâòîðíèé åôåêò çãóðòóâàííÿ íàöії.

Погляд історика
Зимова війна 1939–1940 років між Фінляндією та Совєтським Союзом розпоча-

лася з двох помилок: фінський уряд був переконаний, що Совєтський Союз не на-
паде, а Сталін вважав, що Фінляндія не здатна чинити бодай якийсь відчутний опір.

Іронія історії полягає в тому, що після двадцятилітніх побоювань нападу совєтів
війна заскочила фінів зненацька. Протягом двох тижнів після провалу переговорів у
Москві нічого не відбувалось, і країну охопила атмосфера самозаспокоєння. Уряд
підготувався до тривалого періоду напружених відносин із Совєтським Союзом та
психологічної війни…

Дві дуже різні армії зустрілись на півночі Європи в пору, коли ночі найдовші, а
світловий день триває усього кілька годин. З одного боку стала сучасна механізо-
вана армія великої держави, що мала у своєму розпорядженні майже необмежені
технічні ресурси та невичерпні людські резерви. Їй протистояла когорта дрібних

у у

фермерів та лісорубів, що звикли до важкої праці на сильному морозі та в глибо-
кому снігу. Це були добре вишколені, відносно добре озброєні піхотинці з украй
слабкою артилерією та авіацією…

Фіни, як на фронті, так і в тилу, сприймали Зимову війну як безальтернативну бо-
ротьбу, як захист самого єства своєї нації від агресора. Це породило рідкісне від-
чуття загальнонаціональної єдності.

Вехвіляйнен О. Фінляндія в Другій світовій війні: між Німеччиною і Росією.
Київ, 2010. С. 59, 63, 68.

Запитання і завдання
1. Опишіть причини і перебіг радянсько-фінської (Зимової) війни 1939–1940 рр. Сха-

рактеризуйте результати цієї війни. 
2. Поміркуйте про характер радянсько-фінської війни, її вплив на настрої та свідо-

мість фінського суспільства.

Радянські військовополонені. Січень 1940 р.
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3. Військова поразка Франції. Шарль де Голль і Філіпп Петен
Íàñòóï íіìåöüêèõ âіéñüê íà Ôðàíöіþ ðîçïî÷àâñÿ 10 òðàâíÿ 1940 ð. 

Âіä ïî÷àòêó ôðàíöóçüêі é áðèòàíñüêі âіéñüêà ïåðåñëіäóâàëè íåâäà÷і. Òàí-
êîâèé êîðïóñ íіìåöüêîãî ãåíåðàëà Ã. Ãóäåðіàíà ðóõàâñÿ òàê ñòðіìêî, ïå-
ðåðіçàþ÷è êîìóíіêàöії ñîþçíèõ âіéñüê, ùî òі íàâіòü íå âñòèãëè çàéíÿòè 
áåëüãіéñüêó ñèñòåìó óêðіïëåíü. Äî êіíöÿ òðàâíÿ çíà÷íі ñèëè ñîþçíèêіâ 
(ôðàíöóçüêèõ, áðèòàíñüêèõ і áåëüãіéñüêèõ âіéñüê) îòî÷åíî íàâêîëî ôðàí-
öóçüêîãî ïîðòó Äþíêåðê. Äþíêåðêñüêà åâàêóàöіÿ ïîíàä 330 òèñ. îñіá 
ñòàëà íàéáіëüøîþ ó ñâіòîâіé іñòîðії âіéñüêîâî-ðÿòóâàëüíîþ îïåðàöієþ. 
10 ÷åðâíÿ ôðàíöóçüêèé óðÿä çàëèøèâ Ïàðèæ і âèїõàâ ó Áîðäî. Òîãî-òàêè 
äíÿ ó âіéíó ïðîòè Ôðàíöії âñòóïèëà Іòàëіÿ. 11 ÷åðâíÿ Ïàðèæ áóëî îãîëî-
øåíî «âіäêðèòèì ìіñòîì». Óñþäè ïàíóâàëà ðîçãóáëåíіñòü. 13 ÷åðâíÿ 
ôðàíöóçüêі ïіäðîçäіëè çàëèøèëè ñòîëèöþ, à íàñòóïíîãî äíÿ òóäè âñòó-
ïèëè ñèëè âåðìàõòó. Óðÿä îãîëîñèâ «âіäêðèòèìè» âñі ìіñòà ç íàñåëåííÿì 
áіëüøå ÿê 30 òèñ. ìåøêàíöіâ. Íîâèé ôðàíöóçüêèé óðÿä À. Ô. Ïåòåíà îä-
ðàçó çâåðíóâñÿ äî Áåðëіíà ç ïðîïîçèöієþ ïðî 
ïåðåìèð’ÿ.

Ó ñïðèéíÿòòі áàãàòüîõ ñó÷àñíèêіâ ïîðàçêà 
Ôðàíöії ñòàëà îäíієþ ç òèõ ìîòîðîøíèõ ïî-
äіé, ÿêі ïîçíà÷àþòü êіíåöü öіëîї åïîõè. Ìåíø 
íіæ çà ï’ÿòü òèæíіâ áóëî ïіäêîðåíî äåðæàâó, 
ÿêó âïðîäîâæ òðüîõ ñòîëіòü ââàæàëè 
îäíієþ ç íàéìîãóòíіøèõ. 22 ÷åðâíÿ 1940 ð. ó 
Êîìï’єíñüêîìó ëіñі â òîìó ñàìîìó øòàáíîìó 
âàãîíі, ó ÿêîìó â ëèñòîïàäі 1918 ð. Íіìå÷-
÷èíà ïіäïèñàëà ïåðåìèð’ÿ, ïðåäñòàâíèêè 
ôðàíöóçüêîãî óðÿäó é àðìії ïіäïèñàëè àêò 
ïðî êàïіòóëÿöіþ. Óðÿä Ïåòåíà ïîãîäèâñÿ íà 
ïðèïèíåííÿ îïîðó íà ôðàíöóçüêіé òåðèòîðії, 
à òàêîæ ó êîëîíіÿõ; îêóïàöіþ äâîõ òðåòèí 
ôðàíöóçüêîї òåðèòîðії (âêëþ÷àþ÷è Ïàðèæ) 
íіìåöüêèìè âіéñüêàìè é âіäøêîäóâàííÿ âè-
òðàò íà óòðèìàííÿ îêóïàöіéíîї àðìії; ðîç-
çáðîєííÿ і äåìіëіòàðèçàöіþ ôðàíöóçüêîї
àðìії òà ôëîòó; ïåðåäà÷ó Íіìå÷÷èíі âñüîãî
îçáðîєííÿ і âіéñüêîâîãî ìàéíà; âèïëàòó
êîíòðèáóöії. Ôðàíöóçüêі âіéñüêîâîïîëîíåíі
(1,5 ìëí) çàëèøàëèñÿ â Íіìå÷÷èíі äî ïіäïè-
ñàííÿ ìèðíîãî äîãîâîðó.

Íà íåîêóïîâàíіé ÷àñòèíі Ôðàíöії (ó òàê
çâàíіé âіëüíіé çîíі, ÿêà íå ìàëà âèõîäó äî
Àòëàíòèêè, à òіëüêè äî Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ)
çà  ïðîâàäæåíî ïіä íàöèñòñüêèì ïðîòåêòîðà-
òîì ðåæèì Âіøі. Öåé òåðìіí ïîõîäèòü âіä íà-
çâè ìіñòå÷êà íà ïіâäíі Ôðàíöії, äå â ëèïíі
1940 ð. íà çàñіäàííі Íàöіîíàëüíèõ Çáîðіâ
ïðèéíÿòî ðіøåííÿ ïåðåäàòè âëàäó ïðåì’єð-
ìіíіñòðîâі À. Ô. Ïåòåíó. Âіí ïðîãîëîñèâ ñåáå
ãîëîâîþ ôðàíöóçüêîї äåðæàâè, ñòîëèöåþ
ÿêîї çàìіñòü îêóïîâàíîãî íіìöÿìè Ïàðèæà
ñòàëî ì. Âіøі. Íîâèé ðåæèì ðîçіðâàâ ç òðà-

Продавчиня преси та німецький
офіцер на площі Згоди в Парижі. 

1940 р.

А. Гітлер у Парижі. 1940 р.
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äèöіÿìè «ñâîáîäè, ðіâíîñòі, áðàòåðñòâà», ïîêëàâøè íà íèõ âіäïîâіäàëü-
íіñòü çà ïîñëàáëåííÿ і ïîðàçêó Ôðàíöії. Íîâèìè іäåàëàìè äåðæàâè
ïðîãîëîøåíî «ïðàöþ, ñіì’þ, áàòüêіâùèíó». Ó ðіçíі ïåðіîäè Äðóãîї ñâіòîâîї
âіéíè ðåæèì Âіøі íàìàãàâñÿ ìàíåâðóâàòè ìіæ âіäêðèòîþ êîëàáîðàöієþ ç

Особа в історії
Àíðі Ôіëіïï Ïåòåí (1856–1951) – ôðàíöóçüêèé âіéñüêî-
âèé і ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, ÿêîìó âèïàëî ñòàòè â î÷àõ ôðàí-
öóçіâ ãåðîєì і çðàäíèêîì âîäíî÷àñ. Íàðîäèâñÿ â ñåëÿí-
ñüêіé ñіì’ї. Çäîáóâ âèùó âіéñüêîâó îñâіòó. Ïðîñëàâèâñÿ
ïіä ÷àñ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè, çîêðåìà ó Âåðäåíñüêіé 
áèòâі. Ó 1918 ð. ñòàâ ìàðøàëîì Ôðàíöії. Ó 1934 ð. îáі-
éìàâ ïîñàäó âіéñüêîâîãî ìіíіñòðà. Ó òîé ÷àñ ìàâ âåëè-
÷åçíó ïîïóëÿðíіñòü. 16 ÷åðâíÿ 1940 ð., âіäðàçó ïіñëÿ
îêóïàöії íіìöÿìè Ïàðèæà, ïðèçíà÷åíèé ãîëîâîþ Ðàäè
ìіíіñòðіâ. Àêòèâíî ïðîñóâàâ іäåþ ïåðåìèð’ÿ ç Íіìå÷÷è-
íîþ. 24 æîâòíÿ 1940 ð. çóñòðіâñÿ ç Ãіòëåðîì і ãàðàíòóâàâ òîìó ïîâíó ïіäòðèìêó.
Ç òîãî ÷àñó Ïåòåí êåðóâàâ ïіâäåííîþ ÷àñòèíîþ Ôðàíöії (ïіâíі÷íà áóëà îêóïîâà-
íà). Çàñíîâíèê êîëàáîðàöіîíіñòñüêîãî ðåæèìó Âіøі, ïåðåòâîðèâ Ôðàíöіþ íà
àâòîðèòàðíó äåðæàâó. Ôîðìàëüíî ïðîâîäèâ ïîëіòèêó, ñïðÿìîâàíó íà íàöіîíàëü-
íå âіäðîäæåííÿ êðàїíè, à ôàêòè÷íî äіÿâ ó ðóñëі íіìåöüêèõ іíòåðåñіâ. Ðåæèì ïðî-
òðèìàâñÿ äî 1944 ð., äî çâіëüíåííÿ Ôðàíöії, õî÷à ïіñëÿ ëèñòîïàäà 1942 ð., êîëè
íіìåöüêі âіéñüêà îêóïóâàëè âñþ Ôðàíöіþ, âëàäà Ïåòåíà ñòàëà íîìіíàëüíîþ. Ó 
1945 ð. ñóä âèçíàâ ìàðøàëà âèííèì ó äåðæàâíіé çðàäі é âèíіñ ñìåðòíèé âèðîê, 
ÿêèé íå âèêîíàëè ÷åðåç ïîõèëèé âіê ïіäñóäíîãî, çàìіíèâøè íà äîâі÷íå óâ’ÿçíåííÿ
íà îñòðîâі Éî ó Âàíäåї.

Øàðëü äå Ãîëëü (1890–1970) – ôðàí-
öóçüêèé ïîëіòèê, áðèãàäíèé ãåíåðàë,
ãîëîâíîþ çàñëóãîþ ÿêîãî ââàæàþòü ïîðÿ-
òóíîê ãіäíîñòі Ôðàíöії é ôðàíöóçіâ ïіä 
÷àñ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè. Íàðîäèâñÿ â 
àðèñòîêðàòè÷íіé ñіì’ї. Íàâ÷àâñÿ ó âіé-
ñüêîâіé àêàäåìії â Ñåí-Ñіð. Çãîäîì ñëó-
æèâ ó ïіõîòíîìó ïîëêó, ÿêèì êîìàíäó-
âàâ À. Ô. Ïåòåí. Ó÷àñíèê Ïåðøîї ñâіòî-
âîї âіéíè, ó Âåðäåíñüêіé áèòâі áóâ ïîðà-
íåíèé і ïîòðàïèâ ó ïîëîí. Ó ìіæâîєííèé 
ïåðіîä âèêëàäàâ â àêàäåìії Ñåí-Ñіð, ñëó-
æèâ ó ãåíøòàáі. Âèñòóïàâ çà òåõíі÷íó 

ìîäåðíіçàöіþ àðìії, ñòâîðåííÿ ìîáіëüíèõ òàíêîâèõ і àâіàöіéíèõ ÷àñòèí. Îäèí ç 
ðîçðîáíèêіâ êîíöåïöії «áëèñêàâè÷íîї âіéíè». ×åðåç ðîçáіæíîñòі â ïîãëÿäàõ íà 
ðîçáóäîâó àðìії áóâ çâіëüíåíèé ç ãåíøòàáó і ïðèçíà÷åíèé êîìàíäèðîì ïîëêó â 
Åëüçàñі. Ó 1940 ð., ïіä ÷àñ àãðåñії Íіìå÷÷èíè ïðîòè Ôðàíöії, áóâ ïðèõèëüíèêîì 
ïðîäîâæåííÿ îïîðó çà áóäü-ÿêèõ óìîâ. Ïіñëÿ ïîðàçêè Ôðàíöії â ÷åðâíі 1940 ð.
ç Ëîíäîíà çâåðíóâñÿ äî ñïіââіò÷èçíèêіâ іç çàêëèêîì ïðîäîâæóâàòè áîðîòüáó і íå 
ïіäïîðÿäêîâóâàòèñÿ óðÿäó Âіøі. Ó ñåðïíі 1940 ð. îðãàíіçóâàâ і î÷îëèâ ïàòðіî-
òè÷íèé ðóõ «Âіëüíà Ôðàíöіÿ» (ç ëèïíÿ 1942 ð. – «Ôðàíöіÿ, ÿêà áîðåòüñÿ»). Ïіñ-
ëÿ ñòâîðåííÿ â ÷åðâíі 1943 ð. Ôðàíöóçüêîãî êîìіòåòó íàöіîíàëüíîãî âèçâîëåííÿ 
î÷îëèâ éîãî. Ó ïîâîєííèé ÷àñ, äî êіíöÿ 1960-õ ðîêіâ, áóâ êëþ÷îâîþ ïîëіòè÷íîþ 
ôіãóðîþ Ôðàíöії.

Шарль де Голль зачитує звернення 
«До всіх французів» на радіостанції BBC.

18 червня 1940 р.
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íàöèñòàìè é ñïðîáàìè óíèêíóòè ïðÿìîãî êîíòàêòó ç íàöèñòñüêèì îêóïà-
öіéíèì ðåæèìîì. Öåé ðåæèì, îäíàê, íå áóâ єäèíîþ ïîçèöієþ ôðàíöóçіâ 
ó âіéíі. Íà ÷îëі ðóõó Îïîðó ñòàâ ãåíåðàë Øàðëü äå Ãîëëü.

�сторичний  документ
Лідери, які протягом багатьох років очолюють французькі армії, сформували 

уряд. Цей уряд, виправдовуючись поразкою наших армій, вступив у контакт з воро-
гом, щоб зупинити військові дії… Танки, літаки, тактика німців – усе це стало неспо-
діванкою для наших лідерів і привело їх туди, де вони зараз знаходяться.

Однак чи означає це, що останні слова вже сказано? Невже надія повинна зник-
нути? Невже ця поразка остаточна? Ні!

Повірте, я кажу це знаючи факти, і я кажу вам, що для Франції ще нічого не втра-
чено! Ті засоби, які нас перемогли, можуть допомогти наблизити день перемоги! 
Тому, що Франція не сама! Вона не сама! Вона не сама! За нею стоїть велика імпе-
рія! Вона може об’єднатися з Британською імперією, яка контролює моря і продо-
вжує боротьбу. Вона, так само як Англія, може без будь-яких обмежень 
використовувати потужну промисловість Сполучених Штатів.

Ця війна не обмежується лише територією нашої країни. Результат цієї війни не 
залежить від результату битви за Францію. Це – світова війна. Усі помилки, зволі-
кання, страждання не означають, що у світі немає всіх необхідних засобів для того, 
щоб знищити наших ворогів. Сьогодні нас перемогла механічна сила, завтра ми 
зможемо перемогти за рахунок потужнішої механічної сили. Доля всього світу зале-
жить від цього.

Я, генерал де Голль, перебуваю зараз у Лондоні, я закликаю французьких офі-
церів та солдатів, які знаходяться на британській території, або тих, хто прибуде 
сюди, зі зброєю та без, я закликаю інженерів та робітників, які працюють у галузі вій-
ськової промисловості і які перебувають на території Британії, або прибудуть сюди, 
зв’язатися зі мною.

Із радіозвернення Шарля де Голля «До всіх французів» від 18 червня 1940 р.

Погляд сучасника
12.6.1940… Дорога за Парижем представляла несамовите видовище. Нескін-

ченна вервиця авт, що тягнулася двома, а де-не-де й трьома рядами. Все це на-
пхане постіллю, клунками, валізами, скринями, коробками, клітками з різним 
птаством усередині. Котилося воно поволі, бо якщо з якогось авта втік песик, то авто 
затримувалося, песика ловили і все зупинялося. Коли якась машина ламалася – а 
ламалося їх багато на дорозі, бо якщо постійно їхати на першій швидкості, перегрі-
вається мотор, – все зупинялося. По узбіччях пропихалися велосипедисти і люди, 
які йшли пішки. Усі завантажені клунками і валізами. Використовували все, що мало 
колеса. Якась бабця пхала тачки, навантажені старими меблями, десь в іншому 
місці триколісний велосипед мав спереду коробку. На цій коробці сиділа бабуся і 
тримала на колінах великого пса. Чоловік ледве крутив педалями. І так цілі кіломе-
три, скільки сягне око.

Бобковський А. Війна і спокій. Французький щоденник 1940–1944. Київ, 2007. С. 18–19.

Запитання і завдання
1. Опишіть перебіг подій, які призвели до окупації Франції нацистською Німеччиною. 

Перегляньте фільм «Дюнкерк» (реж. К. Нолан, 2017 р.) і підготуйте відгук на нього.
2. Як у Франції було організовано німецький окупаційний режим? Спираючись на істо-

ричні документи й свідчення сучасників, поміркуйте про настрої, які панували се-
ред французів після взяття Парижа нацистськими військами.

стторичнний  ддоокумент
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4. Вісь «Рим–Берлін–Токіо». Укладення Троїстої угоди
та пакту про нейтралітет між СРСР і Японією
Òåðìіí «äåðæàâè îñі» óâіéøîâ ó ïîëіòè÷íèé âæèòîê òîäі, êîëè éøëîñÿ

âæå íå ïðî âіñü, à òðèêóòíèê. Öå ñòàëîñÿ ïіñëÿ Áåðëіíñüêîãî ïàêòó ìіæ 
Íіìå÷÷èíîþ, ßïîíієþ é Іòàëієþ âіä 27 âåðåñíÿ 1940 ð. Ïàêò çàêðіïëþâàâ
ïîäіë ñâіòó: Єâðîïà é Àôðèêà ìàëè ñòàòè ñôåðîþ ïàíóâàííÿ Íіìå÷÷èíè é
Іòàëії, ñõіäíî-àçіéñüêèé ïðîñòіð – ßïîíії. Äîãîâіð ïåðåäáà÷àâ, ùî ó âè-
ïàäêó íàïàäó áóäü-ÿêîї äåðæàâè, ÿêà íå áåðå ó÷àñòі â єâðîïåéñüêіé âіéíі
òà êèòàéñüêî-ÿïîíñüêîìó êîíôëіêòі, íà îäíó ç òðüîõ ñòîðіí, ùî äîìîâëÿ-
ëèñÿ, âîíè áåðóòü çîáîâ’ÿçàííÿ íàäàâàòè îäíà îäíіé âçàєìíó äîïîìîãó
âñіìà ïîëіòè÷íèìè, ãîñïîäàðñüêèìè é âіéñüêîâèìè çàñîáàìè. Ôàêòè÷íî 
öåé ïàêò îçíà÷àâ îôіöіéíå îôîðìëåííÿ àãðåñèâíîãî áëîêó äåðæàâ (à çãî-
äîì і їõíіõ ñàòåëіòіâ) ç ïðîâіäíîþ ðîëëþ â íüîìó íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè.

Íàéïîõìóðіøі ïåðåäáà÷åííÿ çäіéñíèëèñÿ. Çãîäîì äî Áåðëіíñüêîãî
ïàêòó çàëó÷åíî Óãîðùèíó, Ðóìóíіþ, Ñëîâà÷÷èíó, Áîëãàðіþ, Ôіíëÿíäіþ,
Іñïàíіþ, Òàїëàíä òà іíøі êðàїíè, ùî ñâіä÷èëî ïðî éîãî ñïðÿìîâàíіñòü íà
ðîçãîðòàííÿ àãðåñії é ðîçøèðåííÿ ìàñøòàáіâ ñâіòîâîї âіéíè. Ó âіéñüêî-
âîìó ïëàíі íàéïîòóæíіøèìè äåðæàâàìè «îñі» áóëè Íіìå÷÷èíà òà ßïîíіÿ,
äîäàòêîâî ïîâ’ÿçàíі Àíòèêîìіíòåðíіâñüêèì ïàêòîì 1936 ð. Ç óòâîðåííÿì
òðèñòîðîííüîї «îñі» íàâіòü іòàëіéñüêå іì’ÿ Ðîáåðòî (Roberto) ïіä ÷àñ Äðó-
ãîї ñâіòîâîї âіéíè îòðèìàëî ïðîìîâèñòèé ïîëіòè÷íèé ïіäòåêñò ÿê ñêîðî-
÷åííÿ «Rome–Berlin–Tokyo».

Âіä ëèñòîïàäà 1940 ð. ìіæ Íіìå÷÷èíîþ і ÑÐÑÐ âåëèñÿ òàєìíі ïåðåãî-
âîðè ïðî ïðèєäíàííÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó äî «äåðæàâ îñі». Ïëàíóâàëîñÿ
ïіäïèñàííÿ íîâîãî äîêóìåíòà ïðî ðîçïîäіë ñâіòó ìіæ ÷îòèðìà äåðæàâàìè.
Ïèòàííÿ ïðî ïðèєäíàííÿ îáãîâîðþâàëè ïіä ÷àñ âіçèòó Ìîëîòîâà äî Áåð-
ëіíà 12–13 ëèñòîïàäà. Ó ñòîëèöі Ðåéõó âіí ìàâ çóñòðі÷ ç Ðіááåíòðîïîì і
Ãіòëåðîì, óòіì äîìîâèòèñÿ íå âäàëîñÿ. Ó Áåðëіíі Ìîëîòîâ òðèìàâñÿ õî-
ëîäíî, çâåðõíüî і íåïðèñòóïíî – òàê, íіáè éîìó íàêàçàëè âèïðîáóâàòè
ìåæі íіìåöüêîãî òåðïіííÿ. Ñòàëіí âèìàãàâ áіëüøå, íіæ Ãіòëåð ìіã äàòè,
çîêðåìà ìîæëèâîñòі âіéñüêîâîãî êîíòðîëþ çà ïðîòîêàìè Áîñôîð і Äàðäà-
íåëëè, âіäíåñåííÿ äî ñôåðè âïëèâó ÑÐÑÐ óñієї Ðóìóíії.

Îäíî÷àñíî ç ïåðåãîâîðàìè ïðî ïðèєäíàííÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó äî Áåð-
ëіíñüêîãî ïàêòó â Áåðëіíі ðîçïî÷àëè ðîçðîáêó ïëàíó «Áàðáàðîññà» ïðîòè 
ÑÐÑÐ. Ñîþçíèêè ñòàâàëè âîðîãàìè. Ïіñëÿ âåëè÷åçíèõ òåðèòîðіàëüíèõ

íàäáàíü ó Єâðîïі, äîñÿãíóòèõ ìіíі-
ìàëüíèì êîøòîì, äëÿ íіìåöüêîї
åêñïàíñії çàëèøàâñÿ îäèí íàïðÿì – 
Ðàäÿíñüêèé Ñîþç. Óñâіäîìëþþ÷è
öþ íåáåçïåêó, Ñòàëіí áóâ çìóøåíèé
âіäêèíóòè âñі óìîâè, ÿêі Ìîñêâà
ñòàâèëà Òîêіî, і ïåðåêîíàòè ÿïîí-
öіâ óêëàñòè ïàêò ïðî íåéòðàëіòåò.
Öå âіäáóëîñÿ 13 êâіòíÿ 1941 ð. Ïàêò
ìàâ äіÿòè ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîêіâ.
Îáèäâі êðàїíè çîáîâ’ÿçóâàëèñÿ çáå-
ðіãàòè íåéòðàëіòåò, ÿêùî îäíà ÷è 
іíøà ñòàíå îá’єêòîì âîðîæèõ äіé 
іíøèõ äåðæàâ. Íі ïðî çîíè âïëèâó,
íі ïðî ïîçèöіþ ÑÐÑÐ ùîäî Êèòàþ â
öüîìó äîãîâîðі íå çãàäóâàëîñÿ.

Під час укладення Берлінського пакту.
27 вересня 1940 р.
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Запитання і завдання
1. Опишіть обставини укладення Берлінського пакту 1940 р., який сформував союз-

ницьку «вісь» (а по суті, політичний трикутник) Рим–Берлін–Токіо.
2. Поміркуйте, чому Радянський Союз формально не приєднався до «держав осі», об-

межившись пактом про нейтралітет з Японією?

5. Німецько-радянська співпраця в економічній 
і військовій сферах
Çà êіëüêà äíіâ äî óêëàäåííÿ ïàêòó ïðî íåíàïàä, 19 ñåðïíÿ 1939 ð., ìіæ 

ÑÐÑÐ і Íіìå÷÷èíîþ áóëî ïіäïèñàíî òîðãîâî-êðåäèòíó óãîäó. Âîíà áóëà 
íіáè ïðåëþäієþ äî øèðîêîї ãîñïîäàðñüêîї óãîäè âіä 11 ëþòîãî 1940 ð. 
Ó ìіíіñòåðñòâі ãîñïîäàðñòâà Íіìå÷÷èíè áóëî ñòâîðåíî ñïåöіàëüíå óïðàâ-
ëіííÿ ïî íіìåöüêî-ðàäÿíñüêîìó ãîñïîäàðñüêîìó îáîðîòó. Íіìåöüêі äіëîâі
êîëà ïðèõèëüíî ñïðèéíÿëè ðîçøèðåííÿ òîðãіâëі é îáìіíó іç ÑÐÑÐ. Ïî-
ñòàâêè íіìåöüêîãî ïðîìèñëîâîãî îáëàäíàííÿ і ìàøèí Ðàäÿíñüêèé Ñîþç 
îïëà÷óâàâ ñèðîâèíîþ, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè ïðîäóêòàìè і çîëîòîì.

Ó 1939–1940 ðð. îñîáëèâî âàæëèâèìè äëÿ Íіìå÷÷èíè áóëè ïîñòàâêè ç 
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ñòðàòåãі÷íîї ñèðîâèíè, áî âîíè äàâàëè çìîãó äîëàòè 
áðèòàíñüêó åêîíîìі÷íó áëîêàäó. Òîäі áóëî óêëàäåíî íåáà÷åíі çà ìàñøòà-
áàìè óãîäè íà ïîñòàâêè äî Íіìå÷÷èíè áàâîâíè, çåðíà, íàôòè. Îáèäâі ñòî-
ðîíè íàãîëîøóâàëè, ùî öÿ ñïіâïðàöÿ íå ìàє êîí’þíêòóðíîãî òèì÷àñîâîãî
õàðàêòåðó, à ñïðÿìîâàíà â ìàéáóòíє. Ñòàëіíñüêèé ðåæèì ãîëîâíó çàãðîçó 
äëÿ ñåáå áà÷èâ ó ñîöіàë-äåìîêðàòії, à íіìåöüêèõ íàöіîíàë-ñîöіàëіñòіâ (íà-
öèñòіâ) óâàæàâ öіëêîì ìîæëèâèì äëÿ êîìóíіñòіâ ñîþçíèêîì. Íіìåöüêà
ïðåñà íàãîëîøóâàëà íà âàæëèâîñòі ïðîñòîðîâî-åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí ìіæ 
Íіìå÷÷èíîþ і ÑÐÑÐ. Óñå öå ïîâ’ÿçóâàëîñÿ ç ïîáóäîâîþ íîâîї Єâðîïè, äå 
íà çìіíó òðàäèöіéíîìó ëіáåðàëіçìó Áðèòàíії òà Ôðàíöії ïðèéäå ñîöіàëіçì
ó éîãî íàöіîíàë-ñîöіàëіñòè÷íіé іíòåðïðåòàöії.

Íàöèñòè íå çàïðîøóâàëè ÑÐÑÐ ó ñâіé ñîöіàëіçì, àëå ïðàãíóëè âèêîðèñ-
òàòè éîãî ðåñóðñè. Éøëîñÿ íå òіëüêè ïðî ïîñòàâêè äî Íіìå÷÷èíè ñèðî-
âèíè é ïðîäîâîëüñòâà, à é ïðî ïîñëóãè ðàäÿíñüêîї ñòîðîíè äëÿ çàêóïіâåëü 
ó òðåòіõ êðàїíàõ і òðàíñïîðòóâàííÿ äî Íіìå÷÷èíè, çîêðåìà é ç âëàñíîї òå-
ðèòîðії, ñòðàòåãі÷íîї ñèðîâèíè, ÿêîї ïîòðåáóâàëà íіìåöüêà âіéñüêîâà åêî-
íîìіêà. Âіä óêëàäåííÿ ïàêòó Ìîëîòîâà–Ðіááåíòðîïà é äî ïî÷àòêó 
íіìåöüêî-ðàäÿíñüêîї âіéíè іç ÑÐÑÐ äî Íіìå÷÷èíè ïîñòàâëåíî âåëèêі îá-
ñÿãè íàôòè, ìàðãàíöåâîї ðóäè, ìіäі, íіêåëþ, áàâîâíè-ñèðöþ, ëіñîìàòåðіà-
ëіâ, ëüîíó, õðîìîâîї ðóäè, àçáåñòó, ôîñôàòó, ïëàòèíè, çåðíà. Â îáìіí íà 
ñèðîâèíó é ïîñåðåäíèöüêі ôóíêöії ðàäÿíñüêå êåðіâíèöòâî äîìàãàëîñÿ âіä 
Íіìå÷÷èíè ïîñòàâîê îáëàäíàííÿ é çáðîї. Ðàäÿíñüêі іíæåíåðè ïîáóâàëè íà 
àâіàöіéíèõ çàâîäàõ Ìåññåðøìіòòà, Þíêåðñà, Õåéíêåëÿ.

Òðèâàëî é ïîëіòè÷íå ðàäÿíñüêî-íіìåöüêå ñïіâðîáіòíèöòâî. Ðàäÿíñüêå êå-
ðіâíèöòâî ùîðàçó âіòàëî íіìåöüêèé óðÿä ç íîâèìè çàâîþâàííÿìè. Ãåñòàïî 
âèäàíî ñîòíі íіìåöüêèõ òà àâñòðіéñüêèõ ãðîìàäÿí – àíòèôàøèñòіâ і êîìó-
íіñòіâ, ÿêі øóêàëè ïðèòóëêó â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçі. Íàòîìіñòü ãåñòàïіâöі, 
çãіäíî ç äîìîâëåíîñòÿìè, âèäàâàëè ÍÊÂÑ ïðîòèâíèêіâ ðàäÿíñüêîї âëàäè. 
Êóëüìіíàöіéíèì ïóíêòîì ñòàâ âіçèò Ìîëîòîâà äî Áåðëіíà â ëèñòîïàäі 
1940 ð. і éîãî ïåðåãîâîðè ïðî ìîæëèâіñòü ïðèєäíàííÿ ÑÐÑÐ äî Òðîїñòîãî 
ïàêòó Íіìå÷÷èíè, Іòàëії òà ßïîíії. Òàê ñàìî â óíіñîí ïðàöþâàëà íàöèñòñüêà 
é ðàäÿíñüêà ïðîïàãàíäà. Âіéíó Ôðàíöії òà Âåëèêîї Áðèòàíії ç Íіìå÷÷èíîþ 
ïðåäñòàâëÿëè ÿê іìïåðіàëіñòè÷íó é çàêëèêàëè áðèòàíñüêèõ і ôðàíöóçüêèõ
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ðîáіòíèêіâ âèñòóïàòè ïðîòè ñâîїõ óðÿäіâ. І íàâïàêè, Íіìå÷÷èíó çîáðàæàëè
íå àãðåñîðîì, à æåðòâîþ ôðàíöóçüêîї é áðèòàíñüêîї àãðåñії.

Íіìåöüêî-ðàäÿíñüêà ñïіâïðàöÿ â åêîíîìі÷íіé і âіéñüêîâіé ñôåðàõ ó
1939–1941 ðð. äîêîðіííî çìіíèëà ñïіââіäíîøåííÿ ñèë ìіæ îáîìà äåðæà-
âàìè. ßêùî â 1939 ð. Íіìå÷÷èíà íå ìàëà ìîæëèâîñòі âîþâàòè іç ÑÐÑÐ,
îñêіëüêè іìïîðòóâàëà 100 % íàôòè, 90 % îëîâà, 80 % êàó÷óêó, 50 % 
ñâèíöþ, òî â 1941 ð. ìàéæå âñі ðåñóðñè Єâðîïè áóëè â її ðîçïîðÿäæåííі.
Ðàäÿíñüêі ïîñòàâêè ñòðàòåãі÷íîї ñèðîâèíè é îêóïàöіÿ çíà÷íîї ÷àñòèíè Єâ-
ðîïè äàëà çìîãó ãіòëåðіâñüêіé Íіìå÷÷èíі âäâі÷і çáіëüøèòè åêîíîìі÷íі
ìîæëèâîñòі. Êîëè Ãіòëåð ñòàâ ãîñïîäàðåì êîíòèíåíòàëüíîї Єâðîïè, ñîþç-
íèöüêі âіäíîñèíè çі Ñòàëіíèì âòðàòèëè äëÿ íüîãî öіííіñòü.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте німецько-радянську співпрацю в економічній і військовій сферах у 

1939–1941 рр. Які цілі мали на меті уряди Німеччини й СРСР, коли розгортали цю
співпрацю?

2. Поміркуйте про наслідки економічного й військового співробітництва гітлерівської 
Німеччини й сталінського Радянського Союзу. 

З   
   

1. Використовуючи карту, опишіть перебіг Другої світової війни в 1939–1941 рр. Ви-
значте основні театри воєнних дій у той час. 

2. Наведіть факти, що відображають німецько-радянську співпрацю в 1939–1941 рр.
Аргументуйте твердження про союзницькі відносини між гітлерівською Німеччиною і
Радянським Союзом під орудою Сталіна. 

3. Наведіть аргументи щодо відповідальності тоталітарних режимів за розгортання
Другої світової війни. Поміркуйте, що мав на увазі історик, коли написав: «Європа,
здавалося, нестримно ставала царством зла, котре, немов насміхаючись з усякої
надії, у Москві навіть тріумфально прийняло форму добра, видаючи себе за нього»
(А. Граціозі).

§ 30. Радянізація західних областей України

1. Адміністративно-територіальна реформа. 
Радянські партійні та громадські організації
«Íàñ âèçâîëèëè, і íåìà íà òå ðàäè», – öÿ іðîíі÷íà ôðàçà êîìïîçèòîðà 

Ñòàíіñëàâà Ëþäêåâè÷à ñòàëà õðåñòîìàòіéíîþ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè çìіí âî-
ñåíè 1939 ð. Ïіñëÿ ïðèєäíàííÿ Çàõіäíîї Óêðàїíè äî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó,
ÿêå âіäáóëîñÿ íà ïіäñòàâі ïàêòó Ìîëîòîâà–Ðіááåíòðîïà, íîâà âëàäà ðîçïî-
÷àëà â êðàї ïðèñêîðåíå çàïðîâàäæåííÿ ïîðÿäêіâ, ÿêі іñíóâàëè â ÑÐÑÐ.
Öåé ïðîöåñ íàçèâàþòü ðàäÿíіçàöієþ. Çà ðàäÿíñüêèì çðàçêîì óíіôіêîâóâà-
ëîñÿ ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íå é åêîíîìі÷íå æèòòÿ, çîêðåìà áóëî âñòàíîâëåíî
îäíîïàðòіéíó ïîëіòè÷íó ñèñòåìó ç ìîíîïîëієþ êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії íà
äåðæàâíó âëàäó òà îñîáëèâèìè ôóíêöіÿìè êàðàëüíèõ îðãàíіâ; çäіéñíåíî
íàöіîíàëіçàöіþ ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ і áàíêіâ, êîíôіñêàöіþ ïîìі-
ùèöüêèõ çåìåëü.

Ó ãðóäíі 1939 ð. ïðîâåäåíî àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíó ðåôîðìó:
ïîëüñüêèé âîєâîäñüêèé óñòðіé ëіêâіäîâàíî é óòâîðåíî Âîëèíñüêó, Äðîãî-
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áèöüêó, Ðîâåíñüêó, Ëüâіâñüêó, Ñòàíіñëàâñüêó і Òåðíîïіëüñüêó îáëàñòі â 
ñêëàäі ÓÐÑÐ. Ìèêèòà Õðóùîâ, òîäі ïåðøèé ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏ(á)Ó, íàïîëÿ-
ãàâ íà òîìó, àáè ïіâíі÷íå Ïîëіññÿ ç Áðåñòîì òåæ ïåðåäàëè Óêðàїíі, îäíàê 
Ñòàëіí âèðіøèâ âіäíåñòè öі òåðèòîðії äî Áіëîðóñüêîї ÐÑÐ. Íîâèé àäìіíі-
ñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèé ïîäіë çàâåðøåíî íà ïî÷àòêó 1940 ð. Çàìіñòü ïî-
âіòіâ і âîëîñòåé ñòâîðåíî ðàéîíè, êіëüêàíàäöÿòü ìіñò âèäіëåíî â îáëàñíå 
ïіäïîðÿäêóâàííÿ, çãîäîì âèçíà÷åíî é òåðèòîðії ñіëüñüêèõ ðàä. Çàìіñòü 
òèì÷àñîâèõ îðãàíіâ âëàäè çàïðîâàäæóâàëè âèêîíàâ÷і êîìіòåòè îáëàñíèõ,
ðàéîííèõ і ñіëüñüêèõ ðàä äåïóòàòіâ òðóäÿùèõ. Âèêîíêîìè ñòâîðþâàëè áåç 
ñàìèõ ðàä, îñêіëüêè âèáîðè äî ìіñöåâèõ ðàä âіäáóëèñÿ ùîéíî â ãðóäíі 
1940 ð. Öå ñâіä÷èëî, ùî ñòâîðåííÿ íîâèõ âëàäíèõ ñòðóêòóð íå çàëåæàëî 
âіä âîëі íàñåëåííÿ, à áóëî ëèøå äîäàòêîì êîìïàðòіéíèõ îðãàíіâ.

Âàæåëі âëàäè áóëî çîñåðåäæåíî íå â ðàäàõ. Ïîëіòè÷íèìè öåíòðàìè 
óïðàâëіííÿ ñòàëè îáëàñíі, ðàéîííі é ìіñüêі êîìіòåòè ïàðòії. Їõíÿ âëàäà 
íàä ñóñïіëüñòâîì áàçóâàëàñÿ íà ìåðåæі ïàðòіéíèõ îñåðåäêіâ ïðîìèñëîâèõ
ïіäïðèєìñòâ і óñòàíîâ òà íîìåíêëàòóðі, òîáòî ïðèçíà÷åíèõ ïàðòîðãàíàìè 
ïîñàäîâöÿõ. Êіëüêіñòü ÷ëåíіâ ïàðòії çðîñòàëà çà ðàõóíîê âіäðÿäæåíèõ íà 
ðîáîòó «óïîâíîâàæåíèõ» і ñïåöіàëіñòіâ çі ñõіäíèõ ðàéîíіâ ÑÐÑÐ, à òàêîæ 
äåìîáіëіçîâàíèõ ÷åðâîíîàðìіéöіâ. Äî ñåðåäèíè 1941 ð. ó çàõіäíèõ îáëàñ-
òÿõ íàëі÷óâàëîñÿ 37 òèñ. ÷ëåíіâ і êàíäèäàòіâ ó ÷ëåíè ÂÊÏ(á). Ñåðåä ìî-
ëîäі ðàäÿíñüêà âëàäà çàîõî÷óâàëà ñòâîðåííÿ êîìñîìîëüñüêèõ і ïіîíåðñüêèõ 
îðãàíіçàöіé. Îäíàê ÷åðåç âіäêèäàííÿ ðåëіãії, íàðîäíèõ òðàäèöіé і ïðîïà-
ãàíäó êîìóíіñòè÷íèõ äîãì їõíіé àâòîðèòåò áóâ íèçüêèì.

Íîâі äëÿ çàõіäíîóêðàїíñüêèõ òåðåíіâ ðàäÿíñüêі ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії
ôàêòè÷íî áóëè ôіëіÿìè ïàðòіéíî-äåðæàâíèõ îðãàíіâ, їõíіìè äîäàòêàìè.
Íà ïіäïðèєìñòâàõ áóëî ñòâîðåíî ïðîôñïіëêè ðàäÿíñüêîãî òèïó. Íà âіä-
ìіíó âіä òðàäèöіéíîãî ïðèíöèïó âіëüíîãî âèáîðó íîâі ïðîôñïіëêè ôîðìó-
âàëèñÿ ç âåðõó äî íèçó çà âèðîáíè÷î-ãàëóçåâèì ïðèíöèïîì. À ç îãëÿäó íà 
àãðàðíó ñïðÿìîâàíіñòü åêîíîìіêè ðåãіîíó áіëüøіñòü éîãî íàñåëåííÿ (ñå-
ëÿíñòâà) íå ìîãëà áóòè îõîïëåíà ñïіë÷àíñüêèì ÷ëåíñòâîì, îñêіëüêè ïðîô-
ñïіëîê ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ âèðîáíèêіâ ó ÑÐÑÐ âçàãàëі íå іñíóâàëî. 
Äіÿëüíіñòü ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé æîðñòêî ðåãëàìåíòóâàëàñÿ.

Óñі âàæëèâі ïîñàäè íîâîї ïàðòіéíî-äåðæàâíîї àäìіíіñòðàöії çàéìàëè 
ïðàöіâíèêè, ùî ïðèáóëè çі ñõіäíèõ îáëàñòåé ÓÐÑÐ, à òàêîæ ç ÐÐÔÑÐ çà 
ñêåðóâàííÿì öåíòðàëüíèõ ïàðòіéíèõ îðãàíіâ, âñåñîþçíèõ і ðåñïóáëіêàí-
ñüêèõ íàðêîìàòіâ. Ñåðåä «óïîâíîâàæåíèõ» ïåðåâàæàëè ìàëîêîìïåòåíòíі
îñîáè, çàãàëüíà îñâіòà ÿêèõ ïåðåâàæíî íå ïåðåâèùóâàëà ðіâåíü ñåðåäíüîї
øêîëè. Òðàïëÿëîñÿ, ùî â íîâі îáëàñòі ñêåðîâóâàëè êàäðè, ÿêі ñêîìïðîìå-
òóâàëèñÿ і âіä ÿêèõ ïðàãíóëè çâіëüíèòèñÿ. Çíà÷íà ÷àñòèíà ïðèїæäæèõ êå-
ðіâíèêіâ íå çíàëà çâè÷àїâ і òðàäèöіé ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ àáî áóëà 
íàëàøòîâàíà äî íüîãî óïåðåäæåíî âîðîæå. Ôîðìóâàííÿ êåðіâíèõ êàäðіâ ç 
ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ âіäáóâàëîñÿ ïåðåâàæíî ç îñіá ïðîëåòàðñüêîãî ïîõî-
äæåííÿ, òàê çâàíèõ âèñóâàíöіâ, ÿêі íå ìàëè ñïåöіàëüíîї îñâіòè é çàìіñòü 
ïðèéìàòè ñàìîñòіéíі ðіøåííÿ ïîñòіéíî âèìàãàëè âêàçіâîê çãîðè.

Запитання і завдання
1. Використовуючи карту, опишіть адміністративно-територіальну реформу, про-

ведену радянською владою в Західній Україні наприкінці 1939  р. Поміркуйте про 
мету цієї реформи.

2. Поясніть, як було організовано систему управління в західноукраїнських областях 
у 1939–1941 рр. 
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2. «Націоналізація» промисловості. Економічні та соціальні 
зміни в сільському господарстві
Åêîíîìіêó áóëî óâіãíàíî â ìåæі êîìàíäíî-àäìіíіñòðàòèâíîї ñèñòåìè é 

ïіäïîðÿäêîâàíî ïðàâèëàì òîòàëіòàðíîãî ðåæèìó. Ðàäÿíñüêà âëàäà íàöіî-
íàëіçóâàëà áàíêè, ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà, ìàéñòåðíі, ïåðóêàðíі, ãîòåëі,
ëàçíі, áіëüøіñòü ìàãàçèíіâ. Ôîðìàëüíî íàöіîíàëіçàöіþ ïðîâîäèëè çãіäíî ç
ðіøåííÿì Íàðîäíèõ çáîðіâ, ôàêòè÷íî – ç ïðèõîäîì ×åðâîíîї àðìії, àëå
ðîçìàõó âîíà íàáóëà ïіñëÿ ðіøåííÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) ó ãðóäíі 1939 ð. Çîâíі öÿ 
ïðîöåäóðà іíêîëè ñòâîðþâàëà âèäèìіñòü íàðîäíîãî âîëåâèÿâëåííÿ, áî ñïè-
ðàëàñÿ íà óõâàëè çàãàëüíèõ çáîðіâ ðîáіòíèêіâ. Êîíòðîëü çà õîäîì íàöіî-
íàëіçàöії çäіéñíþâàëè ïàðòіéíі îðãàíè. Óñüîãî áóëî íàöіîíàëіçîâàíî
áіëüøå ÿê 2 òèñ. ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ.

Äî êâіòíÿ 1940 ð. áóëî çàâåðøåíî ëіêâіäàöіþ êîëèøíüîї áàíêіâñüêî-ôі-
íàíñîâîї ñèñòåìè. Ãðîøîâà ðåôîðìà, çäіéñíåíà 21 ãðóäíÿ 1939 ð., ïðèïè-
íèëà îáіã ïîëüñüêîãî çëîòîãî. Âîíà ôàêòè÷íî çíåöіíèëà çàîùàäæåííÿ
íàñåëåííÿ. Óñі çëîòі, ÿêі çíàõîäèëèñÿ â áàíêàõ і îùàäíèõ êàñàõ, îáìіíþ-
âàëè íà êàðáîâàíöі çà ñïіââіäíîøåííÿì 1 : 1, àëå íå áіëüøå ÿê 300 çëîòèõ,
ùî çà ðàäÿíñüêèìè ìіðêàìè ñòàíîâèëî ïðèáëèçíî ìіñÿ÷íó çàðïëàòó íåêâà-
ëіôіêîâàíîãî ðîáіòíèêà. Ó äåðæàâíó âëàñíіñòü ïåðåéøëî áіëüøå ÿê 400 áàí-
êіâ і áëèçüêî 1,5 òèñ. ôіíàíñîâî-êðåäèòíèõ óñòàíîâ.

Íàöіîíàëіçàöіÿ äàëà çìîãó ñòâîðèòè іëþçіþ ñîöіàëüíîї ñïðàâåäëèâîñòі,
çîêðåìà ïîäîëàòè áåçðîáіòòÿ, ïіäâèùèòè çàðîáіòíó ïëàòó ðîáіòíèêіâ і ñëóæ-
áîâöіâ, ðîçãîðíóòè æèòëîâå áóäіâíèöòâî, íàäàòè áåçêîøòîâíó îñâіòó é ëіêó-
âàííÿ. Àëå âîäíî÷àñ âîíà âèÿâèëà ïðîáëåìè ñîöіàëіñòè÷íîї åêîíîìіêè:
íèçüêó åôåêòèâíіñòü äåðæàâíèõ ïіäïðèєìñòâ, íåçáàëàíñîâàíіñòü ïîïèòó é
ïðîïîçèöії òà íåçàäîâіëüíó ÿêіñòü ïðîäóêöії. Âіäñóòíіñòü ó ðîáіòíèêіâ і ñïå-
öіàëіñòіâ ìàòåðіàëüíèõ ñòèìóëіâ äî ïðàöі âëàäà íàìàãàëàñÿ êîìïåíñóâàòè
ñîöіàëіñòè÷íèì çìàãàííÿì, ÿêå âіä ïî÷àòêó äèñêðåäèòóâàëî áàçîâі åêîíî-
ìі÷íі çàñàäè é ïåðåòâîðèëîñÿ íà çàñіá àäìіíіñòðàòèâíîãî ïðèìóñó äî ïðàöі.

Ïіä ãàñëîì áîðîòüáè ç «êëàñîâî âîðîæèìè åëåìåíòàìè» ç ðîáîòè óñó-
âàëè ìіñöåâèõ ñïåöіàëіñòіâ, êîëèøíіõ âëàñíèêіâ ïіäïðèєìñòâ і êâàëіôіêî-
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âàíèõ óïðàâëіíöіâ. Íàñàìïåðåä öå òîðêíóëîñÿ ôàõіâöіâ ïîëüñüêîї
íàöіîíàëüíîñòі, ÿêі ïðàöþâàëè íà ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ і çàëіçíè÷-
íîìó òðàíñïîðòі. Äëÿ êåðіâíèöòâà íàöіîíàëіçîâàíèìè ïðîìèñëîâèìè
îá’єêòàìè ïðèçíà÷èëè ðîáіòíèêіâ. Íå âîëîäіþ÷è íåîáõіäíîþ ôàõîâîþ ïіä-
ãîòîâêîþ і ìîæëèâîñòÿìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñàìîñòіéíèõ ðіøåíü, òàêі âèñó-
âàíöі ñòàâàëè ïðèõèëüíèêàìè íàðàä, âіä÷óâàëè ïîòðåáó â іíñòðóêöіÿõ і 
öèðêóëÿðàõ «çâåðõó», ùîá çíÿòè іç ñåáå âіäïîâіäàëüíіñòü.

Äîêîðіííèõ çìіí çàçíàëî ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî. Àáè çäîáóòè ïіäòðèìêó 
ñåëÿíñòâà, íîâà âëàäà çà ëі÷åíі òèæíі (ùå â ãðóäíі 1939 ð.) êîíôіñêóâàëà 
çåìëþ ïîìіùèêіâ, ìîíàñòèðіâ, êîëèøíіõ äåðæàâíèõ ñëóæáîâöіâ. Ñåëÿíè 
îäåðæàëè â êîðèñòóâàííÿ ïîíàä ìіëüéîí ãåêòàðіâ çåìëі, äåñÿòêè òèñÿ÷ êî-
íåé і êîðіâ. Ïåðåäà÷à çåìëі, õóäîáè, íàñіííÿ, ðåìàíåíòó ñåëÿíàì ðîçãëÿ-
äàëàñÿ âëàäîþ ëèøå ÿê ïåðåõіä äî «ñîöіàëіñòè÷íèõ ïåðåòâîðåíü» ó 
ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, ÿêі ïåðåäáà÷àëè ëіêâіäàöіþ ïðèâàòíîї âëàñíîñòі
íà çåìëþ і ñóöіëüíó êîëåêòèâіçàöіþ. Ðàäÿíñüêà ïðîïàãàíäà âñіëÿêî âè-
õâàëÿëà ïåðåâàãè êîëãîñïíîãî ëàäó. Ùîá çìóñèòè ñåëÿí âñòóïàòè äî êîë-
ãîñïіâ, âëàäà çàïðîâàäèëà ðіçíèöþ â ïîäàòêàõ: îäíîîñіáíèêіâ îáêëàäàëè 
âåëè÷åçíèìè ïîäàòêàìè, òîäі ÿê êîëãîñïíèêè äіñòàâàëè äåÿêі ïіëüãè. Óñå 
îäíî êîëåêòèâіçàöіÿ âіäáóâàëàñÿ ïîâіëüíî, її ïіäòðèìóâàëè ëèøå íàéáіä-
íіøі ñåëÿíè.

Погляди сучасників
...Націоналізували не тільки кам’яниці, 

а й майно. У кооперативному будинку 
«Власна хата»... пенсіонерку, що воло-
діла двома кімнатами і кухнею, виселили 
до кухні, забрали речі. У Кульчицького 
(ревізор кооперативу) забрали меблі і 
одяг, а самого виселили до кухні. У пись-
менника Грау-Вандмаєра забрали годин-
ник, тому що на ньому була монограма 
Миколая ІІ. У Ервіна Стерна опечатали 
друкарську машинку. У ревізора союзу 
кооператорів забрали меблі, одяг, бі-
лизну, вугілля… У колишнього капіта-
ліста Увера, який сам утік за кордон, а 
дружина (63 роки) залишилась, робив 
націоналізацію якийсь Гулий. Почав він з 
того, що націоналізував вино і тут же 
його випив, сп’янів і почав дебоширити. 

Витяг із щоденникових записів, дорожніх 
нотаток Петра Панча про літературне 
і громадсько-політичне життя в Західній 

Україні // Культурне життя в Україні. 
Західні землі: Документи і матеріали / відп. 

ред. Ю. Сливка. Київ, 1995. Т. 1. С. 77–78.

Крім нечисленних розумних людей, які 
здають собі справу з аграрної господарки 
в нашому краю, більшість представників 
Радянської Влади… розпорядженнями 
своїми… компрометують центральну 
владу. Поступають так, як коли б одино-
кою їх метою було цілковите знищення 
селянства й хліборобства. Очевидна річ, 
що в такому поступувані не йдуть за вка-
зівками вищої влади. Зі сторони тієї влади 
такі розпорядки були б яскравим само-
вбивством. Чим є ті розпорядки зі сторони 
нижчих органів влади – трудно зрозуміти. 
Те видається кожному розумному чолові-
кові певним, що їх вища влада не може 
одобрити. Ті розпорядки підкопують на ці-
лій лінії прямо існування Радянської 
влади в краю. Накладають податки, що… 
перевищують усякий можливий дохід.

У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи до 
Кирила Студинського (1891–1941) / упоряд. 

О. Гайова, У. Єдлінська, Г. Сварник. Київ, 
1993. С. 690–691 (З листа митрополита 

Андрея Шептицького від 11 квітня 1941 р.).

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте економічні й соціальні зміни, які відбулися в Західній Україні після 

приєднання до Радянського Союзу.
2. Якою була реакція українського робітництва та селянства на економічні й соці-

альні заходи радянської влади?
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3. «Українізація». Влада і західноукраїнське суспільство
Âñòàíîâëåííÿ ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó â Çàõіäíіé Óêðàїíі âіäáóâàëîñÿ ïіä 

ãàñëàìè «óêðàїíіçàöії». Ó íàéáіëüøèõ ìіñòàõ ïî÷àëè âèõîäèòè íîâі óêðà-
їíñüêі ãàçåòè ç ïîêàçîâèìè íàçâàìè «Âіëüíà Óêðàїíà», «×åðâîíà Óêðà-
їíà», «Ðàäÿíñüêà Óêðàїíà», «Âіëüíà ïðàöÿ». Âіäêðèâàëèñÿ óêðàїíñüêі
øêîëè òà âèøі, à óíіâåðñèòåò ßíà Êàçèìèðà ó Ëüâîâі ïåðåéìåíîâàíî íà 
óíіâåðñèòåò іìåíі Іâàíà Ôðàíêà. Ó Ëüâîâі âèíèêëè ôіëіàëè іíñòèòóòіâ 
Àêàäåìії íàóê ÓÐÑÐ – ëіòåðàòóðè, ìîâîçíàâñòâà, ôîëüêëîðó, àðõåîëîãії, 
іñòîðії Óêðàїíè òà åêîíîìіêè. Їõ áóëî ñòâîðåíî ïåðåâàæíî íà îñíîâі ñòðóê-
òóð Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà іìåíі Øåâ÷åíêà (ÍÒØ), ÿêå âëàäà çìóñèëà «ñà-
ìîðîçïóñòèòèñÿ». Íà ïî÷àòêó 1940 ð. áóëî çóêðàїíіçîâàíî і Âåëèêèé òåàòð 
ó Ëüâîâі – éîãî ïåðåéìåíîâàíî íà Òåàòð îïåðè і áàëåòó іìåíі Іâàíà Ôðàíêà.
Óêðàїíñüêà ìîâà ñòàëà ãîëîâíîþ â äåðæàâíèõ і ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіÿõ. 
Íåþ ïðîâàäèëè íàâ÷àííÿ â áіëüøîñòі øêіë, ó âèøàõ і òåõíіêóìàõ.

Ïîïðè ïîçіðíó «óêðàїíіçàöіþ», ç óòâåðäæåííÿì ó çàõіäíîóêðàїíñüêèõ
îáëàñòÿõ òîòàëіòàðíîãî ðåæèìó çâè÷àéíèìè ñòàëè àäìіíіñòðàòèâíі, íà-
êàçíі ìåòîäè êåðіâíèöòâà êóëüòóðîþ, âñåîõîïëþþ÷èé êîíòðîëü êîìïàð-
òіéíèõ îðãàíіâ çà äіÿëüíіñòþ òâîð÷îї іíòåëіãåíöії, ùî äåäàëі áіëüøå
ñêîâóâàëî її іíіöіàòèâó, ñàìîñòіéíіñòü. Ïîìіòíèì áóëî íåáàæàííÿ ïðèáó-
ëèõ çі ñõіäíèõ îáëàñòåé ðåñïóáëіêè êåðіâíèêіâ, ÿêі çàéíÿëè ïðàêòè÷íî âñі
âàæëèâі ïîñàäè â äåðæàâíèõ і ãîñïîäàðñüêèõ îðãàíàõ, çâàæàòè íà іíòå-
ðåñè ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ. Îñîáëèâî áîëіñíî ñïðèéìàëîñÿ âіäâåðòå íåõòó-
âàííÿ «óïîâíîâàæåíèìè» óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. Ó øêîëàõ çàïðîâàäæåíî
îáîâ’ÿçêîâå âèâ÷åííÿ ðîñіéñüêîї ìîâè, à â çàêëàäàõ âèùîї îñâіòè îðãàíіçî-
âàíî êàôåäðè ìàðêñèçìó-ëåíіíіçìó, ÿêèì âіäâåäåíî êëþ÷îâó ðîëü.

Ñòâîðåíі çà ðàäÿíñüêèìè çðàçêàìè îáëàñíі îðãàíіçàöії ðåñïóáëіêàíñüêèõ
ñïіëîê ïèñüìåííèêіâ, õóäîæíèêіâ, êîìïîçèòîðіâ ñòàëè çðó÷íèì çàñîáîì ïàð-
òіéíîãî êîíòðîëþ çà ëіòåðàòóðíî-ìèñòåöüêèì æèòòÿì. Ïіäòðèìêó âëàäè îäåð-
æóâàëî îáìåæåíå êîëî àâòîðіâ, ÿêі ïðèéíÿëè «ðàäÿíñüêó ïëàòôîðìó» і
ïîãîäèëèñÿ ïðàöþâàòè â ðóñëі «ñîöðåàëіçìó». Ïіä òèñêîì âëàäè ïðèïèíèëè
äіÿëüíіñòü äàâíі óêðàїíñüêі íàóêîâі òà ãðîìàäñüêî-ïðîñâіòíі îðãàíіçàöії é òî-
âàðèñòâà – ÍÒØ, «Ïðîñâіòà», «Ðіäíà øêîëà». Ç êíèãàðåíü і áіáëіîòåê âèëó-
÷åíî óêðàїíñüêі êíèæêè, âèäàíі ïіñëÿ 1917 ð. Óñåîñÿæíîþ ñòàëà öåíçóðà.

Ðàäÿíñüêà âëàäà ïðàãíóëà ïîçáàâèòè Ãðåêî-êàòîëèöüêó öåðêâó ìîæëè-
âîñòåé âïëèâó íà ñóñïіëüñòâî é çàñîáіâ äî іñíóâàííÿ. Âіäðàçó áóëî çàêðèòî 
âñі öåðêîâíі ïåðіîäè÷íі âèäàííÿ, ðåëіãіéíó ëіòåðàòóðó âèëó÷àëè ç êðàì-
íèöü і áіáëіîòåê. Íàöіîíàëіçîâàíî öåðêîâíі îñâіòíі çàêëàäè, êîíôіñêîâàíî
êîøòè é ãîñïîäàðñüêі îá’єêòè. Ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé, àáè çáå-
ðåãòè Öåðêâó, íàñòàâëÿâ äóõîâåíñòâî òðèìàòèñÿ îñòîðîíü ïîëіòèêè. Âіí
íàìàãàâñÿ ïåðåíåñòè íàãîëîñ ç òðóäíîùіâ іñíóâàííÿ ïіä ðàäÿíñüêîþ âëà-
äîþ íà ïîçèòèâíèé ôàêò îá’єäíàííÿ óêðàїíñüêèõ çåìåëü. Çâàæàþ÷è íà òå
ùî ñèñòåìà øêіëüíîї îñâіòè ñòàëà îñíîâíèì îá’єêòîì àíòèðåëіãіéíîї ïðî-
ïàãàíäè, ìèòðîïîëèò çàêëèêàâ ïîñèëèòè ðåëіãіéíå âèõîâàííÿ â äîìіâêàõ, 
ðîçãîðíóòè ïðîñâіòíèöüêó ðîáîòó. Ó ïîñëàííÿõ äî âіðíèõ і äóõîâåíñòâà
âіí âêàçóâàâ íå ïëóòàòè âèìóøåíå ìîâ÷àííÿ і õðèñòèÿíñüêó ïîêіðíіñòü çі
çãîäîþ íà íàñèëüñòâî, ïîÿñíþâàâ çâ’ÿçîê ìіæ ðåëіãіéíîþ і íàöіîíàëüíîþ 
ñâіäîìіñòþ.

Ëіäåðіâ óêðàїíñüêîãî ïîëіòè÷íîãî ðóõó ïðèõіä ðàäÿíñüêîї âëàäè çàñòàâ,
ïî ñóòі, çíåíàöüêà. Áіëüøіñòü ç íèõ î÷іêóâàëà íіìöіâ, à âіäòàê áóëà çìó-
øåíà ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî íåñïîäіâàíîãî ïîâîðîòó. Ïðåäñòàâíèêè «ëå-
ãàëüíîãî ñåêòîðó» óêðàїíñüêîї ïîëіòèêè ðîçäіëèëèñÿ. Îäíà ÷àñòèíà ïіñëÿ



Розділ 5. Україна і світ напередодні Другої світової війни...

221

ïåðøèõ çâіñòîê ïðî íàñòóï ×åðâîíîї àðìії çàëèøèëà Ëüâіâ і ïåðåáðàëàñÿ 
äî íіìåöüêîї çîíè, à äðóãà – çàëèøèëàñÿ. 21 âåðåñíÿ 1939 ð. Óêðàїíñüêå 
íàöіîíàëüíî-äåìîêðàòè÷íå îá’єäíàííÿ (ÓÍÄÎ) і êіëüêà іíøèõ ïàðòіé áóëî 
ðîçïóùåíî. Ðåøòà, îñòåðіãàþ÷èñü ðåïðåñіé, ñàìі ïðèïèíèëè äіÿëüíіñòü. 
Âçàìіí óòâîðåíî Äîïîìîãîâèé êîìіòåò íà ÷îëі ç Êîñòåì Ëåâèöüêèì, ÿêèé 
ìàâ ïðåäñòàâëÿòè іíòåðåñè óêðàїíöіâ ïåðåä íîâîþ âëàäîþ. «Íåëåãàëüíèé
ñåêòîð» óêðàїíñüêîї ïîëіòèêè – íàöіîíàëіñòè – ðîçãîðíóâ áîðîòüáó ç íî-
âîþ âëàäîþ, àëå âñå æ áіëüøå áóâ çîñåðåäæåíèé íà ðîçáóäîâі ïіäïіëüíîї 
ìåðåæі, ÿêà çìîãëà á ïåðåáðàòè âëàäó ïіñëÿ ïî÷àòêó î÷іêóâàíîї íіìåöüêî-
ðàäÿíñüêîї âіéíè.

Погляд сучасника
Наприкінці вересня закрили школу Сестер Василіанок і нас перевели в колишню 

ґімназію ім. Кокорудзів. Ґімназію, одну з найславніших українських дівочих ґімназій 
р р р у р р

у довоєнному Львові, перетворили на десятирічку, і ми почали навчатися за радян-
ською навчальною програмою… До школи приїхало багато вчителів і різних вожатих 
(піонерських, комсомольських) зі східних областей; натомість позвільняли деяких з 
тих, хто працював тут раніше, насамперед вчителів класичних та іноземних мов… 
Клімат виразно змінювався. Змінювався він і на вулиці.

У 1939 році приїжджі зі сходу дуже відрізнялися від місцевих. Бабця називала їх 
«сірі люди», бо сірий колір домінував у їхньому осінньому і зимовому, далекому від 
будь-якої моди, одязі. Відрізнялися вони і поведінкою, а навіть ходою. Більшість з 
них відразу кинулася купувати речі, що їх, не маючи засобів до життя, продавали на 
чорному ринку місцеві мешканці міста. На цю тему з’явилося багато анекдотів, зо-
крема серед польського, гострого на язик суспільства. Їх героїнями були, в першу 

у у у

чергу, офіцерські жінки, а темою для кепкувань – необізнаність з модою, місцевими 
порядками, історією…

Висміювалося усе, до чого лише можна було причепитися. А чіплятися до тих 
нещасних, збідованих людей, часто наївно переконаних… у своєму культуртреґер-
стві, було за що.

Крушельницька Л. Рубали ліс… (Спогади галичанки). Львів, 2001. С. 146–147.

Запитання і завдання
1. Поясніть, чому встановлення радянського режиму в Західній Україні відбувалося під 

гаслами «українізації». Наведіть приклади радянської «українізації».
2. Схарактеризуйте відносини радянської влади і західноукраїнського суспільства. 

Чому радянська влада не наважилася відразу ліквідувати Українську греко-като-
лицьку церкву, тоді як інші українські національні інституції змусила «саморозпус-
титися»?

4. Політичні репресії. Депортації
Іíñòðóìåíòîì іíòåãðàöії çàõіäíîóêðàїíñüêèõ òåðåíіâ äî ñêëàäó ÑÐÑÐ 

ó  ðóêàõ íîâîї âëàäè ñòàëè ðåïðåñії. Їõ çäіéñíþâàëè âіäïîâіäíî äî âêàçіâîê 
ç Ìîñêâè «î÷èñòèòè ìіñòà і ñåëà âіä âîðîæèõ åëåìåíòіâ». Äî ëіòà 1941 ð. 
ó   øåñòè çàõіäíèõ îáëàñòÿõ ÓÐÑÐ ïіä ïðèâîäîì íåëåãàëüíîãî ïåðåõîäó êîð-
äîíó àáî êîíòððåâîëþöіéíîї äіÿëüíîñòі áóëî çààðåøòîâàíî 65 òèñ. îñіá – 
êîëèøíіõ îôіöåðіâ, ÷èíîâíèêіâ, ñóääіâ, ïîëіöåéñüêèõ, âåëèêèõ çåìëåâëàñ-
íèêіâ, ïіäïðèєìöіâ, òîðãîâöіâ, ñâÿùåíèêіâ, ïðåäñòàâíèêіâ іíòåëіãåíöії, 
çàìîæíèõ ñåëÿí. Óâ’ÿçíåíî ìàéæå âñіõ ïðåäñòàâíèêіâ ïîëіòè÷íîї åëіòè, ÿê 
óêðàїíñüêîї, òàê і ïîëüñüêîї, єâðåéñüêîї. Äî òàáîðіâ çàïðîòîðåíî é áàãàòî 
êîëèøíіõ ÷ëåíіâ ÊÏÇÓ і Êîìïàðòії Ïîëüùі, íàä ÿêèìè íàâèñëî òàâðî íå-
íàäіéíîñòі.
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Ó ãðóäíі 1939 ð. ñåðåä óâ’ÿç-
íåíèõ îïèíèëîñÿ òàêîæ ÷èìàëî
ñòàðøèõ îôіöåðіâ ïîëüñüêîї àðìії,
à òàêîæ íàóêîâöі, âèêëàäà÷і âè-
øіâ, ëіòåðàòîðè. Їõ çàñóäæóâàëè
ïåðåâàæíî çà ñòàòòÿìè êðèìіíàëü-
íîãî êîäåêñó, ÿêі ïåðåäáà÷àëè
äîâãîòðèâàëå óâ’ÿçíåííÿ, çà-
ñëàííÿ â ãëèá ÑÐÑÐ àáî ñìåðòíó
êàðó. Ïîëüñüêèõ ïîëîíåíèõ îôі-
öåðіâ іçîëþâàëè â òåðìіíîâî ñòâî-
ðåíèõ òàáîðàõ. Çà ðіøåííÿì
ïîëіòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) áіëüøå
20 òèñ. óâ’ÿçíåíèõ îôіöåðіâ, ïîëі-
öåéñüêèõ і ÷èíîâíèêіâ áóëî ðîç-
ñòðіëÿíî áåç ñóäó â Êàòèíñüêîìó

ëіñі (Ñìîëåíñüêà îáë.), ó Ñòàðîáіëüñüêîìó òàáîðі áіëÿ Õàðêîâà, â Îñòàø-
êîâñüêîìó òàáîðі (Òâåðñüêà îáë.), à òàêîæ ó òàáîðàõ і â’ÿçíèöÿõ Çàõіäíîї
Óêðàїíè òà Çàõіäíîї Áіëîðóñії. Ðàäÿíñüêà âëàäà íå ââàæàëà ïîëîíåíèõ
ïîëüñüêèõ îôіöåðіâ çâè÷àéíèìè âіéñüêîâîïîëîíåíèìè – âîíè íàëåæàëè
äî êàòåãîðії «êîíòððåâîëþöіîíåðіâ».

Ìàñîâèì âèäîì ðåïðåñіé ñòàëè äåïîðòàöії óÿâíèõ «âîðîãіâ íàðîäó» – 
îñіá, ÿêі âèêëèêàëè ïіäîçðó ñâîїì ñîöіàëüíèì ïîõîäæåííÿì, ïîëіòè÷íèì
ìèíóëèì àáî àíòèðàäÿíñüêèìè ïîãëÿäàìè. Äåïîðòàöії ðîçïî÷àëèñÿ â ëþ-
òîìó 1940 ð. і òðèâàëè àæ äî ïî÷àòêó íіìåöüêî-ðàäÿíñüêîї âіéíè â ÷åðâíі
1941 ð. Àäìіíіñòðàòèâíå ïåðåñåëåííÿ çäіéñíþâàëè áåç ñóäó é ñëіäñòâà. 
Ãîëîâíèìè ðåãіîíàìè, êóäè ïåðåñåëÿëè, áóëè Ñèáіð, ïіâíі÷íі ðàéîíè єâðî-
ïåéñüêîї ÷àñòèíè Ðîñіéñüêîї Ôåäåðàöії, Êàçàõñòàíó. Óñüîãî іç çàõіäíèõ îá-
ëàñòåé Óêðàїíè â 1939–1941 ðð. âèâåçëè ìàëî íå 550 òèñ. îñіá. Æåðòâàìè 
äåïîðòàöіé ñòàëè ïðåäñòàâíèêè âñіõ íàöіîíàëüíîñòåé – óêðàїíöі, 
ïîëÿêè, єâðåї.

Ðåïðåñèâíî-äåïîðòàöіéíі àêöії áóëè çóìîâëåíі ñàìîþ ïðèðîäîþ ðàäÿí-
ñüêîї ñèñòåìè. Іñòîðèêè çàçíà÷àþòü ïðèíàéìíі òðè öіëі, ÿêі íàìàãàâñÿ
ðåàëіçóâàòè êîìóíіñòè÷íèé ðåæèì ó Çàõіäíіé Óêðàїíі: à) ëіêâіäóâàòè 
îðãàíіçàòîðіâ і àêòèâíèõ ó÷àñíèêіâ òèõ åêîíîìі÷íèõ, ïîëіòè÷íèõ і êóëü-
òóðíèõ ñòðóêòóð, ÿêі íå âïèñóâàëèñÿ â òîòàëіòàðíó ñèñòåìó ÑÐÑÐ; á) íå
äîïóñòèòè – ó äóñі óãîäè ìіæ Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì і Íіìå÷÷èíîþ – âіäðî-
äæåííÿ ïîëüñüêîї äåðæàâè, íàñàìïåðåä ëіêâіäóâàòè ïîëüñüêó åëіòó ÿê
îñíîâó é ãîëîâíó ñèëó äëÿ її âіäíîâëåííÿ; â) ïіäãîòóâàòèñÿ äî åêñïàíñії
êîìóíіçìó â Єâðîïó, ñòâîðèâøè äëÿ öüîãî ñâîєðіäíèé ñàíіòàðíèé êîðäîí
âіä Áàëòèêè äî Ìîëäîâè.

Çàãàëîì æåðòâàìè ðåïðåñіé – äåïîðòàöіé, óâ’ÿçíåíü, ðîçñòðіëіâ – çà ÷àñ
ðàäÿíñüêîї îêóïàöії 1939–1941 ðð. ñòàëî áëèçüêî 10 % íàñåëåííÿ Çàõіä-
íîї Óêðàїíè. Çàçíàëè ðåïðåñіé ãðîìàäñüêі é ïîëіòè÷íі äіÿ÷і, ãðåêî-êàòî-
ëèöüêå äóõîâåíñòâî, ÷ëåíè ÎÓÍ і êîëèøíüîї ÊÏÇÓ é íàâіòü ëіñíèêè, áî 
âëàäà áîÿëàñÿ ïåðåòâîðåííÿ ëіñіâ íà ìіñöå àíòèðàäÿíñüêîãî ïіäïіëëÿ.
Ó ñі÷íі 1941 ð. ó Ëüâîâі âіäáóâñÿ âåëèêèé ïðîöåñ íàä 59 ÷ëåíàìè ÎÓÍ,
ïåðåâàæíî ñòóäåíòàìè ëüâіâñüêèõ âèøіâ і ãіìíàçèñòàìè, ÿêèõ çâèíóâà-
÷åíî â ïіäãîòîâöі ïîâñòàííÿ ïðîòè ðàäÿíñüêîї âëàäè. Ñåðåä îáâèíóâà÷åíèõ
áóâ ìàéáóòíіé êîìàíäèð ÓÏÀ–Ïіâíі÷ Äìèòðî Êëÿ÷êіâñüêèé (Êëèì Ñà-
âóð). Ó ïіäñóìêó 19 çàñóäæåíèõ áóëî ðîçñòðіëÿíî, іíøі îòðèìàëè òðèâàëі
òåðìіíè óâ’ÿçíåííÿ.

Депортація радянською владою «небажаних 
елементів» з Галичини. 1940 р.
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Погляд сучасника
Цілком очевидно, що під більшовиками всі ми почувалися приреченими на 

смерть; вони не приховували свого стремління знищити і задушити християнство, 
затерти найменші його сліди. Робили вони це уповільнено, щоби не збурити надто 
великого спротиву серед цілого загалу населення. Вони також побоювалися гро-
мадської думки в Европі… Назагал вони не почувалися тут як вдома; можливо, це і 
стало однією з причин того, що вони поводилися з нами обережніше, аніж ми того 
очікували.

Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939–1950) / 
пер. з англ. Н. Кочан, за ред. О. Турія. Львів, 2005. С. 49 (З листа митрополита 

Андрея Шептицького до нунція Анджела Ротти від 30 серпня 1941 р.).

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте політичні репресії в Західній Україні в 1939–1941 рр. Яких верств 

суспільства вони торкнулися?
2. Обґбб рунтуйте (або спростуйте) твердження, що репресивно-депортаційні акції зу-ґ

мовлювалися самою природою радянської системи. 

З   
   

1. Визначте причини і наслідки політики «радянізації» західних областей України. Чи 
досягла радянська влада мети? Перегляньте документальний фільм «Золотий ве-
ресень. Хроніка Галичини 1939–1941» (реж. Т. Химич, 2010 р.) і підготуйте відгук на 
нього.

2. Історик С. Кульчицький пише: «Українське населення західних областей гостро від-
чуло ту несвободу, якою огорнув комуністичний режим кожну людину, даючи їй га-
рантований мінімум засобів існування». Як ви розумієте його слова?

3. Спираючись на доступні джерела інформації, підготуйте презентацію на тему «За-
хідна Україна: зміни в повсякденному житті населення України після анексії СРСР».

§ 31. Українська еміграція на початку війни:
вибір політичної позиції

1. Осередки української еміграції. Політичні орієнтації 
в українському русі
Ó ïåðåääåíü Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ãîëîâíі îñåðåäêè óêðàїíñüêîї ïîëі-

òè÷íîї åìіãðàöії çíàõîäèëèñÿ â Ïàðèæі, Áåðëіíі, Âàðøàâі òà Ïðàçі. Â іäåé-
íîìó é îðãàíіçàöіéíîìó ïëàíі âîíè ñïèðàëèñÿ íà äîñâіä Óêðàїíñüêîї 
ðåâîëþöії 1917–1921 ðð., çîêðåìà íàìàãàëèñÿ ìîäåëþâàòè ìàéáóòíþ ïî-
ëіòèêó âіäïîâіäíî äî âèíåñåíèõ ç òîãî ÷àñó óÿâëåíü ïðî ìіæíàðîäíèé 
óñòðіé, ñîþçíèêіâ і âîðîãіâ. Îäíàê ñòàðі îðієíòèðè íå çàâæäè ñïðàâäæóâà-
ëèñÿ. Âèêëèêîì, ÿêèé çìóñèâ óêðàїíöіâ ïåðåîñìèñëþâàòè ìіæíàðîäíó ïî-
ëіòèêó, ñòàëà Ìþíõåíñüêà çìîâà і íåïðèõèëüíà ïîçèöіÿ âåëèêèõ äåðæàâ 
äî Êàðïàòñüêîї Óêðàїíè. Â óêðàїíñüêèõ åìіãðàíòñüêèõ ñåðåäîâèùàõ çðîñ-
òàëè âïëèâè íàöіîíàëіñòіâ, ùî ïðîÿâèëîñÿ â ðîçãîðòàííі äіÿëüíîñòі íà òå-
ðèòîðії Íіìå÷÷èíè é Êàíàäè íàïåðåäîäíі é ïіä ÷àñ âіéíè Óêðàїíñüêîãî 
íàöіîíàëüíîãî îá’єäíàííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç îêóïàöієþ Ïîëüùі Äåðæàâíèé 
öåíòð ÓÍÐ íà åìіãðàöії ïåðåíіñ îñіäîê ç Âàðøàâè äî Ïàðèæà. Òàì-òàêè ó 
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âåðåñíі 1939 ð. åìіãðàöіéíèé óðÿä ÓÍÐ íà ÷îëі ç Â’ÿ÷åñëàâîì Ïðîêîïîâè-
÷åì çàäåêëàðóâàâ ñîëіäàðíіñòü іç çàõіäíèìè äåìîêðàòè÷íèìè äåðæàâàìè,
çàñóäèâøè òîòàëіòàðíі ðåæèìè â íàöèñòñüêіé Íіìå÷÷èíі òà ÑÐÑÐ.

×èñåëüíèì і âïëèâîâèì ëåãàëüíèì ïîëіòè÷íèì îñåðåäêîì â åìіãðàöії
çàëèøàëèñÿ ïåòëþðіâöі. Íàâіòü ó Íіìå÷÷èíі é îêóïîâàíèõ íåþ ×åõî-Ñëî-
âà÷÷èíі é Ïîëüùі çíà÷íà ÷àñòèíà ïåòëþðіâöіâ çàéíÿëà àíòèãіòëåðіâñüêó
ïîçèöіþ. Âîíè çàñòåðіãàëè óêðàїíöіâ, àáè íå ñòàëè àíòèðàäÿíñüêîþ ÷è àí-
òèïîëüñüêîþ êàðòîþ â ðóêàõ íіìöіâ. Óêðàїíñüêå ïîëіòè÷íå êåðіâíèöòâî, 
ââàæàëè ïåòëþðіâöі, ïîâèííå ïіòè â ïіäïіëëÿ é óíèêíóòè êîëàáîðàöіî-
íіçìó ç ãіòëåðіâöÿìè. Ïåòëþðіâñüêà ãðóïà âèðàçíî çàÿâëÿëà ïðî ñåáå íà
áîöі çàõіäíèõ äåìîêðàòіé. Êëþ÷îâі îñîáè ïåòëþðіâñüêîãî ðóõó – Àíäðіé
Ëіâèöüêèé (ó Âàðøàâі) і Ðîìàí Ñìàëü-Ñòîöüêèé (ó Ïðàçі) – ïåðåáóâàëè
ïіä íàãëÿäîì ãåñòàïî. Îäíàê ðàçîì іç öієþ àíòèíіìåöüêîþ ïîçèöієþ âñå æ 
ïåðåâàæàëî áàæàííÿ âåñòè áîðîòüáó іç ÑÐÑÐ, ÿêèé, íà äóìêó ïåòëþðіâöіâ,
áóâ ãîëîâíèì âîðîãîì óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі. Íà âèïàäîê íіìåöüêî-ðà-
äÿíñüêîї âіéíè êåðіâíèêè ðóõó ðîçãëÿäàëè ìîæëèâіñòü óòâîðåííÿ ïî-
âñòàíñüêîї àðìії, ÿêà ìàëà âèñòóïèòè ïðîòè áіëüøîâèêіâ.
Іíøèì óêðàїíñüêèì åìіãðàöіéíèì öåíòðîì, ÿêèé ìàâ ïîëіòè÷íі âïëèâè,

áóâ ãåòüìàíñüêèé ðóõ. Íà ÷îëі óêðàїíñüêîãî ãåòüìàíñüêîãî ðóõó, ÿêèé ó 
1937 ð. çìіíèâ íàçâó íà Ñîþç ãåòüìàíöіâ-äåðæàâíèêіâ, áåççàñòåðåæíî
ñòîÿâ Ï. Ñêîðîïàäñüêèé. Âіä 1920 ð. âіí ïîñòіéíî ìåøêàâ ó Âàíçåє ïî-
áëèçó Áåðëіíà. Íà åìіãðàöії ãåòüìàí îñòàòî÷íî ïîçáóâñÿ ôåäåðàëіñòñüêèõ
іëþçіé і ñòàâ ïåðåêîíàíèì íàöіîíàëіñòîì. Ïіä éîãî âïëèâîì ïåðåáóâàëà
íàéáіëüøà â Єâðîïі óêðàїíñüêà ãðîìàäà Íіìå÷÷èíè. Ç ïî÷àòêîì Äðóãîї
ñâіòîâîї âіéíè ãåòüìàíñüêèé ðóõ ñïðîáóâàâ âåñòè ãðó íà äâà ôðîíòè. Âè-
ÿâëÿþ÷è ìàêñèìóì ëîÿëüíîñòі äî ãіòëåðіâñüêîãî ðåæèìó, Ï. Ñêîðîïàä-
ñüêèé âіäïðàâèâ ñèíà é îôіöіéíîãî ñïàäêîєìöÿ Äàíèëà äî Âåëèêîї Áðèòà-
íії äëÿ ñòâîðåííÿ àëüòåðíàòèâíîãî öåíòðó. Éîãî çàâäàííÿì áóëî øóêàòè
êîíòàêòіâ ç íåéòðàëüíèìè äåðæàâàìè òà ó÷àñíèêàìè àíòèãіòëåðіâñüêîї
êîàëіöії. Ñàì Ï. Ñêîðîïàäñüêèé, íà âіäìіíó âіä áàãàòüîõ іíøèõ óêðàїí-
ñüêèõ äіÿ÷іâ, óæå íå ñïîäіâàâñÿ íà ñïðèÿííÿ Íіìå÷÷èíè ó âіäíîâëåííі 
óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі.

Запитання і завдання
1. Назвіть осередки української еміграції напередодні і на початку Другої світової ві-

йни. Пригадайте, у зв’язку з якими історичними подіями вони виникли.
2. Визначте і поясніть політичні позиції українських емігрантських середовищ напе-

редодні і на початку Другої світової війни.

2. Розкол в Організації українських націоналістів. 
Степан Бандера
Ïіñëÿ ñàìîðîçïóñêó ïàðòіé єäèíèì äіéîâèì óêðàїíñüêèì ïîëіòè÷íèì

óãðóïîâàííÿì íà òåðåíі Çàõіäíîї Óêðàїíè çàëèøèëàñÿ ïіäïіëüíà Îðãàíіçà-
öіÿ óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëіñòіâ (ÎÓÍ). Íàïðèêіíöі 1939 ð. â ÎÓÍ çàãîñòðè-
ëèñÿ âіäíîñèíè ìіæ ðàäèêàëüíèì êðèëîì íà ÷îëі çі Ñòåïàíîì Áàíäåðîþ і 
ïîìіðêîâàíîþ ÷àñòèíîþ, ùî ãóðòóâàëàñÿ íàâêîëî ãîëîâè ïðîâîäó Àíäðіÿ
Ìåëüíèêà. Öÿ êðèçà âèêðèëà çàñàäíè÷і ðîçáіæíîñòі ìіæ ÷ëåíàìè ÎÓÍ ó 
Çàõіäíіé Óêðàїíі é òèìè, ÿêі æèëè çà êîðäîíîì. Ìіñöåâі îñåðåäêè, ÿêі âè-
òðèìóâàëè ãîëîâíèé òÿãàð ïіäïіëüíîї áîðîòüáè, ñêëàäàëèñÿ ç ìîëîäèõ ëþ-
äåé, ùî ïðàãíóëè äî êåðіâíèöòâà òà áåçîãëÿäíî ïåðåéìàëè àâòîðèòàðíі
іäåї òà ìåòîäè. Ñèëüíèé âïëèâ íà їõíіé ñâіòîãëÿä ìàâ Äìèòðî Äîíöîâ,



Розділ 5. Україна і світ напередодні Другої світової війни...

225

ÿêèé ïðîïàãóâàâ êóëüò âîëі é ñèëè. Ñòàðøі ïðîâіäíèêè ÎÓÍ ïðîÿâëÿëè 
ñõèëüíіñòü äî áіëüøîãî êîíñåðâàòèçìó. Âîíè ìîãëè íàãîëîøóâàòè íà ïî-
çèòèâíèõ ðèñàõ іòàëіéñüêîãî ôàøèçìó, àëå çàñóäæóâàëè íàöèçì. Ïîïðè 
öå, ñàìå Íіìå÷÷èíà áóëà äëÿ íàöіîíàëіñòіâ ñèëîþ, ÿêà ìîãëà çðóéíóâàòè
Âåðñàëüñüêó ñèñòåìó. Çàãàëîì óêðàїíñüêі ïîëіòèêè íåäîîöіíþâàëè íåáåç-
ïåêó, ÿêó ñòàíîâèëà íàöèñòñüêà Íіìå÷÷èíà. Êåðóþ÷èñü óÿâëåííÿìè іç ÷à-
ñіâ ðåâîëþöії, âîíè ââàæàëè, ùî íіìåöüêèé і óêðàїíñüêèé åòíі÷íі àðåàëè 
íå ïåðåòèíàþòüñÿ і ùî Íіìå÷÷èíà ïіäòðèìàє óêðàїíñüêó äåðæàâíіñòü òàê 
ñàìî, ÿê ó 1918 ð.

Ïіñëÿ âáèâñòâà â 1938 ð. ðàäÿíñüêèì àãåíòîì Є. Êîíîâàëüöÿ óêðàїíñüêі 
íàöіîíàëіñòè çіòêíóëèñÿ ç ïèòàííÿì ëіäåðñòâà. Ó ñåðïíі 1939 ð. Äðóãèé 

Особа в історії
Àíäðіé Ìåëüíèê (1890–1964) – âіéñüêîâèé і ïîëіòè÷íèé
äіÿ÷. Íàðîäèâñÿ â ñіì’ї çàìîæíèõ ñåëÿí. Áðàâ ó÷àñòü ó
Ïåðøіé ñâіòîâіé âіéíі ó ñêëàäі ëåãіîíó ÓÑÑ. Ïіñëÿ çâіëü-
íåííÿ â 1917 ð. ç ðîñіéñüêîãî ïîëîíó, ïіä ÷àñ Óêðàїí-
ñüêîї ðåâîëþöії òâîðåöü (ðàçîì ç Є. Êîíîâàëüöåì) Ãàëèöü-
êî-áóêîâèíñüêîãî êóðåíÿ ñі÷îâèõ ñòðіëüöіâ. Ó 1919 ð. –
íà÷àëüíèê øòàáó Àðìії ÓÍÐ. Ó 1920 ð. ïåðåáóâàâ ó òàáî-
ðі äëÿ іíòåðíîâàíèõ íà òåðèòîðії Ïîëüùі, âèñòóïèâ
îäíèì іç çàñíîâíèêіâ Óêðàїíñüêîї âіéñüêîâîї îðãàíіçàöії.
Çäîáóâøè â Ïðàçі äèïëîì іíæåíåðà-ëіñíèêà, ïîâåðíóâñÿ
äî Ãàëè÷èíè, äå ïðàöþâàâ ëіñíèêîì â óãіääÿõ ìèòðîïî-
ëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî і âîäíî÷àñ çàéìàâñÿ ïіäïіëüíîþ äіÿëüíіñòþ. Ó 1929 ð. 
âçÿâ ó÷àñòü ó ñòâîðåííі Îðãàíіçàöії óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëіñòіâ. Ó 1938 ð. ïіñëÿ 
ñìåðòі Є. Êîíîâàëüöÿ î÷îëèâ ÎÓÍ, îäíàê íå çìіã ïåðåêîíàòè ïðèáі÷íèêіâ Ñ. Áàí-
äåðè â íåîáõіäíîñòі çáåðåæåííÿ єäíîñòі îðãàíіçàöії. Ïіä ÷àñ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè 
ïåðåáóâàâ ïіä íіìåöüêèì àðåøòîì. Ïіñëÿ âіéíè (äî ñìåðòі) æèâ ó Ëþêñåìáóðçі, 
äå âèíîøóâàâ ïëàíè îá’єäíàííÿ ïðåäñòàâíèêіâ ðіçíèõ óêðàїíñüêèõ ïîëіòè÷íèõ
ïàðòіé і ðóõіâ. Ó 1957 ð. іíіöіþâàâ ñòâîðåííÿ Ñâіòîâîãî êîíãðåñó âіëüíèõ óêðà-
їíöіâ.

Ñòåïàí Áàíäåðà (1909–1959) – ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, òåîðå-
òèê óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëіçìó. Íàðîäèâñÿ â ñіì’ї ãðåêî-
êàòîëèöüêîãî ñâÿùåíèêà. Íàâ÷àâñÿ íà àãðîíîìі÷íîì ó 
ôàêóëüòåòі Ëüâіâñüêîї ïîëіòåõíіêè. ×ëåí Óêðàїíñüêîї
âіéñüêîâîї îðãàíіçàöії, à çãîäîì Îðãàíіçàöії óêðàїíñüêèõ 
íàöіîíàëіñòіâ. Âіä 1933 ð. – êðàéîâèé ïðîâіäíèê ÎÓÍ íà 
çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ. Ïіä éîãî êåðіâíèöòâîì
ñòðóêòóðè ÎÓÍ ó Ãàëè÷èíі îïàíóâàëà îõîïëåíà ðåâîëþ-
öіéíèì ìàêñèìàëіçìîì і ðàäèêàëüíî íàëàøòîâàíà 
ìîëîäü. Ó 1936 ð. çàñóäæåíèé ïîëüñüêèì ñóäîì äî ñìåðò-
íîї êàðè, çãîäîì ìіðó ïîêàðàííÿ áóëî çàìіíåíî íà äîâі-
÷íå óâ’ÿçíåííÿ. Ïіñëÿ çâіëüíåííÿ â 1939 ð. î÷îëèâ îïî-
çèöіéíó òå÷іþ â ïðîâîäі óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëіñòіâ, ïðè-
áі÷íèêè ÿêîї áåçêîìïðîìіñíî íàïîëÿãàëè íà ðàäèêàëіçà-

öії ôîðì і ìåòîäіâ áîðîòüáè. Ó 1941 ð. îáðàíèé ãîëîâîþ ðåâîëþöіéíîї ôðàêöії 
ÎÓÍ, ÿêà íà ïî÷àòêó íіìåöüêî-ðàäÿíñüêîї âіéíè іíіöіþâàëà âіäíîâëåííÿ óêðàїí-
ñüêîї äåðæàâíîñòі 30 ÷åðâíÿ 1941 ð. Íåâäîâçі çààðåøòîâàíèé ãіòëåðіâöÿìè é 
óâ’ÿçíåíèé ó êîíöòàáîðі Çàêñåíãàóçåí, äå ïåðåáóâàâ äî îñåíі 1944 ð. Óáèòèé 
àãåíòîì ÊÄÁ ó Ìþíõåíі.
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âåëèêèé êîíãðåñ ÎÓÍ, ÿêèé ïðîõîäèâ ó Ðèìі, îáðàâ ãîëîâîþ îðãàíіçàöії
À. Ìåëüíèêà. Éîìó íàäàíî òèòóë «âîæäÿ» і ïðîãîëîøåíî âіäïîâіäàëüíèì
ëèøå «ïåðåä Áîãîì, íàöієþ і ñâîїì âëàñíèì ñóìëіííÿì». Àëå іç öèì âèáî-
ðîì íå ïîãîäèëèñÿ êðàéîâі îñåðåäêè. Їõíіì ëіäåðîì ñòàâ Ñ. Áàíäåðà, çâіëü-
íåíèé ç óâ’ÿçíåííÿ ïіñëÿ îêóïàöії Ïîëüùі ó âåðåñíі 1939 ð. Ïðèáі÷íèêè
Áàíäåðè ñêëèêàëè â ëþòîìó 1940 ð. ó Êðàêîâі êîíôåðåíöіþ êðàéîâèõ
ïðîâіäíèêіâ ÎÓÍ і ñòâîðèëè òàê çâàíó ðåâîëþöіéíó ôðàêöіþ – ñêîðî÷åíî
ÎÓÍ(ð). Ùîïðàâäà, áіëüøîãî âæèòêó íàáóëî ñêîðî÷åííÿ çà іìåíåì її ëі-
äåðà – ÎÓÍ(á). Ñïðîáà Ìåëüíèêà ðîçâ’ÿçàòè êðèçó ÷åðåç ïåðåãîâîðè áóëà
ìàðíîþ. Ó êâіòíі 1941 ð. ôðàêöіÿ Áàíäåðè ïðîâåëà ñâіé Äðóãèé íàäçâè-
÷àéíèé êîíãðåñ ó Êðàêîâі, ÿêèé ïðîãîëîñèâ Ðèìñüêèé êîíãðåñ íåçàêîí-
íèì і âèáðàâ Ñ. Áàíäåðó ãîëîâîþ. Ðîçëàì ñòàâ íåçâîðîòíèì.

Çàìіñòü îäíієї îðãàíіçàöії â íàöіîíàëіñòè÷íîìó òàáîðі ñôîðìóâàëèñÿ
äâà ïîëіòè÷íі öåíòðè: áàíäåðіâñüêèé – ÎÓÍ(á) òà ìåëüíèêіâñüêèé – 
ÎÓÍ(ì). Àëå ñòðàòåãі÷íі öіëі îáîõ îðãàíіçàöіé áóëè ñïіëüíèìè: çäîáóòòÿ
íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè, ðîçðàõóíîê íà ïіäòðèìêó Íіìå÷÷èíè â öіé ñïðàâі,
çàïåðå÷åííÿ äåìîêðàòії òà âîæäèçì, âèçíàííÿ ïðèíöèïó íàöіîêðàòії,
òîáòî âëàäè åòíі÷íîї íàöії â äåðæàâі. Ðîçõîäæåííÿ ìàëè òàêòè÷íèé і ïî-
êîëіííєâèé õàðàêòåð і çíà÷íîþ ìіðîþ âè÷åðïóâàëèñÿ ïåðñîíàëüíèì ñó-
ïåðíèöòâîì ëіäåðіâ. Õî÷à іñòîðіÿ ç Êàðïàòñüêîþ Óêðàїíîþ, êîëè Ãіòëåð 
äîçâîëèâ óãîðñüêó îêóïàöіþ, âèêëèêàëà äåÿêі çàñòåðåæåííÿ ñòîñîâíî ñî-
þçó ç íàöèñòñüêîþ Íіìå÷÷èíîþ, îäíàê íå âіäøòîâõíóëà âіä íіìöіâ æîäíó
ç ôðàêöіé. Ñòðàòåãіÿ îóíіâöіâ ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá âèçâîëèòè Óêðàїíó âіä
áіëüøîâèêіâ «ó òіíі íіìåöüêîãî ïîõîäó íà Ñõіä». Ïîïðè ôîðìàëüíó çàáî-
ðîíó ïîëіòè÷íîї äіÿëüíîñòі, ÿêà òîðêàëàñÿ â Òðåòüîìó ðåéõó âñіõ íåíі-
ìåöüêèõ îðãàíіçàöіé, îáèäâі ÎÓÍ â î÷іêóâàííі íіìåöüêî-ðàäÿíñüêîї âіéíè
ðîçãîðíóëè â Êðàêîâі ïіäãîòîâ÷ó ðîáîòó çі ñòâîðåííÿ â Óêðàїíі ìàéáóòíіõ
äåðæàâíèõ ñòðóêòóð.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте стан і становище українського націоналістичного руху напере-

додні й на початку Другої світової війни. Визначте і поясніть причини його розколу.
Чи погоджуєтеся ви з думкою історика Ю. Киричука, що цей розкол стався тоді,
коли «перед ОУН відкривалися найбільші політичні можливості й перспективи»?

2. Скориставшись текстом підручника, а також залучивши додаткову інформацію,
підготуйте інформацію про С. Бандеру як політичного лідера. Висловте своє став-
лення до його політичної позиції.

3. Український центральний комітет у Кракові. 
Володимир Кубійович
Óêðàїíñüêèé öåíòðàëüíèé êîìіòåò ó Êðàêîâі áóâ єäèíîþ ëåãàëüíîþ

ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîþ óñòàíîâîþ, ùî â 1939–1945 ðð. âіäñòîþâàëà ïåðåä
íіìåöüêîþ îêóïàöіéíîþ âëàäîþ іíòåðåñè óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ â Ãåíå-
ðàëüíіé ãóáåðíії. Êîìіòåò ñòâîðåíî ó çâ’ÿçêó ç ïîÿâîþ â Ãåíåðàëüíіé ãó-
áåðíії âåëèêîї êіëüêîñòі âòіêà÷іâ іç çàéíÿòîї ðàäÿíñüêèìè âіéñüêàìè
òåðèòîðії Çàõіäíîї Óêðàїíè. Âіí áóâ îá’єäíàííÿì óêðàїíñüêèõ êîìіòåòіâ
äëÿ äîïîìîãè ìіñöåâèì і ïðèáóëèì óêðàїíöÿì. Îñòàòî÷íå îôîðìëåííÿ
ÓÖÊ ó Êðàêîâі ÿê öåíòðó Óêðàїíñüêèõ äîïîìîãîâèõ êîìіòåòіâ âіäáóëîñÿ â
ëèïíі 1940 ð. Ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó іñíóâàííÿ ÓÖÊ î÷îëþâàâ Âîëîäèìèð
Êóáіéîâè÷. Ó ïîëіòè÷íîìó ïëàíі ÓÖÊ ïåðåáóâàâ ïіä âïëèâîì ÎÓÍ(ì). Áà-
ãàòî ïðèáі÷íèêіâ À. Ìåëüíèêà áóëè ñïіâðîáіòíèêàìè êîìіòåòó.
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Ñóâîðî ðåãëàìåíòîâàíó ñòàòóòîì äіÿëüíіñòü ÓÖÊ ïðîâîäèâ, ïåðåâàæíî,
ó ñôåðі îñâіòè òà ñîöіàëüíîї îïіêè. Ñëóæáîâöі êîìіòåòó áóëè çìóøåíі âñі 
ïëàíè òà êîíêðåòíі äії óçãîäæóâàòè ç íіìåöüêèìè îêóïàöіéíèìè îðãà-
íàìè âëàäè. Öå âèêëèêàëî íåãàòèâíó ðåàêöіþ ðàäèêàëüíî íàëàøòîâàíèõ
ó÷àñíèêіâ óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî ðóõó Îïîðó, à ïîäåêóäè é çâèíóâà-
÷åííÿ êåðіâíèöòâà êîìіòåòó â êîëàáîðàöіîíіçìі. Ó âіäíîñèíàõ ç íіìåöü-
êîþ âëàäîþ ÓÖÊ, ñïðàâäі, äіÿâ äîâîëі ïðÿìîëіíіéíî: ðîçâèâàâ ìåðåæó 
ëåãàëüíèõ óêðàїíñüêèõ îðãàíіçàöіé (ãîñïîäàðñüêèõ êîîïåðàòèâіâ, êóëü-
òóðíî-îñâіòíіõ çàêëàäіâ, øêіë, âèäàâíèöòâ) ç ìåòîþ óñóíóòè, ñêîðèñòàâ-
øèñü íіìåöüêîþ îêóïàöієþ, ïîëüñüêі âïëèâè íà óêðàїíñüêèõ òåðèòîðіÿõ.
Âåëèêîþ ìіðîþ, õî÷à é íà êîðîòêèé ÷àñ, öå âäàëîñÿ çðîáèòè. Íіìåöüêіé 
âëàäі, ñâîєþ ÷åðãîþ, âèãіäíî áóëî ïіäòðèìóâàòè òàêó «óêðàїíіçàöіþ», ùîá 
çàáåçïå÷èòè ñîáі ðîëü àðáіòðà â óêðàїíñüêî-ïîëüñüêèõ âіäíîñèíàõ.

Погляд сучасника
УЦК був загальною і єдиною громадською легальною і непартійною установою і 

тим самим мав обслуговувати всіх українців та притягати їх до співпраці. У практиці 
я мусів зважати на дійсність, себто на силу різних установ і організацій, у першу 
чергу на ОУН… У перші місяці діяльність ОУН і його членства була на різних відтин-
ках українського суспільного життя дуже позитивна: їм була притаманна велика 
жертвенність, ідейність, активність, любов до праці та бойовість. Але з часом видно 
було і слабі сторони: мале фахове знання, невелике політичне вироблення, брак 
витривалости і послідовности в праці, нахил до нелеґальщини там, де її не треба 
було, нерозуміння специфічних відносин у терені. Українські комітети часто поста-
вали з ініціятиви ОУН… З часом, коли праця в комітетах вимагала більше фахо-
вости, вони часто не могли впоратися з своїми обов’язками, їх треба було замінити 
фахівцями, що спричинило невдоволення. Я зміцнив свою позицію і звернув насам-
перед увагу на загальне добро українського населення і докладав зусиль, щоб УЦК 
не став прибудівкою ОУН.

Кубійович В. Мені 70. Париж – Мюнхен, 1970. С. 42–43.

Особа в історії
Âîëîäèìèð Êóáіéîâè÷ (1900–1985) – ó÷åíèé (ãåîãðàô,
äåìîãðàô) і ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íèé äіÿ÷. Ïîõîäèâ ç ïîëü-
ñüêî-óêðàїíñüêîї ñіì’ї. Ïіä âïëèâîì áàòüêà ïðèéíÿâ óêðà-
їíñüêó іäåíòè÷íіñòü. Ïіñëÿ ïðîãîëîøåííÿ ÇÓÍÐ і ïî÷àòêó
ïîëüñüêî-óêðàїíñüêîї âіéíè â ëèñòîïàäі 1918 ð. âñòóïèâ
äî Óêðàїíñüêîї ãàëèöüêîї àðìії. Âèïóñêíèê, à çãîäîì
âèêëàäà÷ Êðàêіâñüêîãî (ßґåëëîíñüêîãî) óíіâåðñèòåòó.
Äіéñíèé ÷ëåí ÍÒØ. Ïіñëÿ òîãî ÿê ïîñòàâèâ ïіä ñóìíіâ
ïðàâäèâіñòü ïîëüñüêîї óðÿäîâîї ñòàòèñòèêè і çâèíóâàòèâ
ïîëüñüêèõ ó÷åíèõ ó ìàíіïóëþâàííі äåìîãðàôі÷íèìè äàíè-
ìè, áóâ çâіëüíåíèé ó 1939 ð. ç óíіâåðñèòåòó і çàçíàâ ïåðå-
ñëіäóâàíü. ßê ãîëîâà ÓÖÊ â Êðàêîâі, âіäñòîþâàâ іíòåðåñè
óêðàїíöіâ ïåðåä íіìåöüêîþ àäìіíіñòðàöієþ. Ñèëîþ ïîëіòè÷íîї іíåðöії âèñòóïàâ
çà ñòâîðåííÿ óêðàїíñüêèõ âіéñüêîâèõ ïіäðîçäіëіâ ó ñêëàäі âåðìàõòó äëÿ áîðîòüáè 
ç áіëüøîâèçìîì. Âіäðàçó ïіñëÿ âіéíè æèâ ó Áàâàðії (Íіìå÷÷èíà) â àìåðèêàíñüêіé 
îêóïàöіéíіé çîíі. Ó 1946 ð. çààðåøòîâàíèé àìåðèêàíñüêîþ âіéñüêîâîþ ïîëіöієþ 
çà çâèíóâà÷åííÿì ó êîëàáîðàöіîíіçìі, îäíàê ïіñëÿ äîïèòіâ і çà ñïðèÿííÿ äðóçіâ 
éîãî áóëî âèïðàâäàíî. Ñòàâ îäíèì ç íàéâіäîìіøèõ ó÷åíèõ і îðãàíіçàòîðіâ óêðà-
їíñüêîї íàóêè íà Çàõîäі. Ìåøêàâ ó Ìþíõåíі, à çãîäîì ó Ïàðèæі. Ðåäàêòîð 
«Åíöèêëîïåäії óêðàїíîçíàâñòâà».
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Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте діяльність Українського центрального комітету, що діяв у Кра-

кові. Чому виникла потреба у створенні такого комітету?
2. Скориставшись текстом підручника, а також залучивши додаткову інформацію,

підготуйте інформацію про В. Кубійовича як вченого і політика. Чи погоджуєтеся 
ви з його політичними рішеннями?

4. Український рух у Закарпатті в умовах угорського 
панування
Ó áåðåçíі 1939 ð. îïіð Êàðïàòñüêîї Óêðàїíè áóëî çëàìàíî. Êðàé îïè-

íèâñÿ ïіä óãîðñüêèì ïðàâëіííÿì. Çàêàðïàòòÿ â ìåæàõ Óãîðùèíè, çãіäíî
çі ñòàòèñòèêîþ 1941 ð., çàéìàëî 12 òèñ. êì2 ç íàñåëåííÿì 622 òèñ. îñіá.
Óòâîðåíå óãîðñüêîþ îêóïàöіéíîþ âëàäîþ ìіñöåâå ãóáåðíàòîðñòâî іç öåí-
òðîì â Óæãîðîäі ïîäіëÿëîñÿ íà òðè àäìіíіñòðàòèâíі îêðóãè: Óæàíñüêèé
(іç öåíòðîì â Óæãîðîäі), Áåðåçüêèé (ó Ìóêà÷åâîìó) і Ìàðàìîðîñüêèé (ó
Õóñòі). Áóäàïåøò âèðіøèâ íå ïðîâîäèòè íå òå ùî ïëåáіñöèòó, à é íàâіòü 
âèáîðіâ: äî ïàðëàìåíòó ïðîñòî âêëþ÷àëè «êðàùèõ ëþäåé» Çàêàðïàòòÿ,
âèçíà÷åíèõ óãîðñüêîþ âëàäîþ. Ó ïîøóêàõ êðàùîї äîëі çàêàðïàòöі, ïåðå-
âàæíî ñåëÿíè é ìîëîäü, òіêàëè íà òåðèòîðіþ ÑÐÑÐ. Îäíàê òàì íà íèõ çäå-
áіëüøîãî ÷åêàëî çâèíóâà÷åííÿ â øïèãóíñüêіé òà äèâåðñіéíіé äіÿëüíîñòі é
çàñëàííÿ â òàáîðè.

Óãîðñüêà îêóïàöіéíà âëàäà ðîçãîðíóëà ìàñîâèé òåðîð íàñàìïåðåä ïðîòè
ãðîìàäñüêî àêòèâíèõ óêðàїíöіâ. Ïðåäñòàâíèêіâ ìіñöåâîї іíòåëіãåíöії çà-
ïðîòîðåíî â óãîðñüêі êîíöòàáîðè, óêðàїíñüêó ìîëîäü ïðèìóøóâàëè âñòó-
ïàòè ó íàïіââіéñüêîâó ïðîôàøèñòñüêó óãîðñüêó îðãàíіçàöіþ «Ëåâåíòå»
(óãîðñ. ãåðîé, ëèöàð). Îðãàíіçàöіþ áóëî çàñíîâàíî â 1921 ð., äåêëàðóþ÷è 
çà ìåòó ôіçè÷íèé ðîçâèòîê і çäîðîâ’ÿ. Іç ñåðåäèíè 1930-õ ðîêіâ öåé ðóõ
ïîñòóïîâî ïåðåòâîðèâñÿ íà âîєíіçîâàíó îðãàíіçàöіþ ÿê ñïðîáà îáіéòè îá-
ìåæåííÿ Òðіàíîíñüêîãî äîãîâîðó, ÿêèé çàáîðîíÿâ âіéñüêîâèé ïðèçîâ. Ó 
1939 ð. ÷ëåíñòâî â îðãàíіçàöії ñòàëî îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ âñіõ þíàêіâ і ìîëî-
äèõ ÷îëîâіêіâ ó âіöі âіä 12 äî 21 ðîêó.

�сторичний  документ
Згідно таємних донесень, що надходять з Підкарпаття, там знову оживає україн-

ська антиугорська пропаганда… Особливо шкідливу діяльність проводять колишні
чехословацькі службовці – українські, русинські працівники залізниць і пошти, які,
маючи постійний зв’язок з населенням, можуть вільно поширювати підривні анти-
угорські ідеї, проводити шкідливу роботу. Для боротьби проти цих небезпечних
явищ є тільки один ефективний засіб: одержаний від чехословаків персонал не-
гайно перевести в чисто угорські області, де б вони не мали ніякого ґрунту для своєї
шкідливої діяльності.

Історія державної служби в Україні: у п’яти томах / кер. колект. упоряд. Г. Боряк. Т. 5: Доку-
менти і матеріали. Кн. 1: 1914–1991. Київ, 2009. С. 335 (Із пропозиції міністра збройних сил 

Угорщини Міністерству внутрішніх справ щодо звільнення українських службовців з роботи в
установах Закарпаття. Будапешт, 14 червня 1940 р.).

Áóäàïåøò øòó÷íî іíñïіðóâàâ òâîðåííÿ «ðóñèíñüêîї» ìîâè і êóëüòóðè,
âîäíî÷àñ ïåðåñëіäóâàâ êîæíó ñïðîáó óêðàїíñüêîї àêòèâíîñòі. Ïîëіòè÷íі
ïàðòії áóëî çàáîðîíåíî. Ïðåçèäåíò Êàðïàòñüêîї Óêðàїíè À. Âîëîøèí ïіä
÷àñ îêóïàöії êðàþ Óãîðùèíîþ åìіãðóâàâ ðàçîì ç óðÿäîì äî Ïðàãè. Íà 
çëàìі 1939–1940 ðð. ñòâîðåíî êðàéîâèé ïðîâіä ÎÓÍ «Çàêàðïàòòÿ». Éîãî

стторичнний  ддоокумент
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î÷îëèâ Àíäðіé Öóґà. Ó 1942 ð. óãîðñüêà êîíòððîçâіäêà âèêðèëà â êðàþ 
øèðîêó ìîëîäіæíó ìåðåæó óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëіñòè÷íîãî ïіäïіëëÿ. 
Ïіñëÿ æîðñòîêèõ äîïèòіâ її ó÷àñíèêіâ âіäïðàâèëè äî òàáîðіâ іíòåðíóâàííÿ
â ãëèá Óãîðùèíè. Ïіä ÷àñ îêóïàöії 1939–1944 ð. óãîðöі íå çóìіëè çäîáóòè 
íіÿêèõ ñèìïàòіé ñåðåä óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ Çàêàðïàòòÿ.

Погляд сучасника
Цілий ряд горожанських шкіл закрито, напр[иклад], у Рахові, Нересниці, Те-

ресві, Білках, Іршаві, – а в школах, що ще залишилися, заведені високі оплати, на-
слідком чого наша селянська бідна дітвора змушена покидати школи… Крім 
високих оплат причиною покидання школи є також неможлива мова навчання в 
т. зв. русских клясах. Більше чим 60 % предметів учать учителі виключно по ма-
дярськи (історія, географія, фізика, природа, числення), а решту предметів не-
можливим мадярсько-русским язичієм. Ніяких книг в горожанських школах немає. 
Українські та «карпаторуські» (панькевичівка) попалили й учебний матеріал дик-
тують оцим нечуваним язичієм… До гімназій майже не приймають дівчат… За 
професорів понабирали всяких докінчених мадярів, мадяронів і русофілів, між 
тим, як наших кваліфікованих професорів порозділювали на горожанські школи.

Культурне життя в Україні. Західні землі: Документи і матеріали / відп. ред. Ю. Сливка. 
Київ, 1995. Т. 1: 1939–1953. С. 91–92 (Із газети «Наступ» від 16 березня 1940 р.).

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте становище українців Закарпаття в умовах угорської окупації. 
2. Чи мали закарпатські українці можливості для розвитку національного руху під 

владою Угорщини? Якою була національна політика угорської влади?

З   
   

1. Схарактеризуйте осередки української політичної еміграції в переддень і на початку 
Другої світової війни. Назвіть лідерів цих осередків.

2. Спираючись на здобуті раніше знання й матеріал параграфа, визначте дилеми, які 
виникли перед закордонним українством у зв’язку з початком Другої світової війни.

3. На основі знання історії й родинної пам’яті, підготуйте есе «Як початок Другої світо-
вої війни вплинув на життя моєї родини».

 

Мешканці Рахова Мешканці Хуста
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Розд �л  6
Друга світова війна: 
перебіг і результати

Ó öüîìó ðîçäіëі éòèìåòüñÿ ïðî ðîçãîðòàííÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè,
êîëè âèðіøàëüíèé âïëèâ íà ïåðåáіã ïîäіé çäîáóëà ñèëà іñòîðè÷íîї іíåðöії.
Çóïèíèòè її âäàëîñÿ ëèøå ÷åðåç êіëüêà ðîêіâ öіíîþ äåñÿòêіâ ìіëüéîíіâ
æèòòіâ. Öå áóâ òîé åòàï âіéíè, êîëè єäèíîþ ñïðàâæíüîþ öіííіñòþ çà-
ëèøèëàñÿ ëþäÿíіñòü. Ïîëüñüêèé ïèñüìåííèê òà åñåїñò Àíäæåé Áîáêîâ-
ñüêèé, ÿêèé ïåðåæèâ âіéíó ó Ôðàíöії, çàíîòóâàâ ó ùîäåííèêó âіä 6 ëþòîãî
1943 ð.: «Ñàìà âіéíà – æàõëèâà, àëå ùå æàõëèâіøі її ðåçóëüòàòè. ßê 
äîâãî ïіñëÿ öієї âіéíè êîæíà ñïіëüíîòà áóäå ïîâíà öèõ ëþäñüêèõ ðóїí?
Ðóїí êîëèøíіõ âîÿêіâ, ðóїí êîëèøíіõ áðàíöіâ, ðóїí êîëèøíіõ äåïîðòîâà-
íèõ, ðîçáèòèõ ñіìåé, ïîìåðëèõ ïî÷óòòіâ і âèáèòîї ç êîëії ìîëîäі? À íàä 
öèì, ïîïðè âñå, ðîçіïíóòî îðåîë ëåãåíäè, åïîïåї. Êîæíà íîâà âіéíà íàðî-
äæóєòüñÿ ç ëåãåíäè ïðî ïîïåðåäíþ âіéíó. Êîæíà âіéíà є òіëüêè ïðîäî-
âæåííÿì òієї ïåðøîї». Â іíøіé ÷àñòèíі Єâðîïè òі ñàìі ïèòàííÿ,
âèìàëüîâóþ÷è ëіòåðàòóðíèé îáðàç «Óêðàїíè â îãíі», ïðîíèêëèâî ñòàâèâ 
âåëèêèé óêðàїíñüêèé ìèòåöü Îëåêñàíäð Äîâæåíêî: «Íà óêðàїíñüêèõ ëà-
íàõ і ñåëàõ â îãíі і ïîëóì’ї âèðіøóєòüñÿ äîëÿ ëþäñòâà, âèðіøóєòüñÿ âåëå-
òåíñüêà ïðîáëåìà ñâіòîâîї ãåãåìîíії, âèðіøóєòüñÿ äîëÿ ëþäñòâà íà íàøіé
íåäîëі» (іç çàïèñó â ùîäåííèêó âіä 5 êâіòíÿ 1942 ð.).àïèñó â ùîäåííèêó âіä 5 êâіòíÿ 1942 ð.).àïèñó â ùùùîäåííèêóóóó âіä 5 êâіòíÿ 1942 ð.).

ÏÐÀÖÞЄÌÎ ÒÂÎÐ×Î

1.  Спираючись на знання історії першої половини ХХ ст., прокомен-
туйте вислів про те, що «кожна нова війна народжується з ле-
генди про попередню війну». Для обґрунтування своєї позиції
доберіть відповідні аргументи. 

2.  Підготуйте історичний нарис (або есе) про рідний край (або істо-
рію родини) у роки Другої світової війни. Чи погоджуєтеся ви з на-
віяним німецько-радянською війною Довженковим окресленням
України як «одвічної полонянки»? 

3.  Поміркуйте, чому люди, які пережили жахи війни (голод, важку 
працю, злидні), у спогадах інколи пишуть про свободу, яку тоді 
відчували.



Розділ 6. Друга світова війна: перебіг і результати

231

§ 32. Напад Німеччини на Радянський Союз

1. Німецький план «блискавичної війни». Бойові дії 
влітку–восени 1941 р. Розгром німецькими військами 
радянського Південно-Західного фронту
Ñòîñóíêè Ñòàëіíà ç íàöèñòàìè íà ïî÷àòêó Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ґðóíòó-

âàëèñÿ íà äóìöі, ùî áóäü-ÿêà ñïðîáà íіìöіâ çàâîþâàòè Ôðàíöіþ – ñïðàâà 
çàòÿæíà; âіäòàê Ãіòëåð áóäå íàäòî çàéíÿòèé íà çàõîäі, ùîá çâåðòàòè óâàãó 
íà Ðàäÿíñüêèé Ñîþç. Àëå ïðèïóùåííÿ Ñòàëіíà âèÿâèëîñÿ æàõëèâî ïî-
ìèëêîâèì. Íàâðÿä ÷è â Ìîñêâі ñóìíіâàëèñÿ â ðåàëüíîñòі íіìåöüêî-ðàäÿí-
ñüêîї âіéíè. Îäíàê ðîçðàõîâóâàëè, ùî öå âіäáóäåòüñÿ íå ðàíіøå 1942 ð. і 
ùî áîéîâі äії âіäðàçó áóäå ïåðåíåñåíî íà òåðèòîðіþ ïðîòèâíèêà.

Ñåðéîçíî çàäóìàòèñÿ ïðî çіòêíåííÿ ç Íіìå÷÷èíîþ ðàäÿíñüêå êåðіâíè-
öòâî çìóñèëî øâèäêå ïàäіííÿ Ïàðèæà. Ùîïðàâäà, ó âіäïîâіäü Ñòàëіí
ñïîâ  íà ñêîðèñòàâñÿ ìîæëèâîñòÿìè ïàêòó Ìîëîòîâà–Ðіááåíòðîïà. Óëіòêó 
1940 ð. áóëî îêóïîâàíî Åñòîíіþ, Ëàòâіþ òà Ëèòâó é ÷àñòèíó Ðóìóíії, äî 
ÿêîї âõîäèëè çàñåëåíі çäåáіëüøîãî óêðàїíöÿìè Áåññàðàáіÿ òà Áóêîâèíà. Ó 
öèõ ðåãіîíàõ ðàäÿíñüêà âëàäà, òàê ñàìî ÿê ïåðåä òèì ó Ãàëè÷èíі é íà Âî-
ëèíі, ïðîâåëà íàöіîíàëіçàöіþ çåìëі, ïîçіðíó óêðàїíіçàöіþ, âіäòàê ïіøëè 
ìàñîâі àðåøòè é äåïîðòàöії.

Íàòîìіñòü ïåðåä Ãіòëåðîì äî îñåíі 1940 ð. âèìàëþâàëèñÿ äâà ñöåíàðії: 
àòàêóâàòè îòî÷åíó íà îñòðîâàõ Áðèòàíіþ, îäíàê çà íåþ âèäíіëè Ñïîëó÷åíі 
Øòàòè ç íàéáіëüøîþ ó ñâіòі åêîíîìіêîþ, àáî çäіéñíèòè ñòðіìêèé íàïàä íà 
ÑÐÑÐ. Äî òàêîãî êðîêó íàöèñòñüêå êåðіâíèöòâî ñïîíóêàëà ïîòðåáà â ðå-
ñóðñàõ, çîêðåìà â ïøåíèöі é âóãіëëі. Ó ãðóäíі 1940 ð. Ãіòëåð íàêàçàâ ðîç-
ïî÷àòè ïіäãîòîâêó äî âіéíè іç ÑÐÑÐ. Ïëàí ìàâ íàçâó «Áàðáàðîññà» íà 
÷åñòü íіìåöüêîãî êîðîëÿ òà іìïåðàòîðà Ñâÿùåííîї Ðèìñüêîї іìïåðії, ÿêèé 
î÷îëþâàâ Òðåòіé õðåñòîâèé ïîõіä.

Àâòîðè ïëàíó ïðàãíóëè ïåðåìîãòè Ðàäÿíñüêèé Ñîþç і âèòіñíèòè éîãî 
çà Âîëãó ïðîòÿãîì íå áіëüøå ÿê òðüîõ ìіñÿöіâ. Ïðè ïіäãîòîâöі äî íàïàäó 
íàâіòü íå ñòîÿëî ïèòàííÿ ïðî çèìîâèé îäÿã äëÿ âіéñüêà. Äî öüîãî ìîìåíòó
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âіéíè íіìöі âіäòî÷èëè òàêòèêó áëіöêðèãó («áëèñ-
êàâè÷íîї âіéíè») äî íàéâèùîãî ðіâíÿ – їõíі çáðîéíі
óäàðè áóëî ìàéæå íåìîæëèâî âіäáèâàòè, à òåîðіÿ
êîìàíäóâàííÿ, çãіäíî ç ÿêîþ îôіöåðè ìîãëè ïðè-
éìàòè ñàìîñòіéíі ðіøåííÿ, ðîáèëà ñèñòåìó êåðіâ-
íèöòâà ãíó÷êîþ òà åôåêòèâíîþ. Ãіòëåð õîòіâ, ùîá
éîãî âіéñüêà ñïî÷àòêó çàõîïèëè Ëåíіíãðàä, ïîòіì
Äîíáàñ (çàäëÿ âóãіëëÿ), à òîäі âæå Ìîñêâó.

Âòîðãíåííÿ ïî÷àëîñÿ íà ñâіòàíêó 22 ÷åðâíÿ
1941 ð. Öå áóëà íàéáіëüøà íàçåìíà âіéñüêîâà
îïåðàöіÿ ó ñâіòîâіé іñòîðії. Çà ëі÷åíі äíі íіìåöüêî-
ðàäÿíñüêèé ôðîíò ïðîñòÿãíóâñÿ âіä Áàëòіéñüêîãî
äî ×îðíîãî ìîðÿ. Óêðàїíó àòàêóâàëà íіìåöüêà
ãðóïà àðìіé «Ïіâäåíü». Âîíà íàñòóïàëà ç ïîçèöіé ó
Ïîëüùі é ðóõàëàñÿ øëÿõàìè ìіæ ïіâíі÷íèìè ñõè-
ëàìè Êàðïàò і ïðèï’ÿòñüêèìè áîëîòàìè. Ðóìóíè
âäàðèëè ç ïіâäíÿ, ïðîñóâàþ÷èñü ìіæ ïіâäåííèìè
ñõèëàìè Êàðïàò і áåðåãîì ×îðíîãî ìîðÿ. Ñóïðîòèâ-
íèêè ìàëè ïðèáëèçíî îäíàêîâі çà êіëüêіñòþ ñîëäà-
òіâ (ïîíàä 5 ìëí ç êîæíîãî áîêó) і òåõíіêè çáðîéíі
ñèëè. Îäíàê âіéñüêà Íіìå÷÷èíè áóëè êðàùå îðãàíі-
çîâàíі, ðàäÿíñüêà òåõíіêà ïîñòóïàëàñÿ íіìåöüêіé.

Íіìöі êîíòðîëþâàëè ïîâіòðÿ – ðàïòîâèé íàïàä ëþôòâàôôå çíèùèâ áіëü-
øіñòü ðàäÿíñüêèõ ëіòàêіâ íà àåðîäðîìàõ, ïåðø íіæ âîíè âñòèãëè çëåòіòè.

Íіìåöüêі òàíêîâі äèâіçії øâèäêî ïîäîëàëè îïіð ×åðâîíîї àðìії. Âîíè ðó-
õàëèñÿ òåðèòîðіÿìè, íà ÿêèõ ðàäÿíñüêі âіéñüêà íàâіòü íå ìàëè çà ùî çà÷åïè-
òèñÿ – àíі çà îáîðîííі ñïîðóäè, àíі çà ñèìïàòії íàñåëåííÿ. Òå, ùî Ñòàëіí
óâàæàâ âåëèêèì óñïіõîì – ïðèєäíàííÿ íîâèõ òåðèòîðіé çà ïàêòîì Ìîëî-
òîâà–Ðіááåíòðîïà – âèÿâèëîñÿ ïàñòêîþ. Çà òðè òèæíі âåðìàõòó âäàëîñÿ ïðî-
ñóíóòèñÿ íà ñõіä íà 300–600 êì ïî âñüîìó ôðîíòó. Áіëüøіñòü óêðàїíñüêîãî
Ïðàâîáåðåææÿ áóëî âòðà÷åíî, à ëþäñüêі âòðàòè áóëî ãîäі é ïіäðàõóâàòè. Ïî-
ïðè îñòðіâöі îðãàíіçîâàíîãî îïîðó, çàãàëüíà êàðòèíà ñâіä÷èëà ïðî âіä÷àé.

Íåïðîäóìàíі êîíòðàòàêè, äî ÿêèõ âäàâàëîñÿ ðàäÿíñüêå âіéñüêîâå êå-
ðіâíèöòâî, ïðèçâîäèëè äî îòî÷åíü (òàê çâàíèõ êîòëіâ) і òіëüêè ïîñèëþ-
âàëè ðîçïà÷ òà íàñòðîї ïîðàæåíñòâà. Òàêèì áóâ, çîêðåìà, òàíêîâèé

êîíòðíàñòóï ó ðàéîíі Ëóöüê–Áðîäè–Ðіâíå â îñòàííі 
äíі ÷åðâíÿ. Äàëі ñòàëî ùå ãіðøå. Ó ñåðïíі íіìåöüêі
äèâіçії îòî÷èëè é âçÿëè â ïîëîí ïîíàä 100 òèñ. ÷åð-
âîíîàðìіéöіâ áіëÿ Óìàíі. Ó âåðåñíі â êèїâñüêîìó
êîòëі òàêà æ äîëÿ ñïіòêàëà áëèçüêî 700 òèñ. îñіá.
Êèїâñüêèé êîòåë, ÿê ââàæàþòü іñòîðèêè, ñïðè÷è-
íèâ íàéáіëüøó ðàäÿíñüêó âіéñüêîâó êàòàñòðîôó çà
âñþ âіéíó. Ó æîâòíі é ëèñòîïàäі â íіìåöüêèé ïîëîí 
÷åðåç îòî÷åííÿ ïîòðàïèëè ñîòíі òèñÿ÷ ÷åðâîíîàð-
ìіéöіâ ìіæ Ìåëіòîïîëåì і Áåðäÿíñüêîì, à òàêîæ
áіëÿ Êåð÷і â Êðèìó.

Êèїâ îáîðîíÿëè âіéñüêà Ïіâäåííî-Çàõіäíîãî ôðîí-
 òó ïіä êîìàíäóâàííÿì Ìèõàéëà Êèðïîíîñà, óðî-
äæåíöÿ ×åðíіãіâùèíè. Âîíè íå ìîãëè ïðîòèñòîÿòè
íіìåöüêèì ìåõàíіçîâàíèì äèâіçіÿì. Îäíàê Ñòàëіí
äîâãî íå äîçâîëÿâ âіäñòóïèòè ç ìіñòà, çâàæàþ÷è íà
éîãî ñèìâîëі÷íå äëÿ âëàäè і ãðîìàäñüêîñòі çíà÷åííÿ.

Гітлер: «Пробач,
товаришу, але це був

такий хороший шанс…». 
 Карикатура 

Л. Іллінгверта 
в британській газеті
«Daily Mail». 1941 р.

Німецький понтонний 
міст через Дніпро біля 

Києва. 1941 р.
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Погляд історика
Чим пояснити причини катастрофічних поразок 1941–1942 рр.? 16 серпня 

1941 р. з’явився наказ Ставки ВГК Червоної армії № 270, який пояснював ці поразки 
тільки одним: боягузтвом бійців і командирів, зловмисним дезертирством. …Слідом 
за цим наказом 12 вересня 1941 р. з’явився наказ Й. Сталіна про створення у при-

у р р р

фронтовому тилу загороджувальних загонів. При кожній стрілецькій дивізії вимага-
лося створювати загороджувальний батальйон, призначений для «встановлення 
твердої дисципліни та припинення втечі охоплених панікою військ». Однак ці накази 
не подіяли, червоноармійці здавалися в полон, коли потрапляли в «котли». А пер-
шопричиною постійного утворення великих і маленьких «котлів» був не страх перед 
могутнім противником, а небажання воювати… Вони погано воювали не тому, що не 
вміли воювати. Вони не бажали воювати за той лад, при якому були можливі депор-
тації, голодомори і масові репресії.

Кульчицький С. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. 
Київ, 2013. Кн. 3. С. 47–49.

Íіìåöüêі âіéñüêà óâіéøëè äî Êèєâà 19 âåðåñíÿ. Íàñòóïíîãî äíÿ â áîþ 
ïіä Ëîõâèöåþ íà Ïîëòàâùèíі ãåíåðàë Êèðïîíîñ çàãèíóâ. Äî êіíöÿ 1941 ð. 
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×åðâîíà àðìіÿ áóëà çìóøåíà çàëèøèòè ìàéæå âñþ òåðèòîðіþ Óêðàїíè.
Ïðè÷èíè ïîðàçîê áóëè íå òàê ó êіëüêіñíèõ ïîêàçíèêàõ і çàñòàðіëîìó
îçáðîєííі, ÿê ó çàãàëüíіé àòìîñôåðі, ÿêà âèçíà÷àëà â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçі
ñòàâëåííÿ äî ïîòðåá і ãіäíîñòі ëþäèíè. Ëþäåé âåëè â áіé íåäîñâіä÷åíі îôі-
öåðè, àäæå ôàõіâöіâ (ïîíàä 40 òèñ.) áóëî çíèùåíî ðåïðåñіÿìè. Òðàïëÿ-
ëîñÿ, ùî â ñèòóàöії áåçïîðàäíîñòі âîíè çàëèøàëè ñîëäàòіâ íàïðèçâîëÿùå.
Ñòðіìêèé íàñòóï íіìåöüêèõ âіéñüê ïіäðèâàâ і òàê ñëàáêèé ìîðàëüíèé äóõ
ó âіéñüêó. Áàãàòî ðàäÿíñüêèõ ñîëäàòіâ áóëî âèõіäöÿìè ç óêðàїíñüêîãî
ñåëà, ÿêå ïàì’ÿòàëî êîëåêòèâіçàöіþ é Ãîëîäîìîð.

Запитання і завдання
1. Визначте причини німецько-радянської війни. Якими мотивами керувалися в Бер-

ліні й Москві? Поміркуйте, що мала на увазі шведська письменниця Астрід Лінд-
грен, коли записала в щоденнику «Націонал-соціалізм і більшовизм – це як дві
жахливі рептилії, що зійшлися у двобої».

2. Розкрийте зміст поняття «бліцкриг» («блискавична війна»). Використовуючи
карту, схарактеризуйте бойові дії на території України влітку і восени 1941 р. На-
звіть причини розгрому німецькими військами радянського Південно-Західного
фронту.

2. Мобілізаційні заходи та проведення евакуації на території 
України
Ç ïî÷àòêîì âіéíè âñÿ âëàäà â ÑÐÑÐ ïåðåéøëà äî Ñòàâêè âåðõîâíîãî ãî-

ëîâíîêîìàíäóâàííÿ і Äåðæàâíîãî êîìіòåòó îáîðîíè. Ïåðøî÷åðãîâèì çà-
âäàííÿì ñòàëà ìîáіëіçàöіÿ äî ×åðâîíîї àðìії. Ç 5,5 ìëí ìîáіëіçîâàíèõ ó
ïåðøіé õâèëі Óêðàїíà äàëà 2,5 ìëí îñіá. Ùå 1,3 ìëí äîáðîâîëüöіâ ïðè-
éøëî äî çàãîíіâ íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ. Ðîçïî÷àëîñÿ ñïîðóäæåííÿ îáîðîí-
íèõ óêðіïëåíü. Ó äåÿêèõ ðàéîíàõ áóëî çàïðîâàäæåíî âîєííèé ñòàí (òàì
âіéñüêîâà âëàäà äіñòàëà íàäçâè÷àéíі ïîâíîâàæåííÿ). Ãîñïîäàðñòâî ïåðåáó-
äîâóâàëè íà âîєííèé ëàä. Çáіëüøåíî ðîáî÷èé äåíü, çàïðîâàäæåíî ïîíàä-
íîðìîâі ðîáîòè. Íà çìіíó ÷îëîâіêàì, ÿêі ïіøëè íà ôðîíò, íà ïіäïðèєìñòâà
ïðèéøëè ïåíñіîíåðè, æіíêè, ìîëîäü.

Äî íіìåöüêî-ðàäÿíñüêîї âіéíè Óêðàїíà ñòàíîâèëà çíà÷íó ÷àñòèíó ðà-
äÿíñüêîãî âіéñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó. Åâàêóàöії äî ñõіäíèõ і ïіâ-
äåííèõ (ñåðåäíüîàçіàòñüêèõ) ðàéîíіâ ÑÐÑÐ ïіäëÿãàëè òåõíіêà, ïðîìèñëîâå
îáëàäíàííÿ, ñèðîâèíà, õóäîáà, ïðîäîâîëüñòâî. Ñïî÷àòêó åâàêóéîâóâàëè
ïіäïðèєìñòâà âàæêîї ïðîìèñëîâîñòі ç êâàëіôіêîâàíèìè ðîáіòíèêàìè é іí-
æåíåðàìè, çàâîäè é ôàáðèêè ëåãêîї, õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі, à âæå ïî-
òіì    – ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі ïіäïðèєìñòâà é öèâіëüíå íàñåëåííÿ. Ç òåðèòîðії
Óêðàїíè (ïåðåâàæíî Ëіâîáåðåæíîї) åâàêóþâàëè 550 ïіäïðèєìñòâ, 30 òèñ.
òðàêòîðіâ, 125 ìëí ïóäіâ çåðíà, 6 ìëí ãîëіâ õóäîáè, іíñòèòóòè Àêàäåìії 
íàóê, 70 âèøіâ, 50 òåàòðіâ, íàéöіííіøі ïàì’ÿòêè êóëüòóðè (êàðòèíè, ðó-
êîïèñè, àðõіâè), à òàêîæ 3,5 ìëí іíæåíåðíî-òåõíі÷íèõ ïðàöіâíèêіâ, äіÿ-
÷іâ íàóêè òà êóëüòóðè, ðîáіòíèêіâ, âèêëàäà÷іâ і ñòóäåíòіâ.

Ðåàëüíà ñèòóàöіÿ ç åâàêóàöієþ íå çàâæäè âіäïîâіäàëà çàÿâàì âëàäè.
Òðàïëÿëîñÿ, ùî ïàðòіéíі é ðàäÿíñüêі ïðàöіâíèêè, êîðèñòóþ÷èñü ñëóæáî-
âèì òðàíñïîðòîì і ñòàíîâèùåì, âòіêàëè çàäîâãî äî åâàêóàöії. Ñåðåä íàñå-
ëåííÿ íå áóëî é îäíîçíà÷íî ïðîðàäÿíñüêèõ íàñòðîїâ. Ïðèìóñîâà êîë  åê-
òèâіçàöіÿ é Ãîëîäîìîð çàëèøèëè ñëіä ó ñâіäîìîñòі ñåëÿí, ñòâîðèâøè ñòіé-
êèé âîðîæèé îáðàç áіëüøîâèöüêî-ðàäÿíñüêîї âëàäè. Ó 1930-õ ðîêàõ â
óêðàїíñüêîìó ñåëі, äå æèëî 2/3 íàñåëåííÿ, ïîáóòóâàëè ÷óòêè ïðî òå, ùî
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îñü-îñü ðîçïî÷íåòüñÿ âіéíà, ÿêà ïîêëàäå êðàé çíóùàííÿì âëàäè. Ïîäіá-
íèìè áóëè é íàñòðîї ðîáіòíèöòâà. Ôîðñîâàíà іíäóñòðіàëіçàöіÿ àæ íіÿê íå 
ïіäâèùèëà éîãî ðіâåíü æèòòÿ. Íå äîäàëè àâòîðèòåòó ðàäÿíñüêіé âëàäі ïî-
ëіòèêà ðóñèôіêàöії, ïðèäóøåííÿ íàöіîíàëüíîãî æèòòÿ і âîéîâíè÷èé àòå-
їçì. Óêðàé íåãàòèâíî íà ìîðàëüíî-ïñèõîëîãі÷íîìó ñòàíі óêðàїíñüêîãî 
ñóñïіëüñòâà ïîçíà÷àëèñÿ ðåïðåñії.

Âіäâåðòó íåëîÿëüíіñòü äî ðàäÿíñüêîї âëàäè âèÿâèëî çàõіäíîóêðàїíñüêå
íàñåëåííÿ, íàñòðіé ÿêîãî â 1939–1941 ðð. äîêîðіííî çìіíèâñÿ: âіä ðàäî-
ùіâ ç ïðèâîäó çâіëüíåííÿ âіä «ïàíñüêîї íåâîëі» äî íåïðèõîâàíîї âîðî-
æîñòі é íàâіòü íåíàâèñòі äî «ñîâєòіâ». Ó öüîìó ðåãіîíі ìîáіëіçàöіþ äî 
×åðâîíîї àðìії áóëî çіðâàíî, à íà ñõîäі Óêðàїíè âîíà âіäáóâàëàñÿ ç óñêëàä-
íåííÿìè. Òóò íàéíèæ÷èì ðіâåíü ëîÿëüíîñòі äî âëàäè áóâ ñåðåä ñåëÿíñòâà.
Òà é ïàòðіîòè÷íå ïіäíåñåííÿ ïåðøèõ òèæíіâ âіéíè, ùî îõîïèëî ìіñüêó 
êîìñîìîëüñüêó ìîëîäü, ó ìіðó ñòðіìêîãî íіìåöüêîãî íàñòóïó øâèäêî ñïà-
äàëî. Íåïîîäèíîêèìè áóëè âèïàäêè âòå÷і ìîáіëіçîâàíèõ ïіä ÷àñ òðàíñïîð-
òóâàííÿ äî àðìіéñüêèõ ÷àñòèí. Íà îêóïîâàíèõ íіìöÿìè òåðåíàõ Óêðàїíè
çà ðіçíèõ îáñòàâèí (÷åðåç äåçåðòèðñòâî, íåäáàëіñòü âіéñüêêîìàòіâ, çìіí-
íіñòü ëіíії ôðîíòó) çàëèøèëîñÿ 5,6 ìëí âіéñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ îñіá.

Запитання і завдання
1. Розкрийте зміст поняття «евакуація». Схарактеризуйте мобілізаційні заходи та 

проведення евакуації на території України.
2. Поміркуйте, чому на практиці мобілізація та евакуація в Україні впродовж перших 

місяців німецько-радянської війни не завжди відбувалася з дотриманням правил, ви-
значених владою.

3. Битва за Москву й спроби контрнаступу радянських військ 
у Криму та поблизу Харкова
Ïіñëÿ êàòàñòðîôè Ïіâäåííî-Çàõіäíîãî ôðîíòó Ñòàëіí áóâ ãîòîâèé äî 

óãîäè ç Ãіòëåðîì öіíîþ Ïðèáàëòèêè, Áіëîðóñі, ÷àñòèíè Óêðàїíè. Îäíàê 
ñïðîáè ðàäÿíñüêèõ ñïåöñëóæá âñòóïèòè â êîíòàêò ç Áåðëіíîì áóëè ìàð-
íèìè. Ó âåðåñíі 1941 ð. íіìåöüêå âåðõîâíå êîìàíäóâàííÿ çàòâåðäèëî ïëàí 
íàñòóïó íà Ìîñêâó (îïåðàöіÿ «Òàéôóí»). Éîãî äîðó÷åíî ãðóïі àðìіé 
«Öåíòð», 66 äèâіçіé ÿêîї ïåðåéøëè â íàñòóï 2 æîâòíÿ, à òàíêîâà àðìіÿ Ãó-
äåðіàíà ðîçïî÷àëà ðóõ ç Ïóòèâëÿ ùå 30 âåðåñíÿ. Çàãàëîì íà Ìîñêâó ðó-
øèëè áëèçüêî ìіëüéîíà ñîëäàòіâ, 1700 òàíêіâ, 14 òèñ. ãàðìàò і 950 ëіòàêіâ. 

Евакуація колгоспного майна. 1941 р.Евакуація мешканців Одеси. 1941 р.
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Â óÿâі íіìåöüêèõ ñîëäàòіâ öå áóëà âі-
éíà ìіæ ñó÷àñíîþ іíäóñòðіàëüíîþ íà-
öієþ і âіäñòàëîþ êðàїíîþ. Îäíàê 
íåâäîâçі äîâåëîñÿ çðîçóìіòè, ùî ìіö-
íіñòü ìàє é іíøі âèìіðè.

Ñïî÷àòêó ðàäÿíñüêі äèâіçії îäíà çà
îäíîþ ïîòðàïëÿëè â îòî÷åííÿ (ÿê-îò
ó ðàéîíі Âÿçüìè). Æîäíèõ ñèë äëÿ 
îáîðîíè âîíè íå ìàëè. Áіëüøіñòü îòî-
÷åíèõ äèâіçіé ñêëàäàëàñÿ ç îïîë÷åí-
öіâ, ïîñïіõîì íàáðàíèõ і ëåäâå
îçáðîєíèõ ðîáіòíèêіâ, іíòåëіãåíöії,
ñòóäåíòіâ, êóðñàíòіâ âіéñüêîâèõ ó÷è-
ëèù. ×óòêè ïðî ïðîðèâ ôðîíòó äі-
éøëè äî Ìîñêâè â ñåðåäèíі æîâòíÿ.

Ìіñòî íàïîâíèëîñÿ ñòðàõîì, ïî÷àëàñÿ ïàíіêà. Ñîòíі òèñÿ÷ ëþäåé øòóðìó-
âàëè âîêçàëè, òіêàëè íà ñõіä íà àâòîìîáіëÿõ і ïіøêè. Öіíîþ âåëè÷åçíèõ
çóñèëü і æåðòâ íіìåöüêі âіéñüêà âäàëîñÿ çóïèíèòè çà êіëüêà äåñÿòêіâ êі-
ëîìåòðіâ âіä Ìîñêâè. Íà çàõèñò ñòîëèöі ïðèáóâàëè ðåçåðâíі äèâіçії ç Äà-
ëåêîãî Ñõîäó, Óðàëó, Êàçàõñòàíó é Ñåðåäíüîї Àçії. Íà áîöі ×åðâîíîї àðìії
âèÿâèëèñÿ é ëþòі ìîðîçè, äî ÿêèõ íіìåöüêå âіéñüêî íå áóëî ãîòîâèì. Ó
áîÿõ ïîáëèçó Ìîñêâè âïåðøå íà íіìåöüêî-ðàäÿíñüêîìó ôðîíòі ç’ÿâèëèñÿ
ëіòàêè é òàíêè çàõіäíèõ ñîþçíèêіâ, ùî íàäіéøëè äî ÑÐÑÐ çãіäíî ç óãîäîþ
ïðî ëåíä-ëіç.

Ó ãðóäíі 1941 ð. ðàäÿíñüêі âіéñüêà ïåðåéøëè â êîíòðíàñòóï і âіäòіñ-
íèëè íіìåöüêі ñèëè âіä Ìîñêâè íà 200 êì. Îäíàê ðîçãîðíóòè íàñòóï íà
âñіõ ôðîíòàõ, ÿê âèìàãàâ É. Ñòàëіí, âîíè íå ìîãëè. Áðàêóâàëî áîєïðèïà-
ñіâ, òàíêіâ, ïіäòðèìêè àâіàöії. Ó ðåçóëüòàòі íàñòóï, ÿêèé ðîçïî÷àâñÿ â
ñі÷íі 1942 ð., ïåðåòâîðèâñÿ íà íèçêó ëîêàëüíèõ îïåðàöіé, ó ÿêèõ ðàäÿí-
ñüêі âіéñüêà çàçíàëè âåëèêèõ âòðàò. Ïіä êіíåöü çèìè ëіíіÿ ôðîíòó íàáóëà
êàðêîëîìíîãî õàðàêòåðó, äå ôðîíò і òèë òàê ïåðåïëóòàëèñÿ, ùî ãîäі áóëî
é ðîçіáðàòèñÿ: ó ñåëàõ, ìіñòàõ і ìіñòå÷êàõ íà ïåðåõðåñòÿõ ñòðàòåãі÷íèõ äî-
ðіã «ñèäіëè» íіìöі, à ïîëÿ é ëіñè ìіæ íèìè çàéìàëè ðàäÿíñüêі âіéñüêà.

Íàâåñíі 1942 ð. íà õâèëі íàäìіðíîãî îïòèìіçìó Ñòàëіí âèðіøèâ çàâäàòè
óäàðó íà ïіâäíі é çâіëüíèòè Õàðêіâ і Äîíáàñ, ùîá íàëàãîäèòè òàì âèïóñê
çáðîї. Öåé ïëàí íàñòóïó ґðóíòóâàâñÿ íà õèáíîìó ïðèïóùåííі, ùî íіìöі
çíîâó àòàêóâàòèìóòü Ìîñêâó. Íàñïðàâäі âîíè çáèðàëè âіéñüêà ïîáëèçó Õàð-
êîâà – òàì, êóäè ×åðâîíà àðìіÿ ïëàíóâàëà íàñòóï íà íіìåöüêі ïîçèöії
12 òðàâíÿ. Âіäñóòíіñòü îïîðó â ïåðøèé òèæäåíü íàñòóïó ðàäÿíñüêå êîìàí-
äóâàííÿ ñïðèéíÿëî çà ñëàáêіñòü âåðìàõòó. Ùå âіðèëè ó øâèäêå ïåðåìîæíå
çàâåðøåííÿ âіéíè: «Ìè éøëè і éøëè âïåðåä. Ìè îñîáëèâî íå çàìèñëþâà-
ëèñÿ íàä òèì, ùî íіìöіâ äîâêîëà íå áóëî. Ìè äóìàëè, ùî òàê äіéäåìî äî
Áåðëіíà». Àëå 19 òðàâíÿ ñèòóàöіÿ çìіíèëàñÿ äîêîðіííî: íіìåöüêі âіéñüêà
ñòðіìêèì óäàðîì ç ïіâíî÷і çàìêíóëè êіëüöå îòî÷åííÿ. Õàðêіâñüêà îïåðàöіÿ
çàâåðøèëàñÿ êàòàñòðîôîþ: 170 òèñ. óáèòèõ (ïîìіæ íèõ äåâ’ÿòü ãåíåðàëіâ),
çíèêëèõ áåçâіñòè і ïîëîíåíèõ, ïîíàä 100 òèñ. ïîðàíåíèõ.

Íà іíøèõ äіëÿíêàõ íіìåöüêî-ðàäÿíñüêîãî ôðîíòó ñèòóàöіÿ áóëà ñõî-
æîþ. Ó ãðóäíі 1941 ð. ðàäÿíñüêå êîìàíäóâàííÿ ðîçãîðíóëî íàñòóï ó Êðèìó
ñèëàìè òðüîõ àðìіé çà ïіäòðèìêè ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó é Àçîâñüêîї ôëî-
òèëії, âіäîìîãî ÿê Êåð÷åíñüêèé äåñàíò àáî Êåð÷åíñüêî-Ôåîäîñіéñüêà äå-
ñàíòíà îïåðàöіÿ. Íåçâàæàþ÷è íà ïåðâèííèé óñïіõ, ó òðàâíі 1942 ð.
îïåðàöіÿ çàêіí÷èëàñÿ ïîâíèì ïðîâàëîì. Çàãàëüíі âòðàòè ñêëàëè áіëüøå

Німецькі солдати біля Москви надають
допомогу пораненому. 1941 р.
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ÿê 300 òèñ. îñіá, ç íèõ áëèçüêî 170 òèñ. ïîëîíåíèõ. Íåâäà÷åþ çàêіí÷èâñÿ 
òàêîæ Єâïàòîðіéñüêèé äåñàíò ó ñі÷íі 1942 ð. Öі òà іíøі ïîðàçêè âèÿâèëè 
ñåðéîçíі ïðîðàõóíêè â äіÿõ êåðіâíèöòâà, ó ðîçâіäöі, ñòðàòåãії і áîéîâіé 
òàêòèöі ×åðâîíîї àðìії é ïîêàçàëè, ùî âèãðàòè âіéíó òіëüêè çàâäÿêè ÷è-
ñåëüíіé ïåðåâàçі ñîëäàòіâ íå âäàñòüñÿ. 

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте битву за Москву. Поміркуйте про історичне значення цієї битви 

(з точки зору впливу на хід німецько-радянської та Другої світової війни).
2. Наведіть міркування, якими можна пояснити спроби контрнаступу радянських 

військ у Криму й під Харковом. Визначте причини, які призвели до провалу насту-
пальних операцій радянських військ у 1942 р. і зумовили великі людські втрати.

4. Блокада Ленінграда та облога Севастополя
Íіìåöüêі ÷àñòèíè ç ãðóïè àðìіé «Ïіâíі÷» äіñòàëèñÿ Ëåíіíãðàäà íà ïî-

÷àòêó âåðåñíÿ, ìàéæå íå âіä÷óâøè îïîðó. Äëÿ Ãіòëåðà ñèìâîëіçì öüîãî 
ìіñòà áóâ òàêèì âåëèêèì, ùî Ìîñêâó ïîðіâíÿíî ç íèì âіí íàçèâàâ «óñüîãî 
ëèøå ãåîãðàôі÷íèì îá’єêòîì». Ëåíіíãðàä îïèíèâñÿ â áëîêàäі: íіìåöüêі 
âіéñüêà áëîêóâàëè éîãî іç ñóøі, ç ïіâíî÷і ìіñòî îòî÷èëè ôіíñüêі âіéñüêà, 
ùî âèéøëè íà ëіíіþ ñòàðîãî êîðäîíó (ÿêèé іñíóâàâ äî «Çèìîâîї âіéíè»). 
Òîäі â ìіñòі áóëî ïîíàä 2,5 ìëí ìåøêàíöіâ, ñåðåä íèõ ïîíàä 400 òèñ. äі-
òåé. Ðàäÿíñüêå êåðіâíèöòâî íàâіòü íå ïðèïóñêàëî, ùî íіìåöüêі âіéñüêà
çìîæóòü íàáëèçèòèñÿ äî ìіñòà, à ôіíіâ íå ââàæàëè çà ñèëó, ÿêà çäàòíà çà-
õîïèòè Ëåíіíãðàä. Ïëàíè åâàêóàöії äîâåëîñÿ ðîçðîáëÿòè âæå ïіä ÷àñ îá-
ëîãè. Äî îñåíі 1942 ð. åâàêóéîâàíî ïîëîâèíó ìåøêàíöіâ ìіñòà.

Áëîêàäà Ëåíіíãðàäà òðèâàëà äî ñі÷íÿ 1944 ð. Çà ÷àñ áëîêàäè ëåíіí-
ãðàäöі ïîòåðïàëè âіä ãîëîäó, àðòèëåðіéñüêèõ îáñòðіëіâ і áîìáàðäóâàíü. 
Íàéâàæ÷îþ áóëà çèìà 1941–1942 ðð. – íåçâè÷íî õîëîäíà é ñíіæíà. Äîáîâі 
íîðìè ñïîæèâàííÿ õëіáà (à іíøèõ ïðîäóêòіâ íå áóëî) ñÿãíóëè çíà÷åíü, ÿêі 
íàâіòü âàæêî óÿâèòè: âіéñüêîâі îäåðæóâàëè ïî 500 ã, ðîáіòíèêè – 250, 
іíøі – ïî 125 ã. Çâ’ÿçîê ç òèëîì çàáåçïå÷óâàëè àâіàöієþ і ÷åðåç Ëàäîçüêå 
îçåðî, ÿêå áóëî ïîçà ìåæàìè äîñÿãàííÿ íіìåöüêîї àðòèëåðії. Îäíàê ïðî-
ïóñêíà çäàòíіñòü îçåðà áóëà îáìåæåíà, à âòðàòè – âåëè÷åçíі. Çà ÷àñ áëî-
êàäè â Ëåíіíãðàäі ïîìåðëî áëèçüêî 650 òèñ. îñіá. Ïîïðè öі âðàæàþ÷і 
âòðàòè, òі îñîáè, ÿêі ïåðåæèëè áëîêàäó, ó ñïîãàäàõ ãîâîðèëè ïðî âіä÷óòòÿ 
ñâîáîäè, ÿêó òîäі âіä÷óâàëè.

Ó ñåðåäèíі âåðåñíÿ 1941 ð. íіìåöüêі âіéñüêà ç ãðóïè àðìіé «Ïіâäåíü» 
âèéøëè íà ïіäñòóïè äî Êðèìó. Ïіâîñòðіâ ìàâ ñòðàòåãі÷íå çíà÷åííÿ ÿê 
îäèí іç øëÿõіâ äî íàôòîíîñíèõ ðàéîíіâ Êàâêàçó (÷åðåç Êåð÷åíñüêó ïðî-
òîêó) і ÿê áàçà äëÿ àâіàöії òà ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó. Ç âòðàòîþ Êðèìó ðà-
äÿíñüêà àâіàöіÿ âòðàòèëà á ìîæëèâîñòі íàëüîòіâ íà íàôòîâі ïðîìèñëè 
Ðóìóíії, ÿêі ìàëè âàæëèâå ñòðàòåãі÷íå çíà÷åííÿ äëÿ Íіìå÷÷èíè, à íі-
ìåöüêà àâіàöіÿ çìîãëà á íàíîñèòè óäàðè ïî öіëÿõ íà Êàâêàçі. Ðàäÿíñüêå 
êîìàíäóâàííÿ ðîçóìіëî âàæëèâіñòü óòðèìàííÿ ïіâîñòðîâà é çîñåðåäèëî íà 
öüîìó íàïðÿìêó çíà÷íó ÷àñòèíó âіéñüê, âіäìîâèâøèñü âіä çàõèñòó Îäåñè.

Àêòèâíà îáîðîíà Ñåâàñòîïîëÿ, îòî÷åíîãî іç ñóøі íіìåöüêî-ðóìóíñüêèìè
âіéñüêàìè, òðèâàëà âіä ëèñòîïàäà 1941 ð. äî ëèïíÿ 1942 ð. і çàâåðøèëàñÿ 
âòðàòîþ ìіñòà. Ïî ñóòі, ó êðèòè÷íіé ñèòóàöії êîìàíäóâàííÿ êèíóëî ðÿäî-
âèõ îáîðîíöіâ Ñåâàñòîïîëÿ íàïðèçâîëÿùå. Ïëàí åâàêóàöії âëіòêó 1942 ð., 
êîëè ñòðèìóâàòè íіìåöüêі âіéñüêà âæå íå áóëî ñèë, ïåðåäáà÷àâ âèâåçåííÿ
òіëüêè âèùîãî é ñòàðøîãî êîìàíäíîãî ñêëàäó àðìії і ôëîòó, ïàðòіéíîãî 
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àêòèâó ìіñòà. Åâàêóàöіþ ðåøòè âіéñüêîâîñëóæáîâöіâ, çîêðåìà ïîðàíåíèõ,
íå ïåðåäáà÷àëè. Ó ïіäñóìêó â ïîëîí ïîòðàïèëî áëèçüêî 100 òèñ. ÷åðâîíî-
àðìіéöіâ. Çà âçÿòòÿ Ñåâàñòîïîëÿ êîìàíäóþ÷èé 11-þ íіìåöüêîþ àðìієþ
Åðіõ ôîí Ìàíøòåéí îòðèìàâ çâàííÿ ôåëüäìàðøàëà.

Запитання і завдання
1. Використовуючи карту, схарактеризуйте блокаду Ленінграда та облогу Севасто-

поля.
2. Історики дискутують про доцільність утримання радянськими військами Ленін-

града ціною величезних людських жертв. Поміркуйте про це і висловте власне об-
ґрунтоване судження.ґ

5. Тактика «випаленої землі» та інші злочинні дії комуністич-
ного режиму під час війни
Âіäñòóï ×åðâîíîї àðìії ç òåðèòîðії Óêðàїíè âіäáóâàâñÿ іç çàñòîñîâóâàí-

íÿì òàêòèêè âèïàëåíîї çåìëі. Òàê íàçèâàþòü çíèùåííÿ âñüîãî òîãî, ùî
ìîæå ñëóãóâàòè æèòòєçàáåçïå÷åííþ ÿê âіéñüê âîðîãà, òàê і öèâіëüíîãî íà-
ñåëåííÿ íà òåðèòîðії, ÿêó ìîæå çàéíÿòè ïðîòèâíèê. Íàéáіëüø ïîøèðå-
íèìè åëåìåíòàìè öієї òàêòèêè áóëè: çíèùåííÿ çàïàñіâ õàð÷îâèõ ïðîäóê-
òіâ і âðîæàþ, çàáðóäíåííÿ àáî îòðóєííÿ äæåðåë ïèòíîї âîäè, ðóéíóâàííÿ
øëÿõіâ і çàñîáіâ òðàíñïîðòó, òåõíіêè, áóäіâåëü і æèòëà, іíîäі íàâіòü öіëèõ
ìіñò. Óæå âіä 2-ї Ãààçüêîї êîíôåðåíöії (1907 ð.) òàêòèêó «âèïàëåíîї çåìëі»
ââàæàëè âîєííèì çëî÷èíîì. Îäíàê ó ÑÐÑÐ ç ïî÷àòêîì íіìåöüêî-ðàäÿí-
ñüêîї âіéíè öþ òàêòèêó áóëî «óçàêîíåíî» ïîñòàíîâàìè ÐÍÊ ÑÐÑÐ і 
ÖÊ ÂÊÏ(á), ÿêі çîáîâ’ÿçóâàëè ïàðòіéíі îñåðåäêè é îðãàíè âëàäè çíèùó-
âàòè âñå, ùî íå âäàëîñÿ åâàêóþâàòè íà ñõіä.

Ó ðåçóëüòàòі çàñòîñóâàííÿ òàêòèêè «âèïàëåíîї çåìëі» áóëî çðóéíîâàíî
ïðîìèñëîâі öåíòðè Ëіâîáåðåææÿ. Çíèùóâàëè îáëàäíàííÿ, òóðáîãåíåðà-
òîðè, âîäîíàïіðíі âåæі, âîäîãîíè, ìîñòè, çàëіçíèöі, ïðîäîâîëü÷і ñêëàäè,
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó òåõíіêó, ÿêó íå âñòèãàëè âèâåçòè. Ïîøêîäæåíî
ãðåáëþ Äíіïðîãåñó, ùî ïðèçâåëî äî çàòîïëåííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
óãіäü і çàãèáåëі äåñÿòêіâ òèñÿ÷ ÷åðâîíîàðìіéöіâ, ÿêі ïåðåáóâàëè ïîáëèçó.
Ïіäіðâàíî é ìîñòè ÷åðåç Äíіïðî. Íà Äîíáàñі çðóéíîâàíî åëåêòðîîáëàä-
íàííÿ, çàòîïëåíî âóãіëüíі øàõòè. Òðàïëÿëîñÿ (ÿê-îò ó Õàðêîâі), ùî ïðè 
âіäñòóïі ðàäÿíñüêі âіéñüêà ïіäïàëþâàëè íå òіëüêè ãîñïîäàðñüêі îá’єêòè, à 
é æèòëîâі áóäèíêè. Öåíòð Êèєâà ïåðåä âіäõîäîì ×åðâîíîї àðìії áóëî çà-

ìіíîâàíî. 24–28 âåðåñíÿ 1941 ð. ïіñëÿ
âñòóïó äî ìіñòà ÷àñòèí âåðìàõòó é íі-
ìåöüêîї àäìіíіñòðàöії äèâåðñіéíà
ãðóïà ÍÊÂÑ ïіäіðâàëà áóäèíêè â öåí-
òðі óêðàїíñüêîї ñòîëèöі. Ïîæåæà íà
Õðåùàòèêó òðèâàëà êіëüêà äíіâ.

Çàõіäíі îáëàñòі Óêðàїíè ÷åðåç
ñòðіìêèé ðîçâèòîê ïîäіé íå çàçíàëè
çíà÷íèõ ìàòåðіàëüíèõ çíèùåíü. Âîíè
áіëüøå ïîñòðàæäàëè âіä ðåïðåñіé. Òóò
ó òþðìàõ íà ïî÷àòîê íіìåöüêî-ðàäÿí-
ñüêîї âіéíè ïåðåáóâàëî ÷èìàëî ìіñöå-
âîї іíòåëіãåíöії òà äіÿ÷іâ óêðà  їí ñüêîãî
íàöіîíàëüíîãî ðóõó. Ðàäÿíñüêà âëàäà
ïîáîþâàëàñÿ íàñàìïåðåä òîãî, ùîá

Знищена радянськими спецслужбами 
частина греблі Дніпрогесу. 1941 р.



Розділ 6. Друга світова війна: перебіг і результати

239

âîíè íå ïåðåòâîðèëèñÿ íà àíòèðàäÿíñüêó ïîëіòè÷íó 
ñèëó â òèëó âîðîãà. Ïіä ÷àñ åâàêóàöії áåçñëіäíî 
çíèêëè (ïðàâäîïîäіáíî їõ áóëî çíèùåíî ÍÊÂÑ) ó÷åíі 
é ãðîìàäñüêі äіÿ÷і Êèðèëî Ñòóäèíñüêèé, Ïåòðî 
Ôðàíêî òà іíøі. Ó ìіñöåâèõ òþðìàõ ïåðåä âіäñòóïîì 
ìàñîâî çíèùóâàëè â’ÿçíіâ. Ëèøå ó Ëüâîâі áóëî çíà-
éäåíî òіëà âіä 3 äî 4 òèñ. (çà іíøèìè äàíèìè – äî 
10 òèñ.) îñіá.

Ïîêàçíèêîì íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ óêðàїíöіâ äî 
ñòàëіíñüêîãî ðåæèìó ñòàëà åâàêóàöіéíà êàìïàíіÿ.
Âåëèêà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ (ïåðåäóñіì ñіëüñüêîãî) íå
òіëüêè íå âèÿâèëà áàæàííÿ âèїõàòè â ðàäÿíñüêèé 
òèë, à é ðîáèëà âñå ìîæëèâå äëÿ òîãî, ùîá çàâàäèòè 
âèâåçåííþ і íèùåííþ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ìàéíà 
і ïðîäîâîëüñòâà. Îñîáëèâî ãíіòþ÷å äіÿëî íà ëþäåé і 
çóìîâëþâàëî ïîøèðåííÿ àíòèðàäÿíñüêèõ íàñòðîїâ
ñïàëþâàííÿ çåðíà. Ó ðіçíèõ ìіñöÿõ ïî÷àëàñÿ ñòè-
õіéíà ëіêâіäàöіÿ êîëãîñïіâ: ñåëÿíè ðîçòÿãóâàëè
êîëãîñïíå ìàéíî, ïðîäîâîëü÷і ñêëàäè, ðîçáèðàëè
ðåìàíåíò, õóäîáó. Ïàäіííÿ ðàäÿíñüêîї âëàäè і êîëãîñïíîї ñèñòåìè â Óêðà-
їíі íåðіäêî âіäáóâàëîñÿ ùå äî âіäñòóïó ×åðâîíîї àðìії.

Погляд сучасника
Про жахливу розправу енкаведистів з місцевим населенням, передусім україн-

цями, перед початком і впродовж перших тижнів війни 1941 року, знають сьогодні 
усі, тільки не кожний може собі уявити, що ми тоді пережили… Люди, як загнані со-
баки, ховалися, хто де міг. Часто хтось зі знайомих прибігав до нас зі страшними ві-
стками: «Ви чули, кажуть, на подвір’я Лонцкого [вулиця, де знаходилася одна з 
львівських тюрем] по ночах заїжджають сотні машин з арештованими… З Бриґідок 
[назва іншої тюрми] чути страшні крики… Кудись зник той… Того взяли на роботі…». 
Тому було вирішено, що Мама ночуватиме у нашої кравчині «бо чейже не будуть 
арештувати пролетаріат». Наївні галичани... Енкаведисти не мали класової свідо-
мості.

Крушельницька Л. Рубали ліс… (Спогади галичанки). Львів, 2001. С. 154–155.

Запитання і завдання
1. Яку мету переслідувало радянське і партійне керівництво СРСР, застосовуючи 

тактику «випаленої землі»? Поміркуйте, чому тактику «випаленої землі» відно-
сять до воєнних злочинів.

2. Наведіть приклади злочинних дій комуністичної влади при відступі з території 
України в 1941–1942 рр.

З   
   

1. Використовуючи карту, схарактеризуйте перебіг бойових дій на німецько-радян-
ському фронті в 1941–1942 рр.

2. Визначте причини поразок Червоної армії на першому етапі німецько-радянської ві-
йни. Чи можна було їх уникнути?

3. Поміркуйте про місце й роль України та українців у перші місяці німецько-радянської 
війни. Як ви розумієте слова О. Довженка, занотовані в щоденнику навесні 1942 р.: 
«На українських ланах і селах в огні і полум’ї вирішується доля людства, вирішу-
ється велетенська проблема світової гегемонії»?

Подив і жах на обличчі
львів’янки, яка зайшла 
у двір тюрми. 3 липня 

1941 р.
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§ 33. Нацистський окупаційний режим

1. Нацистський «новий порядок» в окупованій Європі: загальна 
характеристика
Ïîëіòè÷íèé ðåæèì, ÿêèé êåðіâíèêè Òðåòüîãî ðåéõó õîòіëè âñòàíîâèòè

íà îêóïîâàíèõ òåðèòîðіÿõ, îòðèìàâ íàçâó íîâèé ïîðÿäîê. Ïëàíè âåëèêèõ 
òåðèòîðіàëüíèõ ïåðåòâîðåíü ó Єâðîïі Ãіòëåð âèêëàâ â àâòîáіîãðàôі÷íіé
êíèæöі «Ìîÿ áîðîòüáà» («Ìàéí Êàìïô»), ïåðøó ÷àñòèíó ÿêîї íàïèñàâ ó
â’ÿçíèöі â 1924 ð. Їõíє âòіëåííÿ ïî÷àëîñÿ çàäîâãî äî Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè,
õî÷à ïóáëі÷íî Ãіòëåð çàÿâèâ ïðî öå â 1941 ð. «Íîâèé ïîðÿäîê» ïåðåäáà÷àâ
ñòâîðåííÿ ïàíãåðìàíñüêîї äåðæàâè íà îñíîâі íàöіîíàë-ñîöіàëіñòè÷íîї іäå-
îëîãії. Öå ïîâèííî áóëî çàáåçïå÷èòè ïàíóâàííÿ àðіéñüêîї ðàñè, òåðèòîðі-
àëüíó åêñïàíñіþ â Ñõіäíіé Єâðîïі, à òàêîæ ïðîâåäåííÿ ïëàíó «Îñò».

Çãіäíî ç óÿâëåííÿìè íàöèñòіâ ïðî ìàéáóòíє Єâðîïè äî Íіìå÷÷èíè ìàëè
áóòè ïðèєäíàíі íàñåëåíі íіìöÿìè òåðèòîðії ïðèëåãëèõ äåðæàâ. Òàê ó öåí-

òðі Єâðîïè ïëàíóâàëè óòâîðèòè «ñòà-
ëåâèé áëîê». Íàâêîëî íüîãî ìàëè
ãóðòóâàòèñÿ áëèçüêі äî íіìöіâ íå-
àðіéñüêі ðàñè – òîáòî äåðæàâè-ñàòå-
ëіòè, ïîçáàâëåíі íåçàëåæíîї
ôіíàíñîâî-åêîíîìі÷íîї ñèñòåìè, àð-
ìії, ñòðóêòóðè óïðàâëіííÿ. Âіäòàê äî
Ðåéõó áóëî ïðèєäíàíî äåìіëіòàðèçî-
âàíó Ðåéíñüêó çîíó, Ñààð, çãîäîì іí-
òåãðîâàíî Àâñòðіþ, Ñóäåòñüêó
îáëàñòü, Ìåìåëüñüêèé êðàé. Çà-
ëèøêè íåçàëåæíîї ×åõії ñòàëè «ïðî-
òåêòîðàòîì». Іç çàõîïëåííÿì Ïîëüùі
äî Ðåéõó ïîâåðíóëèñÿ çåìëі, âіäòÿòі
âіä Íіìå÷÷èíè Âåðñàëüñüêèì äîãîâî-
ðîì. Äàíіÿ ïîçáóëàñÿ Øëåçâіã-Ãîëü-

øòåéíó, à Ôðàíöіÿ – Åëüçàñó é Ëîòàðèíãії. Âіä Þãîñëàâії äî Ðåéõó
âіäіéøëà Ñëîâåíіÿ, Øòèðіÿ é äåÿêі іíøі іëëіðіéñüêі çåìëі êîëèøíüîї Àâ-
ñòðî-Óãîðñüêîї ìîíàðõії.

Âåëèêі òåðèòîðіàëüíі ïðèðîùåííÿ äіñòàëè íàéàêòèâíіøі ñîþçíèêè Íі-
ìå÷÷èíè – Óãîðùèíà, Áîëãàðіÿ, Іòàëіÿ. Ó ïîäàëüøі ïëàíè âõîäèâ íîâèé
ðîçïîäіë êîëîíіàëüíèõ âîëîäіíü. Íà òåðèòîðіÿõ îêóïîâàíèõ êðàїí, ÿêі
îòî÷óâàëè Òðåòіé ðåéõ, âñòàíîâëåíî ìàðіîíåòêîâі ðåæèìè àáî òàê çâàíі
ïðîòåêòîðàòè. Åêîíîìі÷íі, ôіíàíñîâі é òðóäîâі ðåñóðñè ÿê іíòåãðîâàíèõ,
òàê і îêóïîâàíèõ êðàїí ïîâíіñòþ ïіäïîðÿäêîâàíî іíòåðåñàì íіìåöüêèõ âіé-
ñüêîâèõ âіäîìñòâ. Íàöèñòñüêà ïðîïàãàíäà ïîäàâàëà «íîâèé ïîðÿäîê» ÿê
ïîáóäîâó ñïðàâæíüîãî, à íå ñïîòâîðåíîãî êîìóíіçìîì ñîöіàëіçìó.

Запитання і завдання
1. У зв’язку з подіями Другої світової війни поясніть зміст поняття «новий порядок».

Зібравши додаткову інформацію, з’ясуйте далекосяжні плани нацистів щодо дер-
жав і народів Європи.

2.  Які пропагандистські заяви використовували нацисти, обґбб рунтовуючи потребу ґ
встановлення в Європі «нового порядку»? Поясніть призначення цих пропагандист-
ських шаблонів.

Німецькі війська на вулицях Парижа. 
1940 р.
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2. План «Ост». Зони окупації України: особливості режиму
Ãåíåðàëüíèé ïëàí «Îñò», ðîçðîáëåíèé ó 1941 ð. ïіä êåðіâíèöòâîì Ãåí-

ðіõà Ãіììëåðà (ôàêòè÷íî öå áóâ êîìïëåêñ ðіçíèõ äîêóìåíòіâ, ÷àñòèíà ç 
ÿêèõ íå çáåðåãëàñÿ), ìіñòèâ ïðîãðàìó íіìåöüêîї êîëîíіçàöії Ïîëüùі, êðàїí
Áàëòії, Áіëîðóñі, Óêðàїíè é ÷àñòèíè єâðîïåéñüêîї Ðîñії. Ïëàí ðîçðîáëåíî 
ç ìåòîþ ðåàëіçàöії ãіòëåðіâñüêîї іäåї ïðî «æèòòєâèé ïðîñòіð» äëÿ íіìöіâ ó 
Ñõіäíіé Єâðîïі. Éøëîñÿ ïðî ëіêâіäàöіþ, äåïîðòàöіþ àáî ãåðìàíіçàöіþ ìіñ-
öåâîãî íàñåëåííÿ. Íà óêðàїíñüêèõ ÷îðíîçåìàõ êîëîíіçàòîðè ìàëè íàìіð
ðîçìіñòèòè ïîìіùèöüêі é ôåðìåðñüêі ãîñïîäàðñòâà âåòåðàíіâ âåðìàõòó.

Îêóïîâàíó òåðèòîðіþ Óêðàїíè àäìіíіñòðàòèâíî
áóëî ïîäіëåíî íà êіëüêà ÷àñòèí. Ãàëè÷èíó ïіäïîðÿä-
êîâàíî òàê çâàíіé Ãåíåðàëüíіé ãóáåðíії, àáî Ãåíå-
ðàë-ãóáåðíàòîðñòâó (ÿêå îá’єäíóâàëî òàêîæ áіëüøó
÷àñòèíó ïîëüñüêèõ çåìåëü âêëþ÷íî ç Âàðøàâîþ).
Ãåíåðàëüíó ãóáåðíіþ áóëî ñòâîðåíî â æîâòíі 1939 ð.,
à äèñòðèêò (îêðóã) «Ãàëè÷èíà» ïðèєäíàíî äî íåї â
ñåðïíі 1941 ð. Àäìіíіñòðàòèâíèé öåíòð ãóáåðíії
ìіñòèâñÿ â Êðàêîâі. Ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì ïðè-
çíà÷åíî Ãàíñà Ôðàíêà. Íіìåöüêèé îêóïàöіéíèé
ðåæèì ó Ãàëè÷èíі áóâ òðîõè ëіáåðàëüíіøèé, íіæ
íà ðåøòі óêðàїíñüêèõ òåðèòîðіé, ùî áóëî ïîâ’ÿçàíî
ç òðèâàëèì ïåðåáóâàííÿì êðàþ ó ñêëàäі Àâñòðî-
Óãîðùèíè.

Ïðàâîáåðåææÿ, áіëüøà ÷àñòèíà Ëіâîáåðåææÿ é
ïіâäåííі ðàéîíè, ùî ïðèëÿãàëè äî Êðèìó, óòâî-
ðèëè ðåéõñêîìіñàðіàò «Óêðàїíà» іç öèâіëüíîþ àä-
ìіíіñòðàöієþ іç öåíòðîì ó Ðіâíîìó. Ðåéõñêîìіñàðіàò 
«Óêðàїíà» áóâ îäíèì ç ï’ÿòè, ùî ìàëè áóòè ñòâî-
ðåíі â єâðîïåéñüêіé ÷àñòèíі Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.
Ïðèçíà÷åíèé ðåéõñêîìіñàðîì 45-ðі÷íèé Åðіõ Êîõ
ìàâ ðåïóòàöіþ æîðñòîêîї ëþäèíè. Â Óêðàїíі éîãî
çàâäàííÿì áóëà åêñïëóàòàöіÿ ðåñóðñіâ і äåïîïóëÿ-
öіÿ. Êîíöåïöіÿ ðåéõñêîìіñàðіàòó òðàêòóâàëà Óêðà-
їíó âèíÿòêîâî ÿê ãåîãðàôі÷íó îáëàñòü, à íå ÿê
ïîëіòè÷íå ÷è íàöіîíàëüíå óòâîðåííÿ.

Ñõіäíі ðàéîíè Óêðàїíè äî óçáåðåææÿ Àçîâ-
ñüêîãî ìîðÿ, ÿê і Êðèìñüêèé ïіâîñòðіâ, ïåðåáó-
âàëè ïіä âіéñüêîâîþ àäìіíіñòðàöієþ. Òàì íіìåöüêà
ïîëіòèêà é ñòàâëåííÿ äî óêðàїíöіâ áóëè ì’ÿêøèìè.
×àñòèíó óêðàїíñüêèõ òåðèòîðіé âëіòêó 1941 ð. Ãіò-
ëåð âіääàâ äèêòàòîðó Ðóìóíії Іîíó Àíòîíåñêó ÿê
âèíàãîðîäó çà íàäàííÿ â ðîçïîðÿäæåííÿ âåðìàõòó ìіëüéîííîї àðìії, ùî 
âîþâàëà íà ïіâäíі Óêðàїíè і â Êðèìó. Ç Îäåñüêîї îáëàñòі, ïіâäåííèõ ðàéî-
íіâ Âіííèöüêîї é çàõіäíèõ ðàéîíіâ Ìèêîëàїâñüêîї îáëàñòåé áóëî ñôîðìî-
âàíî ðóìóíñüêó ïðîâіíöіþ Òðàíñíіñòðіþ (Çàäíіñòðîâ’ÿ) іç öåíòðîì ó Îäåñі. 
Ðóìóíè, ÿêі íіêîëè íå ïðåòåíäóâàëè íà Îäåñó, ïðîñòî ãðàáóâàëè ïіâäåííó
Óêðàїíó, âèâîçÿ÷è çâіäòè âñå, ùî ìîæëèâî. ×åðíіâåöüêó òà Іçìàїëüñüêó
îáëàñòі òåæ áóëî ïåðåäàíî Ðóìóíії. Òóò ñòâîðåíî ãóáåðíàòîðñòâà: Áóêî-
âèíñüêå іç öåíòðîì ó ×åðíіâöÿõ і Áåññàðàáñüêå (ùî âêëþ÷àëî òåðèòîðіþ 
Ìîëäîâè ç Іçìàїëüñüêîþ îáëàñòþ) іç öåíòðîì ó Êèøèíåâі.

Ганс Франк

Еріх Кох
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�сторичний  документ
Основні вказівки [вермахту] про поводження з українським населенням

[вересень 1941 р.]
1. Фюрер зберігає за собою право приймати рішення про державно-політичне 

оформлення території, де проживає українське населення. Військові органи влади
принципово не повинні займатися цими питаннями.

На всі скарги українців щодо віддання певних територій України під управлінням
генерал-губернатора чи Румунії і на всі подібні скарги треба відповідати, що Україна
була врятована завдяки німецькій крові і що з тієї причини Німеччина зберігає за со-
бою право розпоряджатися цими територіями згідно із загальними політичними по-
требами.

2. У разі необхідності в майбутньому буде допущена участь деяких українців в
управлінні країни на рівні повітів і регіонів у формі комітетів довіри. У вищих органах
влади поодинокі достойні довіри українці можуть бути запрошені тільки для кон-
сультацій, без того, щоб із цього випливали будь-які домовленості чи зобов’язання
політичного характеру.

3. Кінцева економічна мета – це природний розвиток України як житниці Європи.
З іншого боку, весь східноєвропейський простір повинен стати головним ринком
промисловості Західної Європи…

4. Відповідно до цієї кінцевої мети, до українського населення так довго, як воно
передусім у сільському господарстві покірно співробітничає, треба ставитися з до-
брозичливістю. Але дуже поширені серед німців прагнення залишити доступними
для чужоземного населення їх власні звичаї, форми, навіть лише з повсякденного
життя і в цей спосіб підняти життєвий рівень, мають бути категорично заборонені.

Вживання усної та письмової української мови не треба обмежувати.
Дозволяється українська преса за умови, що вона утримується в обмеженому

об’ємі і підлягає суворій цензурі.
Нічого не слід чинити проти найнижчого шкільництва.
5. Українська Автокефальна Церква, так само, як і конфесійні об’єднання, дозво-

лена з тим, що вони не займаються політикою…
6. Участь членів вермахту в українських національних святах повинна обмежу-

ватись винятково випадками, безпосередньо пов’язаними з окупацією німецьких
військ. Німецькі органи влади ні в якому разі не повинні брати на себе організацію 
цих свят.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж–Нью-Йорк–Львів, 1993. С. 529–530.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте сутність німецького генерального плану «Ост». Поміркуйте,

чому цей план зберігали в таємниці.
2. Використовуючи карту, назвіть і схарактеризуйте адміністративно-територі-

альні одиниці, що було створено на окупованих нацистами теренах України.

3. Становище військовополонених і цивільного населення на 
окупованих територіях. Остарбайтери
Äî êіíöÿ 1944 ð. ñóìàðíà êіëüêіñòü ðàäÿíñüêèõ áðàíöіâ ñÿãíóëà

5,7 ìëí. Ó ïåðøі ìіñÿöі âіéíè їõíÿ äîëÿ ìàëî öіêàâèëà ÿê íіìåöüêå, òàê
і ðàäÿíñüêå âіéñüêîâå é ïîëіòè÷íå êåðіâíèöòâî. Ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî
ÑÐÑÐ íå ïіäïèñàâ Æåíåâñüêó êîíâåíöіþ ïðî ïîâîäæåííÿ ç âіéñüêîâîïîëî-
íåíèìè (1929 ð.), íàöèñòè íå çãîäèëèñÿ ïîøèðèòè íà ðàäÿíñüêèõ áðàíöіâ
ïðàâà, ÿêі ìàëè âіéñüêîâîïîëîíåíі çàõіäíèõ äåðæàâ. Éøëîñÿ ïåðåäóñіì
ïðî ìåäè÷íó äîïîìîãó é ìîæëèâіñòü îòðèìóâàòè ïîñèëêè ç їæåþ òà îäÿ-
ãîì. Òà é ó ïîëîí áðàëè íå âñіõ: êîìіñàðіâ і ïîëіòïðàöіâíèêіâ, ñïіâðîáіò-
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íèêіâ ÍÊÂÑ і єâðåїâ ðîçñòðіëþâàëè íà ìіñöі. Òðàïëÿëîñÿ, îñîáëèâî íà 
ïî÷àòêó âіéíè, ùî ïîëîíåíèõ ìіñöåâîãî ïîõîäæåííÿ âіäïóñêàëè ïî äîìіâ-
êàõ (ç ïðîïàãàíäèñòñüêîþ ìåòîþ). Êîíöòàáîðè äëÿ ðàäÿíñüêèõ áðàíöіâ 
÷àñòî âëàøòîâóâàëè ïðîñòî íåáà – íà âіäêðèòіé ìіñöåâîñòі, îãîðîäæåíіé 
êîëþ÷èì äðîòîì.

Îäíàê ïіñëÿ ïðîâàëó áëіöêðèãó â Íіìå÷÷èíі ÷åðåç ïîñòіéíі ìîáіëіçàöії 
ïî÷àëà âіä÷óâàòèñÿ íåñòà÷à ðîáî÷èõ ðóê. Íàöèñòñüêі êåðіâíèêè çíàéøëè 
âèõіä ó çàâåçåííі ðîáî÷îї ñèëè ç îêóïîâàíèõ òåðèòîðіé. ßê ðîáî÷ó ñèëó ïî-
÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè é âіéñüêîâîïîëîíåíèõ. Íàéáіëüøèì ïîñòà÷àëüíè-
êîì ëþäåé íà ïðèìóñîâó ïðàöþ äî Íіìå÷÷èíè áóëà Óêðàїíà. Ó ñі÷íі
1942 ð. ïåðøі ïîòÿãè ç òàê çâàíèìè îñòàðáàéòåðàìè (òîáòî ñõіäíèìè ðî-
áіòíèêàìè) âèðóøèëè äî Íіìå÷÷èíè ç Õàðêîâà і Êèєâà. Âîíè âåçëè ìîëî-
äèõ óêðàїíöіâ, ïðèâàáëåíèõ îáіöÿíêàìè ðîáîòè, õîðîøèõ æèòòєâèõ óìîâ 
і ìîæëèâіñòþ ïîáà÷èòè Єâðîïó. Çàãàëüíà êіëüêіñòü і äîëÿ îñòàðáàéòåðіâ ç 
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó çà ïіäðàõóíêàìè іñòîðèêіâ áóëè òàêèìè (ó òèñ.): 

Категорії остарбайтерів Україна Інші регіони
СРСР СРСР у цілому

Усього вивезено до Німеччини 2 400 2 870 5 270
З них:
Повернулося на Батьківщину 1 800 854 2 654
Загинуло 450 1 715 2 165
Залишилося на Заході 150 301 451

Îñòàðáàéòåðè, ÿêі ïðàöþâàëè íà çàâîäàõ, æèëè â ñïåöіàëüíèõ òàáîðàõ 
і ìàëè ïðèøèòèé äî îäÿãó ðîçïіçíàâàëüíèé çíàê «OST». Âîíè øâèäêî âè-
÷åðïóâàëè çäîðîâ’ÿ ÷åðåç íåäîїäàííÿ, íåïîñèëüíó ïðàöþ, ïîãàíå æèòëî, 
áðàê ìåäè÷íîї äîïîìîãè, ïðèíèæåííÿ. Òðîõè êðàùèì áóëî ñòàíîâèùå 
îñòàðáàéòåðіâ ó ïðèâàòíèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàєòêàõ òàê çâàíèõ áà-
óåðіâ. Òàì ïðèíàéìíі áóëî ëåãøå âòàìóâàòè âіä÷óòòÿ ãîëîäó, òà é ðåæèì 
óòðèìàííÿ áóâ ñòåðïíèì. Ùîéíî çâіñòêè ïðî ñïðàâæíє ñòàíîâèùå îñòàð-
áàéòåðіâ äîñÿãëè Óêðàїíè, ÿê íіìåöüêіé âëàäі ñòàëî âàæ÷å ïåðåêîíóâàòè
ìåøêàíöіâ îêóïîâàíèõ òåðèòîðіé äîáðîâіëüíî âèїçäèòè íà ðîáîòó äî 
Ðåéõó: íà ëþäåé ïî÷àëè âëàøòîâóâàòè îáëàâè é âèâîçèòè ñèëîþ. Ïіñëÿ âі-

Остарбайтери перед виїздом до Німеччини
Німецький 
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éíè Íþðíáåðçüêèé âіéñüêîâèé òðèáóíàë êâàëіôіêóâàâ ïðàêòèêó ïðèìóñî-
âîї ïðàöі âіéñüêîâîïîëîíåíèõ, öèâіëüíèõ ðîáіòíèêіâ і â’ÿçíіâ êîí-
öåíòðàöіéíèõ òàáîðіâ ÿê âîєííèé çëî÷èí і çëî÷èí ïðîòè ëþäÿíîñòі.

Íàïåðåäîäíі âіéíè âіéñüêà âåðìàõòó îòðèìàëè âêàçіâêè ùîäî ïîâå-
äіíêè íà òåðèòîðії ÑÐÑÐ. Ó íèõ íàãîëîøóâàëîñÿ íà íåîáõіäíîñòі íåùàä-
íèõ і ðіøó÷èõ çàõîäіâ ïðîòè «àãіòàòîðіâ, ïàðòèçàíіâ, ñàáîòàæíèêіâ,
єâðåїâ» і ïîâíîї ëіêâіäàöії áóäü-ÿêîãî àêòèâíîãî é ïàñèâíîãî îïîðó. Öå áóâ
äîêóìåíò, ÿêèé ôàêòè÷íî çíіìàâ іç ñîëäàòіâ і îôіöåðіâ âіäïîâіäàëüíіñòü çà
âáèâñòâî öèâіëüíîãî íàñåëåííÿ. Ìіðîþ òîãî ÿê ñòàíîâèùå íіìåöüêèõ
âіéñüê óñêëàäíþâàëîñÿ, ïîíÿòòÿ îïîðó â ðîçóìіííі íіìåöüêèõ ñîëäàòіâ 
ðîçøèðþâàëîñÿ. Îñîáëèâî öå ñòîñóâàëîñÿ êîíôëіêòіâ, ÿêі âèíèêàëè ïіä
÷àñ âèëó÷åííÿ ïðîäîâîëüñòâà.

Ñïîäіâàííÿ óêðàїíñüêèõ ñåëÿí íà òå, ùî íîâà âëàäà ðîçïóñòèòü êîë-
ãîñïè é âіäíîâèòü ïðèâàòíó âëàñíіñòü, íå ñïðàâäèëèñÿ. Êîëãîñïè áóëè
çðó÷íèì іíñòðóìåíòîì äëÿ åêñïëóàòàöії ñåëÿíñüêîї ïðàöі. Íіìåöüêі îêó-
ïàíòè íàêëàëè íà ñåëÿí ïðîäîâîëü÷ó äàíèíó – òàê çâàíèé êîíòèíãåíò. 
Çáіð «êîíòèíãåíòó», îñîáëèâî â ðåéõñêîìіñàðіàòі «Óêðàїíà», çäіéñíþâàëè
æîðñòîêèìè çàñîáàìè. Òèõ, õòî ÷èíèâ îïіð, âіäïðàâëÿëè íà ïðèìóñîâі ðî-
áîòè äî Íіìå÷÷èíè, à ÿêùî îïіð áóâ àêòèâíèì, òî ðîçñòðіëþâàëè íà ìіñöі.
Ñîöіàëüíîї íàïðóãè â ñåëàõ äîäàâàëè ìіñòÿíè. Ïîçàÿê íіìåöüêà âëàäà ðîç-
ãëÿäàëà Óêðàїíó ÿê àãðàðíèé ïðèäàòîê, çàáåçïå÷åííÿ ïðîäîâîëüñòâîì
ìіñüêèõ æèòåëіâ ãðàíè÷íî ñêîðî÷åíî. Ðÿòóþ÷èñü âіä ãîëîäó, ìіñòÿíè áóëè
çìóøåíі ïðîäàâàòè ïî ñåëàõ òå, ùî ìàëè, ïåðåäóñіì îäÿã, à òî÷íіøå îáìі-
íþâàòè íà ïðîäîâîëüñòâî, áî ãðîøі âòðàòèëè âñÿêó öіííіñòü.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте становище військовополонених і цивільного населення на окупо-

ваних територіях. Використовуючи додатковий матеріал, підготуйте повідом-
лення про долі українських остарбайтерів.

2. Прокоментуйте твердження історика: «Україна під німецькою окупацією стала
великомасштабною моделлю концентраційного табору. Як і в таборах, лінія між 
опором та співпрацею, роллю жертви та співучастю в злочинах режиму стала роз-
митою і непомітною. Кожен робив особистий вибір, і тим, хто вижив, довелося 
жити зі своїми рішеннями після війни, декому в гармонії, а декому в муках совісті.
Але майже всі страждали від провини за те, що вижили» (С. Плохій). Як ви розумі-
єте ці слова?

4. Національні військові формування в німецькій армії. Прояви 
колабораціонізму
Ç íіìåöüêèì íàñòóïîì âëіòêó 1941 ð. áàãàòî õòî â Óêðàїíі æèâèâ íàäії

íà ïîëіïøåííÿ ñèòóàöії. Î÷іêóâàëè íà ïîâàëåííÿ ñòàëіíñüêîãî ðåæèìó íå
òіëüêè â Çàõіäíіé Óêðàїíі. Ó öåíòðàëüíèõ і ñõіäíèõ îáëàñòÿõ ùå ñâіæèìè
â ïàì’ÿòі áóëè æàõè êîëåêòèâіçàöії é Ãîëîäîìîðó. Ó ñòàâëåííі äî íіìåöü-
êîї âëàäè íà ïî÷àòêó âіéíè óêðàїíöі êåðóâàëèñÿ ïåðåâàæíî ñïîãàäàìè іç
÷àñó Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè é Óêðàїíñüêîї ðåâîëþöії, êîëè íіìöі ïіäòðèìó-
âàëè ïðàãíåííÿ óêðàїíöіâ äî äåðæàâíîñòі, ïðèâíîñèëè â ñóñïіëüíå æèòòÿ 
îðãàíіçàöіþ і ïîðÿäîê. Îäíàê ó âèïàäêó ç íàöèñòàìè öі ñïîäіâàííÿ øâèäêî 
ðîçáèëèñÿ îá ïîâñÿêäåííó ðåàëüíіñòü.

Êåðóþ÷èñü ðàñîâîþ òåîðієþ, âèùå íіìåöüêå âіéñüêîâå é ïîëіòè÷íå êå-
ðіâíèöòâî íåãàòèâíî ñòàâèëîñÿ äî іíіöіàòèâ ñòâîðåííÿ ó ñêëàäі âåðìàõòó
íàöіîíàëüíèõ (îñîáëèâî çі ñëîâ’ÿí) âіéñüêîâèõ ôîðìóâàíü. Îäíàê âîíî íå



Розділ 6. Друга світова війна: перебіг і результати

245

âèêëþ÷àëî ñèòóàòèâíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ öüîãî. Ùå
äî ïî÷àòêó íіìåöüêî-ðàäÿíñüêîї âіéíè ó ñêëàäі íі-
ìåöüêèõ ñèë áóëî ñòâîðåíî óêîìïëåêòîâàíі óêðàїí-
öÿìè áàòàëüéîíè «Íàõòіãàëü» і «Ðîëàíä». Âîíè ñòàëè
єäèíèìè ôîðìóâàííÿìè çі ñõіäíèõ єâðîïåéöіâ, ÿêі
áðàëè ó÷àñòü ó íàïàäі íà ÑÐÑÐ ó ÷åðâíі 1941 ð. Îäíàê 
öå íå áóëè çâè÷àéíі âіéñüêîâі ïіäðîçäіëè, à ñèëè ñïå-
öіàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Âîíè ìàëè â÷èíÿòè äèâåðñії
ó ñòàíі ïðîòèâíèêà ïіä ÷àñ íàñòóïó ðåãóëÿðíèõ âіéñüê, 
ðîççáðîþâàòè çàëèøêè âіéñüê, îõîðîíÿòè åøåëîíè.
Íàáіð äîáðîâîëüöіâ äî áàòàëüéîíіâ ïðîâåäåíî íàâåñíі 
1941 ð. ó Êðàêîâі, à âіéñüêîâó ïіäãîòîâêó – íà òåðèòî-
ðії Àâñòðії òà Íіìå÷÷èíè. Êîìàíäèðàìè áàòàëüéîíіâ
ñòàëè Ðîìàí Øóõåâè÷ і Ðіõàðä ßðèé.

Çóñèëëÿ ùîäî ñòâîðåííÿ óêðàїíñüêèõ âіéñüêîâèõ ÷àñòèí ó ñêëàäі âåð-
ìàõòó áóëè ïîâ’ÿçàíі ç íàìàãàííÿì êåðіâíèöòâà Îðãàíіçàöії óêðàїíñüêèõ íà-
öіîíàëіñòіâ ìàòè âëàñíі çáðîéíі ôîðìóâàííÿ. Îóíіâöі ñïîäіâàëèñÿ, ùî öі 
ïіäðîçäіëè ñòàíóòü ÿäðîì ìàéáóòíüîї óêðàїíñüêîї àðìії é äîïîìîæóòü íàáëè-
çèòè íåçàëåæíіñòü Óêðàїíè. Çàãàëîì âіéñüêîâèé âèøêіë òîäі ïðîéøëè 
áëèçüêî 700 îñіá. Çãîäîì áіëüøіñòü öèõ áіéöіâ ñïðàâäі âëèëàñÿ â Óêðàїíñüêó 
ïîâñòàíñüêó àðìіþ. Îäíàê íіìöі ìàëè âëàñíі öіëі – âèêîðèñòàòè óêðàїíöіâ ÿê 
іíôîðìàòîðіâ і ïåðåêëàäà÷іâ, à òàêîæ äëÿ âèêîíàííÿ êàðàëüíî-ïîëіöåéñüêèõ 
ôóíêöіé. Ñòâîðåííÿ áàòàëüéîíіâ áóëî ðåçóëüòàòîì äîìîâëåíîñòі òіëüêè çàöі-
êàâëåíèõ îñіá ç äâîõ áîêіâ (çîêðåìà, àáâåðà – íіìåöüêîї âіéñüêîâîї ðîçâіäêè), 
äîñÿãíóòîї áåç âіäîìà âèùîãî êåðіâíèöòâà Òðåòüîãî ðåéõó. 

Ïðîòè íàöіîíàëüíèõ ÷àñòèí ó ñêëàäі âåðìàõòó âèñòóïàëè À. Ãіòëåð і, 
îñîáëèâî, ðåéõñêîìіñàð Å. Êîõ, ÿêèé ââàæàâ, ùî єäèíèì ïðèçíà÷åííÿì
îêóïîâàíèõ òåðèòîðіé є ïîñòà÷àííÿ ïðîäîâîëüñòâà é ðîáî÷îї ñèëè. Ïðî íå-
ãàòèâíå ñòàâëåííÿ íіìåöüêîãî âіéñüêîâîãî é ïîëіòè÷íîãî êåðіâíèöòâà äî 
óêðàїíñüêèõ çáðîéíèõ ôîðìóâàíü ñâіä÷èâ ðîçïóñê áàòàëüéîíіâ «Íàõòі-
ãàëü» і «Ðîëàíä» óëіòêó 1941 ð. Îñîáîâèé ñêëàä áóëî ïåðåïðàâëåíî äî 
Ôðàíêôóðòà-íà-Îäåðі, äå çàìіñòü äâîõ îðãàíіçîâàíî îäèí ïіäðîçäіë, ÿêèé 
îòðèìàâ íàçâó 201-é áàòàëüéîí îõîðîííîї ïîëіöії. Íàâåñíі 1942 ð. éîãî
âіäïðàâèëè íå â Óêðàїíó (ÿê ñïîäіâàëèñÿ áіéöі), à â Áіëîðóñü. Öå áóëà 
ãіðêà ìіñіÿ: çàáåçïå÷óâàòè îõîðîíó øëÿõіâ ñïîëó÷åííÿ é âèêîíóâàòè êà-
ðàëüíі ôóíêöії.

Ç êіíöÿ 1941 ð. ó ñêëàäі âåð-
ìàõòó іñíóâàëè äðіáíі âіääіëè äî-
áðîâîëüöіâ ðіçíèõ íàöіîíàëüíî -
ñòåé. Òîäі Ãіòëåð äîçâîëèâ ñòâî-
ðèòè ç ðàäÿíñüêèõ âіéñüêîâîïîëî-
íåíèõ êîçàöüêі, âіðìåíñüêі, 
òóðêåñòàíñüêі і êàâêàçüêі ìóñóëü-
ìàíñüêі çàãîíè. Ïîëîíåíèõ óêðàїí-
öіâ і áіëîðóñіâ çàëó÷àëè äî ñëóæáè 
â òàê çâàíèõ äîáðîâіëüíèõ äîïî-
ìіæíèõ çàãîíàõ, ÿêі íå äîïóñêàëè 
äî ëіíії ôðîíòó é îïåðóâàëè íèìè â 
òèëó. Çàãàëîì íà âåñíó 1943 ð. 
âîíè íàëі÷óâàëè 400–600 îñіá. Âè-
íÿòêîì áóëè âëàñíå ðîñіéñüêі ôîð-
ìóâàííÿ: їõ áóëî áàãàòî і âîíè áóëè 

Батальйон «Нахтігаль» у передмісті Львова.
30 червня 1941 р.

Роман Шухевич
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çíà÷íî ÷èñåëüíіøі. Ïîðàçêà íіìåöüêèõ âіéñüê ïіä Ñòàëіíãðàäîì çìóñèëà
íіìåöüêå âіéñüêîâå é ïîëіòè÷íå êåðіâíèöòâî ïîâåðíóòèñÿ äî äóìêè ïðî
óòâîðåííÿ íåíіìåöüêèõ âіéñüêîâèõ ÷àñòèí. Íàéáіëüøèì òàêèì ôîðìóâàí-
íÿì ñòàëà Ðîñіéñüêà âèçâîëüíà àðìіÿ ïіä êåðіâíèöòâîì ãåíåðàëà Àíäðіÿ
Âëàñîâà. Ó êâіòíі 1945 ð. âîíà íàëі÷óâàëà 120–130 òèñ. áіéöіâ.

Погляди істориків
Колабораціонізм – це відносини двох сто-

рін, одна з яких служить іншій всупереч інте-
ресам своєї держави і власного народу. Щоб
колабораціонізм мав місце, не досить готов-
ності підлеглої сторони співробітничати. По-
трібна і готовність панівної сторони прийняти
цю співпрацю. Такої готовності в нацистів не
було аж до Сталінграда…

Ті, хто називає оунівців колабораціоніс-
тами, не може звинуватити їх у державній
зраді. Вони були громадянами Польської дер-
жави, хоча боролися з нею від її народження
до загибелі. Встановлену в Західній Україні ра-
дянську державність вони не визнали, маючи
для цього всі підстави.

Ідейна близькість німецьких нацистів і укра-
їнських націоналістів часто абсолютизується.
Самі оунівці, інколи визнаючи цю близькість,
ще не знали, що турбота про інтереси власного
народу перетвориться в гітлерівців на хво-
робливу ненависть до інших народів, особливо
тих, хто населяв територію майбутньої, як вони
сподівалися, Великої Німеччини.

Виходячи з того, що нацисти не бажали
створювати у Східній Європі національні дер-
жави і дозволяти існування місцевих політич-
них організацій, тим більше – з бойовиками 
при них, співробітництво українських націона-
лістів із Третім рейхом на інституційному (дер-
жавному або партійному) рівні було
неможливим за визначенням. А тільки таке
співробітництво можна назвати колабораціо-
нізмом.
Кульчицький С. Червоний виклик. Історія комунізму в
Україні від його народження до загибелі. Київ, 2013.

Кн. 3. С. 66–67.

Потрібно відрізняти колаборацію 
вимушену і добровільну. З огляду 
на жорстокий воєнний час, коли гра-
бунки стали нормою і людське
життя девальвувалось, для меш-
канців України постало питання: як 
вижити. Колаборація збільшувала 
можливості на виживання. Мотиви
добровільної співпраці з гітлерів-
цями були складнішими: одні кола-
бораціоністи це робили знову ж 
таки заради порятунку життя, інші з
жадоби до збагачення, з кар’є-
ристських міркувань, або задля до-
сягнення політичних цілей, що не
мали нічого спільного з нацист-
ським режимом… ще інші – з ідей-
них позицій. Міра добровільної
української колаборації має ще й
різний тери  торіальний вимір. Най-
значнішою вона була в Галичині. 
Однак тут колаборація мала віднос-
ний характер. В умовах вехтерів-
ського експерименту вона поселяла 
надію, що можна домогтися реалі-
зації національних інтересів через 
співробітництво з існуючим режи-
мом. Частка української добровіль-
ної колаборації була найменшою в
рейхскомісаріаті «Україна». У цьому
регіоні німецький уряд не виявив
жодної готовності толерувати укра-
їнців.
Киричук Ю. Український національний рух 
40–50-х років ХХ століття: ідеологія та

практика. Львів, 2003. С. 94.

Íà ïî÷àòêó 1943 ð. âèíèêëà äóìêà ñòâîðèòè óêðàїíñüêèé âіéñüêîâèé
ïіäðîçäіë. Àêòèâíî â öüîìó íàïðÿìі äіÿâ Îòòî Âåõòåð, ãóáåðíàòîð äèñ-
òðèêòó «Ãàëè÷èíà». Çàäóì ïіäòðèìóâàâ і Â. Êóáіéîâè÷, ãîëîâà ÓÖÊ. Óêðà-
їíñüêі ïîëіòèêè ñïîäіâàëèñÿ, ùî ïîâòîðèòüñÿ ñèòóàöіÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї
âіéíè, êîëè ëåãіîí Ñі÷îâèõ ñòðіëüöіâ, ùî âîþâàâ íà áîöі Àâñòðî-Óãîð-
ùèíè, ñòàâ îñíîâîþ çáðîéíèõ ñèë ÇÓÍÐ. Ñòðіëåöüêà ñëàâà ïðèâàáëþâàëà
é íàäèõàëà ãàëèöüêó ìîëîäü. ×èìàëî ãàëè÷àí âіðèëî, ùî áіëüøîâèêè íå
ïîâåðíóòüñÿ. Äî äèâіçії çãîëîñèëèñÿ áіëüøå ÿê 80 òèñ. îñіá. Îäíàê íі-
ìåöüêі çàäóìè, çîêðåìà íàìіðè âèêîðèñòàòè äèâіçіþ ÿê ãàðìàòíå ì’ÿñî,
öіëêîâèòî âіäðіçíÿëèñÿ âіä óêðàїíñüêèõ. Òà é ÷èìàëî ãàëè÷àí ç íåäîâіðîþ
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ñòàâèëîñÿ äî íіìåöüêîї çàòії, ðîçóìіþ÷è ñóòíіñòü íàöèñòñüêèõ ïîðÿäêіâ.
Ñòâîðåííþ äèâіçії ïðîòèñòîÿëè é êðàéîâі ïðîâîäè ÎÓÍ(á). Ïіäðîçäіë îòðè-
ìàâ íàçâó 14-òà ãðåíàäåðñüêà äèâіçіÿ çáðîї ÑÑ «Ãàëè÷èíà». Âîñåíè 1943 ð. 
її ÷èñåëüíіñòü ñòàíîâèëà áëèçüêî 13 òèñ. âîÿêіâ. Ó ëèïíі 1944 ð. äèâіçіþ 
ðîçáèëè ðàäÿíñüêі âіéñüêà ïіä Áðîäàìè.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте діяльність національних військових формувань у складі німець-

кої армії. Чому дії цих підрозділів викликали суперечливі міркування сучасників і за-
лишаються предметом дискусій серед істориків? 

2. Спираючись на попередні знання історії, наведені погляди істориків і додаткову ін-
формацію, поясніть явище колабораціонізму під час Другої світової війни.

З   
   

1. Визначте місце України в уявленнях і планах нацистів про «новий порядок» у Європі.
2. На прикладі України схарактеризуйте німецький окупаційний режим. Спробуйте зна-

йти можливості для порівняння німецького окупаційного режиму на території Укра-
їни й територіях інших європейських держав.

3. Поміркуйте про різні виміри війни: державний, національний, соціальний, людський. 
Визначте відмінності між ними.

§ 34. Голокост: знищення єврейського населення
Європи

1. Політика «остаточного вирішення єврейського питання»: 
нацистська расова теорія та методи її реалізації
Æàõëèâèì åïіçîäîì Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ñòàâ Ãîëîêîñò (àáî Øîà, ÿê 

éîãî íàçèâàþòü ñàìі єâðåї), òîáòî ïåðåñëіäóâàííÿ é ìàñîâå çíèùåííÿ єâ-
ðåéñüêîãî íàðîäó. Çà âèçíà÷åííÿì іçðàїëüñüêîãî іíñòèòóòó «ßä Âàøåì»,
æåðòâàìè Ãîëîêîñòó áóëè òі, «õòî æèâ íà îêóïîâàíèõ òåðèòîðіÿõ â óìîâàõ 
íàöèñòñüêîãî ðåæèìó é áóâ çíèùåíèé/çàãèíóâ ó ìіñöÿõ ìàñîâèõ ðîçñòðі-
ëіâ, ó òàáîðàõ, ãåòî, ó â’ÿçíèöÿõ, ó ïðèòóëêàõ, ëіñàõ, à òàêîæ óáèòèé ïðè 
ñïðîáі îïîðó (îðãàíіçîâàíîãî ÷è íі), ÿê ó÷àñíèê ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó, ïіä-
ïіëëÿ, ïîâñòàííÿ, ïðè ñïðîáі íåëåãàëüíîãî ïåðåòèíó êîðäîíó àáî âòå÷і, âіä 
ðóê íàöèñòіâ і/àáî їõíіõ äîïîìàãà÷іâ (âêëþ÷àþ÷è ìіñöåâå íàñåëåííÿ)».

Àíòèñåìіòèçì áóâ îñåðäÿì íàöèñòñüêîї іäåîëîãії. Éîãî áóëî ñïðÿìîâàíî
ïðîòè єâðåїâ ó åêîíîìіöі, ïîëіòèöі, êóëüòóðі. Ùîáè ñêîîðäèíóâàòè «îñòà-
òî÷íå âèðіøåííÿ єâðåéñüêîãî ïèòàííÿ», íàöèñòñüêі âèñîêîïîñàäîâöі ïðî-
âåëè â ñі÷íі 1942 ð. ñïåöіàëüíó íàðàäó â Âàíçåє, ïåðåäìіñòі Áåðëіíà. 
Íàöèñòè òàâðóâàëè єâðåїâ ÿê çàïåêëèõ âîðîãіâ Òðåòüîãî ðåéõó, ïîòåíöіé-
íèõ çàêîëîòíèêіâ, à îòæå – ÿê çðàäíèêіâ, ÿêі ïіäëÿãàëè çíèùåííþ. Õà-
ðàêòåðíîþ ðèñîþ Ãîëîêîñòó áóëî âèêîðèñòàííÿ ðàñèñòñüêèõ (ç ïîäіëîì
íàñåëåííÿ íà «àðіéñüêå» é «íåàðіéñüêå») і ïñåâäîíàóêîâèõ òåîðіé ïðî íå-
ïîâíîöіííіñòü ïåâíèõ ãðóï ëþäåé.

Åñêàëàöіÿ âіäáóëàñÿ ç íàïàäîì íà Ðàäÿíñüêèé Ñîþç. Ñâіòîãëÿä íàöèñòіâ 
ñïðèéìàâ єâðåéñüêå íàñåëåííÿ ÑÐÑÐ ÿê ñîöіàëüíó îñíîâó áіëüøîâèöüêîãî 
ðåæèìó. Âіä ïî÷àòêó ïåðåäáà÷àëè âáèâñòâî âñіõ єâðåїâ-âіéñüêîâîïîëîíåíèõ 
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і çäîðîâîãî єâðåéñüêîãî öèâіëüíîãî íàñåëåííÿ ÷îëîâі÷îї ñòàòі. Óæå ç
24 ÷åðâíÿ 1941 ð. ñïåöіàëüíі ïіäðîçäіëè ðîçïî÷àëè ìàñîâі ñòðàòè єâðåé-
ñüêèõ ÷îëîâіêіâ – íàâіòü òèõ, ÿêі ïіäòðèìàëè âåðìàõò. Ó ëèïíі–ñåðïíі
1941 ð. ìàñîâі âáèâñòâà ïîøèðèëèñÿ íà єâðåéñüêèõ æіíîê, äіòåé і ñòàðøå
ïîêîëіííÿ (îñîáëèâî â áàëòіéñüêèõ êðàїíàõ). Óðåøòі-ðåøò ç âåðåñíÿ 1941 ð.
âñі єâðåéñüêі ñïіëüíîòè â îêóïîâàíèõ ìіñòàõ і ìіñòå÷êàõ ïîâíіñòþ ëіêâіäî-
âàíî çà êіëüêà äíіâ àáî òèæíіâ ïіñëÿ ïðèõîäó íіìåöüêèõ âіéñüê. Íàöèñòàì
âäàëîñÿ çàáåçïå÷èòè â öüîìó ñïіâó÷àñòü ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ, ðîçïàëþþ÷è
íåíàâèñòü äî єâðåїâ ÿê äî áåçïîñåðåäíüîãî âîðîãà.
Іñòîðèêè ñïåðå÷àþòüñÿ ùîäî ÷àñó ïîÿâè íàêàçó Ãіòëåðà çíèùèòè єâðåїâ

Єâðîïè. Âî÷åâèäü éîãî âèäàíî ìіæ âåðåñíåì і ãðóäíåì 1941 ð., êîëè â îêó-
ïîâàíіé Ïîëüùі ïîáóäîâàíî êіëüêà òàáîðіâ ñìåðòі. «Îñòàòî÷íå âèðіøåííÿ
єâðåéñüêîãî ïèòàííÿ» ðîçïî÷àëîñÿ â òðàâíі–÷åðâíі 1942 ð. Òîäі íàöèñòè
ïî÷àëè ëіêâіäóâàòè ãåòî, à їõíіõ ìåøêàíöіâ äåïîðòóâàòè äî öåíòðіâ âèíè-
ùåííÿ àáî â÷èíÿòè ìàñîâі ðîçñòðіëè íà ìіñöі. Íà êіíåöü 1942 ð. áіëüøіñòü
єâðåїâ ó îêóïîâàíіé Ïîëüùі, íà áàëòіéñüêèõ і ðàäÿíñüêèõ òåðèòîðіÿõ çà-
ãèíóëà. Ìіíіìàëüíі øàíñè âöіëіòè ìàëè ëèøå òі ç єâðåїâ, ÿêèõ âіäіáðàíî
íà ïðèìóñîâó ïðàöþ. Íà êіíåöü âіéíè áóëî âáèòî áëèçüêî 6 ìëí єâðåїâ, ç
íèõ 1,5 ìëí – íà òåðèòîðії Óêðàїíè.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте ставлення нацистів до єврейського населення. Розкрийте зміст

нацистської політики «остаточного вирішення єврейського питання».
2. Якими пропагандистськими штампами послуговувалися нацисти, створюючи пси-

хологічні й суспільні кордони між євреями та рештою населення окупованих тери-
торій (українцями чи іншими)?

2. Гето, концтабори, табори смерті. 
Трагедія Бабиного Яру в Києві
Æèòëîâі çîíè íà îêóïîâàíèõ íàöèñòàìè òåðèòîðіÿõ, êóäè íàñèëüíî ïå-

ðåìіùóâàëè єâðåїâ ç ìåòîþ іçîëÿöії âіä íåєâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ, ó ïåðіîä
Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè íàçèâàëè ãåòî. Óñüîãî â ðîêè âіéíè áóëî ñòâîðåíî 
áëèçüêî òèñÿ÷і ãåòî (ç íèõ íà òåðèòîðії Óêðàїíè áіëüøå òðüîõñîò), äå áóëî
ïîìіùåíî íå ìåíøå ìіëüéîíà єâðåїâ. Ñòâîðþþ÷è òàêі ìіñöÿ, íàöèñòè ïå-
ðåñëіäóâàëè êіëüêà öіëåé: ïîëåãøèòè â ìàéáóòíüîìó ëіêâіäàöіþ єâðåé-
ñüêîãî íàñåëåííÿ, çàïîáіãòè ïîòåíöіéíîìó îïîðó, îòðèìàòè äàðìîâó ðîáî÷ó
ñèëó, ðîçïàëèòè àíòèєâðåéñüêі íàñòðîї ñåðåä ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ.

Особа в історії
Àííà Ôðàíê (1929–1945) – єâðåéñòêà äіâ÷èíêà-ïіäëіòîê,
ðîäèíà ÿêîї ç ïðèõîäîì äî âëàäè â Íіìå÷èíі íàöèñòіâ ïåðå-
їõàëà ç Ôðàíêôóðòà-íà-Ìàéíі äî Àìñòåðäàìà. Ïðîòå é òàì
íå âäàëîñÿ óíèêíóòè íіìåöüêîї îêóïàöії: äіâ÷èíêà ïðîòÿãîì
25 ìіñÿöіâ ðàçîì іç ñіì’єþ ïåðåõîâóâàëàñÿ â îäíîìó ç áóäèí-
êіâ Àìñòåðäàìà. Ó ñåðïíі 1944 ð. її áóëî ñõîïëåíî é âіäïðàâ-
ëåíî äî òàáîðó ñìåðòі Àóøâіö, à ïіçíіøå ïåðåâåçåíî äî òðàí-
çèòíîãî òàáîðó Áåðãåí-Áåëüçåí, äå âîíà ïîìåðëà âіä òèôó.
Óïðîäîâæ óñüîãî ÷àñó ïåðåáóâàííÿ ó ñõîâèùі Àííà âåëà
ùîäåííèê, ÿêèé ñòàâ çãîäîì óñåñâіòíüî âіäîìèì.
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Íàñàìïåðåä ãåòî ñòâîðþâàëè íà
òåðèòîðії ÑÐÑÐ і îêóïîâàíèõ íàöèñ-
òàìè êðàїí Ñõіäíîї Єâðîïè. Íàéáіëü-
øèìè áóëè ãåòî ó Âàðøàâі (450 òèñ.
îñіá), Ëîäçі (200 òèñ.), Ëüâîâі, ×åð-
íіâöÿõ, Ìіíñüêó (ïî 100 òèñ. ó êîæ-
íîìó), à òàêîæ ó Òåðåçèíі (×åõіÿ) é
Áóäàïåøòі. Ïîçà Єâðîïîþ – ãåòî â
Øàíõàї, äå ÿïîíñüêі ñîþçíèêè íà-
öèñòіâ òðèìàëè ìіñöåâèõ єâðåїâ. Íà-
âêîëî ãåòî çâîäèëè (ïåðåâàæíî
ñèëàìè â’ÿçíіâ) îãîðîæó ç êîëþ÷îãî
äðîòó àáî ãëóõèõ ñòіí і ïàðêàíіâ. Іí-
ñòðóìåíòîì íіìåöüêîї ïîëіòèêè
ïðîòè єâðåїâ áóëè þäåíðàòè (єâðåé-
ñüêі ðàäè), ÿêі ïðèìóñîâî ñòâîðþ-
âàëà îêóïàöіéíà âëàäà ÿê îðãàíè
ñàìîâðÿäóâàííÿ. Äî їõ ïîâíîâàæåíü âõîäèëî çàáåçïå÷åííÿ ãîñïîäàðñüêîãî
æèòòÿ і ïîðÿäêó â ãåòî, çáіð êîøòіâ òà іíøèõ êîíòðèáóöіé, âіäáіð îñіá äëÿ 
ðîáîòè â òðóäîâèõ òàáîðàõ, âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåíü îêóïàöіéíîї âëàäè. 
Ñïî÷àòêó ÷èìàëî єâðåїâ âіðèëî, ùî ãåòî, ÿê ëåãàëüíà òåðèòîðіÿ, çàõèñòèòü
їõ âіä ïåðåñëіäóâàíü.

Íà òåðèòîðії Óêðàїíè äіÿëè äâà êëàñè÷íі êîíöåíòðàöіéíі òàáîðè – ó 
Ëüâîâі (ßíіâñüêèé) і Êèєâі (Ñèðåöüêèé), 78 âèïðàâíî-òðóäîâèõ òàáîðіâ і 
òàáîðіâ ïðèìóñîâîї ïðàöі ñïåöіàëüíî äëÿ єâðåїâ (çà ñóâîðіñòþ ðåæèìó 
óòðèìàííÿ âîíè áóëè ïîäіáíі äî êîíöòàáîðіâ, äåÿêі ç íèõ áóëè áåçïîñåðåä-
íüî â ãåòî), 242 òàáîðè äëÿ âіéñüêîâîïîëîíåíèõ, à ùå âèïðàâíî-òðóäîâі òà-
áîðè é òàáîðè ïðèìóñîâîї ïðàöі äëÿ íåєâðåїâ, ïåðåñèëüíі òàáîðè, òþðìè. 
Ïîïðè âіäìіííîñòі â ïðèçíà÷åííі é ñïåöèôіöі ôóíêöіîíóâàííÿ, óñі òàáîðè
ñòàëè ëàíêàìè єäèíîї ñèñòåìè, â îñíîâі ÿêîї áóëî ñêîíñòðóéîâàíî áåçó-
ïèííèé êîíâåєð ñìåðòі.

Íàöèñòñüêі êîíöòàáîðè, ïðèçíà÷åíі äëÿ ìàñîâîãî é ñèñòåìàòè÷íîãî 
çíèùåííÿ ðіçíèõ ãðóï íàñåëåííÿ, çîêðåìà єâðåїâ і ðîìіâ, íàçèâàþòü âèíè-
ùóâàëüíèìè, àáî òàáîðàìè ñìåðòі. Äî íèõ çàðàõîâóþòü øіñòü òàáîðіâ: 
Àóøâіö, Òðåáëіíêó, Áåëæåöü, Ñîáіáîð, Õåëìíî і Ìàéäåíåê. Óñі âîíè áóëè
ñòâîðåíі íàöèñòàìè íà òåðèòîðії Ïîëüùі, à ÿê òàáîðè ñìåðòі ðîçãîðíóëè 
äіÿëüíіñòü ó 1942 ð. Òîäі ïî÷àëàñÿ äåïîðòàöіÿ єâðåїâ ç ãåòî Ïîëüùі äî òà-
áîðіâ ñìåðòі, ÿêó çäіéñíþâàëè ïіä íàçâîþ «ïåðåñåëåííÿ». Çãîäîì äî âèíè-
ùóâàëüíèõ òàáîðіâ ïî÷àëè òðàíñïîðòóâàòè єâðåїâ ç іíøèõ ÷àñòèí Єâðîïè. 
Ñïî÷àòêó ïåðåâîçèëè ïðàöåçäàòíèõ îñіá, ÿêèõ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ áóäіâ-
íèöòâà ñàìèõ òàáîðіâ ñìåðòі. Ïіñëÿ ïîâñòàíü ó Òðåáëіíöі é Ñîáіáîðі âîñåíè 
1943 ð. öі äâà òàáîðè ðàçîì ç òàáîðîì Áåëæåöü áóëî çàêðèòî, à öåíòð çíè-
ùåííÿ ïåðåíåñåíî â Àóøâіö ïîáëèçó Îñâåíöіìà. Âèíèùåííÿ єâðåїâ ó ãàçî-
âèõ êàìåðàõ Àóøâіöà òðèâàëî äî îñåíі 1944 ð.

Áіëüøіñòü єâðåїâ ç òåðèòîðії Óêðàїíè çàãèíóëà íå â êîíöåíòðàöіéíèõ 
òàáîðàõ ÷è òàáîðàõ ñìåðòі. Ñïåöіàëüíі âèíèùóâàëüíі çàãîíè (àéíçàòö-
ãðóïè) çà äîïîìîãîþ ìіñöåâîї ïîëіöії, ñòâîðåíîї íіìåöüêîþ àäìіíіñòðà-
öієþ, ðîçñòðіëþâàëè їõ íà îêîëèöÿõ ìіñò, ìіñòå÷îê і ñіë, äå âîíè æèëè. 
Íàöèñòñüêà ïðîïàãàíäà ïðîâîêóâàëà ìіñöåâå íàñåëåííÿ ïðîòè єâðåїâ (îñîá-
ëèâî â ìіñòàõ, äå áðàêóâàëî ïðîäîâîëüñòâà). Íàéæàõëèâіøèé àêò âèíè-
ùåííÿ єâðåїâ âіäáóâñÿ â Êèєâі ÷åðåç êіëüêà äíіâ ïіñëÿ îêóïàöії ìіñòà. 
Íàöèñòñüêà âëàäà âèäàëà íàêàç єâðåÿì çіáðàòèñÿ áіëÿ ñòàðîãî єâðåéñüêîãî

Угорські євреї прибувають у табір смерті 
Аушвіц. 1944 р
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öâèíòàðÿ íà îêîëèöі. Íåîáіçíàíі іç ñèòóàöієþ єâðåї ïîñëóõàëèñÿ. 29 âå-
ðåñíÿ 1941 ð. âîíè (ç ðå÷àìè і äîêóìåíòàìè) ñõîäèëèñÿ äî ïóíêòó çáîðó
íà Ëóê’ÿíіâöі, î÷іêóþ÷è äåïîðòàöії äî Íіìå÷÷èíè. Íàòîìіñòü ó íèõ çàáè-
ðàëè ðå÷і, ñòÿãàëè îäÿã, ñòàâèëè íàä óðâèùåì Áàáèíîãî ßðó і âïðèòóë
ðîçñòðіëþâàëè. Òіëüêè çà äâà âåðåñíåâі äíі òóò áóëî âáèòî 34 òèñ. Çà âåñü
÷àñ íіìåöüêîї îêóïàöії â Áàáèíîìó ßðó ðîçñòðіëÿíî 90–100 òèñ. îñіá, ç
íèõ 65–70 òèñ. єâðåїâ. Ñåðåä æåðòâ òàêîæ áóëè ðàäÿíñüêі âіéñüêîâîïîëî-
íåíі, ïðåäñòàâíèêè óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî ðóõó. Ó Áàáèíîìó ßðó
ðîçñòðіëÿíî 621 ÷ëåíà ÎÓÍ, ñåðåä íèõ ïîåòåñó Îëåíó Òåëіãó іç ÷îëîâіêîì.

Погляд сучасника
Оголошення читали всі: підходили і, як звичайно, мовчки розходились. Тієї ночі

не спало все єврейське населення Києва… Переважно всі знали, що на них чекає.
Незадовго перед тим до нас приходила моя довоєнна няня Яніна з-під Фастова, за-
хопленого німцями ще 20 липня, і розповіла, що там розстріляли всіх євреїв. Але в
Києві хтось таки мав сумніви – аж надто багато було в місті мешканців цієї націо-
нальності.

Рано-вранці 29 вересня… з Подолу рушили величезні колони. У тому торго-
вельно-ремісничому районі здавна проживала переважна більшість київських єв-
реїв. «Знать» з Хрещатика і Липок евакуювалася. Йшли люди різних професій, 
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різного віку, фізичного стану. Вийшли здорові й хронічно хворі, інваліди, паралізова-
них везли на візках і тачках. Вдягнені в зимові пальта і шуби. Несли речі, дехто –
в’язки улюбленої цибулі через шию. Чимало людей вірило в переселення до гето чи
навіть у Палестину. Були і проводжаючі.

При видовищі такої кількості людей думка про їхню масову загибель здавалася
неможливою, дикою. Та прозорливіші не брали з собою дітей, залишали їх сусідам
або здавали до дитячих будинків. Біля Покровського монастиря черниці, які теж ви-
йшли на Львівську вулицю подивитись, як багато інших мешканців, інколи вихоплю-
вали з рядів дітей, особливо несхожих зовнішньо на єврейських (білявих, чи що).

Малаков Д. Кияни. Війна. Німці. Київ, 2010. С. 61–62.

Запитання і завдання
1. Розкрийте зміст понять «гето», «концентраційний табір», «табір смерті». Вико-

ристовуючи додаткові матеріали, підготуйте для обговорення в класі інформацію
про трагедію Бабиного Яру в Києві.

2. Чи погоджуєтеся ви з твердженням історика С. Плохія, що «Голокост в Україні та
в решті західних територій Радянського Союзу не тільки зруйнував єврейське насе-
лення і його суспільне життя, як це мало місце в Європі в цілому, а й травмував та
бруталізував тих, хто був його свідком»? Відповідь обґбб рунтуйте.ґ

3. Опір Голокосту. Праведники народів світу. Діяльність 
митрополита Андрея Шептицького
Êîæíîìó, õòî ðÿòóâàâ єâðåїâ і íàâіòü ïіäòðèìóâàâ ç íèìè ñòîñóíêè, çà-

ãðîæóâàëà ñìåðòíà êàðà. Ó Êèєâі ïëàêàòè ç òàêèìè ïîïåðåäæåííÿìè
ç’ÿâèëèñÿ â ïåðøèé äåíü ðîçñòðіëіâ ó Áàáèíîìó ßðó. Íåєâðåї ìàëè âàãîìі
ïðè÷èíè ñåðéîçíî ïîñòàâèòèñÿ äî çàñòåðåæåíü. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ çà ïî-
ðóøåííÿ öüîãî ïðàâèëà êàðàëè âñþ ñіì’þ. Îäíàê íàâіòü íàðàæàþ÷è ñåáå
íà ñìåðòåëüíó íåáåçïåêó, íåєâðåї âñå îäíî äîïîìàãàëè ÷è ðÿòóâàëè єâðåїâ.
×èìàëî ìåøêàíöіâ Óêðàїíè ðіçíèõ íàöіîíàëüíîñòåé íàìàãàëèñÿ âðÿòó-
âàòè єâðåéñüêèõ ñóñіäіâ і äðóçіâ, íàäàþ÷è їì õàð÷і é ïðèòóëîê, ïîïåðå-
äæàþ÷è ïðî ÷àñ ëіêâіäàöії ãåòî.
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Погляд сучасника 
Я ліг на тапчан і замислився. Перший раз із моменту втечі з табору я намагався 

оцінити те нове дивне становище, в якому я опинився… Різниця між цими двома 
світами – Янівським табором з його страхіттями, звірствами та вбивствами, з одного 
боку, і спокоєм, що царював у закритому, ізольованому від світу монастирі, з другого 
боку – була занадто разючою. Що зараз роблять євреї в гетто? Мене опанували до-
кори сумління. Чи мав я право втікати, рятуючи себе? Лячна тиша замкненої келії 
віддавалася в моїй голові. Я не міг ні розслабитися, ні заснути.

Перед моїми очима пропливали дикі сцени табірного життя, які, немов у калей-
доскопі, заступали одна одну. Я пригадав записку, яку моя дружина передала мені 
з незнайомим в’язнем. Там повідомлялося, що в рези-
денції Шептицького на мене чекає порятунок, і тому я
можу сміло втікати з табору. Для мене було підготовано
схованку. Записка означала життя, тоді як щоденне пе-
ребування в таборі обіцяло смерть. А нам усім так хоті-
лося жити, жити за будь-яку ціну…

Навряд чи мені пощастить знайти слова, щоб опи-
сати ту страшну внутрішню боротьбу, яка охопила мене
тим холодним зимовим ранком під час переклику. Я га-
даю той, кому не довелося пройти через табір примусо-
вої праці, просто неспроможний зрозуміти цю боротьбу,
яку веде сама з собою людина, обираючи життя або
смерть… І я вирішив відмовитися від цієї нагоди. …
Надто добре знав, що за кожного втікача на наступному
переклику будуть розстріляні чотири чи п’ять євреїв.
Саме це міркування виявилося для мене вирішальним. 

Але як все трапилося цього разу? Об 11 ранку [23 травня
1943 р.], після нічної зміни, я дізнався від поляка, що управ-
ляв фабрикою VIB на вулиці Замарстинівській, про криваву
розправу в таборі. Чи повинен я був залишитися і сам повернутися до табору? Кому б я 
цим допоміг? Що доброго було б у моєму вчинку? Я вирішив тікати.

…Менше за все я міг припустити, що одного прекрасного дня я буду шукати за-
хисту в українському монастирі...

Усе літо, з 4 червня і до вересня 1943 року, я провів у цьому сховку. Перший тиж-
день був важким, можливо, найважчим за весь цей час. На початку червня німці 
розпочали ліквідацію гетто. Цілий тиждень доносилися до мене голоси, стрілянина. 
Ці червневі ночі глибоко закарбувалися в моїй пам’яті. Ночами часто чув я розпач-
ливі зойки знайдених у бункері євреїв, яких витягали з їхніх укриттів. Моє серце пе-
реповнювалося болем переслідуваних і свідомістю власного безсилля. Не можна 
передати словами ці душевні муки…

Вулиця, з її шумом, перехожими, з упорядкованим побутом, зводила мене з 
глузду. Варто було мені підійти до вікна, як я починав втрачати розум: жінки штов-
хали перед собою візочки з дітьми, люди літнього віку, зручно влаштувавшись на 
лавах, про щось жваво розмовляли, повільно прогулювалися молоді пари, група ді-
тей щось співала, їхні невинні обличчя випромінювали радість життя. О Творець! Як 
це можливо? Хіба вони не знають, що коїться за парканом? Хіба їм не відомо, що 
там, як вода, ллється кров і людей закопують живими?

Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане / упоряд. Ж. Ковба. Київ, 2009. 
С. 166–167, 170, 172–173.

Çóñèëü äëÿ ïîðÿòóíêó єâðåїâ äîêëàäàâ ãëàâà Ãðåêî-êàòîëèöüêîї öåðêâè 
ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé. Ç áðàòîì Êëèìåíòієì, àðõіìàíäðèòîì 
ìîíàõіâ-ñòóäèòіâ, âіí âðÿòóâàâ 150 єâðåéñüêèõ äіòåé, çîêðåìà ìàéáóòíüîãî 
ãîëîâíîãî ðàáèíà Âіéñüêîâî-ïîâіòðÿíèõ ñèë Іçðàїëþ Äàâèäà Êàõàíå. Ó ëèñ-
òîïàäі 1942 ð. ìèòðîïîëèò âèäàâ ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ «Íå óáèé» ïðî ñâÿ-

Давид Кахане
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òіñòü ëþäñüêîãî æèòòÿ. Áàãàòî õòî áà÷èâ ó öüîìó ïîñëàííі é çàñóäæåííÿ
Ãîëîêîñòó. Êіëüêà ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèêіâ òàêîæ íàìàãàëèñÿ ðÿòó-
âàòè єâðåїâ, ïîòàé îõðåñòèâøè їõ, – і çàïëàòèëè çà öå æèòòÿì. Òàêèì áóâ
Îìåëÿí Êîâ÷, ÿêèé âèäàâ ñîòíі ñâіäîöòâ õðåùåííÿ, à â ëèñòі äî Ãіòëåðà çà-
ñóäæóâàâ óáèâñòâà єâðåїâ, çà ùî â ãðóäíі 1942 ð. éîãî çààðåøòóâàëî ãåñ-
òàïî. Âіí çàãèíóâ ó òàáîðі ñìåðòі Ìàéäàíåê. Âіäîìîþ ïîðÿòóíêîì єâðåéñüêèõ
äіòåé ñòàëà é іãóìåíÿ ìîíàñòèðÿ ñòóäèòîê Îëåíà Âіòåð (ñåñòðà Éîñèôà).

Ëþäåé, ÿêі ðèçèêóâàëè æèòòÿì çàðàäè єâðåїâ, íàçèâàþòü Ïðàâåäíè-
êàìè íàðîäіâ ñâіòó. Öå ïî÷åñíå çâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíå â Іçðàїëі â 1953 ð.
Íà 2017 ð. íàéáіëüøå Ïðàâåäíèêіâ íàðîäіâ ñâіòó áóëî â òàêèõ êðàїíàõ:
Ïîëüùà (6 706 îñіá), Íіäåðëàíäè (5 595), Ôðàíöіÿ (3 995), Óêðàїíà (2 573),
Áåëüãіÿ (1 731), Ëèòâà (891), Óãîðùèíà (844), Іòàëіÿ (682), Áіëîðóñü (641),
Íіìå÷÷èíà (601). Öі ñïèñêè ïîñòіéíî îíîâëþþòü. ×è íå íàéâіäîìіøèì
íіìöåì, ÿêîãî óäîñòîєíî òàêîãî ïî÷åñíîãî çâàííÿ, є Îñêàð Øèíäëåð, áіçíåñ-
ìåí, ÿêèé óðÿòóâàâ áіëüøå òèñÿ÷і єâðåїâ, íàéìàþ÷è їõ íà ñâîþ ôàáðèêó â
Êðàêîâі. Íà ìåäàëі, ÿêó îòðèìóє Ïðàâåäíèê íàðîäіâ ñâіòó, âèãðàâіéîâàíî:
«Òîé, õòî âðÿòóâàâ îäíó äóøó, âðÿòóâàâ ñâіò».

Запитання і завдання
1. Поміркуйте, чому всупереч загрозі смертної кари в роки Другої світової війни зна-

ходилися люди, які допомагали й рятували євреїв, навіть ціною власного життя.
2. Хто такі «Праведники народів світу»? Використовуючи різні джерела інформації,

знайдіть додаткові відомості про людей, які рятували євреїв і всіх тих, кому загро-
жувала небезпека.

З   
   

1. Використовуючи матеріал параграфа й додаткову інформацію, поясніть сутність по-
няття «Голокост». Схарактеризуйте нацистську політику «остаточного вирішення єв-
рейського питання». Прослухайте симфонію № 1 («Бабин Яр») композитора
Д. Клебанова (1945 р.) і висловте думки й емоції, які вона у вас викликала.

2. Спробуйте схарактеризувати вбивць і рятівників єврейського населення в роки Другої
світової війни. Поміркуйте, чи є місце для «людяності в нелюдяний час». Перегляньте
фільми «Список Шиндлера» (реж. С. Спілберг, 1993 р.), «Піаніст» (реж. Р. Поланський,
2002 р.), «Чужа молитва» (реж. А. Сеїтаблаєв, 2017 р.) та підготуйте відгуки на них.

3. Анна Франк, єврейська дівчинка-підліток, яка понад два роки переховувалася від на-
цистів з одному з будинків Амстердама і все ж загинула, писала в щоденнику: «Від-
вага й життєрадісність – це найважливіше!». Висловте свої міркування стосовно
цього запису.

§ 35. Український національно-визвольний,
комуністичний партизанський та інші рухи Опору 
на теренах України

1. Ідеологія, соціальна база, тактика і стратегія 
рухів Опору в Україні
Âèðіøàëüíîї íàñíàãè єâðîïåéñüêîìó àíòèíàöèñòñüêîìó ðóõó Îïîðó íà-

äàëà íîâèíà ïðî ïîðàçêó íіìåöüêèõ âіéñüê ïіä Ñòàëіíãðàäîì і àêòèâіçàöіÿ 
àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії âçèìêó 1942–1943 ðð. Äî òîãî ÷àñó ó÷àñíèêè
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Îïîðó âäàâàëèñÿ äî äðіáíèõ äèâåðñіé àáî æ îïåðàöіé ç ïîðÿòóíêó âіéñüêî-
âîïîëîíåíèõ і ñîþçíèöüêèõ ïіëîòіâ. Ïіñëÿ Ñòàëіíãðàäà âîíè ïî÷àëè ìðіÿòè 
ïðî ïåðåìîãó. Çðîñëà êіëüêіñòü ñìіëèâöіâ, ÿêі â ãðóïàõ ïëàíóâàëè àêòè ñà-
áîòàæó é äèâåðñії, ùîáè äîïîìîãòè íàñòóïîâі ñîþçíèöüêèõ âіéñüê. Ïіä òèñ-
êîì ðóõó Îïîðó íіìåöüêà âïåâíåíіñòü íà îêóïîâàíèõ òåðèòîðіÿõ çíèêàëà.

Ó Çàõіäíіé Єâðîïі ðóõ Îïîðó íå áóâ óñêëàäíåíèé âíóòðіøíіìè ïîäіëàìè   – 
íàâіòü ïîïðè òå, ùî íà íüîãî âïëèâàëè êîìóíіñòè÷íі åëåìåíòè (ÿê-îò, ó 
Áåëüãії, Ôðàíöії, Іòàëії òà Ãðåöії). Òàì áóâ îäèí âîðîã – íіìåöüêèé íàöèçì 
(÷è іòàëіéñüêèé ôàøèçì), і âіí áóâ äîáðå âіäîìèé. Ç îðåîëîì æåðòîâíîñòі é 
âіäâàãè óâіéøëè â іñòîðіþ єâðîïåéñüêі àíòèíàöèñòñüêі é àíòèôàøèñòñüêі 
ðóõè: ôðàíöóçüêèé ïіä åãіäîþ «Âіëüíîї Ôðàíöії» (ïіçíіøå «Ôðàíöії, ùî áî-
ðåòüñÿ») і íà ÷îëі ç Øàðëåì äå Ãîëëåì, ãðåöüêèé ïіä åãіäîþ Íàöіîíàëüíî-âè-
çâîëüíîãî ôðîíòó, іòàëіéñüêèé ðóõ ãàðіáàëüäіéñüêèõ ïàðòèçàí.

Ó Ñõіäíіé Єâðîïі ðóõ Îïîðó çіòêíóâñÿ ç áіëüøèìè òðóäíîùàìè. Íіìåöü-
êèé îêóïàöіéíèé ðåæèì íà öèõ òåðèòîðіÿõ áóâ íåçìіðíî ñóâîðіøèì. Òóò 
ãîëîâíі ïіäïіëüíі ôîðìóâàííÿ – ïîëüñüêà Àðìіÿ Êðàéîâà (ÀÊ), Óêðàїíñüêà 
ïîâñòàíñüêà àðìіÿ (ÓÏÀ), ëèòîâñüêі «ëіñîâі áðàòè», þãîñëàâñüêі «÷åò-
íèêè» – ïîòðàïèëè äî ïîëіòè÷íîї ïàñòêè: áîðîòüáà çà íàöіîíàëüíó ñâîáîäó 
âèìàãàëà âіä íèõ âіéíè íå òіëüêè ïðîòè Ãіòëåðà, à é ïðîòè Ñòàëіíà. Íà òåðè-
òîðії Óêðàїíè ðóõ Îïîðó áóâ æîðñòêî ïîäіëåíèé. Îñíîâíі éîãî ñèëè íà ñìåðòü 
êîíôëіêòóâàëè ìіæ ñîáîþ çà êîíòðîëü íàä óêðàїíñüêîþ òåðèòîðієþ.

Â Óêðàїíі ðîçãîðíóëè äіÿëüíіñòü: óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèé 
ðóõ, ÿêèé ñïèðàâñÿ íà òðèâàëó іñòîðіþ áîðîòüáè óêðàїíöіâ çà äåðæàâíіñòü;
ïîëüñüêèé íàöіîíàëüíèé ðóõ, ÿêèé îðієíòóâàâñÿ íà ðі÷ïîñïîëèòñüêó òðà-
äèöіþ é îäíîçíà÷íî çàðàõîâóâàâ çàñåëåíі óêðàїíöÿìè çíà÷íі òåðèòîðії äî 
ïîëüñüêîї äåðæàâè; êîìóíіñòè÷íèé ïàðòèçàíñüêèé ðóõ, ÿêèé ìàâ íà ìåòі 
âіäíîâèòè ðàäÿíñüêó âëàäó, ïðîòèäіÿòè íàöіîíàëüíèì ðóõàì. Óêðàїí-
ñüêèé íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ ó 1940-õ ðîêàõ ìàâ îçíàêè êëàñè÷íîãî 
ïîâñòàííÿ. Âіí ðîçâèâàâñÿ ïîåòàïíî – âіä òàєìíîї îðãàíіçàöії (ÎÓÍ) ÷åðåç 
ìàñîâèé çáðîéíèé îïіð äî ïàðòèçàíñüêî-ïîâñòàíñüêîї âіéíè.

Запитання і завдання
1. Поясніть зміст поняття «рух Опору». Спираючись на матеріал підручника й до-

даткову інформацію, наведіть успішні приклади руху Опору в Західній Європі.
2. Визначте специфіку руху Опору в Східній Європі. Назвіть сили, які були задіяні в 

антинацистському рухові Опору на території України. Поміркуйте про дилеми, які 
виникали перед українськими патріотами.

2. «Акт відновлення Української Держави»
Ç ïî÷àòêîì íіìåöüêî-ðàäÿíñüêîї âіéíè ëіäåðè óêðàїíñüêèõ ïàðòіé і ðó-

õіâ ïîâ’ÿçóâàëè íàäії íà ñòâîðåííÿ äåðæàâè. Íàéàêòèâíіøå äіÿëè áàíäå-
ðіâöі. 30 ÷åðâíÿ 1941 ð. ïðåäñòàâíèêè ÎÓÍ(á) ðàçîì ç íіìåöüêèìè 
âіéñüêàìè і áàòàëüéîíîì «Íàõòіãàëü» óâіéøëè äî Ëüâîâà, äå âèðіøèëè íå-
ãàéíî ïðîãîëîñèòè âіäíîâëåííÿ Óêðàїíñüêîї äåðæàâè. Ó ñèòóàöії, êîëè ùå 
íå áóëî âіäîìî ïðî ñïðàâæíі ïëàíè Ãіòëåðà, їõíіé çàäóì ïîëÿãàâ ó òîìó, 
ùîáè ïîñòàâèòè Áåðëіí ïåðåä äîêîíàíèì ôàêòîì óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі.
Íàäèõàþ÷èì ïðèêëàäîì äëÿ áàíäåðіâöіâ ñëóãóâàëè äії Ôðîíòó ëèòîâñüêèõ
àêòèâіñòіâ. Òèæäåíü ïåðåä òèì, 23 ÷åðâíÿ, ëèòîâñüêі ïàòðіîòè ïðîãîëî-
ñèëè âіäíîâëåííÿ Ëèòîâñüêîї ðåñïóáëіêè é ñòâîðèëè òèì÷àñîâèé óðÿä.

Äëÿ áàíäåðіâöіâ ãîëîâíèì áóëî íå âòðàòèòè ïîëіòè÷íèé òåìï. Îñíîâíó 
ðîëü âèêîíóâàâ ß. Ñòåöüêî, õî÷à âñå ðîáèëè âіä іìåíі Ñ. Áàíäåðè. Ñòåöüêó 
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âäàëîñÿ çàëó÷èòè ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, çàïåâíèâøè â єä-
íîñòі íàöіîíàëüíèõ ñèë. «Àêò âіäíîâëåííÿ Óêðàїíñüêîї Äåðæàâè» íàïèñàâ
ß. Ñòåöüêî äîðîãîþ (ÿê ñàì âèçíàâàâ, «ó ïîñïіõó», «ïðèñіâøè íà ÿêèõñü
äîøêàõ» ó ðàòóøі) âіä ìèòðîïîëè÷èõ ïàëàò äî áóäèíêó «Ïðîñâіòè» ó
Ëüâîâі, äå ïëàíóâàëè çáîðè ïðåäñòàâíèêіâ óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëüíèõ ñèë.
Âîíè âіäáóëèñÿ 30 ÷åðâíÿ çà ó÷àñòі ãðîìàäñüêèõ, êóëüòóðíèõ, ïîëіòè÷íèõ
äіÿ÷іâ, à òàêîæ єïèñêîïà Éîñèïà Ñëіïîãî. Â óõâàëåíîìó àêòі ïðî âіäíîâ-
ëåííÿ íåçàëåæíîñòі çàçíà÷àëîñÿ: «Âîëåþ Óêðàїíñüêîãî Íàðîäó Îðãàíіçà-
öіÿ Óêðàїíñüêèõ Íàöіîíàëіñòіâ ïіä ïðîâîäîì Ñòåïàíà Áàíäåðè ïðîãîëîøóє
âіäíîâëåííÿ Óêðàїíñüêîї Äåðæàâè, çà ÿêó ïîêëàëè ñâîї ãîëîâè öіëі ïîêî-
ëіííÿ íàéêðàùèõ ñèíіâ Óêðàїíè». Äåðæàâà ìàëà îðієíòóâàòèñÿ íà Íіìå÷-
÷èíó ÿê ñîþçíèêà, à íå çâåðõíèêà. Ãîëîâîþ Óêðàїíñüêîãî Äåðæàâíîãî
Ïðàâëіííÿ (ÓÄÏ), òîáòî óðÿäó, ïðèçíà÷åíî ß. Ñòåöüêà.

Ïîïðè çàïåâíåííÿ áàíäåðіâöіâ ïðî ïîðîçóìіííÿ ìіæ óêðàїíñüêèìè ñèëàìè
é íàìіð ñôîðìóâàòè êîàëіöіéíèé óðÿä, ðåàëüíіñòü áóëà іíøîþ. Ìåëüíèêіâöі
çâèíóâà÷óâàëè ïîëіòè÷íèõ êîíêóðåíòіâ ó ïîñïіøíîñòі é íåäàëåêîãëÿäíîñòі.
Ïî ñóòі, ÎÓÍ(á) äîìîãëàñÿ ëèøå äåêëàðàöії äåðæàâíîñòі áåç її êîíêðåòíîãî
âòіëåííÿ. Àêò 30 ÷åðâíÿ 1941 ð. íå ïіäòðèìàâ Òàðàñ Áóëüáà-Áîðîâåöü, ó ðó-
êàõ ÿêîãî áóëà ðåàëüíà ïîâñòàíñüêà çáðîéíà ñèëà «Ïîëіñüêà Ñі÷». Ðîçõî-
äæåííÿ ìàëè ïðèíöèïîâèé õàðàêòåð. Ïîëіñüêèé îòàìàí ÿê ïðèõèëüíèê
Óêðàїíñüêîї Íàðîäíîї Ðåñïóáëіêè ââàæàâ, ùî ëüâіâñüêèì Àêòîì àíóëüîâàíî
óíіâåðñàëè Öåíòðàëüíîї Ðàäè, ÿêèìè áóëî ïðîãîëîøåíî ÓÍÐ. Éîìó íå ïîäî-
áàëîñÿ, ùî ïîäії ó Ëüâîâі âіäáóëèñÿ áåç éîãî ó÷àñòі.

Погляд сучасника
Я уважаю, що тодішній розкол в ОУН був історичною за-

кономірністю, а ніякою трагедією. Це не був конфлікт гене-
рацій, але конфлікт концепцій. Відмежування революційних
елементів від пристосуванських ґарантувало успіх рево-
люційної постановки і дії. Без цього не була б ОУН спро-
можна виповнити свою ролю, яка припала їй в ІІ світовій
війні і після неї. Не був би теж заіснував Акт 30 червня
1941 р. …

Для нас Україна була центром світу і чинником, від 
якого залежала перемога Окциденту, головна ставка в бо-
ротьбі проти Росії і большевизму. Для нас чекання на ні-
мецьку перемогу, покірливе довірювання німцям при
трактуванню України як народу рабів… спільний фронт з
німцями без виповнення наших передумов – було чимсь
зовсім чудернацьким і незрозумілим!

Чекати на дозвіл увійти до нашого Києва, до якого усі ми тужили, чи побачити
Дніпро, – це було щось, що лежало поза спроможністю у нас зрозуміти і сприйняти,
залишаючи на боці всякі раціональні політичні міркування. Не було сили в світі, яка
могла б нас переконати, що ми не маємо рації в нашій постанові, офензивної, без-
компромісової дії, доконаних фактів.

Стецько Я. 30 червня 1941. Проголошення відновлення державности України / 
передм. Д. Донцова. Торонто–Лондон, 1967. С. 35, 37.

Íіìå÷÷èíà íå áàæàëà òîëåðóâàòè óêðàїíñüêó äåðæàâíіñòü. Ó Êðàêîâі 
4 ëèïíÿ çààðåøòóâàëè Ñ. Áàíäåðó é äåïîðòóâàëè äî Áåðëіíà äëÿ äîïèòіâ,
à ïîòіì óòðèìóâàëè ïіä äîìàøíіì àðåøòîì. Êåðіâíèêè ÎÓÍ(á), ÿêі ïåðå-
áóâàëè ó Ëüâîâі, ïðèéíÿëè ðіøåííÿ: óñіì âіäïîâіäàëüíèì çà îðãàíіçàöіþ
ïåðåéòè â ïіäïіëëÿ, êðіì ÷ëåíіâ ÓÄÏ. Îäíàê òèõ âіäðàçó áóëî àðåøòîâàíî
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é òàêîæ ïåðåâåçåíî äî Áåðëіíà. Âіä ß. Ñòåöüêà і Ñ. Áàíäåðè âèìàãàëè âіä-
êëèêàòè Àêò 30 ÷åðâíÿ 1941 ð., îäíàê íіõòî ç îóíіâñüêèõ ïðîâіäíèêіâ íå 
ïîñòóïèâñÿ. Âіäòàê áіëüøó ÷àñòèíó âіéíè âîíè ïðîâåëè ç êîíöòàáîðі äëÿ 
ïîëіòâ’ÿçíіâ Çàêñåíãàóçåí. Ïîäіáíî ïðîðåàãóâàëè íà ÷åðâíåâі ïîäії ó 
Ëüâîâі ðàäÿíñüêі êàðàëüíі îðãàíè. Ó Êèєâі âîíè ïðîâåëè àðåøòè ñåðåä 
óêðàїíñüêèõ іíòåëіãåíòіâ, ÿêі ìîãëè ñòàòè êåðіâíèêàìè àíòèêîìóíіñòè÷-
íîãî ðóõó. Òîäі äî ÍÊÂÑ ïîòðàïèëè ïèñüìåííèöÿ Ëþäìèëà Ñòàðèöüêà-
×åðíÿõіâñüêà і òâîðåöü óêðàїíñüêîãî ñõîäîçíàâñòâà Àãàòàíãåë Êðèìñüêèé.

Запитання і завдання
1. Опишіть історичні обставини, за яких 30  червня 1941  р. було проголошено «Акт 

відновлення Української Держави». Чому навколо цієї події виникли дискусії серед 
українських політичних сил?

2. Визначте історичне значення «Акта відновлення Української Держави» від 
30 червня 1941 р.

3. Українська повстанська армія
Ç ïî÷àòêîì íіìåöüêî-ðàäÿíñüêîї âіéíè íàéáіëüøі ïîëіòè÷íі ïðèñòðàñòі 

íà òåðåíàõ Óêðàїíè çàïàíóâàëè íà Âîëèíі é Ïîëіññі. Òóò ñòèêàëèñÿ ðіçíі 
іäåîëîãії, íå áðàêóâàëî âîðîãіâ і ïðîòèñòîÿíü. Ïåðøі óêðàїíñüêі çáðîéíі 
ôîðìóâàííÿ âèíèêëè íà Ïîëіññі ïіä åãіäîþ åìіãðàöіéíîãî óðÿäó ÓÍÐ. Ùå 
âіä ëіòà 1940 ð. îðãàíіçàöіéíó ðîáîòó òóò ïðîâàäèâ Ò. Áóëüáà-Áîðîâåöü.
Ñòâîðåíà íèì ÓÏÀ «Ïîëіñüêà Ñі÷» ó 1941 ð. íàëі÷óâàëà 10 òèñ. Ïіä її 
êîíòðîëåì îïèíèëîñÿ ìіñòî Îëåâñüê і íàâіòü іñíóâàëà Îëåâñüêà ðåñïóá-
ëіêà. Ïîçèöіÿ æ áàíäåðіâöіâ ùîäî ðîçãîðòàííÿ ðóõó Îïîðó ñôîðìóâàëàñÿ 
íå âіäðàçó. Ó æîâòíі 1941 ð. âèðіøåíî ïåðåâåñòè áіëüøіñòü äіÿ÷іâ ó ïіä-
ïіëëÿ, íå âñòóïàòè ó âіäêðèòèé êîíôëіêò ç íàöèñòàìè äëÿ çáåðåæåííÿ ñèë 
і ïîäàëüøîї áîðîòüáè çà óêðàїíñüêó äåðæàâó. Íàòîìіñòü íàëåæàëî ñòâîðþ-
âàòè ëåãàëüíó ìåðåæó â àäìіíіñòðàòèâíèõ, ãðîìàäñüêèõ і êóëüòóðíî-îñâіò-
íіõ óñòàíîâàõ, âåñòè àíòèãіòëåðіâñüêó é àíòèðàäÿíñüêó ïðîïàãàíäó, 
ãîòóâàòè âіéñüêîâі êàäðè é çáèðàòè çáðîþ. Îäíàê óæå ó êâіòíі 1942 ð. 
áóëî ïðèéíÿòî ðіøåííÿ ïðî òâîðåííÿ âëàñíèõ çáðîéíèõ ñèë. Çà âêàçіâêîþ
êåðіâíèöòâà ÎÓÍ(á) íà Âîëèíі ïî÷àëè ôîðìóâàòèñÿ «ãðóïè ñàìîîáîðîíè».

Äåÿêèé ÷àñ óêðàїíñüêі çáðîéíі ôîðìóâàííÿ äіÿëè ðîçðіçíåíî. Ïîòðåáà 
ïіäïîðÿäêóâàòè їõ єäèíîìó êåðіâíèöòâó âèíèêëà â äðóãіé ïîëîâèíі 1942 ð.
ó çâ’ÿçêó ç ïîñèëåííÿì íіìåöüêîãî òåðîðó, çîêðåìà ìàñîâèì âèâåçåííÿì 
îñòàðáàéòåðіâ. Ó âіäïîâіäü íà Âîëèíі é Ïîëіññі ðîçãîðíóâñÿ ñàìîîáîðîííèé 
ïîâñòàíñüêèé ðóõ. Ïîçàÿê óñі òþðìè â Óêðàїíі áóëè 
ïåðåïîâíåíі îóíіâöÿìè, òî øâèäêî âіäáóëàñÿ é ðàäè-
êàëіçàöіÿ ÎÓÍ(á) íà àíòèíіìåöüêіé ïëàòôîðìі. Êåðіâ-
íèêè ÎÓÍ(á) âèðіøèëè ïіäïîðÿäêóâàòè âіéñüêîâі 
ôîðìóâàííÿ Áóëüáè-Áîðîâöÿ é іíøі ðîçðіçíåíі îñå-
ðåäêè îïîðó. Öåé ïðîöåñ íå áóâ áåçêîíôëіêòíèì, àëå 
éîãî ðåçóëüòàòîì ñòàëî óòâîðåííÿ ïîâñòàíñüêîї àðìії 
ïіä ïðîâîäîì ÎÓÍ(á). Îðãàíіçàòîðîì і ïåðøèì її êî-
ìàíäèðîì íà Âîëèíі ñòàâ Äìèòðî Êëÿ÷êіâñüêèé (Êëèì 
Ñàâóð). Çà éîãî íàêàçîì ó òðàâíі 1943 ð. çáðîéíі ñèëè 
ÎÓÍ(á) «ñàìîñòіéíèêіâ-äåðæàâíèêіâ» ñòàëè éìåíóâà-
òèñÿ Óêðàїíñüêîþ ïîâñòàíñüêîþ àðìієþ (ÓÏÀ).

Ó ëèñòîïàäі 1943 ð. â ÓÏÀ âіäáóëèñÿ ñåðéîçíі îð-
ãàíіçàöіéíі çìіíè. Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì áóëî  ïðè-

Тарас Бульба-Боровець
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çíà÷åíî Ðîìàíà Øóõåâè÷à (ïñåâäîíіì Òàðàñ ×óïðèíêà). Äìèòðî
Êëÿ÷  êіâñüêèé îïèíèâñÿ íà ïîñàäі êîìàíäèðà ùîéíî ñòâîðåíîї ãðóïè
ÓÏÀ–Ïіâíі÷, ÿêà äіÿëà íà Âîëèíі é Ïîëіññі. Іñòîðèêè öþ çìіíó ïîÿñíþþòü
òèì, ùî ÓÏÀ äî òîãî ÷àñó âèéøëà çà ìåæі Âîëèíі é ïîòðåáóâàëà ëіäåðà
øèðîêîãî ïîëіòè÷íîãî ìàñøòàáó, ç íåçàïåðå÷íèì àâòîðèòåòîì. Ðîìàí Øó-
õåâè÷ áóâ òàêîþ îñîáèñòіñòþ. Éîãî ïðèçíà÷åííÿ çàáåçïå÷èëî çâ’ÿçîê ÓÏÀ
ç ïîëіòè÷íîþ ñèëîþ ÎÓÍ(á), ïðèâíåñëî â àðìіþ áіëüøå äèñöèïëіíè é ïî-
ðÿäêó, âіäêðèëî ìîæëèâîñòі äëÿ çìіíè êóðñó ÓÏÀ ç îäíîçíà÷íî àíòèíі-
ìåöüêîãî íà àíòèðàäÿíñüêèé. Ïåðøà çáðîéíà ñóòè÷íà ÓÏÀ ç ðåãóëÿðíèìè 
÷àñòèíàìè ×åðâîíîї àðìії âіäáóëàñÿ íà Âîëèíі â ñі÷íі 1944 ð. ×åðåç äåÿ-
êèé ÷àñ áîї îõîïèëè Ïîëіññÿ é Ïîäіëëÿ. Îäíàê ïðÿìі çіòêíåííÿ ç ðåãóëÿð-
íèìè âіéñüêàìè çàêіí÷óâàëèñÿ äëÿ ïîâñòàíöіâ ñåðéîçíèìè íåâäà÷àìè.
Òîìó íåâäîâçі áóëî âèðіøåíî äіÿòè òіëüêè â òèëó.

Ñòðóêòóðà ÓÏÀ ôîðìóâàëàñÿ ïîñòóïîâî. Íàïðèêіíöі 1943 ð. àðìіÿ ïî-
äіëÿëàñÿ íà äâі ãðóïè: ÓÏÀ–Ïіâíі÷ (Âîëèíñüêà, Æèòîìèðñüêà, Ðіâíåí-
ñüêà îáëàñòі) é ÓÏÀ–Ïіâäåíü (Âіííèöüêà, Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëüñüêà îáëàñòі, 
Ïіâäåíü Óêðàїíè). Íåâäîâçі äîäàëàñÿ ÓÏÀ–Çàõіä (Ãàëè÷èíà, Áóêîâèíà,
Çàêàðïàòòÿ, Çàêåðçîííÿ), ñòâîðåíà íà îñíîâі ìіñöåâèõ ÷àñòèí íàðîäíîї ñà-
ìîîáîðîíè. Áóëè ñïðîáè äіÿòè é íà ñõіäíèõ òåðåíàõ Óêðàїíè. Òàêòè÷íîþ
âіéñüêîâîþ îäèíèöåþ ââàæàëè ñîòíþ, ÿêà ìàëà 130 –200 áіéöіâ. Ñîòíі
îá’єäíóâàëèñÿ â êóðåíі, à êóðåíі – â çàãîíè. Ñèñòåìà âіéñüêîâèõ çâàíü êî-
ïіþâàëà ñëóæáîâó ñòðóêòóðó àðìіé ÓÍÐ і ÇÓÍÐ. Óñóíóòî ëèøå ñëîâî 
«îòàìàí», áî âіä íüîãî, íà äóìêó äèñöèïëіíîâàíèõ áàíäåðіâöіâ, âіÿëî
àíàðõієþ. ÓÏÀ áóëà ïåðåâàæíî ïіøèì âіéñüêîì (ïðàâäà, Êëèì Ñàâóð
íàìàãàâñÿ óòâîðèòè é êіííі ïіäðîçäіëè). Ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó ãîëîâíîþ 
ïðîáëåìîþ çàëèøàëàñÿ çáðîÿ. Її çäîáóâàëè â áîþ àáî âèìіíþâàëè çà õàð÷і.
Îñîáëèâî îõî÷å íà öå ïîãîäæóâàëèñÿ óãîðñüêі é іòàëіéñüêі ÷àñòèíè, ÿêі
ïåðåáóâàëè â Óêðàїíі. Êîæåí ñòðіëåöü і ñòàðøèíà ÓÏÀ îáèðàâ ñîáі ïñåâäî 
äëÿ òîãî, ùîá âіäâåðíóòè íåáåçïåêó âіä ðîäèíè é çàäëÿ êîíñïіðàöії. Çðîñ-
òàííÿ ÷èñåëüíîñòі ÓÏÀ çàãîñòðèëî ïðîáëåìó êîìàíäèðñüêèõ êàäðіâ (ôà-
õîâèõ îôіöåðіâ áóëî îáìàëü), çâ’ÿçêó (çâ’ÿçêîâèìè áóëè ïåðåâàæíî æіíêè),
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ.

ÓÏÀ äіÿëà ïіä êîíòðîëåì áàíäåðіâñüêîãî ïîëіòè÷íîãî êåðіâíèöòâà,
õî÷à òіëüêà ïîëîâèíà îñîáîâîãî ñêëàäó ñòðіëüöіâ і ñòàðøèí áóëà ÷ëåíàìè 

Особа в історії   
Ðîìàí Øóõåâè÷ (Òàðàñ ×óïðèíêà) (1907–1950) – óêðàїí-
ñüêèé ïîëіòè÷íèé і äåðæàâíèé äіÿ÷, âіéñüêîâèê. Íàðî-
äèâñÿ ó Ëüâîâі. Äèòèíñòâî ïðîâіâ ó âèðі ïîäіé Ïåðøîї ñâі-
òîâîї âіéíè, ïðîãîëîøåííÿ ÇÓÍÐ, ïîëüñüêî-óêðàїíñüêîї
âіéíè. Ç-ïîìіæ ðîâåñíèêіâ âèðіçíÿâñÿ çäіáíîñòÿìè äî
íàâ÷àííÿ, àêòèâíіñòþ òà äèñöèïëіíîâàíіñòþ. Çà ïðè÷åò-
íіñòü äî ÎÓÍ, îðãàíіçàöіþ ìàñîâèõ àêòіâ íåïîêîðè ïîëü-
ñüêіé âëàäі (òàê çâàíîї ñàáîòàæíîї àêöії â Ãàëè÷èíі) і íèç-
êè çáðîéíèõ íàïàäіâ íà ïîëüñüêі óñòàíîâè íà êіëüêà ðîêіâ
áóâ óâ’ÿçíåíèé. Ó 1939 ð. áðàâ ó÷àñòü â îðãàíіçàöії îáîðî-
íè Êàðïàòñüêîї Óêðàїíè. Íà ïî÷àòêó Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè
ïåðåáóâàâ ó Êðàêîâі, äå ïіäòðèìóâàâ Ñ. Áàíäåðó. Êîìàí-
äèð áàòàëüéîíó «Íàõòіãàëü». Ïðèõèëüíèê íàöіîíàëüíîãî âèçâîëåííÿ ÷åðåç âñå-
íàðîäíå ïîâñòàííÿ. Ó 1943–1950 ðð. – ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÓÏÀ. Çàãèíóâ ó
ïåðåäìіñòі Ëüâîâà.
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ÎÓÍ(á), à ùå ïîëîâèíà ìàëà іíøі ïîëіòè÷íі ïîãëÿäè. Ó ñîöіàëüíîìó ñêëàäі 
ÓÏÀ ïåðåâàæàëè ñåëÿíè – 60 % (à ñåðåä íèæ÷îãî îñîáîâîãî ñêëàäó – 
85 %), ðîáіòíèêіâ áóëî 25 %, à ïðåäñòàâíèêіâ іíòåëіãåíöії – 15 %. Åò-
íі÷íî ÓÏÀ áóëà óêðàїíñüêîþ âіéñüêîâîþ ñèëîþ, õî÷à êîìàíäóâàííÿ
íàìàãàëîñÿ çàëó÷èòè äî ïîâñòàíñüêèõ ðÿäіâ ïðåäñòàâíèêіâ іíøèõ íàðîäіâ.
Ó 1943 ð. â ÓÏÀ áóëî áëèçüêî 20 % âîÿêіâ íåóêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíîñòі, 
àëå çãîäîì öÿ ÷àñòêà çìåíøèëàñÿ. Íàéáіëüøîї ÷èñåëüíîñòі àðìіÿ äîñÿãëà 
íàâåñíі òà âëіòêó 1944 ð. – 25–30 òèñ. áіéöіâ. Çàãàëîì çà âåñü ÷àñ іñíó-
âàííÿ (äî ïî÷àòêó 1950-õ ðîêіâ) ÷åðåç ÓÏÀ ïðîéøëî 80–100 òèñ. îñіá.

Погляд історика
Основними позитивами українських повстанських формувань у партизанській війні 

були: 1) ідейність (знали, за що воювали); 2) добрий морально-психологічний стан (від-
вага, ентузіазм, жертовність); 3) загартованість і витривалість (здатність бути стійкими 
перед фізичними й психологічними випробуваннями); 4) військова хитрість, винахідли-
вість, ініціатива; 5) максимально раціональне використання всіх наявних засобів.

Недоліками УПА можна вважати: 1) слабку військову підготовку; 2) різноманітність 
озброєння, що утруднювало забезпечення його боєприпасами й технічне обслугову-
вання; 3) меншу чисельність повстанців порівняно з силами противника; 4) нестачу 
спеціально підготовлених командирських кадрів; 5) слабку оперативну базу на тери-
торіях, що контролював противник; 6) неможливість швидкої дислокації сил на великі 
відстані; 7) відсутність повноцінного тилу й величезна залежність від підтримки насе-
лення. Ці сильні та слабкі сторони характерні для боротьби УПА на всіх етапах…

Надзвичайно суттєвий недолік – відсутність будь-якої матеріальної допомоги від 
іноземних держав, а також обмеженість ресурсів місцевого населення. ОУН–УПА 
не змогли налагодити ефективну співпрацю з антикомуністичними визвольними ру-
хами того часу – польським, білоруським, прибалтійських країн. Також варто було 
ОУН–УПА–УГВР виразно з’ясувати своє ставлення до німецького геноциду євреїв.

Киричук Ю. Український національний рух 40–50-х років ХХ століття: ідеологія та практика. 
Львів, 2003. С. 413–414.

Запитання і завдання
1. Опишіть обставини створення Української повстанської армії (УПА). Чому ви-

никла ця армія? Перегляньте документальний фільм «Хроніка Української повстан-
ської армії. 1942–1954» (реж. Т. Химич, 2014 р.) і підготуйте відгук на нього.

2. Схарактеризуйте діяльність УПА. Спираючись на матеріал підручника й додат-
кову інформацію, поміркуйте про ефективність цієї армії (співставляючи сильні й 
слабкі сторони).

4. ІІІ Надзвичайний великий збір ОУН(б): еволюція програмних 
засад українського національно-визвольного руху. 
Українська головна визвольна рада
21–25 ñåðïíÿ 1943 ð. ó ñåëі Ñëîáîäà Çîëîòà íà Òåðíîïіëüùèíі âіäáóâñÿ 

ІІІ Íàäçâè÷àéíèé âåëèêèé çáіð ÎÓÍ(á). Îñíîâíó óâàãó áóëî ïðèäіëåíî ïåðå-
ãëÿäó ïðîãðàìíèõ ïàðòіéíèõ ïîëîæåíü. Ïîòðåáó çìіíè ïðîãðàìè çóìîâëþ-
âàëà íîâà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íà і ïîëіòè÷íà ñèòóàöіÿ. Äî òîãî ÷àñó ÎÓÍ(á) 
ç áîéîâîї ãðóïè ïåðåòâîðèëàñÿ íà ìàñîâó ïîëіòè÷íó îðãàíіçàöіþ. Äî ïî-
âñòàíñüêîãî ðóõó áóëî çàëó÷åíî òèñÿ÷і ëþäåé. Ïîãëÿäè áàãàòüîõ ç íèõ íå 
çáіãàëèñÿ ç îóíіâñüêèìè ãàñëàìè. І öі íàñòðîї ïîòðіáíî áóëî áðàòè äî óâàãè. 

Çáіð çàòâåðäèâ Ð. Øóõåâè÷à ãîëîâîþ áþðî ïðîâîäó ÎÓÍ(á) і ïіäòâåðäèâ 
ãîëîâíó ìåòó îðãàíіçàöії – ñòâîðåííÿ Óêðàїíñüêîї äåðæàâè. Ïåðåäáà-
÷àëîñÿ, ùî ïîëіòè÷íèé ðåæèì ìàéáóòíüîї äåðæàâè áóäå äåìîêðàòè÷íèì і 



Розділ 6. Друга світова війна: перебіг і результати

258

ñîöіàëüíî ñïðàâåäëèâèì. Ïðîãîëîøåíî ñêàñóâàííÿ
áóäü-ÿêîї åêñïëóàòàöії, ïåðåäà÷ó çåìëі ó âëàñíіñòü ñå-
ëÿí, íàöіîíàëіçàöіþ âàæêîї ïðîìèñëîâîñòі é òðàí-
ñïîðòó, ó÷àñòü ðîáіòíèêіâ â óïðàâëіííі çàâîäàìè.
Çàäåêëàðîâàíî ïðàâî íà 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü,
ñïðàâåäëèâó îïëàòó ïðàöі, âіëüíèé âèáіð ïðîôåñії,
ñâîáîäó ïðîôñïіëîê, îñâіòè, ñëîâà, äóìêè, ïåðåêî-
íàíü, ðіâíіñòü ó ïðàâàõ óñіõ ãðîìàäÿí, çîêðåìà íàöіî-
íàëüíèõ ìåíøèí. Áóëî çíÿòî ãàñëî «Óêðàїíà äëÿ
óêðàїíöіâ», ïіäòðèìàíî âіäìîâó âіä ðàñèçìó é åòíі÷íîї 
âèíÿòêîâîñòі. ÎÓÍ(á) çàÿâèëà ïðî ãîòîâíіñòü áîðîòèñÿ
îäíàêîâî ïðîòè «íіìåöüêîãî íàöіîíàë-ñîöіàëіçìó» і 
«ðîñіéñüêîãî êîìóíî-áîëüøåâèçìó».

Ó íàñòóïíèé ðіê òðèâàëà ïіäãîòîâêà äî ñòâîðåííÿ 
íîâîãî óêðàїíñüêîãî óðÿäó (àäæå ÓÄÏ ïåðåñòàëî іñíó-
âàòè ùå â 1941 ð.), ÿêèé âèðіøåíî íàçâàòè Óêðàїíñüêà 
ãîëîâíà âèçâîëüíà ðàäà (ÓÃÂÐ). Óñòàíîâ÷èé çáіð ÓÃÂÐ
âіäáóâñÿ 11–15 ëèïíÿ 1944 ð. áіëÿ ñåëà Íåäіëüíà íà
Ñàìáіðùèíі. Ðàäà ïіäòâåðäèëà, ùî ãîëîâíèìè âîðî-
ãàìè óêðàїíñüêîї íåçàëåæíîñòі є ðîñіéñüêèé òà íіìåöü-
êèé іìïåðіàëіçìè é îáіöÿëà áîðîòèñÿ çà ñòâîðåííÿ 
Óêðàїíñüêîї äåðæàâè â åòíîãðàôі÷íèõ ìåæàõ. Ïðî-
ãðàìà ÓÃÂÐ ґðóíòóâàëàñÿ íà áàæàíіé äóìöі ïðî òå, ùî 
ðàäÿíñüêà îêóïàöіÿ òðèâàòèìå íåäîâãî (áî âіéíà ïðèçâå-
 äå äî âèñíàæåííÿ і ðîçëàäó áіëüøîâèöüêîãî ðåæèìó), 
ùî çàõіäíі ñîþçíèêè óêëàäóòü ìèð ç íіìöÿìè òà ïîâåð-

íóòü ñèëè ïðîòè ÑÐÑÐ. Ó íåçàëåæíіé Óêðàїíі ÓÃÂÐ ïëàíóâàëà ðåàëіçóâàòè
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íó ïðîãðàìó é äåìîêðàòè÷íі ñâîáîäè, ïðî ÿêі éøëîñÿ
ïіä ÷àñ ІІІ Íàäçâè÷àéíîãî âåëèêîãî çáîðó ÎÓÍ(á). Çáіð óõâàëèâ òåêñò «Ïðè-
ñÿãè âîÿêà Óêðàїíñüêîї Ïîâñòàí÷îї Àðìії».

Ôîðìàëüíî ÓÃÂÐ ïðåäñòàâëÿëà ðіçíі ïîëіòè÷íі ñèëè, ÿêі ñòîÿëè íà
ïëàòôîðìі ñàìîñòіéíîñòі Óêðàїíè. Îñòîðîíü çàëèøèëàñÿ òіëüêè ÎÓÍ(ì),
ùî âіäìîâèëàñÿ áðàòè ó÷àñòü ó öіé àêöії. Ïîçàÿê óêðàїíñüêі ïàðòії íå äі-
ÿëè, òî çàïðîøóâàëè äî ó÷àñòі â ÓÃÂÐ іíäèâіäóàëüíî. Ç 20 çàñíîâíèêіâ 
Ðàäè ÷ëåíàìè ÎÓÍ(á) àáî ÓÏÀ áóëè 11 îñіá. Öå ñòâîðþâàëî òëî äëÿ çà-
ãàëüíîóêðàїíñüêîї ïàðòіéíîї єäíîñòі, õî÷à äåâ’ÿòü íåîóíіâñüêèõ ó÷àñíèêіâ
çáîðó äîòðèìóâàëèñÿ ïåðåêîíàíü áàíäåðіâöіâ. Ïðåçèäåíòîì ÓÃÂÐ ñòàâ Êè-
ðèëî Îñüìàê, êîëèøíіé ÷ëåí Öåíòðàëüíîї Ðàäè. Öå ìàëî ñèìâîëіçóâàòè
áåçïåðåðâíіñòü òðàäèöіé óêðàїíñüêîї âèçâîëüíîї áîðîòüáè. Îäíàê ÓÃÂÐ íå
çìîãëà äіÿòè. Çà ëі÷åíі òèæíі â Çàõіäíó Óêðàїíó ïðèéøëà ×åðâîíà àðìіÿ.
Єäèíîþ äіéîâîþ ñèëîþ çàëèøàëàñÿ ÓÏÀ ïіä êåðіâíèöòâîì Ð. Øóõåâè÷à,
ÿêèé ó Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðіàòі (âèêîíàâ÷îìó îðãàíі ÓÃÂÐ) îáіéíÿâ ïî-
ñàäó ãîëîâè òà ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ âіéñüêîâèõ ñïðàâ.

Запитання і завдання
1. Назвіть основні рішення, які було прийнято на ІІІ Надзвичайному великому зборі

ОУН(б), що відбувся в 1943 р. Поясніть, чому виникла потреба змінити політичну 
програму ОУН(б)?

2. Опишіть обставини створення Української головної визвольної ради (УГВР). Спи-
раючись на додаткову інформацію, проаналізуйте її склад та рішення. Що зумо-
вило зміни в ідеології українського національно-визвольного руху?

Кирило Осьмак

Печатка Президії 
УГВР.

Худ. Н. Хасевич
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5. Радянські партизанські загони та з’єднання
Êîìóíіñòè÷íèé ðóõ îïîðó â Óêðàїíі âêëþ÷àâ: ïàðòèçàíñüêі çàãîíè, 

óòâîðåíі іç çàëèøêіâ âіéñüêîâèõ ÷àñòèí, ùî âèõîäèëè ç îòî÷åíü àáî çàëè-
øàëèñÿ íà ìіñöÿõ, ïðèäàòíèõ äëÿ ïàðòèçàíñüêèõ äіé (Âîëèíі, Ïîëіññі, 
äíіïðîâñüêèõ ïëàâíÿõ); çàãîíè é ïіäïіëüíі îñåðåäêè, îðãàíіçîâàíі ïàðòіé-
íèìè é êàäåáіñòñüêèìè îðãàíàìè. Òàêі çàãîíè é ðîçâіäóâàëüíî-äèâåðñіéíі 
ãðóïè ôîðìóâàëè ïî âñіé îêóïîâàíіé ÷àñòèíі ÑÐÑÐ. Âîíè ïіäïîðÿäêîâóâà-
ëèñÿ Íàðîäíîìó êîìіñàðіàòó äåðæàâíîї áåçïåêè (ÍÊÄÁ) àáî Öåíòðàëü-
íîìó øòàáó ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó (ÖØÏÐ), óòâîðåíîìó â Ìîñêâі ó òðàâíі
1942 ð. Òîäі æ áóëî ñòâîðåíî Óêðàїíñüêèé øòàá ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó 
(ÓØÏÐ), ÿêèé î÷îëèâ Òèìîôіé Ñòðîêà÷. Ðåçóëüòàòèâíіñòü äіé àãåíòóðíèõ
ãðóï і ïàðòèçàíñüêèõ çàãîíіâ ñïî÷àòêó áóëà âêðàé íèçüêîþ. Âî÷åâèäü 
âîíà çàëåæàëà âіä íàðîäíîї ïіäòðèìêè і çðîñòàëà ìіðîþ òîãî, ÿê óêðàїí-
ñüêå ñóñïіëüñòâî ïî÷èíàëî ðîçóìіòè, ùî íіìåöüêі îêóïàíòè çàãðîæóþòü
éîãî ôіçè÷íîìó âèæèâàííþ.

Íàéåôåêòèâíіøå â 1941–1942 ðð. äіÿëè çàãîíè, ñôîðìîâàíі ç îòî÷åíöіâ 
íà ÷îëі ç іíіöіàòèâíèìè êîìàíäèðàìè, ÿêі íå áàæàëè çäàâàòèñÿ â ïîëîí àáî 
íå ìàëè çìîãè ïåðåéòè ëіíіþ ôðîíòó ÷åðåç її âіääàëåíіñòü. Àëå âçèìêó òàêі 
çàãîíè ìàéæå ïîâñþäíî áóëî ëіêâіäîâàíî àáî ðîçïîðîøåíî. Òі, êîìó âäà-
ëîñÿ äіñòàòèñÿ ëіñèñòèõ ìіñöåâîñòåé, ïåðåâàæíî âëèëèñÿ ó ôîðìóâàííÿ ïіä 
êåðіâíèöòâîì ÖØÏÐ. Íàéáіëüøèìè â Óêðàїíі áóëè ïàðòèçàíñüêі ç’єäíàííÿ 
Ñèäîðà Êîâïàêà, Îëåêñіÿ Ôåäîðîâà, Ìèõàéëà Íàóìîâà. Òðèâàëèé ÷àñ ñåð-
éîçíèõ àêöіé ïðîòè íіìåöüêèõ îêóïàíòіâ ïàðòèçàíè íå ïðîâîäèëè. Îïåðà-
òèâíî-ñòðàòåãі÷íîãî çíà÷åííÿ êîìóíіñòè÷íèé ïàðòèçàíñüêèé ðóõ íàáóâ ó 
1943–1944 ðð. Îñîáëèâî óñïіøíèìè áóëè äèâåðñії íà êîìóíіêàöіÿõ.

Íàéáіëüøèìè íà òåðèòîðії Óêðàїíè îïåðàöіÿìè ðàäÿíñüêèõ ïàðòèçàí ó 
1943 ð. áóëè «ðåéêîâà âіéíà» і Êàðïàòñüêèé ðåéä ç’єäíàííÿ Ñ. Êîâïàêà. Çà 
äàíèìè ÓØÏÐ, íà ïî÷àòîê 1944 ð. íà òåðèòîðії Óêðàїíè çàãàëüíà ÷èñåëü-
íіñòü çàãîíіâ і ç’єäíàíü, ÿêі ïåðåáóâàëè íà çâ’ÿçêó, ñêëàäàëà 43–48 òèñ. 
áіéöіâ. Ó íіìåöüêîìó òèëó íà òåðèòîðії Óêðàїíè ç’ÿâèëèñÿ é çàãîíè 
«îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ», ÿêі ïðàöþâàëè ÿê òåðîðèñòè÷íі äèâåðñіéíі 
ãðóïè. Îäíèì ç íèõ áóâ çàãіí ïіä îðóäîþ Äìèòðà Ìåäâåäєâà, ùî ðîçòàøî-
âóâàâñÿ â ðіâíåíñüêèõ ëіñàõ. Êðіì äіé ïðîòè íіìåöüêèõ ãàðíіçîíіâ, âîíè 
íàìàãàëèñÿ âíåñòè ðîçáðàò â óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ, 
ïðîâîêóâàòè íàöèñòіâ íà òàê çâàíі âіäïëàòíі àêöії ïðîòè ìіñöåâîãî íàñå-

Особа в історії   
Ñèäіð Êîâïàê (1887–1967) – êîìàíäèð Ïóòèâëüñüêîãî ïàð-
òèçàíñüêîãî çàãîíó (ïіçíіøå – Ñóìñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî
ç’єäíàííÿ, ùå ïіçíіøå – 1-ї Óêðàїíñüêîї ïàðòèçàíñüêîї 
äèâіçії ÑÐÑÐ). Ïîõîäèâ іç ñіì’ї áіäíèõ óêðàїíñüêèõ ñåëÿí
íà Ïîëòàâùèíі. Ó÷àñíèê Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè, çãîäîì
î÷îëèâ áіëüøîâèöüêèé äèâåðñіéíèé çàãіí, ÿêèé äіÿâ ïðîòè
âіéñüê ãåòüìàíà Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî. Ó ðîêè íіìåöüêî-
ðàäÿíñüêîї âіéíè ïàðòèçàíñüêå ç’єäíàííÿ ïіä êîìàíäóâàí-
íÿì Ñ. Êîâïàêà çäіéñíèëî íèçêó òðèâàëèõ ðåéäіâ ïî îêóïî-
âàíіé íіìöÿìè òåðèòîðії Óêðàїíè. Çàâäàííÿì Êàðïàòñüêîãî
ðåéäó 1943 ð. áóëî çíèùèòè íàôòîâі ïðîìèñëè â ðàéîíі 
Áîðèñëàâà é Äðîãîáè÷à, à òàêîæ ñòâîðèòè â íàñåëåííÿ îêóïîâàíèõ òåðèòîðіé 
âіä÷óòòÿ ïîñòіéíîї ïðèñóòíîñòі ðàäÿíñüêîї âëàäè.
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ëåííÿ, ðîçïàëèòè óêðàїíñüêî-ïîëüñüêèé êîíôëіêò. Òàê ó Çàõіäíіé Óêðàїíі
äіÿâ, çîêðåìà, ðàäÿíñüêèé äèâåðñàíò-ðîçâіäíèê і âèêîíàâåöü òåðîðèñòè÷-
íèõ àêòіâ Ìèêîëà Êóçíєöîâ. Íà ìіñöÿõ óáèâñòâ íіìåöüêèõ âèñîêîïîñàäîâ-
öіâ âіí çàëèøàâ «äîêàçè», ÿêі ìàëè ñâіä÷èòè ïðî òå, ùî öі âáèâñòâà
â÷èíèëè ÷ëåíè ÎÓÍ.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте комуністичний партизанський рух опору в Україні. Назвіть ко-

мандирів партизанських з’єднань, які діяли на території України.
2. Поміркуйте, які завдання ставили радянські партизани на території України.

Чому ці завдання виходили поза межі боротьби з німецькими окупантами?

6. Розгортання в Західній Україні осередків польського 
руху Опору. Польсько-українські відносини
Ïîëüñüêèé ñïðîòèâ íàöèñòàì ðîçïî÷àâñÿ âіäðàçó ïіñëÿ òîãî, ÿê ó âå-

ðåñíі 1939 ð. ïîëüñüêà äåðæàâà ïåðåñòàëà іñíóâàòè ïіä óäàðàìè Íіìå÷-
÷èíè é Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Íàñàìïåðåä óòâîðèëèñÿ çàãîíè îïîðó ç
îôіöåðіâ і ñîëäàòіâ, ÿêі íå áàæàëè çäàâàòèñÿ â ïîëîí. Íàäàëі óïðîäîâæ âі-
éíè çáðîéíèé îïіð ïîëÿêіâ áóëî ïðåäñòàâëåíî òðüîìà ñèëàìè: Àðìієþ
Êðàéîâîþ (ÀÊ), Áàòàëüéîíàìè õëîïñüêèìè і Ãâàðäієþ (çãîäîì Àðìієþ)
Ëþäîâîþ. Âîíè ìàëè ðіçíі öåíòðè êåðіâíèöòâà é ñòîÿëè íà ðіçíèõ іäåîëî-
ãі÷íèõ ïîçèöіÿõ, îäíàê â óêðàїíñüêîìó ïèòàííі âèñòóïàëè ðàçîì – çàïåðå-
÷óâàëè ìîæëèâіñòü óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі íà òåðåíàõ, ÿêі íàëåæàëè äî
ІІ Ðå÷і Ïîñïîëèòîї.
Іç ôîðìóâàííÿì ó Ëîíäîíі â 1939 ð. ïîëüñüêîãî åìіãðàöіéíîãî óðÿäó íà

òåðèòîðії êîëèøíüîї Ïîëüùі (âêëþ÷íî ç óêðàїíñüêèìè òåðåíàìè) âèíèêëè
ïіäïіëüíі âîєíіçîâàíі ñòðóêòóðè, ÿêі çãîäîì ïіä íàçâîþ Àðìії Êðàéîâîї
ñòàëè îäíієþ ç íàé÷èñåëüíіøèõ і íàéêðàùå îðãàíіçîâàíèõ «ïіäïіëüíèõ àð-
ìіé» îêóïîâàíîї Єâðîïè. ÀÊ áóëà ñòâîðåíà íà ïî÷àòêó 1942 ð. çà íàêàçîì
Âëàäèñëàâà Ñіêîðñüêîãî, ïðåì’єð-ìіíіñòðà ïîëüñüêîãî óðÿäó â Ëîíäîíі é
ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à ïîëüñüêèõ çáðîéíèõ ñèë. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì ÀÊ
áóëà ïіäãîòîâêà çàãàëüíîïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ (îïåðàöії «Áóðÿ»). Ñïî-
÷àòêó êîìàíäóâàííÿ àðìії îðієíòóâàëîñÿ íà íàñòàíîâè åìіãðàíòñüêîãî

óðÿäó çáåðіãàòè ðåñóðñè äî ñëóø-
íîãî ÷àñó, íå ïðîâîêóâàòè íі-
ìåöüêі âіéñüêà íà ìàñîâі ðåïðåñії
ïðîòè ìèðíîãî íàñåëåííÿ.

Äî àêòèâíîãî îïîðó ïîëüñüêі
ñèëè ïåðåéøëè âçèìêó 1942–
1943 ðð. Óëіòêó 1944 ð. ÷èñåëü-
íіñòü ÀÊ äîñÿãëà 380–400 òèñ.
áіéöіâ. Ç íàáëèæåííÿì ðàäÿí-
ñüêèõ âіéñüê äî Âàðøàâè
1 ñåðïíÿ 1944 ð. êîìàíäóâàííÿ 
àðìії âèäàëî íàêàç ðîçïî÷àòè ïî-
âñòàííÿ, ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü
øèðîêі âåðñòâè ïàòðіîòè÷íî íà-
ëàøòîâàíèõ ìåøêàíöіâ ìіñòà.
Îäíàê ïîâñòàíöі íå îòðèìàëè
î÷іêóâàíîї äîïîìîãè âіä ×åðâî-
íîї àðìії. Ïіäòðèìêà ïîëüñüêèõ

Владислав Сікорський, прем’єр-міністр 
польського еміграційного уряду в Лондоні, і його 

донька Зофія, активна учасниця польського
руху Опору, діячка Червоного Хреста. 

Обоє загинули в авіакатастрофі неподалік 
від Гібралтара 4 липня 1943 р.
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ñèë àíòèðàäÿíñüêîãî é àíòèêîìóíіñòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ â ïëàíè Ìîñêâè 
íå âõîäèëà. Ìіñòî ïåðåòâîðèëîñÿ íà ïåêëî. Ïîâñòàííÿ áóëî æîðñòîêî ïðè-
äóøåíå íіìöÿìè, Âàðøàâó – óùåíò çðóéíîâàíî. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè ïіä-
ðîçäіëè ÀÊ âñòóïàëè â ñóòè÷êè ç ÓÏÀ, íåðіäêî ñïðîâîêîâàíі íіìåöüêèìè 
é ðàäÿíñüêèìè äèâåðñіéíèìè ãðóïàìè.

Ç ÀÊ âçàєìîäіÿëè, çîêðåìà â Ãàëè÷èíі é íà Âîëèíі, Áàòàëüéîíè õëîïñüêі 
(ñïî÷àòêó íàçèâàëèñÿ Õëîïñüêà ñòîðîæà), ñòâîðåíі òàê ñàìî ëîíäîíñüêèì 
åìіãðàíòñüêèì óðÿäîì âîñåíè 1940 ð. Áàòàëüéîíè ñòâîðþâàëèñÿ â ñіëüñüêіé 
ìіñöåâîñòі é äіÿëè ÿê íàðîäíà ñàìîîáîðîíà, áóëè ðåçåðâîì âîÿêіâ äëÿ ÀÊ. 
Ó 1943–1944 ðð. âîíè âçàєìîäіÿëè íà òåðèòîðії Óêðàїíè ç ðàäÿíñüêèìè 
ïàðòèçàíàìè. Ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ â Çàõіäíó Óêðàїíó ðàäÿíñüêîї âëàäè Áà-
òàëüéîíè õëîïñüêі ðàçîì ç ÀÊ áóëî îãîëîøåíî âîðîæèìè ôîðìóâàííÿìè é 
ðîççáðîєíî, à îñîáîâèé ñêëàä çäåáіëüøîãî âіäïðàâëåíî äî êîíöòàáîðіâ. 
Óëіòêó 1944 ð., êîëè ïðèïèíèëè іñíóâàííÿ, íàëі÷óâàëè 16 òèñ. áіéöіâ.

Погляд історика
Аналіз документів не дає жодних підстав твердити, що існувало розпорядження 

вищого керівництва українського підпілля щодо масової ліквідації польського насе-
лення у Західній Україні. Можемо лише ствердити наявність рішення керівництва 
українського підпілля про усунення польського населення із західноукраїнських зе-
мель шляхом виселення. Ймовірно, в ситуації, що Проводом ОУН повністю не 
у р р у у у р

контролювалася, мали місце випадки, коли місцеві командири виходили далеко 
поза межі, визначені цим рішенням, коли проводилися стихійні антипольські акції 
місцевого населення, жертвами яких ставали цивільні мешканці.

Попри те що виселення, зокрема під загрозою знищення, було більш гуманним 
варіантом порівняно з загальним винищенням, залишається питання, чому керівни-
цтво українського визвольного руху пішло на усунення польського цивільного еле-
менту із західноукраїнських земель. Насамперед тому, що це населення було 
основою для розвитку польського підпілля, конфлікт із яким на той момент уже на-
брав обертів. Поляки Західної України для свого підпілля давали кадровий, матері-
альний та інформаційний ресурс...

Крім того, що цивільне населення було базою для розвитку підпілля, сама його 
наявність чи відсутність на західноукраїнських землях, на думку керівників емігра-
ційного уряду в Лондоні, була визначальним фактором у вирішенні повоєнного ста-
тусу цих територій…

Таким чином, поляки Західної України опинилися між вимогами українського 
підпілля виїхати під страхом фізичного знищення та вимогами керівництва поль-
ського руху залишитися на місці, яке застерігало від самовільного залишення цих те-
риторій.

В’ятрович В. Друга польсько-українська війна. 1942–1947. Київ, 2011. С. 95–97.

Îêðåìó òå÷іþ â ïîëüñüêîìó ðóñі Îïîðó ñôîðìóâàëè êîìóíіñòè÷íі ñèëè, 
îá’єäíàíі íàâêîëî óòâîðåíîї íà ïî÷àòêó 1942 ð. Ïîëüñüêîї ðîáіòíè÷îї ïàð-
òії. Çà äîïîìîãîþ Öåíòðàëüíîãî øòàáó ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó â Ìîñêâі áóëî 
ñòâîðåíî Ãâàðäіþ (ïіçíіøå Àðìіþ) Ëþäîâó. Øòàá âèñàäæóâàâ íà òåðèòîðії
Ïîëüùі іíіöіàòèâíі ãðóïè, ïîñòà÷àâ їõ çáðîєþ і ïðîäîâîëüñòâîì, àëå âèìà-
ãàâ áîðîòèñÿ íå ëèøå ïðîòè íіìåöüêèõ îêóïàíòіâ, à é íàöіîíàëіñòè÷íèõ 
ñèë. Ãâàðäіÿ (Àðìіÿ) Ëþäîâà äіÿëà ïîäіáíî äî ðàäÿíñüêèõ ïàðòèçàí
(ðóéíóâàëà êîìóíіêàöії, ïåðåøêîäæàëà âèâåçåííþ äî Íіìå÷÷èíè íàñå-
ëåííÿ, âèçâîëÿëà ïîëîíåíèõ) і ìàëà ç íèìè íà òåðèòîðії Óêðàїíè é Áіëîðóñі 
òіñíі çâ’ÿçêè. Ïіä ÷àñ íàñòóïó ×åðâîíîї àðìії âëèëàñÿ ó Âіéñüêî Ïîëüñüêå, 
ùî äіÿëî ïіä åãіäîþ ñòâîðåíîãî â Ëþáëіíі â ëèïíі 1944 ð. і êîíòðîëüîâàíîãî 
Ìîñêâîþ Ïîëüñüêîãî êîìіòåòó íàöіîíàëüíîãî âèçâîëåííÿ (ÏÊÍÂ).
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Äî 1942 ð. óêðàїíñüêî-ïîëüñüêі âіäíîñèíè áóëè íàïðóæåíі, àëå íå ïåðå-
õîäèëè ìåæó, çà ÿêîþ áóëî âçàєìíå âèíèùåííÿ. Êîíôëіêòè ÿêùî é òðàïëÿ-
ëèñÿ, òî çàëèøàëèñÿ åïіçîäàìè, íå ñòàâàëè ìàñîâèìè. Òðàãåäіÿ ðîçïî÷àëàñÿ
íà Âîëèíі â 1943 ð. Іñòîðè÷íà é ðåàëüíà ñïðàâåäëèâіñòü, ÿêà áóëà íà áîöі
óêðàїíöіâ, çіòêíóëàñÿ ç íåïîñòóïëèâіñòþ ïîëüñüêèõ ìåøêàíöіâ êðàþ, ÿêі
ïîäіáíî ââàæàëè öі òåðåíè ñâîєþ áàòüêіâùèíîþ. Ç íàñòóïîì ×åðâîíîї àðìії
ïîñèëþâàëîñÿ âіä÷óòòÿ áëèçüêîãî ðîçâ’ÿçêó âіéíè é àêòóàëüíèì ñòàâàëî
ïèòàííÿ ïðî ïîâîєííèé óñòðіé і êîðäîíè. Óêðàїíñüêі é ïîëüñüêі çáðîéíі
ôîðìóâàííÿ – ïðîâîêîâàíі íіìåöüêèìè é ðàäÿíñüêèìè äèâåðñàíòàìè, äàâ-
íіìè іñòîðè÷íèìè îáðàçàìè, êîíêóðåíöієþ ïîëіòè÷íèõ ñèë çà ëіäåðñòâî, à
іíêîëè é ïðîñòèì âіä÷àєì – ðîçïî÷àëè âçàєìíå âèíèùåííÿ, âòÿãóþ÷è â
êðèâàâèé êîíôëіêò öèâіëüíó ëþäíіñòü. Çàïðàöþâàëà ñèëà іíåðöії, і «ïîëü-
ñüêî-óêðàїíñüêà âіéíà» ïîøèðèëàñÿ íà іíøі òåðåíè    – Ãàëè÷èíó, Õîëì-
ùèíó, Íàäñÿííÿ. Ñèìâîëàìè òðàãі÷íîї äîëі óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ íà
ïîëüñüêî-óêðàїíñüêîìó ïîðóáіææі ñòàëè ìàñîâі âáèâñòâà óêðàїíöіâ ó ñå-
ëàõ Ñàãðèíü (áåðåçåíü 1944 ð.) і Ïàâëîêîìà (áåðåçåíü 1945 ð.). Íàñëіäêè
öієї òðàãåäії, çîêðåìà âêîðіíåíі òîäі íåíàâèñòü і íåäîâіðà, âіä÷óòíі â óêðà-
їíñüêî-ïîëüñüêèõ âіäíîñèíàõ äîòåïåð.

Запитання і завдання
1. Назвіть збройні формування, які утворювали польський рух Опору. Схарактери-

зуйте їхні політичні платформи та діяльність.
2. Поміркуйте про причини кривавого українсько-польського конфлікту, який спалах-

нув під час Другої світової війни. Спробуйте дати йому історичну оцінку з перспек-
тиви сьогодення.

З   
   

1. Розкрийте зміст поняття «рух Опору». Схарактеризуйте та порівняйте український
національно-визвольний, комуністичний партизанський та інші рухи спротиву на те-
ренах України.

2. Поміркуйте про характер взаємин між різними течіями руху Опору на території Укра-
їни. Чи неминучим був конфлікт між ними? Відповідь обґрунтуйте.

3. Підготуйте письмовий нарис про внесок українського національно-визвольного руху
в перемогу над нацизмом і про життєві долі його учасників. 

§ 36. Вступ у війну США та формування
антигітлерівської коаліції

1. Британсько-радянський договір про взаємодопомогу
та Атлантична хартія. Військово-технічне та інформаційне 
співробітництво. Ленд-ліз
Ïî÷àòîê íіìåöüêî-ðàäÿíñüêîї âіéíè çìóñèâ Ñòàëіíà øóêàòè ïіäòðèìêè

íà Çàõîäі. 12 ëèïíÿ 1941 ð. áóëî óêëàäåíî äîãîâіð ïðî âçàєìîäîïîìîãó ìіæ
Âåëèêîþ Áðèòàíієþ і ÑÐÑÐ. Ó äîãîâîðі éøëîñÿ ïðî òå, ùî æîäíà ñòîðîíà
íå áóäå «íі âåñòè, íі óêëàäàòè ïåðåìèð’ÿ ÷è ìèðíîãî äîãîâîðó [ç Íіìå÷÷è-
íîþ] áåç âçàєìíîї çãîäè». Áðèòàíñüêî-ðàäÿíñüêèé äîãîâіð ïðî âçàєìîäîïî-
ìîãó âіäêðèâ ìîæëèâîñòі äëÿ âіéñüêîâî-òåõíі÷íîãî òà іíôîðìàöіéíîãî
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ñïіâðîáіòíèöòâà. Âîäíî÷àñ Ñòàëіí ñêîðèñòàâñÿ äîãîâîðîì, àáè ïîñòàâèòè 
ïåðåä ñîþçíèêàìè ïèòàííÿ ïðî âіäêðèòòÿ Äðóãîãî ôðîíòó íà çàõîäі Єâ-
ðîïè. Ó âåðåñíі 1941 ð. íà êîíôåðåíöії ó Ìîñêâі ïðåäñòàâíèêè ÑØÀ é Âå-
ëèêîї Áðèòàíії äîìîâèëèñÿ ïðî ðîçøèðåííÿ ïîñòàâîê îçáðîєííÿ, 
ïðîìèñëîâîãî îáëàäíàííÿ і ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðіâ Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçó.

Ïåðøó çà ÷àñ âіéíè çóñòðі÷ àìåðèêàíñüêèé і áðèòàíñüêèé ëіäåðè – 
Ôðàíêëіí Äåëàíî Ðóçâåëüò і Âіíñòîí ×åð÷іëëü – ïðîâåëè íà óçáåðåææі 
Íüþôàóíäëåíäó, ó êàíàäñüêèõ âîäàõ, 9–12 ñåðïíÿ 1941 ð. Öÿ çóñòðі÷ óâі-
éøëà â іñòîðіþ ÿê Àòëàíòè÷íà êîíôåðåíöіÿ і ìàëà äàëåêîñÿæíå іñòîðè÷íå 
çíà÷åííÿ. Ïî-ïåðøå, Ðóçâåëüò äàâ çðîçóìіòè, ùî ãîòîâèé íàäàòè àìåðè-
êàíñüêі âіéñüêà äëÿ äîïîìîãè áðèòàíöÿì ó áîéîâèõ äіÿõ. Ïî-äðóãå, áóëî 
ïðèéíÿòî äîêóìåíò íàäçâè÷àéíîї âàãè – Àòëàíòè÷íó õàðòіþ, ó ÿêіé áóëî 
âèêëàäåíî ïðèíöèïè, ùî їõ áðèòàíñüêèé і àìåðèêàíñüêèé êåðіâíèêè ïî-
êëàëè â îñíîâó «ñâîїõ ñïîäіâàíü íà êðàùå ìàéáóòíє äëÿ ñâіòó». Â Àòëàí-
òè÷íіé õàðòії éøëîñÿ ïðî íåäîòîðêàííіñòü òåðèòîðіé, ïðàâî áóäü-ÿêîãî
íàðîäó îáèðàòè ôîðìó ïðàâëіííÿ, ðіâíîïðàâíå åêîíîìі÷íå ñïіâðîáіòíè-
öòâî ïіñëÿ âіéíè, âіäìîâó âіä çàñòîñóâàííÿ ñèëè â ìіæíàðîäíèõ âіäíîñè-
íàõ, ñòâîðåííÿ ñèñòåìè çàãàëüíîї áåçïåêè òà ðîççáðîєííÿ.

Çíà÷íó ðîëü ó äîïîìîçі êðàїíàì, ÿêі çàçíàëè àãðåñії, і ó ôîðìóâàííі àí-
òèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії âіäіãðàâ àìåðèêàíñüêèé çàêîí ïðî ëåíä-ëіç, óõâà-
ëåíèé Êîíãðåñîì ÑØÀ â áåðåçíі 1941 ð. çà іíіöіàòèâîþ Ðóçâåëüòà. Çàêîí 
íàäàâàâ ïðàâî ïðåçèäåíòîâі ïåðåäàâàòè â áîðã àáî â îðåíäó áîєïðèïàñè, 
ñòðàòåãі÷íó ñèðîâèíó, ìåäèêàìåíòè, ïðîäîâîëüñòâî, âіéñüêîâó іíôîðìà-
öіþ é ïîñëóãè, íåîáõіäíі äëÿ âåäåííÿ âіéíè â áóäü-ÿêіé êðàїíі, çàõèñò 
ÿêîї ìàâ «æèòòєâå çíà÷åííÿ äëÿ îáîðîíè ÑØÀ». Ñïî÷àòêó äîïîìîãó çà 
ëåíä-ëіçîì íàäàâàëè Âåëèêіé Áðèòàíії (ç êâіòíÿ 1941 ð.) і Êèòàþ. Íà Ðà-
äÿíñüêèé Ñîþç äіþ çàêîíó ïðî ëåíä-ëіç áóëî ïîøèðåíî â ëèñòîïàäі 1941 ð., 
à îêðåìó ðàäÿíñüêî-àìåðèêàíñüêó óãîäó ïðî âçàєìîäîïîìîãó ó «âåäåííі 
âіéíè ïðîòè àãðåñії» óêëàäåíî â ÷åðâíі 1942 ð.

Àìåðèêàíñüêі âîєííі ïîñòàâêè îòðèìóâàëè 42 êðàїíè. Äî êіíöÿ âіéíè 
âèòðàòè ÑØÀ çà ëåíä-ëіçîì ñòàíîâèëè áëèçüêî 50 ìëðä äîëàðіâ. Іç çàãàëü-
íîї ñóìè äîïîìîãè Âåëèêà Áðèòàíіÿ é êðàїíè Áðèòàíñüêîї Ñïіâäðóæíîñòі 
îòðèìàëè áëèçüêî 31 ìëðä äîëàðіâ, Ðàäÿíñüêèé Ñîþç – 11 ìëðä, Ôðàí-
öіÿ   – 3 ìëðä, Êèòàé – 1,5 ìëðä. Äî ÑÐÑÐ áóëî ïîñòàâëåíî ÷èìàëî ëіòàêіâ, 
òàíêіâ, ëåãêîâèõ äæèïіâ, âàíòàæíèõ àâòîìîáіëіâ, çáðîї, âèáóõіâêè, òîâàð-
íèõ âàãîíіâ і ëîêîìîòèâіâ, ðàäіîëîêàòîðіâ, äâèãóíіâ, êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ, 
÷åðåâèêіâ, êîâäð, ïðîäîâîëüñòâà. Іñíóâàëî êіëüêà ìàðøðóòіâ ïîñòàâîê: òè-
õîîêåàíñüêèé, òðàíñіðàíñüêèé, àðêòè÷íèé, ÷îðíîìîðñüêèé. Æîäåí ç íèõ 
íå áóâ áåçïå÷íèì. Íàéøâèäøèì (і íàéáіëüø ðèçèêîâàíèì) øëÿõîì áóëè 
àðêòè÷íі êîíâîї. Ïîäіáíó äî ëåíä-ëіçó ïðîãðàìó ìàëà é Êàíàäà. Її ïî-
ñòàâêè áóëî ñïðÿìîâàíî ïåðåâàæíî äî Âåëèêîї Áðèòàíії òà ÑÐÑÐ.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте зміст і визначте історичне значення Атлантичної хартії 1941 р. 

Чому Атлантичну хартію, у якій ішлося про майбутній світовий порядок, уважа-
ють програмним документом антигітлерівської коаліції? На прикладі Рузвельта й 
Черчілля поміркуйте про роль національних лідерів в історії.

2. Схарактеризуйте американську програму допомоги країнам і народам антигітле-
рівської коаліції (ленд-ліз). Назвіть маршрути поставок.
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2. Напад Японії на Перл-Гарбор і початок війни 
на Тихому океані
Ó òîé ÷àñ êîëè íіìöі, îêóïóâàâøè Óêðàїíó é Áіëîðóñü ìåðçëè â òðàí-

øåÿõ і îêîïàõ ïîáëèçó Ìîñêâè, íà іíøîìó êіíöі ñâіòó ñòàëàñÿ ïîäіÿ, ùî
çà êіëüêà äíіâ äàëà Ñòàëіíó íîâîãî ñîþçíèêà, à Ãіòëåðó – íîâîãî âîðîãà.
7 ãðóäíÿ 1941 ð. ÿïîíöі áîìáàðäóâàëè àìåðèêàíñüêèé ôëîò ó Ïåðë-Ãàðáîðі
íà Ãàâàéñüêèõ îñòðîâàõ. І õî÷ ðàïòîâіñòü öієї àòàêè ñòàëà äëÿ àìåðèêàí-
öіâ íåñïîäіâàíêîþ, íàçàãàë íàïàä ßïîíії ìîæíà áóëî ïåðåäáà÷èòè. «Òåïåð
âіéíà ïîâíà, êîëî çàìêíóëîñÿ» – òàê â Єâðîïі ñïðèéíÿëè ðîçãðîì àìåðè-
êàíñüêîãî ôëîòó â Ïåðë-Ãàðáîðі. Êðіì âіéñüêîâèõ êîðàáëіâ (çîêðåìà, ëіí-
êîðà «Àðèçîíà») і ëіòàêіâ, àìåðèêàíöі âòðàòèëè 2400 îñіá óáèòèìè é
1200 ïîðàíåíèìè.

Погляд історика
Здавалося, американці не вірили, що вони стануть жертвами японського нападу.

…Багато американців вважали, що найлогічнішим сценарієм буде напад японців на
голландські чи британські колонії на сході, найімовірніше – пряма атака на багату на
нафту нідерландську Індію. Але японці мислили більшими масштабами. Їхній напад

у

на Перл-Гарбор посеред Тихого океану був спробою взагалі вивести Сполучені 
Штати з рівноваги…

Це була величезна помилка. Будучи далекими від пошуку виходу з конфлікту з
Японією після атаки на Перл-Гарборі, американці керувалися почуттям праведного
обурення, щоб помститися японцям. Заклик «Пам’ятайте Перл-Гарбор!» став бойо-
вим кличем американських військ у наступній війні. 

Різ Л. Друга світова війна за зачиненими дверима. Сталін, нацисти і Захід. Київ, 2010. С. 114.

Êîíãðåñ ÑØÀ 8 ãðóäíÿ 1941 ð. îãîëîñèâ âіéíó ßïîíії, à 11 ãðóäíÿ Íі-
ìå÷÷èíà òà Іòàëіÿ, çâ’ÿçàíі ç ßïîíієþ ñîþçíèöüêèìè óãîäàìè, îãîëîñèëè
âіéíó ÑØÀ. Іç âñòóïîì ÑØÀ ó âіéíó àìåðèêàíñüêà àäìіíіñòðàöіÿ ðîçãîð-
íóëà ïðîãðàìó ïåðåâåäåííÿ åêîíîìіêè íà âîєííå âèðîáíèöòâî, çáіëüøåííÿ
àðìії, ôëîòó é àâіàöії. Ó êðàїíі îãîëîøåíî çàãàëüíó ìîáіëіçàöіþ. Ïîñè-

ëåíî äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ åêîíî-
ìіêè. Äіþ çàêîíіâ ïðîòè òðåñòіâ
áóëî ïðèçóïèíåíî. Óðÿä áóäóâàâ і 
ïåðåäàâàâ â îðåíäó êîðïîðàöіÿì 
çàâîäè é ïðîìèñëîâі êîìïëåêñè.
Ïî÷àëèñÿ ðîáîòè ç âèðîáíèöòâà
àòîìíîї çáðîї. Óðÿä âñòàíîâèâ
êîíòðîëü íàä öіíàìè é çàðîáіòíîþ 
ïëàòîþ, óõâàëèâ çàêîí ïðî çàáî-
ðîíó ñòðàéêіâ íà âіéñüêîâèõ ïіä-
ïðèєìñòâàõ. Ðіçêî çðîñëî é 
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî.

Ïіñëÿ êàòàñòðîôè Ïåðë-Ãàðáîðà
ïðåçèäåíò Ðóçâåëüò âæèâ çàõîäіâ
ùîäî ïîñèëåííÿ òèõîîêåàíñüêîãî
ôëîòó, ïåðåâіâ òóäè ÷àñòèíó êîðà-
áëіâ ç Àòëàíòèêè. Ó ÑØÀ ðîçãîð-
íóëè áóäіâíèöòâî êîðàáëіâ ðіçíèõ 
êëàñіâ, îñîáëèâî àâіàíîñöіâ. ßïîí-
ñüêèé ôëîò, ñâîєþ ÷åðãîþ, ãîòó-

Реєстрація американців японського 
походження для евакуації. Сан-Франциско,

штат Каліфорнія, 25 квітня 1942 р.
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âàâñÿ äî çàõîïëåííÿ àòîëà Ìіäâåé (ðîçòàøîâàíîãî íà ïіâíі÷íèé çàõіä âіä 
Ãàâàéñüêèõ îñòðîâіâ), äå ìіñòèëàñÿ âіéñüêîâî-ïîâіòðÿíà áàçà ÑØÀ. ßïîí-
öÿì âäàëîñÿ ïîòîïèòè àìåðèêàíñüêèé àâіàíîñåöü «Éîðêòàóí», àëå áіëü-
øîãî âîíè íå äîñÿãëè. Ìîðñüêà áèòâà â ðàéîíі àòîëà Ìіäâåé ó ÷åðâíі 
1942 ð. ìіæ àâіàíîñíèìè ôëîòàìè ßïîíії é ÑØÀ çàâåðøèëàñÿ ïîðàçêîþ 
ÿïîíöіâ. Îá’єäíàíèé ôëîò ßïîíії, âòðàòèâøè ÷îòèðè âàæêèõ àâіàíîñöі ç 
áіëüø ÿê äâîìà ñîòíÿìè ëіòàêіâ і íàéêðàùèõ ïіëîòіâ, à òàêîæ êðåéñåð 
«Ìіêóìі», óæå íå çìіã âіäíîâèòèñÿ. Öå áóâ ïîâîðîòíèé ïóíêò ó âіéíі íà 
Òèõîìó îêåàíі.

Запитання і завдання
1. Опишіть обставини нападу японських військ на американську базу в Перл-Гарборі. 

Чому цей напад змусив США вступити в Другу світову війну? 
2. Поміркуйте про цілі війни Японії та США в тихоокеанському регіоні та її вплив на 

перебіг Другої світової війни загалом.

3. Декларація Об’єднаних Націй (1942 р.). Тегеранська 
конференція
Âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé ñîþç äåðæàâ і íàðîäіâ, ùî áîðîëèñÿ ïіä ÷àñ Äðó-

ãîї ñâіòîâîї âіéíè ïðîòè áëîêó Íіìå÷÷èíè, Іòàëії, ßïîíії (òîáòî «äåðæàâ 
Îñі») òà їõíіõ ñàòåëіòіâ íàçèâàþòü àíòèãіòëåðіâñüêîþ êîàëіöієþ. Îôіöіé-
íîþ çàÿâîþ ïðî ñòâîðåííÿ êîàëіöії ñòàëà ïіäïèñàíà ó Âàøèíãòîíі 1 ñі÷íÿ 
1942 ð. äåêëàðàöіÿ 26 äåðæàâ, ÿêі íàçâàëèñÿ Îá’єäíàíі Íàöії. Äåêëàðàöіþ 
Îá’єäíàíèõ Íàöіé ïіäïèñàëè ïðåçèäåíò ÑØÀ Ô. Ä. Ðóçâåëüò, ïðåì’єð-
ìіíіñòð Âåëèêîї Áðèòàíії Â. ×åð÷іëëü, ïðåäñòàâíèêè ÑÐÑÐ і Êèòàþ, à íà-
ñòóïíîãî äíÿ ïðåäñòàâíèêè ùå 22 äåðæàâ. Ó Äåêëàðàöії öі äåðæàâè 
çàÿâëÿëè ïðî âèçíàííÿ ïðèíöèïіâ Àòëàíòè÷íîї õàðòії, çîáîâ’ÿçóâàëèñÿ
âèêîðèñòîâóâàòè óñі âіéñüêîâі òà åêîíîìі÷íі ðåñóðñè â áîðîòüáі ïðîòè 
«äåðæàâ Îñі», íå óêëàäàòè ç íèìè íі ïåðåìèð’ÿ, íі ñåïàðàòíîãî ìèðó. 
Ó   äîêóìåíòі âêàçóâàëîñÿ, ùî Äåêëàðàöіÿ âіäêðèòà äëÿ ïіäïèñàííÿ іí-
øèìè êðàїíàìè, ÿêі ìîæóòü íàäàòè äîïîìîãó â áîðîòüáі ç àãðåñієþ äåðæàâ 
Òðîїñòîãî ñîþçó (âіäïîâіäíî äî Áåðëіíñüêîãî ïàêòó 1940 ð.). Äî 1945 ð. Äå-
êëàðàöіþ ïіäïèñàëè óðÿäè ùå 21 êðàїíè.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ çìіö-
íåííÿ àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії é 
ïåðåìîãè íàä Òðåòіì ðåéõîì ìàëè
ðіøåííÿ Òåãåðàíñüêîї êîíôåðåíöії,
ÿêà âіäáóëàñÿ 28 ëèñòîïàäà – 
1 ãðóäíÿ 1943 ð. Öå áóëà ïåðøà 
ñïіëüíà çóñòðі÷ êåðіâíèêіâ Âåëèêîї
Áðèòàíії, ÑÐÑÐ і ÑØÀ – Ô. Ä. Ðóç-
âåëüòà, É. Ñòàëіíà і Â. ×åð÷іëëÿ, 
òàê çâàíîї «Âåëèêîї òðіéêè». Îñîá-
ëèâî ðîçðàõîâóâàâ íà öþ çóñòðі÷
Ðóçâåëüò, ÿêèé ðàíіøå âæå ïðîïî-
íóâàâ Ñòàëіíó çóñòðіòèñÿ âі÷-íà-
âі÷, àëå òîé ñòàâèâ óìîâè: ðіøåííÿ
ïðî âіäêðèòòÿ Äðóãîãî ôðîíòó é 
âèçíàííÿ êîðäîíіâ 1941 ð. (іøëîñÿ
íàñàìïåðåä ïðî ðàäÿíñüêî-ïîëü-
ñüêèé êîðäîí). Ðóçâåëüò ìàâ іíøó 

Й. Сталін, Ф. Д. Рузвельт і В. Черчілль
під час Тегеранської конференції. 1943 р.
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ìåòó: ïðàãíóâ ç’ÿñóâàòè, ÷è ïіäå Ðàäÿíñüêèé Ñîþç íà òå, ùîá ïîðóøèòè
äîãîâіð ïðî íåíàïàä ç ßïîíієþ і âñòóïèòè ó âіéíó â Àçії íà áîöі çàõіäíèõ 
ñîþçíèêіâ, і ÷è ãîòîâèé Ñòàëіí ïіäòðèìàòè àìåðèêàíñüêі ïëàíè îáëàøòó-
âàííÿ ïîâîєííîãî ñâіòó (òîáòî ïîëіòèêó, ÿêà ïðèâåäå äî ñòâîðåííÿ ÎÎÍ).
Ìіñöåì êîíôåðåíöії çà íàïîëÿãàííÿì ç Ìîñêâè áóëî âèçíà÷åíî Òåãåðàí.
Öå ìіñòî ïðèâàáëþâàëî Ñòàëіíà íå òіëüêè çàâäÿêè áëèçêîñòі, à é òîìó, ùî 
òàì âіí ìіã ïî÷óâàòèñÿ â áåçïåöі â äîáðå çàõèùåíіé ðåçèäåíöії ðàäÿí-
ñüêîãî ïîñîëüñòâà.

Íà êîíôåðåíöії ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ êîîðäèíàöії âîєííèõ äіé ïðîòè íà-
öèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè òà її ñàòåëіòіâ, à òàêîæ ïіñëÿâîєííîãî óñòðîþ ñâіòó.
Îñòàòî÷íî âèðіøåíî âіäêðèòè Äðóãèé ôðîíò ó Єâðîïі íå ïіçíіøå òðàâíÿ
1944 ð. Ó÷àñíèêè äîñÿãëè äîìîâëåíîñòі ïðî âñòóï Òóðå÷÷èíè ó âіéíó íà
áîöі àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії òà ïðî äîïîìîãó þãîñëàâñüêèì ïàðòèçà-
íàì. Ðàäÿíñüêà äåëåãàöіÿ çàÿâèëà ïðî ãîòîâíіñòü ÑÐÑÐ âñòóïèòè ó âіéíó 
ïðîòè ßïîíії ïіñëÿ çàâåðøåííÿ âîєííèõ äіé ó Єâðîïі. Ïèòàííÿ ïðî ìàé-
áóòíіé óñòðіé Íіìå÷÷èíè (âî÷åâèäü, óñі õîòіëè ïîäіëèòè її íà ÷àñòèíè)
áóëî ïåðåäàíî íà âèâ÷åííÿ êîíñóëüòàòèâíîї êîìіñії. Ñîþçíèêè ïîãîäèëè
ïèòàííÿ ïðî ïåðåäà÷ó ÑÐÑÐ ÷àñòèíè òåðèòîðії Ïðóññії ç ïîðòàìè Êåíіã-
ñáåðã і Ìåìåëü (Êëàéïåäà). Òàêîæ äîñÿãíóòî ïîïåðåäíüîї äîìîâëåíîñòі
ïðî âñòàíîâëåííÿ êîðäîíіâ Ïîëüùі ïî ëіíії Êåðçîíà íà ñõîäі é ïî ðі÷öі 
Îäåð íà çàõîäі, òîáòî áóëî âèðіøåíî ïåðåñóíóòè Ïîëüùó íà çàõіä.

Погляд сучасника
9/XII. …Передо мною фотографії з газет – конференція трьох союзних держав в

Тегерані. Сталін – Рузвельт – Черчілль…
Я довго розглядав ці фотографії. Мені чомусь пригадалося, як колись у школі

провадились бесіди по картинках. Я думав по фотографіях. Я читав їх замість ста-
тей. Я вдивляюсь в кожне обличчя, в кожний ракурс, в одежу, в характер зморщок,
в пози, в зачіски, в манери тримати ноги, руки, голову, в композиції фотографічні в
цілому і в кожну постать і у взаємини постатей…

Ось сидить «художній керівник» трагедії людства і в першу чергу трагедії русь-
кого й українського народів містер Рузвельт… Я бачу, що в нього гроші, реквізит, пі-
ротехніка. У нього багато благородства, довольства, спокою і величавої ясності
бездоганно безпомилкової, заздалегідь обрахованої з підведеним балансом страш-
ної гри… Він воює капіталом. Його люде уміють умирати на війні! О! Вони вмирають 

р р

в найменшому числі. Чого їм закривати животами амбразури ворожих кулеметів, як 
це роблять більшовики, що безумовно жити не вміли, бо хіба умови їх існування
можна назвати життям?...

Черчілль сидів у своєму кріслі глибоко. Він потонув у ньому, убравши голову в 
плечі… Се сидить стара Англія, холодна, хижа, розумна. Вона зневажає нас… Очі її
дивляться далеко в далечінь і вперед. У неї нема американського спокою. Вона не-
спокійна. Їй трудно… Старий авантюрист і пройдоха Черчілль готовий облетіти всю 
планету хоч п’ять раз, дістатися до самого диявола, скласти з ним угоду, продати
йому душу, аби врятувати свою велику, мудру владичицю моря і земель Англію.

Сталін сидить на жертовному кріслі. Він уперся в нього ногами й руками, мов на ко-
раблі в шторм. Він окремий. Він чужий. До нього нема щирого ставлення. Він один.
Йому треба усміхатися. І він це робить з колосальний трудом… Хай ніхто мені не гово-
р р р у рр

рить, що на цій конференції була дружба, чи душевна єдність, чи солідарність життьо-
вих планів. Ні, не було тут цього. Се різні світи, персоніфіковані в різних символічних
постатях, сиділи на різних стільцях, думаючи різне зло про других во ім’я спасіння своїх
держав од грози і розрухи. Трудно було бідному Сталіну у цім товаристві. 

Довженко О. Господи, пошли мені сили: Щоденник, кіноповісті, оповідання, фольклорні записи, 
листи, документи / упоряд., вступ. ст. та приміт. Р. Корогодського. Харків, 1994. С. 211–212.
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Запитання і завдання
1. Назвіть основні положення й визначте історичне значення Декларації Об’єднаних 

Націй 1942 р.
2. Назвіть обставини скликання та проаналізуйте рішення Тегеранської конференції 

1943 р. Прочитайте наведений фрагмент зі щоденника О. Довженка й поміркуйте 
над сказаним у ньому. Спробуйте пояснити Довженкове бачення ситуації.

З   
   

1. Схарактеризуйте воєнні й політичні обставини, які змусили США вступити в Другу 
світову війну. Як це позначилося на розстановці сил у світі й перебігу війни?

2. Розкрийте зміст поняття «антигітлерівська коаліція». Опишіть формування антигіт-
лерівської коаліції. Поміркуйте про суперечності, які виникали всередині коаліції.

3. На основі тексту підручника та додаткової інформації підготуйте повідомлення про 
те, як під час Другої світової війни працювала програма ленд-лізу.

§ 37. Воєнні перемоги союзників  у 1942–1945 рр.

1. Докорінний перелом у німецько-радянській війні: битви під 
Сталінградом і на Курській дузі. Битва за Дніпро. Вигнання 
військ гітлерівської коаліції з України
Îäíієþ ç íàéáіëüøèõ ó Äðóãіé ñâіòîâіé âіéíі áóëà Ñòàëіíãðàäñüêà 

áèòâà   – áèòâà íà Âîëçі. Âîíà ìàëà äâі ÷àñòèíè. Ïåðøà – öå íàñòóï íіìåöü-
êèõ âіéñüê âëіòêó 1942 ð. і âèõіä їõ äî Âîëãè é íà Ïіâíі÷íèé Êàâêàç, 
äðóãà   – êîíòðíàñòóï ðàäÿíñüêèõ âіéñüê і ðîçãðîì íіìåöüêî-іòàëіéñüêî-ðó-
ìóíñüêî-óãîðñüêîãî óãðóïîâàííÿ íà Âîëçі. Íàñòóï íіìåöüêèõ âіéñüê íà 
Ñòàëіíãðàä ðîçïî÷àâñÿ â ñåðåäèíі ÷åðâíÿ 1942 ð. íà äàëåêèõ äî íüîãî ïіä-
ñòóïàõ, êîëè ï’ÿòü äîáðå îçáðîєíèõ íіìåöüêèõ àðìіé і òðè àðìії ñîþç-
íèöü   – Іòàëії, Ðóìóíії é Óãîðùèíè ðóøèëè ç õàðêіâñüêîãî íàïðÿìêó é 
ôîðñóâàëè Ñіâåðñüêèé Äîíåöü і Äîí. Äëÿ ×åðâîíîї àðìії çíîâó ðîçïî÷à-
ëàñÿ ÷îðíà ñìóãà. Íåêîìïåòåíòíіñòü êåðіâíèöòâà, çîêðåìà íåïіäãîòîâàíі
êîíòðàòà  êè, âêîòðå ïðèçâåëè äî ñîòåíü òèñÿ÷ ïîëî-
íåíèõ і âåëè÷åçíèõ óòðàò òåõíіêè òà çáðîї. Óñå öå 
ñòàëî íàñëіäêîì ïîìèëêè Ñòàëіíà, ÿêèé ââàæàâ,
ùî ãîëîâíèé óäàð íіìåöüêèõ âіéñüê çíîâó áóäå
ñïðÿìîâàíî íà Ìîñêâó. Îäíàê íàïðèêіíöі ñåðïíÿ
1942 ð. íіìåöüêå âіéñüêî âæå áóëî íà îêîëèöÿõ
Ñòàëіíãðàäà.

Ñòàëіíãðàäñüêà áèòâà çà÷åïèëà îñîáèñòі àìáіöії
äèêòàòîðіâ, à âіäòàê ïåðåòâîðèëàñÿ íà ñèìâîë áî-
ðîòüáè äâîõ òîòàëіòàðíèõ ðåæèìіâ, ïðîòèñòîÿííÿ
їõíіõ ëіäåðіâ. Ïіñëÿ âïåðòèõ і áåçïëіäíèõ ñïðîá 
øòóðìîì ñêèíóòè ðàäÿíñüêі âіéñüêà ó Âîëãó íі-
ìåöüêå êîìàíäóâàííÿ â ñåðåäèíі æîâòíÿ âіääàëî 
íàêàç ïðî ïåðåõіä äî îáîðîíè. Íà òîé ÷àñ âîєííî-
ñòðàòåãі÷íà ñèòóàöіÿ çìіíèëàñÿ íà êîðèñòü ÑÐÑÐ.
Âіääàëåíі êîìóíіêàöії, ðîçòÿãíóòèé ôðîíò âèìà-
ãàëè âåëè÷åçíèõ çóñèëü íіìåöüêèõ òèëîâèõ ñëóæá

Німецький солдат 
поблизу Сталінграда. 

1942 р.
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і åêîíîìіêè. Ìîáіëіçàöії âè÷åðïàëè íіìåöüêі ïіäïðèєìñòâà, íà ìіñöå êâà-
ëіôіêîâàíèõ ðîáіòíèêіâ ñòàâàëè îñòàðáàéòåðè, òîäі ÿê ðàäÿíñüêà åêîíî-
ìіêà íàðîùóâàëà âèïóñê âîєííîї ïðîäóêöії. Øëÿõîì æîðñòêîї äèñöèïëіíè
é åêñïëóàòàöії ñòàëіíñüêèé ðåæèì çóìіâ çà êîðîòêèé ÷àñ íàëàãîäèòè äі-
ÿëüíіñòü çà Óðàëîì ïîòóæíîãî âіéñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó.
І ñòàëîñÿ íåìèñëèìå. 19 ëèñòîïàäà 1942 ð. ðàäÿíñüêі âіéñüêà ïåðåéøëè 

ïîáëèçó Ñòàëіíãðàäà â íàñòóï і çà ëі÷åíі äíі îòî÷èëè 6-òó àðìіþ ïіä êî-
ìàíäóâàííÿì Ôðіäðіõà Ïàóëþñà é ÷àñòèíè 4-ї òàíêîâîї àðìії Åðіõà ôîí 
Ìàíøòåéíà. Ãіòëåð íàêàçàâ âіéñüêàì òðèìàòèñÿ äî îñòàííüîãî. Àëå öå íå
ìîãëî òðèâàòè áåçìåæíî. Ïàóëþñ êàïіòóëþâàâ 2 ëþòîãî 1943 ð. Ëþäñüêі
âòðàòè ç äâîõ áîêіâ áóëè âåëè÷åçíі é âèìіðþâàëèñÿ ñîòíÿìè òèñÿ÷. Âіä òà-
êîї ïîðàçêè âåðìàõò îãîâòàòèñÿ íå çìіã. Àëå é ðàäÿíñüêі âіéñüêà áóëî âè-
÷åðïàíî. Ñïðîáè ðîçãîðíóòè øèðîêèé íàñòóï ç êіëüêîõ ïîçèöіé, çîêðåìà
â ðàéîíі Õàðêîâà, óñïіõó íå ìàëè. Íà äåÿêèé ÷àñ íà ôðîíòі íàñòàëî çà-
òèøøÿ. Îáèäâі ñòîðîíè ãîòóâàëèñÿ äî ðåâàíøó: îäíà çà ïîðàçêó áіëÿ Ñòà-
ëіíãðàäà, äðóãà – çà íåâäà÷ó ïîáëèçó Õàðêîâà.

Óëіòêó 1943 ð., ïіñëÿ êіëüêàìіñÿ÷íîãî çàòèøøÿ, ðàäÿíñüêî-íіìåöüêèé 
ôðîíò ïіä ñèëüíèìè óäàðàìè çíîâó çàõèòàâñÿ. Ó ëèïíі–ñåðïíі ðîçіãðàëàñÿ 
Êóðñüêà áèòâà. Íіìåöüêó îáîðîíó áóëî çëàìàíî. 23 ñåðïíÿ íіìöі çàëè-
øèëè Õàðêіâ. Ó âåðåñíі ×åðâîíà àðìіÿ âæå áóëà â Íіæèíі. Øëÿõ íà Êèїâ   –
âіäêðèòî. Òàê Êóðñüêà áèòâà ïåðåðîñëà â áèòâó çà Äíіïðî, îäíó ç
íàéêðèâàâіøèõ âîєííèõ îïåðàöіé ñâіòîâîї іñòîðії. Ëіíії çàõèñòó ïî ð. Äíі-
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ïðî íіìåöüêå êîìàíäóâàííÿ íàäàâàëî îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ, íàçèâàþ÷è
«Ñõіäíèì âàëîì». Ó ðåçóëüòàòі ëіò  íüî-îñіííüîãî íàñòóïó Äîíáàñ і âñå 
óêðàїíñüêå Ëіâîáåðåææÿ áóëî âіäâîéîâàíå â íіìöіâ. Ðàäÿíñüêі âіéñüêà çà-
õîïèëè êіëüêà ïëàöäàðìіâ íà ïðàâîìó áåðåçі Äíіïðà і 6 ëèñòîïàäà 1943 ð.
öіíîþ âåëè÷åçíèõ íåâèïðàâäàíèõ âòðàò ïîâåðíóëè ñîáі Êèїâ. Íàñòóï íà 
ìіñòî ìàâ êîí÷å çàâåðøèòèñÿ äî «ðі÷íèöі Âåëèêîãî Æîâòíÿ». Ïîïðè òå 
ùî âåðìàõò êîíòðîëþâàâ áіëüøó ÷àñòèíó Ïðàâîáåðåææÿ, óñі ðîçóìіëè, 
ùî ïðîñóâàííÿ ×åðâîíîї àðìії íà çàõіä – ëèøå ñïðàâà ÷àñó.

Ó õîäі áîїâ çà Óêðàїíó áіëüøîâèêè ðîçãîðíóëè ãðó íà íàöіîíàëüíèõ ïî-
÷óòòÿõ óêðàїíöіâ. Ó æîâòíі 1943 ð. çàñíîâàíî îðäåí Áîãäàíà Õìåëüíèöü-
êîãî, êîëèøíі Âîðîíåçüêèé, Ñòåïîâèé, Ïіâäåííî-Çàõіäíèé, Ïіâäåííèé 
ôðîíòè îòðèìàëè íàçâè 1-ãî, 2-ãî, 3-ãî òà 4-ãî Óêðàїíñüêèõ ôðîíòіâ. Âîíè 
áóëè óêðàїíñüêèìè íå ëèøå çà íàçâîþ: ó äåÿêèõ àðìіÿõ óêðàїíöі ñòàíîâèëè 
60–80 %. Ñîëäàòàì íà ìàðøі äîçâîëèëè ñïіâàòè óêðàїíñüêі ïіñíі. Áіëüøî-
âèêè íàìàãàëèñÿ ïðèâåðíóòè íà ñâіé áіê і óêðàїíñüêó іíòåëіãåíöіþ: Ìàê-
ñèìà Ðèëüñüêîãî îáðàëè àêàäåìіêîì, íà ïîñàäó ãîëîâè ïðåçèäії Âåðõîâíîї 
Ðàäè ÓÐÑÐ ïëàíóâàëè Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà, ïî÷àëè çâіëüíÿòè ç óâ’ÿçíåíü 
ðåïðåñîâàíèõ äіÿ÷іâ êóëüòóðè. Ïðîïàãàíäà ïîøèðþâàëà ÷óòêè, ùî ïіñëÿ âі-
éíè áóäå ëіêâіäîâàíî êîëãîñïè é óêðàїíöі ìàòè-
ìóòü áіëüøі ïðàâà. Ó òîé ÷àñ ãíó÷êіñòü ïîëіòèêè 
Ìîñêâè ðàçþ÷å êîíòðàñòóâàëà ç íàöèñòñüêîþ íåïî-
ñòóïëèâіñòþ.

Îñòàòî÷íå âèãíàííÿ âіéñüê ãіòëåðіâñüêîї êîàëі-
öії ç Óêðàїíè âіäáóëîñÿ â 1944 ð. Ùå â ñі÷íі–ëþ-
òîìó áóëî ïðîâåäåíî Êîðñóíü-Øåâ÷åíêіâñüêó
îïåðàöіþ, ÿêà çàâåðøèëàñÿ îòî÷åííÿì çíà÷íîãî
óãðóïîâàííÿ íіìåöüêèõ âіéñüê. Ó êâіòíі–òðàâíі 
ðàäÿíñüêі âіéñüêà çâіëüíèëè Êðèì і âèéøëè äî
êîðäîíіâ Óê ðàїíè íà ïіâäíі (íà ëіíіþ Ñó÷àâà–
ßññè–Äóáîññàðè–Òèðàñïіëü–Àêåðìàí). Ó ÷åðâíі 
ðîçãîðíóòî íàñòóï íà ðàäÿíñüêî-íіìåöüêîìó
ôðîíòі âіä Êàðåëії íà ïіâíî÷і äî Äóíàþ íà ïіâäíі.
Äî êіíöÿ æîâòíÿ 1944 ð. ó ðåçóëüòàòі Ëüâіâñüêî-
Ñàíäîìèðñüêîї, ßññüêî-Êèøèíіâñüêîї é Êàðïàò-
ñüêî-Óæãîðîäñüêîї îïåðàöіé íіìåöüêі âіéñüêà
âèãíàíî ç Óêðàїíè. Ëіòíþ êàìïàíіþ 1944 ð. áóëî 
ñïëàíîâàíî êðàùå çà ïîïåðåäíі, õî÷à êîíñåðâà-

Радянські солдати готують плоти 
для переправки через Дніпро. 1943 р.

Зустріч з батьком.
Малюнок Г. Малакова

Повернення до Києва.
Малюнок Г. Малакова
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òèâíіñòü і íåêîìïåòåíòíіñòü äåÿêèõ ðàäÿíñüêèõ êîìàíäèðіâ íàäàëі ïðè-
çâîäèëà äî íåïîìіðíèõ âòðàò. Áîéîâà åôåêòèâíіñòü íіìåöüêèõ ñîëäàòіâ
ïåðåâàæàëà ðàäÿíñüêó: çãіäíî ç êàëüêóëÿöіÿìè âіéñüêîâèõ іñòîðèêіâ ó
1943 ð. 100 íіìåöüêèì ñîëäàòàì óìîâíî âіäïîâіäàâ åêâіâàëåíò ó 264 ðà-
äÿíñüêèõ ñîëäàòè, à ïіä êіíåöü 1944 ð. – íà 100 íіìöіâ ïðèïàäàëî 163 ðà-
äÿíöі.

Погляд сучасника
Щойно було визволено Київ,

батько… став просити своє начальство
дозволити побачення з родиною у Ки-
єві. Особливо, коли 26 листопада дові-
дався, що ми всі живі, став просити
перевести його на військову службу як 
«нестройовика» до будь-якої військо-
вої установи до Києва.

У листі від 2 лютого 1944 року
батько пише, що його начальник не
проти того, аби перевести його в Київ,
та дає «найкращу характеристику, але
його зупиняє запитання: як вела себе
родина?». Тобто потрібні довідки про
політичну поведінку його дружини, на-
шої мами, про «можливі зв’язки з про-
фашистськими елементами» під час
німецької окупації…

7 лютого 1944 року наш кербуд
Т. Є. Тимошенко видала мамі характе-
ристику, завірену секретарем райжит-
лоуправління, де, зокрема, писалося,
що «за всіма даними (особистому спо-
стереженню, опитуванням сусідів)
гр. Малакова Є. К. у період окупації пе-
реживала великі матеріальні труднощі,
але ані допомоги, ані особистих зна-
йомств із фашистами та їхніми посіпа-
ками (поліцаями, гестапівцями тощо)
не мала. Гр. Малакова Є. К. разом із
відданими патріотами чекала приходу
наших військ, уникаючи будь-що при-
мусової фашистської евакуації, незва-
жаючи на репресії та погрози з боку
загарбників».

Малаков Д. Кияни. Війна. Німці.
Київ, 2010. С. 213–214.

Погляд історика
Не дивлячись на загалом негативне

ставлення українського населення до ні-
мецького окупаційного режиму, повернення
радянської влади сприймалося в Україні 
досить неоднозначно. Для мешканців схід-
ноукраїнських міст, які більше за інших по-
терпали під час окупації і були фактично 
приречені нацистською політикою на вими-
рання, повернення радянської влади озна-
чало відродження надії на життя. Навіть
роль «гвинтика» у сталінській тоталітарній 
системі виглядала значно привабливіше 
порівняно з перспективою залишитися на-
завжди німецьким рабом, представником 
нижчої раси…

З іншого боку, чимала частина населення
без особливого оптимізму очікувала на по-
вернення сталінського режиму. До неї нале-
жали не лише ті, хто активно допомагав 
німцям. Розплати побоювались і сотні тисяч 
чоловіків, які лишилися в Україні у 1941 році, 
і жінки, які жили з німцями, і понад 100 тис. 
членів компартії, які не пішли до партизан-
ських загонів, і окремі етнічні групи, та навіть 
народи. Українське селянство також було 
схвильоване поверненням сталінської 
влади, передусім через перспективу повер-
нення до старої колгоспної системи. Такі на-
строї уповні вкладалися у сентенцію,
поширену у селах на початку 1943 року щодо 
німців і більшовиків: «Дай, Боже, щоб це ми-
нулося, а те не вернулося».

Гриневич В. Український вимір війни та пам’яті 
про неї // Сучасні дискусії про Другу світову 
війну: Збірник наукових статей та виступів 

українських і зарубіжних істориків / упоряд. та
редагув. матеріалів Я. Грицак, П. Кендзьор,

С. Турканик. Львів, 2012. С. 58–59.

Запитання і завдання
1. Чому Сталінградську битву історики вважають початком докорінного перелому в

німецько-радянській та Другій світовій війні? Використовуючи карту, опишіть
звільнення України від військ гітлерівської коаліції. 

2. Поміркуйте про настрої населення України, з якими воно зустрічало Червону армію
і повернення радянської влади. Відповідь обґбб рунтуйте посиланнями на раніше ви-ґ
вчений матеріал з історії.
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2. Поразки німців та їхніх союзників у Північній Африці, 
Італії, на Тихому океані
Óïðîäîâæ ëіòà–îñåíі 1942 ð., îäíî÷àñíî çі Ñòàëіíãðàäñüêîþ áèòâîþ, çà-

ïåêëі áîї ðîçãîðíóëèñÿ â Ïіâíі÷íіé Àôðèöі, ãîëîâíî íà òåðèòîðії Єãèïòó. 
Òóò íіìåöüêî-іòàëіéñüêèì âіéñüêàì ïіä êîìàíäóâàííÿì Åðâіíà Ðîììåëÿ 
ïðîòèñòîÿëè áðèòàíñüêі ñèëè ïіä îðóäîþ Áåðíàðäà
Ëîó Ìîíòãîìåðі. Ó ëèñòîïàäі 1942 ð. áðèòàíñüêі âіé-
ñüêà çàâäàëè âèðіøàëüíîãî óäàðó íà çàõіä âіä Åëü-
Àëàìåéíà (ïîáëèçó Àëåêñàíäðії). Ïåðåìîãà ïіä
Åëü-Àëàìåéíîì ñòàëà ïåðåëîìíèì ìîìåíòîì ïіä ÷àñ-
Ïіâíі÷íîàôðèêàíñüêîї êàìïàíії. Òîäі æ â Àôðèöі âè-
ñàäèëèñÿ áðèòàíñüêî-àìåðèêàíñüêі âіéñüêà ïіä
êîìàíäóâàííÿì Äóàéòà Åéçåíõàóåðà. Ïіñëÿ íåçíà-
÷íîãî ñïðîòèâó ñïî÷àòêó êàïіòóëþâàëè (і ïðèєäíà-
ëèñÿ äî çàõіäíèõ ñîþçíèêіâ) çáðîéíі ñèëè ðåæèìó
Âіøі â Àëæèðі é Ìàðîêêî, à çãîäîì – іòàëіéñüêî-íі-
ìåöüêі âіéñüêà â Òóíіñі. Äî òðàâíÿ 1943 ð. Ïіâíі÷íà
Àôðèêà áóëà â ðóêàõ áðèòàíñüêî-àìåðèêàíñüêèõ ñèë.

Ó ëèïíі 1943 ð. áðèòàíñüêî-àìåðèêàíñüêі âіéñüêà
ïіä êîìàíäóâàííÿì Ä. Åéçåíõàóåðà ïðè ïіäòðèìöі
ôëîòó é àâіàöії âèñàäèëèñÿ íà Ñèöèëії. Ïîäîëàâøè
îïіð іòàëіéñüêî-íіìåöüêèõ âіéñüê, ñîþçíèêàì âäàëîñÿ
çàõîïèòè îñòðіâ, ùî ñòàâ ïëàöäàðìîì äëÿ âèñàäêè íà
ìàòåðèêîâó ÷àñòèíó Іòàëії. 25 ëèïíÿ 1943 ð. çà íàêà-
çîì іòàëіéñüêîãî êîðîëÿ Âіêòîðà-Åììàíóїëà ІІІ áóëî
çààðåøòîâàíî Á. Ìóññîëіíі. Ïðåì’єð-ìіíіñòðîì êðàїíè
ñòàâ ìàðøàë Ï’єòðî Áàäîëüî (ñâîãî ÷àñó âіäçíà÷èâñÿ
âîєííèìè çëî÷èíàìè â Åôіîïії, àëå íå áóâ ïîêàðà-
íèé), óðÿä ÿêîãî óêëàâ ïåðåìèð’ÿ ç äåðæàâàìè àíòè-
ãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії, à çãîäîì îãîëîñèâ âіéíó 
Íіìå÷÷èíі. Çâàæàþ÷è íà òàêó ñèòóàöіþ, íіìåöüêå êî-
ìàíäóâàííÿ ïåðåêèíóëî â Іòàëіþ äîäàòêîâі äèâіçії,
ÿêі ðîççáðîїëè іòàëіéñüêó àðìіþ é çàéíÿëè áіëüøó
÷àñòèíó êðàїíè. Íà îêóïîâàíіé òåðèòîðії â ïіâíі÷íіé і ÷àñòêîâî öåíòðàëü-
íіé Іòàëії áóëî çíîâó ñôîðìîâàíî óðÿä íà ÷îëі ç Á. Ìóññîëіíі, ÿêîãî çâіëü-
íèëè íіìåöüêі äåñàíòíèêè. Ðåçèäåíöієþ óðÿäó ñòàëî ìіñòå÷êî Ñàëî, à 
ìàðіîíåòêîâà äåðæàâà îòðèìàëà íàçâó Іòàëіéñüêà ñîöіàëüíà ðåñïóáëіêà (її 
íàçèâàëè Ðåñïóáëіêà Ñàëî).

Ó òèõîîêåàíñüêîìó ðåãіîíі ðîçãîðòàëèñÿ áîéîâі äії ìіæ ÿïîíöÿìè òà 
àìåðèêàíöÿìè. ßïîíіÿ ïðîâàäèëà áîéîâі äії ïіä ãàñëàìè «Àçіÿ äëÿ àçіé-
öіâ», «Âèçâîëåííÿ âіä áіëîãî іìïåðіàëіçìó». Ñïî÷àòêó óñïіõè ÿïîíñüêèõ
âіéñüê ó Òèõîìó îêåàíі áóëè âðàæàþ÷èìè. Îäíàê ó ðåçóëüòàòі ïîðàçêè âіä 
àìåðèêàíñüêèõ ñèë áіëÿ àòîëó Ìіäâåé (ó ÷åðâíі 1942 ð.) ßïîíіÿ âòðàòèëà 
ñòðàòåãі÷íó іíіöіàòèâó é ïåðåéøëà äî îáîðîíè. Àìåðèêàíñüêå êîìàíäó-
âàííÿ âäàëîñÿ äî òàêòèêè «ñòðèáêіâ ïî îñòðîâàõ» – çàõîïëåííÿ îêðåìèõ 
ñòðàòåãі÷íèõ ïóíêòіâ áåç ïîâíîãî âèòіñíåííÿ ïðîòèâíèêà ç îêóïîâàíèõ òå-
ðèòîðіé. Ó æîâòíі 1944 ð. ÿïîíñüêå êîìàíäóâàííÿ âòðàòèëî â ìîðñüêіé 
áèòâі â ðàéîíі Ôіëіïïіíñüêèõ îñòðîâіâ ìàéæå ïîëîâèíó ôëîòó é áіëüøó 
÷àñòèíó àâіàöії. Âіä òîãî ÷àñó ÿïîíöі ñòàëè âèêîðèñòîâóâàòè ïðîòè àìåðè-
êàíñüêèõ êîðàáëіâ ëіòàêè ç ïіëîòàìè-ñìåðòíèêàìè – «êàìіêàäçå», íàìàãà-
þ÷èñü ïñèõîëîãі÷íî âðàçèòè àìåðèêàíñüêèõ ìîðÿêіâ.

Бернард Лоу 
Монтгомері

Дуайт Ейзенхауер
у Тунісі
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Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте поразки німецьких, італійських і японських військ у Північній

Африці, Італії й Тихому океані.
2. Прокоментуйте висловлювання В. Черчілля, що битва за Ель-Аламейн фактично

знаменувала «поворот долі» і що після неї «ми не мали жодної поразки». Помір-
куйте, як перемоги антигітлерівської коаліції в Північній Африці, Італії та Тихому 
океані позначилися на загальній ситуації Другої світової війни.

3. Відкриття Другого фронту в Європі. Бойові дії 
в Центральній та Західній Європі в 1944–1945 рр.
Ïèòàííÿ ïðî Äðóãèé ôðîíò âіä 1941 ð. áóëî îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ ó

âіäíîñèíàõ äåðæàâ àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії. Ñòàëіí äîìàãàâñÿ éîãî íàé-
øâèäøîãî âіäêðèòòÿ, òîäі ÿê îá’єäíàíå ñîþçíå êîìàíäóâàííÿ âèõîäèëî ç
íåîáõіäíîñòі ðåòåëüíîї ïіäãîòîâêè öієї ñêëàäíîї îïåðàöії. Ïåðøó ñïðîáó
âèâ÷èòè ìîæëèâîñòі âèñàäêè ñîþçíèõ âіéñüê íà ïіâíі÷íîìó óçáåðåææі
Ôðàíöії çäіéñíèëî àíãëіéñüêå êîìàíäóâàííÿ â ñåðïíі 1942 ð. îáìåæåíèìè
ñèëàìè àíãëіéñüêèõ, àìåðèêàíñüêèõ, êàíàäñüêèõ і ôðàíöóçüêèõ ñîëäàòіâ. 
Îäíàê äåñàíò ïðîòðèìàâñÿ ïіâäíÿ, çàçíàâ çíà÷íèõ âòðàò і áóâ ñêèíóòèé ó
ìîðå. Ðîçðîáêà ðåàëіñòè÷íîãî ïëàíó (éîãî íàçâàíî îïåðàöієþ «Îâåðëîðä»)
âñòóïèëà â çàâåðøàëüíó ñòàäіþ íà ïî÷àòêó 1944 ð., âіäðàçó ïіñëÿ Òåãåðàí-
ñüêîї êîíôåðåíöії, êîëè âåðõîâíèé øòàá ñîþçíèõ ñèë î÷îëèâ àìåðèêàí-
ñüêèé ãåíåðàë Ä. Åéçåíõàóåð. Éîãî ïëàí áàçóâàâñÿ íà ïîєäíàííі ñèë
äåñàíòó ç áåçóìîâíîþ ïåðåâàãîþ àâіàöії é ôëîòó. Âèñàäêà ñîþçíèõ âіéñüê
ó Íîðìàíäії ïî÷àëàñÿ íà ñâіòàíêó 6 ÷åðâíÿ 1944 ð.

Íàìіðàì ñîþçíèêіâ ïðîòèñòîÿâ íіìåöüêèé ïëàí çàõèñòó «Àòëàíòè÷íîãî
âàëó». Ïîïðè ãðіçíó íàçâó, öÿ ñèñòåìà îáîðîíè áóëà íåòðèâêà, ðîçòÿãíóòà
íà ñîòíі êіëîìåòðіâ. Äî òîãî æ íіìåöüêå êîìàíäóâàííÿ íіÿê íå ìîãëî 
âèçíà÷èòè ìіñöå ãîëîâíîãî óäàðó ñîþçíèêіâ. Ïіñëÿ âèñàäêè â Íîðìàíäії 
áðèòàíñüêî-àìåðèêàíñüêі é êàíàäñüêі âіéñüêà âåëè âàæêі áîї, àáè çëàìàòè
îïіð íіìåöüêèõ ÷àñòèí. Ó ñåðïíі 1944 ð. âіäáóëàñÿ âèñàäêà ïîâіòðÿíîãî é
ìîðñüêîãî äåñàíòіâ ùå íà ïіâäåííîìó óçáåðåææі Ôðàíöії. Åéçåíõàóåð íà-
ïîëÿãàâ íà çàõîïëåííі ïîðòó Ìàðñåëü, ùîá íàëàãîäèòè äîñòàâêó ó Ôðàí-
öіþ äîäàòêîâèõ ñèë і ìàòåðіàëіâ, íåîáõіäíèõ äëÿ ðîçâèòêó óäàðó â ãëèá
Íіìå÷÷èíè. Ïіä êіíåöü ñåðïíÿ áóëî çâіëüíåíî Ìàðñåëü, Ïàðèæ, à íà ïî-
÷àòêó âåðåñíÿ – Ëіîí і Áðþññåëü. Ó ðîçïàë ðîçãîðòàííÿ Äðóãîãî ôðîíòó
20 ëèïíÿ 1944 ð. çàÿâèëà ïðî ñåáå é îïîçèöіÿ ãіòëåðіâñüêîìó ðåæèìó, ÿêà
âèçðіâàëà ó âèùèõ êîëàõ íіìåöüêîãî îôіöåðñòâà, ñåðåä іíòåëіãåíöії, ó äè-
ïëîìàòè÷íèõ òà іíøèõ äåðæàâíèõ ñëóæáàõ. Íåâäàëèé çàìàõ íà Ãіòëåðà
â÷èíèâ ïîëêîâíèê ãåíåðàëüíîãî øòàáó Êëàóñ Øåíê ôîí Øòàóôåíáåðґ.

Íіìåöüêі âіéñüêà òåðïіëè ïîðàçêè é íà Іòàëіéñüêîìó ôðîíòі, äå â ðå-
çóëüòàòі ïåðåìîãè ïіä Ìîíòå-Êàññіíî âіéñüêàì ñîþçíèêіâ âäàëîñÿ íà ïî-
÷àòêó ÷åðâíÿ 1944 ð. çàéíÿòè Ðèì. Òðîõè çãîäîì, ó äðóãіé ïîëîâèíі
1944 ð., ðàäÿíñüêі âіéñüêà âñòóïèëè íà òåðèòîðіþ êðàїí Öåíòðàëüíî-Ñõіä-
íîї Єâðîïè – Ðóìóíії, Óãîðùèíè, Ïîëüùі. Íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ 1944 ð. ó
Âàðøàâі ðîçïî÷àëîñÿ àíòèãіòëåðіâñüêå ïîâñòàííÿ (îïåðàöіÿ «Áóðÿ»), ïðîòå
ïîâñòàëі íå äî÷åêàëèñÿ äîïîìîãè âіä ðàäÿíñüêîї àðìії, ó ðåçóëüòàòі ÷îãî
ïîâñòàííÿ áóëî æîðñòîêî ïðèäóøåíå. Ó âåðåñíі ðàäÿíñüêі âіéñüêà âñòó-
ïèëè íà òåðèòîðіþ Áîëãàðії і çàéíÿëè її ñòîëèöþ – Ñîôіþ. Òîäі æ êàïіòó-
ëþâàëà Ðóìóíіÿ, ïіäòâåðäèâøè ïåðåäà÷ó ÑÐÑÐ òåðèòîðії Áåññàðàáії òà
Ïіâíі÷íîї Áóêîâèíè. Ó æîâòíі ×åðâîíà àðìіÿ ðàçîì іç ÷àñòèíàìè Íà-
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ðîäíî-âèçâîëüíîї àðìії Þãîñëàâії âèãíàëè íіìåöüêі âіéñüêà ç Áåëãðàäà. Ó 
êâіòíі 1945 ð. ðàäÿíñüêі âіéñüêà çàéíÿëè Óãîðùèíó é Àâñòðіþ. Ó òðàâíі 
÷àñòèíè ×åðâîíîї àðìії óâіéøëè â Ïðàãó, çâіëüíåíó âæå íà òîé ÷àñ ÷åñü-
êèìè ïîâñòàíöÿìè ñïіëüíî іç ÷àñòèíîþ Ðîñіéñüêîї âèçâîëüíîї àðìії, ÿêà 
ñõèëèëàñÿ íà áіê ïîâñòàíöіâ.

Погляд історика
Завершальний етап війни у Європі характеризувався надзвичайною політиза-

цією дій як союзних лідерів на заході, так і радянського керівництва на сході. Похо-
дом на Балкани, що не мав жодного воєнно-стратегічного значення, окрім 
протистояння планам Черчілля, Сталін прагнув забезпечити собі політичні переваги 
після завершення війни в ході повоєнного врегулювання в Європі. Своєю чергою 
Черчілль також мріяв про те, щоб союзники першими опинилися у Відні й Берліні і 
таким чином мали переваги у повоєнному врегулюванні проблем Німеччини та 
країн Дунайської зони. Політичне змагання характеризувало й дії у Франції, де всу-
переч амбіціям Рузвельта виростала авторитетна політична фігура Шарля де Голля.

Особливо ці суперечності виявилися під час розробки й проведення операції по 
визволенню Парижа. Ейзенхауер спочатку зовсім не планував вести бої за Париж, 
лише прагнув обійти його. Але оскільки Париж для французів був не лише місцем 
перебування уряду, а й символом національної величі, духовним центром країни і 
вузловим пунктом її комунікацій, вони прагнули звільнити його своїми силами.

Трубайчук А. Друга світова війна. Коротка історія. Київ, 1995. С. 121.

Запитання і завдання
1. Опишіть відкриття західноєвропейського (так званого Другого) фронту. Назвіть 

основні бойові дії, що були пов’язані з Другим фронтом у 1944 р.
2. Проаналізуйте слова угорського письменника Шандора Мараї, у будинку якого жили 

радянські солдати: «…цей молодий солдат приніс і своєрідне визволення, порятунок 
від нацистського терору. Однак свободи він принести не міг, бо не мав її сам».

4. Українці у військових формуваннях держав 
антигітлерівської коаліції. Внесок українського народу 
в перемогу над нацизмом
Óêðàїíà ïåðåáóâàëà ó âèðі ïîäіé Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè. Ðóéíіâíі áîéîâі 

äії äâі÷і ïðîêîòèëèñÿ óêðàїíñüêîþ òåðèòîðієþ. Íàñëіäêîì çіòêíåííÿ òóò 
òîòàëіòàðíèõ ðåæèìіâ ñòàëè âåëè÷åçíі ðóéíóâàííÿ é íåáà÷åíі æåðòâè ÿê 
ñåðåä âіéñüêîâèõ, òàê і öèâіëüíîãî íàñåëåííÿ. Óêðàїíöі âîþâàëè â ðіçíèõ 
àðìіÿõ ñâіòó (íà ôðîíòàõ âіä Àòëàíòèêè äî Òèõîãî îêåàíó і âіä Íîðâåãії äî 
Єãèïòó), áóëè ó÷àñíèêàìè ðóõó Îïîðó é çðîáèëè çíà÷íèé âíåñîê ó ïåðå-
ìîãó íàä íàöèçìîì. Óêðàїíåöü Îëåêñіé Áåðåñò áóâ îäíèì ç òèõ, õòî âñòà-
íîâèâ ðàäÿíñüêèé ïðàïîð íàä Ðåéõñòàãîì ó Áåðëіíі, à óêðàїíåöü Ìàéêë 
Ñòðåíê – îäíèì іç øåñòè àìåðèêàíñüêèõ ìîðñüêèõ ïіõîòèíöіâ, ùî ïіä-
íÿëè ïðàïîð Ñïîëó÷åíèõ Øòàòіâ íàä Іâîäçèìîþ.

Ó ×åðâîíіé àðìії áóëî ïîíàä 6 ìëí óêðàїíöіâ (êîæåí ï’ÿòèé àáî øîñòèé 
ðàäÿíñüêèé ñîëäàò ïîõîäèâ ç Óêðàїíè), ó ëàâàõ àðìіé ñîþçíèêіâ – ùå 
áëèçüêî 250 òèñ., çîêðåìà ó ñêëàäі Âіéñüêà Ïîëüñüêîãî (ó 1939 ð.) – 
120 òèñ., àðìії ÑØÀ – 80 òèñ., çáðîéíèõ ñèë Âåëèêîї Áðèòàíії – 45 òèñ., 
ôðàíöóçüêîìó âіéñüêó – 6 òèñ. Óêðàїíà äàëà ×åðâîíіé àðìії 7 êîìàíäóþ-
÷èõ ôðîíòàìè òà àðìіÿìè, 200 ãåíåðàëіâ. Íà áîðòó ëіíêîðà «Ìіññóðі»
óêðàїíåöü ãåíåðàë Êóçüìà Äåðåâ’ÿíêî ïіäïèñàâ âіä іìåíі ÑÐÑÐ àêò ïðî êà-
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ïіòóëÿöіþ ßïîíії, ÿêèé çàâåðøèâ Äðóãó ñâіòîâó âіéíó. Â àìåðèêàíñüêîìó,
áðèòàíñüêîìó і ôðàíöóçüêîìó âіéñüêàõ âîþâàëè ãîëîâíî ïðåäñòàâíèêè 
óêðàїíñüêîї äіàñïîðè. Áàãàòî ç íèõ íàãîðîäæåíî íàéâèùèìè âіéñüêîâèìè 
âіäçíàêàìè. Àêòèâíèì ÷èííèêîì ðóõó Îïîðó áóëà Óêðàїíñüêà ïîâñòàí-
ñüêà àðìіÿ, єäèíà ó âіéíі çáðîéíà ñèëà, ÿêà âèñòóïàëà ïіä óêðàїíñüêèì íà-
öіîíàëüíèì ïðàïîðîì.

Óêðàїíöÿìè çà ïîõîäæåííÿì áóëè áëèçüêî 3 òèñ. ñîëäàòіâ ïîëüñüêîãî
êîðïóñó ãåíåðàëà Âëàäèñëàâà Àíäåðñà, õî÷à íå âñі ç íèõ ç ðіçíèõ ìіðêó-
âàíü ïіäêðåñëþâàëè ñâîþ åòíі÷íó é ðåëіãіéíó ïðèíàëåæíіñòü. Íàçâàâøèñü 
ïîëÿêàìè, âîíè ó ñêëàäі 75-òèñÿ÷íîї äîáðîâîëü÷îї ïîëüñüêîї àðìії ïðî-
éøëè íåëåãêèé øëÿõ âіä òóðêåñòàíñüêîãî ìіñòà Êðàñíîâîäñüê ÷åðåç Іðàí,
Іðàê, Ñèðіþ, Ëіâіþ, Ñóäàí, Єãèïåò, ùîá óçÿòè ó÷àñòü ó áîéîâèõ äіÿõ çà
çâіëüíåííÿ Іòàëії âіä ôàøèñòіâ (çîêðåìà, â áèòâі ïіä Ìîíòå-Êàññіíî). Ãіð-
ñüêà ìіñöåâіñòü Ìîíòå-Êàññіíî, äå ðîçòàøîâóâàâñÿ îäèí ç íàéñòàðіøèõ ó 
Єâðîïі ìîíàñòèðіâ, ëåæàëà íàä ñòðàòåãі÷íîþ äîðîãîþ і çàëіçíè÷íîþ êî-
ëієþ Íåàïîëü–Ðèì. Óêðàїíöÿ Âîëîäèìèðà ßíіâà çà ìóæíіñòü і ãåðîїçì ó 
áîÿõ çà Ìîíòå-Êàññіíî áóëî íàãîðîäæåíî îðäåíîì Virtuti Militari. Äåÿêі 
óêðàїíöі â ëàâàõ àðìії Àíäåðñà âèíîøóâàëè іäåþ ñôîðìóâàòè îêðåìèé
óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíèé ïіäðîçäіë. Âèçíàííÿì âíåñêó óêðàїíöіâ ó ïåðå-
ìîãó íàä íàöèçìîì ñòàëî âêëþ÷åííÿ Óêðà їíè äî ñêëàäó äåðæàâ – çàñíîâ-
íèöü Îðãàíіçàöії Îá’єäíàíèõ Íàöіé (1945 ð.).

Запитання і завдання
1. Назвіть приклади участі українців у військових формуваннях держав антигітле-

рівської коаліції.
2. Зберіть додатковий матеріал, який стосується участі українців у військових фор-

муваннях держав антигітлерівської коаліції. Підготуйте його презентацію.

5. Ялтинська конференція. Битва за Берлін 
і капітуляція Німеччини
Íіìåöüêі âіéñüêà ÷èíèëè çàïåêëèé îïіð, íàìàãàþ÷èñü ïåðåëàìàòè õіä

âіéíè â Єâðîïі. Âîíè çàâäàëè óäàðó ñèëàì àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії â Àð-
äåííàõ. Öå çìóñèëî ×åðâîíó àðìіþ â ñі÷íі 1945 ð. ðîçïî÷àòè Âіñëî-Îäåð-
ñüêó îïåðàöіþ. Ïіâäåííіøå ðîçãîðíóëàñÿ áèòâà çà Áóäàïåøò. Ó ëþòîìó
ðàäÿíñüêі âіéñüêà ôîðñóâàëè ð. Îäåð, ùî çà 100 êì âіä Áåðëіíà. Âîäíî÷àñ
ñîþçíèöüêà àâіàöіÿ çàâäàëà ïîòóæíèõ áîìáîâèõ óäàðіâ ïî íіìåöüêèõ ìіñ-
òàõ, ç ÿêèõ íàéáіëüøèõ ðóéíóâàíü çàçíàâ Äðåçäåí. Áóëà âïåâíåíіñòü ó ïå-
ðåìîçі, õî÷ і íå áóëî çðîçóìіëî, îñîáëèâî ó âіéíі ç ßïîíієþ, íàñêіëüêè 
øâèäêî і ÿêîþ öіíîþ öþ ïåðåìîãó áóäå çäîáóòî.

Ùî áëèæ÷å âèäíіëî çàâåðøåííÿ âіéíè, òî ãîñòðіøîþ ñòàâàëà áîðîòüáà
çà ïîâîєííå ìàéáóòíє Єâðîïè і òî áåçæàëüíіøèìè ïîëіòè÷íі òîðãè äîëÿìè
öіëèõ íàðîäіâ. Òіëüêè íåâèïðàâíі îïòèìіñòè ìîãëè î÷іêóâàòè, ùî íåâäîâçі
ó ñâіòі çàïàíóє ìèð і çëàãîäà. 4–11 ëþòîãî 1945 ð. âіäáóëàñÿ íàéçíàìåí-
íіøà çà âåñü ÷àñ âіéíè çóñòðі÷ «Âåëèêîї òðіéêè» – ßëòèíñüêà êîíôåðåí-
öіÿ   – É. Ñòàëіíà, Ô. Ä. Ðóçâåëüòà, Â. ×åð÷іëëÿ. Ó÷àñíèêè êîíôåðåíöії
óçãîäèëè ïëàíè äіé íà çàâåðøàëüíîìó åòàïі âіéíè, óõâàëèëè ðіøåííÿ ïðî
ïîäіë Íіìå÷÷èíè íà çîíè îêóïàöії, çàÿâèëè ïðî íàìіð çíèùèòè íіìåöüêèé
ìіëіòàðèçì і ñòÿãóâàòè ç Íіìå÷÷èíè ðåïàðàöії. Áóëî âèðіøåíî ñêëèêàòè 
25 êâіòíÿ 1945 ð. ìіæíàðîäíó êîíôåðåíöіþ â Ñàí-Ôðàíöèñêî äëÿ ñòâî-
ðåííÿ Îðãàíіçàöії Îá’єäíàíèõ Íàöіé. ÑÐÑÐ äàâ çãîäó âñòóïèòè ó âіéíó 
ïðîòè ßïîíії ÷åðåç äâà–òðè ìіñÿöі ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ áîéîâèõ äіé ó Єâðîïі.
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Íàéñêëàäíіøèì ñòàëî ïîëüñüêå ïèòàííÿ, áî éøëîñÿ ïðî ïîâîєííèé ïî-
ëіòè÷íèé óñòðіé ó Ïîëüùі é ðàäÿíñüêî-ïîëüñüêèé êîðäîí. Ïî ñóòі, öå áóëî 
é óêðàїíñüêå ïèòàííÿ, áî âіä éîãî âèðіøåííÿ çàëåæàëà çàõіäíà ìåæà 
ÓÐÑÐ. Çàõіäíі ñîþçíèêè ÷èíèëè òèñê íà ïîëüñüêèé åìіãðàöіéíèé óðÿä ó 
Ëîíäîíі, çìóøóþ÷è éîãî äî ïîñòóïîê. Áóëî âèðіøåíî, ùî îñíîâó ïîëü-
ñüêîãî óðÿäó ñòàíîâèòèìå ëþáëіíñüêèé (êîíòðîëüîâàíèé ç Ìîñêâè) Ïîëü-
ñüêèé êîìіòåò íàöіîíàëüíîãî âèçâîëåííÿ ç âêëþ÷åííÿì «äåìîêðàòè÷íèõ» 
ïîëüñüêèõ ëіäåðіâ ç-çà êîðäîíó і ç Ïîëüùі. Çàõіäíі ñîþçíèêè ââàæàëè, ùî 
òàêå ðîçâ’ÿçàííÿ äàñòü çìîãó Ïîëüùі áóòè «íåçàëåæíîþ і âіëüíîþ». Àëå 
íàñïðàâäі öå îçíà÷àëî, ùî ïîâîєííà Ïîëüùà áóäå íàëåæàòè äî ðàäÿíñüêîї
ñôåðè âïëèâó. Ó÷àñíèêè çóñòðі÷і äіéøëè çãîäè, ùî ðàäÿíñüêî-ïîëüñüêèé
êîðäîí ïðîõîäèòèìå ïî òàê çâàíіé ëіíії Êåðçîíà ç äåÿêèìè âіäñòóïàìè íà 
êîðèñòü Ïîëüùі.

Ó áåðåçíі–êâіòíі 1945 ð. âіéñüêà ñîþçíèêіâ äîñÿãëè çíà÷íèõ óñïіõіâ. 
Ïðîòè íî÷і íà 23 áåðåçíÿ àìåðèêàíñüêі âіéñüêà âèéøëè íà ð. Ðåéí. Ðóõà-
þ÷èñü çâіäòè ó ñõіäíîìó íàïðÿìêó, áðèòàíñüêî-àìåðèêàíñüêі âіéñüêà âæå 
íå çóñòðі÷àëè ñåðéîçíîãî îïîðó і øâèäêî äîñÿãëè ð. Åëüáè, äå 25 êâіòíÿ 
çóñòðіëèñÿ ç ðàäÿíñüêèìè ÷àñòèíàìè ïîáëèçó ì. Òîðãàó. 16 êâіòíÿ ×åð-
âîíà àðìіÿ ðîçïî÷àëà íàñòóï íà Áåðëіí. Çà äâà òèæíі çàïåêëèõ áîїâ áåð-
ëіíñüêå óãðóïîâàííÿ íіìåöüêèõ âіéñüê áóëî ðîç÷ëåíîâàíî. Â óìîâàõ 
íåìèíó÷îї ïîðàçêè Ãіòëåð â÷èíèâ ñàìîãóáñòâî. 2 òðàâíÿ ãàðíіçîí Áåðëіíà 
êàïіòóëþâàâ. 8 òðàâíÿ 1945 ð. ó áåðëіíñüêîìó ïåðåäìіñòі Êàðëãîðñòі ïðåä-
ñòàâíèêè íіìåöüêîãî êîìàíäóâàííÿ íà ÷îëі ç ôåëüäìàðøàëîì Âіëüãåëü-
ìîì Êåéòåëåì ïіäïèñàëè Àêò ïðî áåççàñòåðåæíó êàïіòóëÿöіþ, ÿêó 
ïðèéíÿëè ïðåäñòàâíèêè Âåëèêîї Áðèòàíії, Ôðàíöії, ÑÐÑÐ і ÑØÀ.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте рішення Ялтинської конференції 1945 р. Прокоментуйте твер-

дження історика: «Ялтинська конференція в уяві багатьох людей стала символом 
того, що з наближенням війни до кінця з брудними справами буде покінчено – з тими 
брудними справами, що затьмарювали благородну загалом справу боротьби з на-
цизмом. Але все було не зовсім так» (Л. Різ). У чому розходилися інтереси учасників 
антигітлерівської коаліції в питаннях післявоєнного устрою світу?

2. Опишіть завершення воєнних дій у Європі під час Другої світової війни.

Центр Берліна. Липень 1945 р.Руїни Рейхстагу. Червень 1945 р.
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6. Потсдамська конференція. Атомне бомбардування 
Хіросіми й Нагасакі. Капітуляція Японії
Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ âіéíè ó Єâðîïі â öåíòðі óâàãè ñâіòîâîї ãðîìàäñüêîñòі

íà äåÿêèé ÷àñ ñòàâ Ïîòñäàì, ñèëüíî çðóéíîâàíå ìіñòå÷êî íåïîäàëіê Áåð-
ëіíà. Òóò іç 17 ëèïíÿ ïî 2 ñåðïíÿ 1945 ð. âіäáóëàñÿ îñòàííÿ êîíôåðåíöіÿ
ãëàâ óðÿäіâ ñîþçíèõ äåðæàâ ó Äðóãіé ñâіòîâіé âіéíі – Ãàððі Òðóìåíà (ÿê 
âіöå-ïðåçèäåíò âіí çàìіíèâ Ðóçâåëüòà, ÿêèé ïîìåð), É. Ñòàëіíà é Â. ×åð-
÷іëëÿ, ÿêîãî çãîäîì çà ðåçóëüòàòàìè âèáîðіâ çàìіíèâ Êëåìåíò Åòòëі. Çó-
ñòðі÷і ïåðåäóâàëî äâі âàæëèâі ïîäії: çàõіäíі äåðæàâè âèçíàëè ïîëüñüêèé
óðÿä (ôàêòè÷íî ñôîðìîâàíèé ïіä ðàäÿíñüêèì êîíòðîëåì) é àìåðèêàíöі
ïðîâåëè âèïðîáóâàííÿ ÿäåðíîї áîìáè. Ãîëîâíèì ïèòàííÿì Ïîòñäàìñüêîї
êîíôåðåíöії ñòàëà äîëÿ ïåðåìîæåíîї Íіìå÷÷èíè òà її ñàòåëіòіâ і âñòàíîâ-
ëåííÿ çàãàëüíîãî ìèðó. Ñîþçíèêè äîñÿãëè çãîäè ùîäî ïðîãðàìè «÷îòè-
ðüîõ Ä» – äåíàöèôіêàöії, äåìіëіòàðèçàöії, äåìîêðàòèçàöії é äåêàðòåëіçàöії
Íіìå÷÷èíè. Áóëî óõâàëåíî ðіøåííÿ ñòâîðèòè Ìіæíàðîäíèé òðèáóíàë äëÿ
ñóäó íàä âîєííèìè çëî÷èíöÿìè. Íà êîíôåðåíöії âèçíà÷åíî çàõіäíі êîð-
äîíè Ïîëüùі ïî ëіíії Îäåð–Íåéñå і âêëþ÷åíî äî її ñêëàäó òåðèòîðіþ êî-
ëèøíüîї Ñõіäíîї Ïðóññії.

Ïіä ÷àñ Ïîòñäàìñüêîї êîíôåðåíöії áóëî ïðèéíÿòî äåêëàðàöіþ ç âèìî-
ãîþ áåççàñòåðåæíîї êàïіòóëÿöії ßïîíії. Îäíàê ÿïîíñüêèé ïðåì’єð-ìіíіñòð
Êàíòàðî Ñóäçóêі âіäõèëèâ óëüòèìàòóì ñîþçíèõ äåðæàâ. 8 ñåðïíÿ 1945 ð.
âіéíó ßïîíії îãîëîñèâ ÑÐÑÐ, âіéñüêà ÿêîãî íàñòóïíîãî äíÿ ðîçïî÷àëè âî-
єííі äії ïðîòè Êâàíòóíñüêîї àðìії íà êîðäîíàõ ç Ìàíü÷æóðієþ і Ïіâíі÷íîþ 
Êîðåєþ, à òàêîæ íà Ñàõàëіíі é Êóðèëüñüêèõ îñòðîâàõ. Âîäíî÷àñ 6 і 
9 ñåðïíÿ àìåðèêàíñüêі ëіòàêè ñêèíóëè àòîìíі áîìáè íà ÿïîíñüêі ìіñòà Õі-
ðîñіìó é Íàãàñàêі, ùî ïðèçâåëî äî âåëè÷åçíèõ ëþäñüêèõ æåðòâ (ïîíàä
125 òèñ. îñіá). Іñòîðèêè ñïåðå÷àþòüñÿ ïðî ìîòèâè, ÿêі çìóñèëè Òðóìåíà
çàñòîñóâàòè ÿäåðíó áîìáó. Íà äóìêó îäíèõ, âіí ïðàãíóâ ïðîäåìîíñòðóâàòè
Ñòàëіíó íîâó ìîãóòíþ çáðîþ, äðóãèõ – õîòіâ çàêіí÷èòè âіéíó ÿêîìîãà 
øâèäøå é óíèêíóòè íåîáõіäíîñòі äëÿ àìåðèêàíöіâ âèñàäæóâàòèñÿ íà
ßïîíñüêі îñòðîâè.

Òàê ÷è іíàêøå, ó öüîìó ñòàíîâèùі ÿïîíñüêèé іìïåðàòîð Ãіðîõіòî
íåâäîâ  çі îãîëîñèâ ïðî êàïіòóëÿöіþ ßïîíії. Ó çâåðíåííі äî ÿïîíñüêîãî íà-
ðîäó, ÿêèé óïåðøå ïî÷óâ ãîëîñ ñâîãî ìîíàðõà, âіí ñêàçàâ: «ßêùî ìè áó-
äåìî ïðîäîâæóâàòè áîðîòüáó, öå ìîæå ïðèçâåñòè òіëüêè äî öіëêîâèòîãî
çàíåïàäó і çíèùåííÿ ÿïîíñüêîї íàöії, à ìîæëèâî, і ïîâíîãî çíèêíåííÿ

Мати з дитям у Хіросімі.
1945 р.

Хіросіма після атомного бомбардування. 1945 р.
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ëþäñüêîї öèâіëіçàöії. Ìè âèðіøèëè ïðîêëàñòè øëÿõ äî âåëèêîãî ìèðó äëÿ 
âñіõ ìàéáóòíіõ ïîêîëіíü, âèòðèìàâøè òå, ÷îãî íå ìîæíà âèòðèìàòè, і 
ñòåðïіâøè òå, ÷îãî íå ìîæíà ñòåðïіòè». ßïîíñüêі âіéñüêà â óñіé Àçії é íà 
îñòðîâàõ çàõіäíîї ÷àñòèíè Òèõîãî îêåàíó ìóñèëè ñêëàñòè çáðîþ. 2 âåðåñ íÿ 
1945 ð. íà ïàëóáі àìåðèêàíñüêîãî ëіíêîðà «Ìіññóðі» áóëî ïіäïèñàíî Àêò 
ïðî áåççàñòåðåæíó êàïіòóëÿöіþ ßïîíії. Äðóãà ñâіòîâà âіéíà çàâåðøèëàñÿ.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте рішення Потсдамської конференції 1945  р. Поясніть сутність 

денацифікації, демілітаризації, демократизації й декартелізації Німеччини, про 
що йшлося на Потсдамській конференції.

2. Опишіть завершення Другої світової війни. Поміркуйте про наслідки атомного 
бомбардування японських міст.

З   
   

1. Використовуючи карту, узагальніть хід бойових дій на фронтах Другої світової війни 
в 1942–1945 рр. Опишіть вигнання німецьких військ з території України.

2. Визначте основні питання, які впродовж війни виникали перед антигітлерівською ко-
аліцією. Поміркуйте про причини суперечностей між учасниками коаліції.

3. Підготуйте матеріал про бойові дії під час Другої світової війни на території рідного 
краю. Зберіть свідчення очевидців тих подій.

§ 38. Економічне та суспільне життя під час війни.
Наслідки Другої світової війни для України

1. Переорієнтація економік воюючих держав на воєнні потреби 
та її соціальні наслідки
Ó êðàїíàõ, ÿêі ãîòóâàëè âіéíó, âіéñüêîâà ïðîìèñëîâіñòü ùå ðàíіøå 

ñòàëà îñíîâîþ åêîíîìіêè. Ó 1939 ð. ó çàãàëüíіé âàðòîñòі âàëîâîї ïðîäóêöії 
Íіìå÷÷èíè ÷àñòêà âіéñüêîâîї ïðîìèñëîâîñòі ñòàíîâèëà 80 %. Îñíîâíó 
ðîëü ó âіéñüêîâî-ïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñі âіäіãðàâàëî ìàøèíîáóäóâàííÿ, 
çîðієíòîâàíå íà âèðîáíèöòâî âіéñüêîâîї òåõíіêè òà çáðîї. Âіéñüêîâі óñïіõè 
Íіìå÷÷èíè íà ïî÷àòêó âіéíè äàëè ìîæëèâіñòü âèêîðèñòîâóâàòè åêîíîìі÷-
íèé ïîòåíöіàë çàâîéîâàíèõ êðàїí. Ïîòðåáó â ðîáî÷іé ñèëі íàöèñòè çàäî-
âîëüíÿëè çà ðàõóíîê ïðèìóñîâîї ïðàöі âіéñüêîâîïîëîíåíèõ, äåïîðòîâàíèõ
ç îêóïîâàíèõ êðàїí. Ïîïðè ìіëіòàðèçàöіþ, íіìåöüêà åêîíîìіêà íå ìîãëà 
ïîâíіñòþ çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè ôðîíòó. Ç êіíöÿ 1943 ð. Íіìå÷÷èíà âіä-
÷óëà ñåðéîçíі òðóäíîùі â óñіõ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñòâà. Ïîðóøèëèñÿ åêîíî-
ìі÷íі çâ’ÿçêè, áðàêóâàëî ñèðîâèíè, ïàëèâà, ëþäñüêèõ ðåñóðñіâ, ôіíàíñіâ.

ßïîíіÿ, ÿêà âèñòóïèëà ó âіéíі íà áîöі ãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії, òàêîæ 
ìàëà íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі âіéíè çíà÷íèé óñïіõ – çàõîïèëà Ôіëіïïіíè, 
Áіðìó, Іíäîíåçіþ, Â’єòíàì òà іíøі òåðèòîðії. Ó 1941–1942 ðð. âîíà, ìàþ÷è 
çàïàñè ïðîäîâîëüñòâà, ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ, ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ,
óñïіøíî âåëà âіéíó іç ÑØÀ. Âіéíà ñïðèÿëà ïåðåòâîðåííþ ßïîíії íà іíäó-
ñòðіàëüíî-àãðàðíó äåðæàâó: ñóòòєâî çáіëüøèëàñÿ ÷àñòêà âàæêîї ïðîìèñëî-
âîñòі, çðîñëà êîíöåíòðàöіÿ âèðîáíèöòâà (çìіöíèëèñÿ êîìïàíії «Ìіöóáіñі»,
«Ñóìіòîìî», «Ìіöóї»). Îäíàê âèòðèìàòè òðèâàëå ñóïåðíèöòâî ç àìåðèêàí-
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ñüêîþ âіéñüêîâîþ é åêîíîìі÷íîþ
ïîòóãîþ ßïîíіÿ íå çìîãëà.

Ðàäÿíñüêèé Ñîþç òåæ ãîòó-
âàâñÿ äî âіéíè. Ó 1930-õ ðîêàõ
óðÿä àêòèâíî ñòâîðþâàâ (âäàþ-
÷èñü äî íàñèëüñòâà і áðóòàëüíîãî
ïðèìóñó âëàñíèõ ãðîìàäÿí) âіé-
ñüêîâó ïðîìèñëîâіñòü, áóäóþ÷è
ïëàíè ïåðåìîæíîї âіéíè íà ÷óæіé
òåðèòîðії. Îäíàê ñèòóàöіÿ ðîçâè-
âàëàñÿ ïî-іíøîìó. Ôàêòè÷íî ðà-
äÿíñüêó âîєííó åêîíîìіêó áóëî
ñòâîðåíî çàíîâî â ãëèáîêîìó òèëó 
ç îáëàäíàííÿ åâàêóéîâàíèõ çà-
âîäіâ і ïіäïðèєìñòâ. Ñïî÷àòêó íà-
ñëіäêè åâàêóàöії çäàâàëèñÿ

æàõëèâèìè: ðіâåíü âèðîáíèöòâà ïðîâіäíèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñòі ñóòòєâî
çíèçèâñÿ. Ôðîíò äåÿêèé ÷àñ ìàéæå íå îòðèìóâàâ òàíêіâ, ëіòàêіâ. Àëå ïî-
ñòóïîâî ñòàíîâèùå çìіíþâàëîñÿ íà êðàùå. Áіëüøіñòü åâàêóéîâàíèõ ïіä-
ïðèєìñòâ ïî÷àëà äàâàòè ïðîäóêöіþ íàâåñíі 1942 ð.

Ó íàäëþäñüêîìó íàïðóæåííі ïðàöþâàëî ñіëüñüêå íàñåëåííÿ. Òðàêòîðіâ,
ìåõàíіçìіâ áóëî îáìàëü. Íà ïîëüîâèõ ðîáîòàõ âèêîðèñòîâóâàëè êîðіâ, à 
íåðіäêî âïðÿãàëèñÿ ñàìі æіíêè é ïіäëіòêè. Ìàéæå âñå âèðîùåíå çàáèðàëà
äåðæàâà. Òàêîþ öіíîþ àðìіÿ é ìіñòà çàáåçïå÷óâàëèñÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñü-
êîþ ïðîäóêöієþ. Ðàäÿíñüêà òèëîâà åêîíîìіêà ґðóíòóâàëàñÿ òàêîæ íà
ïðàöі ìіëüéîíіâ â’ÿçíіâ ÃÓËÀÃó, ñåðåä ÿêèõ ÷èñåëüíîþ ãðóïîþ áóëè óêðà-
їíöі. Â’ÿçíі ïðàöþâàëè ïåðåâàæíî ó âèäîáóâíіé ïðîìèñëîâîñòі é íà êà-
ïіòàëüíîìó áóäіâíèöòâі. Çäåáіëüøîãî їõíє ñòàíîâèùå áóëî ñòðàõіòëèâèì.
Âîíè òèñÿ÷àìè ãèíóëè âіä ãîëîäó, õâîðîá і âèñíàæåííÿ. Áàãàòî ç íèõ
ïðàãíóëî ïîòðàïèòè íà ôðîíò, ïîãîäæóþ÷èñü âîþâàòè íàâіòü ó øòðàôíèõ
ïіäðîçäіëàõ.

Ïîðÿä ç ðóéíóâàííÿìè âіéíà âіäêðèâàëà ìîæëèâîñòі äëÿ òåõíі÷íèõ äî-
ñÿãíåíü, âèâіëüíÿëà ãðîìàäñüêó àêòèâíіñòü, óâèðàçíþâàëà ëþäñüêі ìîæ-
ëèâîñòі. Çíà÷íèé âíåñîê ó âîєííó åêîíîìіêó çðîáèëè óêðàїíñüêі â÷åíі.
Êîëåêòèâ Іíñòèòóòó åëåêòðîçâàðþâàííÿ ÀÍ ÓÐÑÐ íà ÷îëі ç Єâãåíîì Ïàòî-
íîì çàñòîñóâàâ äîâîєííі ðîçðîáêè äëÿ íàëàãîäæåííÿ àâòîìàòè÷íîãî çâà-
ðþâàííÿ êîðïóñіâ òàíêіâ. Òàêîæ óêðàїíñüêі â÷åíі ðîçðîáèëè íîâі ìåòîäè
âèïëàâêè áðîíüîâàíèõ ñòàëåé, âäîñêîíàëèëè ÷èìàëî êîíñòðóêöіé çáðîї é 
âіéñüêîâîї òåõíіêè. Ëіêàðі ïîâåðíóëè äî æèòòÿ ñîòíі òèñÿ÷ âîїíіâ. Äîñëіä-
íèêè Іíñòèòóòó êëіíі÷íîї ôіçіîëîãії ÀÍ ÓÐÑÐ ïіä êåðіâíèöòâîì Îëåêñàí-
äðà Áîãîìîëüöÿ ðîçðîáèëè íîâі ìåòîäè ëіêóâàííÿ іíôåêöіéíèõ,
òðàâ  ìàòè÷íèõ, øëóíêîâèõ òà іíøèõ çàõâîðþâàíü.

Âåëè÷åçíèõ çáèòêіâ ó âіéíі, íåçâàæàþ÷è íà åêîíîìі÷íèé ïîòåíöіàë, çà-
çíàëè Âåëèêà Áðèòàíіÿ é Ôðàíöіÿ. Âîíè âòðàòèëè çíà÷íó ÷àñòèíó òîðãî-
âåëüíîãî òà âіéñüêîâî-ìîðñüêîãî ôëîòó (Ôðàíöіÿ ìàéæå âåñü), ñóòòєâî
ñêîðîòèëîñÿ (ó âèïàäêó Âåëèêîї Áðèòàíії ïîïðè çíà÷íå çáіëüøåííÿ âè-
ïóñêó âіéñüêîâîї ïðîäóêöії) ïðîìèñëîâå é ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíè-
öòâî, ó Ôðàíöії áóëî çðóéíîâàíî áіëüøіñòü øàõò, åëåêòðîñòàíöіé,
ñóäíîáóäіâíèõ çàâîäіâ, äåâàëüâóâàëè íàöіîíàëüíі âàëþòè, çìåíøèëèñÿ
êàïіòàëîâêëàäåííÿ çà êîðäîíîì. Âіéíà äàëà ïîøòîâõ äî ðîçïàäó áðèòàí-
ñüêîї òà ôðàíöóçüêîї êîëîíіàëüíèõ ñèñòåì, ùî òåæ óñêëàäíèëî åêîíî-
ìі÷íå ñòàíîâèùå ìåòðîïîëіé.

Виробництво снарядів у радянському тилу
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Єäèíîþ äåðæàâîþ, ÿêà ïіä ÷àñ âіéíè çìіöíèëà åêîíîìіêó, áóëè ÑØÀ.
Ùå äî âñòóïó â âіéíó (ó ãðóäíі 1941 ð.) ÑØÀ íàäàâàëè â ïîçèêó ÷è îðåíäó 
çáðîþ, áîєïðèïàñè, ñòðàòåãі÷íó ñèðîâèíó, ïðîäîâîëüñòâî òà іíøі ìà-
òåðіàëüíі ðåñóðñè êðàїíàì àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії. Ëåíä-ëіç, ÿê áóëî 
íàçâàíî ìàñøòàáíó äîïîìîãó ÑØÀ êðàїíàì-ñîþçíèöÿì, ñòàâ îäíèì ç íàé-
áіëüøèõ äæåðåë çáàãà÷åííÿ äåðæàâè. Ïðîãðàìà çàáåçïå÷èëà ìàñîâèé çáóò 
àìåðèêàíñüêèõ òîâàðіâ і ïðîäóêòіâ íà çîâíіøíüîìó ðèíêó. Ïðîìèñëîâå 
âèðîáíèöòâî ÑØÀ â 1939–1944 ðð. çðîñëî áіëüø íіæ óäâі÷і. Ó ðîçïàë 
âіéíè Ñïîëó÷åíі Øòàòè äàâàëè 60 % ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ñâіòó. 
×àñòêà ÑØÀ ó ñâіòîâîìó åêñïîðòі çðîñëà ç 14 äî 33 %. Ó 1944 ð. àìåðè-
êàíñüêèé äîëàð ñòàâ ãîëîâíîþ âàëþòîþ ìіæíàðîäíèõ ïëàòåæіâ і ðîçðà-
õóíêіâ.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте економічний стан у результаті війни ключових держав світу. 

Визначте особливості воєнних економік окремих держав.
2. Поміркуйте, як воєнна економіка впливала на суспільство загалом: які відкривала 

можливості і які ставила обмеження?

2. Жінки та підлітки на фронті та в тилу
Õî÷à ðàäÿíñüêà âëàäà íå âèçíà÷èëà ÷іòêîї ïîçèöії ùîäî ðîëі æіíîê ó 

ìàéáóòíіé âіéíі, ïåðåäîâñіì ó áîéîâèõ äіÿõ, âîíà íå çàïåðå÷óâàëà ïðîòè 
їõíüîї äîáðîâіëüíîї ó÷àñòі, ïіäñòàâîþ äëÿ ÿêîї áóëî äîçâîëåíå äåðæàâîþ
íàâ÷àííÿ áàãàòüîõ æіíîê ïåâíèì íàâè÷êàì âіéñüêîâîї ïіäãîòîâêè ðàçîì ç 
ïàòðіîòè÷íèì âèõîâàííÿì. Ó ðåçóëüòàòі áëèçüêî 800 òèñ. ðàäÿíñüêèõ æі-
íîê âçÿëî ó÷àñòü, ïåðåâàæíî çà âëàñíèì áàæàííÿì, ó áîéîâèõ äіÿõ ó 
ñêëàäі ×åðâîíîї àðìії. Ç îäíîãî áîêó, ðàäÿíñüêà âëàäà íå ìàëà ïðîãðàìè 
âèêîðèñòàííÿ æіíîê ó âіéñüêîâèõ ïіäðîçäіëàõ, à ç äðóãîãî – âіäêðèâøè 
äîñòóï і çàîõîòèâøè äîëó÷èòèñÿ äî ñôåðè âіéñüêîâèõ, ñïîðòèâíèõ і òåõ-
íі÷íèõ ïðàêòèê, ñïðèÿëà äîáðîâіëüíîìó ïðèéíÿòòþ æіíêàìè öієї ðîëі.

Â ÓÏÀ, äå áіëüøіñòü êîìàíäèðіâ íå ñõâàëþâàëà ó÷àñòü æіíîê ó áî-
ðîòüáі, íà ïî÷àòêàõ æіíêè âèêîíóâàëè äîïîìіæíі ôóíêöії. Áóëè ñàíіòàð-
êàìè, ìåäñåñòðàìè, ëіêàðÿìè â Óêðàїíñüêîìó ×åðâîíîìó Õðåñòі, ÿêèé 
äіÿâ ïіäïіëüíî. Áàãàòî æіíîê íàëåæàëî äî ãîñïîäàðñüêèõ ñòðóêòóð ÎÓÍ, 
ÿêі çàáåçïå÷óâàëè ÓÏÀ ïðîâіàíòîì, îäÿãîì, âçóòòÿì, çàñîáàìè îñîáèñòîї
ãіãієíè. Íà Ðіçäâî é Âåëèêäåíü ãîòóâàëè ïîâñòàíöÿì ïîäàðóíêè. Ïëåëè 
øêàðïåòêè é øàëèêè, âèøèâàëè õóñòèíêè. Ãîñïîäèíі â ñåëàõ ïðàëè áі-
ëèçíó, ãîòóâàëè ïðîäóêòîâі ïàêóíêè, ãàðÿ÷і ñòðàâè äëÿ «õëîïöіâ ç ëіñó». 
Íàïðèêіíöі 1944 ð., êîëè ðàäÿíñüêі âіéñüêà âèòіñíèëè íіìåöüêó àðìіþ ç 
Óêðàїíè é ðîçïî÷àëè ìîáіëіçàöіþ ìіñöåâèõ ÷îëîâіêіâ, êîìàíäèðè ÓÏÀ ìó-
ñèëè ïåðåãëÿíóòè òàêòèêó ùîäî ó÷àñòі æіíîê ó âèçâîëüíîìó ðóñі. Їõ ïî-
÷àëè çàëó÷àòè ÿê êóð’єðîê-çâ’ÿçêîâèõ, àãåíòîê, іíôîðìàòîðîê-ðîçâіäíèöü,
ïðîïàãàíäèñòîê. Æіíêè â ÓÏÀ áóëè òàêîæ äðóêàðêàìè, ñåêðåòàðêàìè 
(ïèñàëè çâіòè ç áîїâ).

Ìîáіëіçàöіéíі ìîæëèâîñòі ðàäÿíñüêîї âëàäè, ÿêі îõîïëþâàëè ïðîìèñ-
ëîâó і (ïàðà)ìіëіòàðíó ñôåðè, áóëî âèïðîáîâàíî ùå ïåðåä âіéíîþ. І âîíè 
çíàéøëè ïåâíó êіëüêіñòü ïðèõèëüíèöü, ïåðåâàæíî ñåðåä ìіñüêîї ìîëîäі, 
ÿêà îòðèìàëà îñâіòó çà áіëüøîâèöüêîї âëàäè é áóëà âèðàçíèöåþ ðàäÿíñüêîї 
іäåíòè÷íîñòі. Ïåðåäâîєííèé äîñâіä çàëó÷åííÿ æіíîê ó âèðîáíèöòâî ñòàâ 
îñíîâîþ âèêîðèñòàííÿ їõíüîї òèëîâîї ïðàöі íà ïîòðåáè ôðîíòó ïіä ÷àñ âі-
éíè. Çà ðîêè âіéíè æіíêè ñòàëè íåçàìіííîþ âèðîáíè÷îþ ñèëîþ, ïðàöþþ÷è 
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â íàéâàæ÷èõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñòі. Ó âàæêіé ïðîìèñëîâîñòі (і íå òіëüêè)
âîíè øâèäêî îñâîþâàëè «÷îëîâі÷і» ñïåöіàëüíîñòі: çàáіéíèêіâ, ñëþñàðіâ,
ôðåçåðóâàëüíèêіâ, åëåêòðîçâàðíèêіâ. Íà äåÿêèõ ïðîìèñëîâèõ і âèäîáóâ-
íèõ ïіäïðèєìñòâàõ ïîëîâèíó ðîáіò âèêîíóâàëè æіíêè. Ïðàöіâíèêè ñіëüñü-
êîãî ãîñïîäàðñòâà òàêîæ áóëè óêîìïëåêòîâàíі ç æіíîê, ïіäëіòêіâ, ëþäåé
ïîõèëîãî âіêó, îñіá ç іíâàëіäíіñòþ. Òóò æіíêè ñòàíîâèëè ïîíàä 80 % òðó-
äіâíèêіâ, îïàíîâóþ÷è ïðîôåñії òðàêòîðèñòіâ, êîìáàéíåðіâ, ìåõàíіçàòîðіâ.

Æèòòÿ òðèâàëî é íà òåðèòîðіÿõ, îêóïîâàíèõ íіìöÿìè. Òóò äîñâіä æі-
íîê áóâ äóæå ðіçíèì. Ó ìіñòàõ, îñîáëèâî âåëèêèõ (ÿê Êèїâ ÷è Õàðêіâ), âè-
æèòè áóëî ñêëàäíî ÷åðåç áðàê ïðîäóêòіâ. Çíà÷íî ëåãøå іç öüîãî ïîãëÿäó
æèëîñÿ â ñåëàõ. Íà ñòîñóíêè îêóïàíòіâ ç ìіñöåâèì íàñåëåííÿì âïëèâàëà
íàÿâíіñòü ïàðòèçàíñüêèõ і ïіäïіëüíèõ ðóõіâ: ùî áіëüøîþ áóëà їõíÿ àêòèâ-
íіñòü, òî æîðñòêіøîþ ïîëіòèêà îêóïàöіéíîї âëàäè. Îñíîâíèìè æіíî÷èìè
ñïîñîáàìè ïðîòèäії âëàäі áóëè ïàñèâíèé ñïðîòèâ (ïðèõîâóâàííÿ ìàéíà,
õàð÷іâ), àêòèâíèé ñïðîòèâ («áàáñüêі áóíòè») і âіäñòîþâàííÿ ïðàâ ó ìåæàõ
çàêîíó. Áóëè é òàêі, ùî íàâàæóâàëèñÿ ñòàòè ïіäïіëüíèöÿìè. «Âàðòіñòü»
æèòòÿ áóëà íàéíèæ÷îþ â çîíі âіéñüêîâîї àäìіíіñòðàöії. Æіíîê-єâðåéîê
î÷іêóâàëà ïåðåâàæíî çàãèáåëü. ×àñòèíà æіíîê, ÿêі ôіçè÷íî ïåðåáóâàëè â
çîíàõ îêóïàöії, ôàêòè÷íî íå âіä÷óëè îêóïàöії ÿê òàêîї, âîíà íå çàòîð-
êíóëà їõ áåçïîñåðåäíüî. Äåÿêі ñіëüñüêі ìåøêàíêè ÷åðåç îñîáëèâîñòі àäìі-
íіñòðàòèâíîãî óñòðîþ îêóïàöіéíîãî ðåæèìó òàê äî ëàäó і íå áà÷èëè íіìöіâ.

Âîєííîї ñòàòèñòèêè, ÿêà ñòîñóєòüñÿ äіòåé, íåìàє. Òà é ïîíÿòòÿ äèòèí-
ñòâà íàáóëî â ðîêè âіéíè іíøîãî çíà÷åííÿ. Äіòÿì âіéíè ðàíî äîâåëîñÿ ñòà-
âàòè äîðîñëèìè. Âîäíî÷àñ öåé äîñâіä âòðà÷åíîãî äèòèíñòâà áóâ äóæå
ðіçíèì – âіä âàæêîї ïðàöі íà âèðîáíèöòâі äî áîðîòüáè ç âîðîãîì çі çáðîєþ
â ðóêàõ. ×àñòî â 14–15 ðîêіâ äіòè âæå ñàìі ïî÷èíàëè ïðàöþâàòè, ÿê äî-
ðîñëі: íà çàâîäàõ, ó ïîëі, íà ôåðìі àáî â ãîñïіòàëі. Íà ôðîíòі íåðіäêî âî-
þâàëè ïіäëіòêè 13–15 ðîêіâ. Ïåðåâàæíî öå áóëè ñèðîòè. Äіòè, ÿêі
çàëèøèëèñÿ â çðóéíîâàíèõ ìіñòàõ і ñåëàõ, ñòàâàëè áåçïðèòóëüíèìè, ïðè-
ðå÷åíèìè íà ãîëîäíó ñìåðòü. Òàêèõ äіòåé íà îêóïîâàíіé òåðèòîðії ìîãëè
âіäïðàâèòè äî êîíöòàáîðó ÷è âèâåçòè íà ðîáîòó â Íіìå÷÷èíó. Ñîëäàòè ïіä-
áèðàëè ãîëîäíèõ і îáäåðòèõ õëîï÷èêіâ і çíàõîäèëè їì ðîáîòó ó ñâîїõ ÷àñ-
òèíàõ. ßê ïðàâèëî, íàìàãàëèñÿ òðèìàòè äіòåé ïðè êóõíÿõ: âîíè íîñèëè
âîäó, ðóáàëè äðîâà, ÷èñòèëè îâî÷і. Àëå õëîï÷à÷à ðîìàíòèêà íåðіäêî øòîâ-
õàëà їõ íà ïåðåäîâó àáî íàâіòü çà ëіíіþ ôðîíòó. Ó ïàðòèçàíñüêèõ çàãîíàõ
ïіäëіòêè áóëè ðîçâіäíèêàìè і çâ’ÿçêîâèìè.

Упівка Калина Лукань
(Галина)

Снайперка Людмила Павличенко Дівчинка-санітарка
під час Варшавського

повстання. 1944 р.
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Погляд сучасника
– Ви пам’ятаєте окупацію, цей день, 

коли німці вперше з’явилися у Вашому 
селі, можете про це розповісти?

– По-перше, нас дуже лякали, мама 
ото каже: «Ховайтеся, дівчата», бо то 
ж ми були вже по 17–16 років. Вона 
каже: «Ховайтеся, бо німці будуть на-
падати і дівчат набирати»… Ми хова-
лися по горищах. А найбільше ми 
ховалися так. За нашим селом була 
колгоспна кукурудза… І ми в ту кукуру-
дзу ото поховаємося і сидимо. Ну, але 
вони так мотоциклями проїхали на 
Полтаву, всі йшли з Кременчука на 
Полтаву. І так проїхали, і у нас їх вже 
не було там, лишилося трохи, то ста-
роста мав з ними справу. То вони там
забирали худобу у людей, щоби харчу-
ватися і кури ото бігали, по горищах 
ловили курей… Ото страх такий був. А 
так вони, щитай, одні старики осталися
в селах, а молодь вся ховалася… Аж 
вночі, вже як чуєш, що тихесенько, то 
вилазиш і приходиш там додому по-
їсти чи набрати з собою їсти і так. Ді-
вчат вивозили в Германію: була об’ява: 
всіх вивозити в Германію. І то ловили, 
кидали в машину і везли… Багато дуже 
в нас дівчат повивозили.

Незвичайні долі звичайних жінок. Усна 
історія двадцятого століття / упоряд. 

І. Винницька. Львів, 2013. С. 498 (З 
інтерв’ю Галини Проскурні (Губаренко), 

1924 р. н., с. Оленівка Козащинського р-ну 
Полтавської обл.).

Погляд історика
Радянську формулу жіночої рівноправ-

ності, що фактично виявлялася у «подвій-
ному» чи навіть «потрійному навантаженні», 
можна визначити як гендерний виклик жін-
кам з боку держави. Формально проголо-
сивши рівність жінок і чоловіків, держава 
насправді пропонувала жінкам проявити 
себе переважно у сферах традиційно чоло-
вічої активності. Тож згідно із цією радян-
ською моделлю рівноправності жінкам 
належало довести, що вони «не гірші» за 
чоловіків. Статус «справжньої радянської 
жінки» передбачав певний універсалізм, 
коли, виконуючи сімейні функції та працю-
ючи на виробництві, жінка брала участь ще 
й у різних видах громадської роботи. Еман-
сипація… була поставлена на службу су-
спільно-політичним інтересам, вплетена в 
символічний контекст державного будівни-
цтва.

Оголосивши принципи рівноправності, 
держава засобами пропаганди, агітації та 
масових мобілізаційних кампаній прагнула 
водночас спрямувати зусилля та інтерес жі-
ноцтва у галузі, які були сферою державних 
зацікавлень та потребували залучення люд-
ських ресурсів.

Кобченко К. Жінки як військовий ресурс 
тоталітарної влади: радянські гендерні 
стратегії передвоєнного часу // Жінки 

Центральної та Східної Європи у Другій 
світовій війні: гендерна специфіка досвіду в 
часи екстремального насильства: зб. наук. 

праць / за наук. ред. Г. Грінченко, К. Кобченко, 
О. Кісь. Київ, 2015. С. 77.

Діти за виготовленням зброї.
Ленінград, 1943 р.

Хлопчик на руїнах Варшави.
1939 р.

Німецькі діти, 
депортовані із 

західних територій
Польщі. 1945 р.
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Запитання і завдання
1. Якими були жіночий і дитячий досвіди війни? Спробуйте запитати про це людей, у 

яких збереглися спогади про життя під час Другої світової війни. Як війна могла
впливалати на дитячу психіку?

2. Поміркуйте про Другу світову війну як чинник жіночої емансипації. Чи погоджує-
теся ви з таким твердженням? Відповідь обґбб рунтуйте.ґ

3. Міграції, матеріальні та демографічні втрати внаслідок 
війни
Äðóãà ñâіòîâà âіéíà ñòàëà íàéáіëüøèì êîíôëіêòîì â іñòîðії ëþäñòâà.

Ó   íіé âçÿëà ó÷àñòü 61 äåðæàâà, íà òåðèòîðії ÿêèõ ïðîæèâàëî áëèçüêî
80 % íàñåëåííÿ ñâіòó. Âіéñüêîâі äії âіäáóâàëèñÿ íà òåðèòîðії 40 äåðæàâ
Єâðîïè, Àçії, Àôðèêè é îõîïèëè ïðîñòîðè Àòëàíòè÷íîãî, Òèõîãî, Іíäіéñü-
êîãî òà Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíіâ. Ðåçóëüòàòîì âіéíè áóëî çíè-
ùåííÿ іíäóñòðіàëüíèõ åêîíîìіê Íіìå÷÷èíè, Ôðàíöії, ßïîíії, ÷àñòêîâî
Âåëèêîї Áðèòàíії, áàãàòüîõ ìåíøèõ êðàїí Єâðîïè. Єäèíîþ іíäóñòðіàëüíîþ
êðàїíîþ, ÿêà â òîé ÷àñ ïåðåæèëà åêîíîìі÷íå ïіäíåñåííÿ, áóëè ÑØÀ.

Â Óêðàїíі ìàòåðіàëüíі é ñîöіàëüíі âòðàòè áóëè âåëè÷åçíі. Âіéíà çàëè-
øèëà ðåñïóáëіêó â ðóїíàõ. Íàéáіëüøèìè áóëè çáèòêè æèòëîâîãî ôîíäó.
Ó   ìіñüêèõ öåíòðàõ áåç æèòëà çàëèøèëîñÿ 4–5 ìëí îñіá, à çàãàëîì áëèçüêî
10 ìëí. Ëþäè òóëèëèñÿ â çåìëÿíêàõ, ãîñïîäàðñüêèõ і â íåïðèñòîñîâàíèõ 
ïðèìіùåííÿõ. Ìіñòà ñïîðîæíіëè. Ó Êèєâі ç 900 òèñ. æèòåëіâ çàëèøèëîñÿ
òіëüêè 200 òèñ. Âіéíà ïðèçâåëà äî ïîðóøåííÿ ïðèðîäíèõ ÷àñòîê ÷îëîâі-
÷îãî і æіíî÷îãî íàñåëåííÿ, îñîáëèâî ïðàöåçäàòíîãî âіêó. Ó 1945 ð. ÷èñåëü-
íіñòü ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ íå ïåðåâèùóâàëà 3,5 ìëí îñіá ïðîòè 7,2 ìëí
ïåðåä âіéíîþ, ïðè öüîìó æіíêè ñòàíîâèëè ìàéæå 2/3 íàñåëåííÿ.

Çàãàëîì äî âіéñüêà ó Äðóãіé ñâіòîâіé âіéíі áóëî ìîáіëіçîâàíî áëèçüêî
110 ìëí îñіá. Âіéíà çàáðàëà æèòòÿ áëèçüêî 67 ìëí îñіá. Öÿ êіëüêіñòü є
ïðèáëèçíîþ, áî íіäå (êðіì ÑØÀ і êðàїí Áðèòàíñüêîї Ñïіâäðóæíîñòі) íå
âåëè òî÷íîãî ïіäðàõóíêó çàãèáëèõ. Áåçïîâîðîòíі âòðàòè óêðàїíöіâ і ìåø-
êàíöіâ Óêðàїíè іíøèõ íàöіîíàëüíîñòåé óïðîäîâæ 1939–1945 ðð. âèçíà÷à-
þòü ó ìåæàõ âіä 8 äî 10 ìëí, à çàãàëüíі äåìîãðàôі÷íі âòðàòè – áëèçüêî
14,5 ìëí (öå âáèòі, ïîìåðëі âіä õâîðîá і ãîëîäó, åâàêóéîâàíі, äåïîðòîâàíі,
ìîáіëіçîâàíі, åìіãðàíòè, âòðàòè â ïðèðîäíîìó ïðèðîñòі). 

Найважливішими чинниками, які протягом війни визначили втрати населення 
України, були такі:

– воєнні дії та зміни режимів у західних регіонах України восени 1939 р. (тоді 
сотні тисяч людей різних національностей були змушені перетворитися на біжен-
ців; польські євреї рятувалися передовсім від расової політики нацистського ре-
жиму, частина поляків і українців – від комуністичного);

– радянські депортації на приєднаних західноукраїнських територіях (з метою 
«очищення регіону від неблагонадійного елементу» в 1940–1941 рр. радянські 
спецоргани провели кілька операцій з виселення місцевого населення в північні
та східні райони СРСР);

– початок німецько-радянської війни (до Червоної армії відразу було мобілізо-
вано сотні тисяч українців, більшість з них загинула; втрати військовослужбовців з 
числа українців і громадян України інших національностей за роки війни стано-
вили більше як 4 млн убитими, зниклими безвісти, померлими в шпиталях у перші 
повоєнні роки);
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– нацистський терор щодо мешканців окупованих територій (його мета поля-
гала у знищенні великих груп населення за расовими, національними, релігій-
ними, політичними, соціально-економічними мотивами; спланований у Берліні 
геноцид народу України мав наперед визначений результат – винищення задля 
звільнення «життєвого простору»);

– евакуація переважної частини людських контингентів проводилася разом з 
підприємствами, на яких вони працювали (вивозили насамперед тих, хто був по-
трібен для налагодження виробничого процесу на нових місцях: кваліфіковані ро-
бітничі кадри та інженерно-технічні працівники);

– примусова депортація працездатних людей на працю до Німеччини, так зва-
них остарбайтерів (провал спроби налагодити добровільний виїзд до Німеччини 
українських робітників змусив окупантів здійснювати примусову мобілізацію лю-
дей обох статей віком від 15 до 60 років до трудової повинності в Рейху);

– виїзд осіб, які співпрацювали з нацистами або боялися репресій радянської 
влади (у 1944 р. разом з німецькими військами Україну покинули голови управ ве-
ликих міст, службовці адміністративних органів, начальники української поліції, а 
також чимало представників старої інтелігенції);

– депортації населення після відновлення в Україні радянської влади (їх про-
водили під гаслом боротьби з «пособниками німецьких окупантів»; жертвами 
стали кримські татари, німці, італійці, болгари, греки, вірмени);

– репресивно-каральні акції в західних областях України (щоб підірвати соці-
альну базу УПА, радянські спецслужби здійснили масову депортацію «членів ро-
дин» оунівців і вояків українських збройних формувань; у 1944–1945 рр. лише з 
Галичини у східні райони СРСР вивезено більше як 30 тис. осіб; депортація три-
вала до 1949 р. і загалом охопила близько 145 тис. осіб).

Запитання і завдання
1. Спираючись на матеріал підручника й додаткові відомості, схарактеризуйте ма-

теріальні втрати у Другій світовій війні. Підготуйте повідомлення про рідне місто 
(село) у Другій світовій війні.

2. Визначте причини демографічних втрат України в роки Другої світової війни. Що 
дало підстави історику Т. Снайдеру окреслити терени Центрально-Східної Європи 
під час війни як «криваві землі»? Чому історик вказує на потребу «знову перетво-
рити цифри на людей»?

4. Відновлення в Україні комуністичного режиму. Депортація 
з південної України та Криму татар, німців, італійців, болгар, 
греків і вірмен. Злочини проти людства
Ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ ðàäÿíñüêîї âëàäè äî Êèєâà ãîëîâíèì çàâäàííÿì äëÿ 

Ìèêèòè Õðóùîâà, ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á)Ó, ñòàëà îäíî÷àñíî ðåіíòå-
ãðàöіÿ, òîáòî âіäíîâëåííÿ öіëіñíîñòі òåðèòîðіé äîâîєííîї Óêðàїíñüêîї
ÐÑÐ, і âëàñíå іíòåãðàöіÿ, òîáòî âêëþ÷åííÿ äî її ñêëàäó íîâèõ òåðèòîðіé, 
ÿêèõ íå âñòèãëà äî âіéíè ïîâíîþ ìіðîþ çà÷åïèòè ðàäÿíіçàöіÿ. Öå âèÿâè-
ëîñÿ òðèâàëèì і âàæêèì çàâäàííÿì, îñîáëèâî ÷åðåç òå, ùî óêðàїíñüêèé 
íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ çà ðîêè âіéíè ñóòòєâî âèðіñ. Íіìåöüêà îêóïà-
öіÿ âіääіëèëà Óêðàїíó âіä Ðîñії ÿê ïîëіòè÷íî, òàê і ñâіòîãëÿäíî, áî âèâåëà 
її íà êіëüêà ðîêіâ ç-ïіä âïëèâó ðàäÿíñüêîї іäåîëîãії òà ïðîïàãàíäè.

Îñíîâó íàñèëüñòâà, ÿêå áóëî ñóòíіñòþ ñòàëіíñüêîãî ðåæèìó, ñòàíîâèëè
íåíàâèñòü і âîðîæіñòü. Ç îñåíі 1943 ð. ðàäÿíñüêà іäåîëîãі÷íà ñè ñòåìà ïî-
÷àëà ôîðìóâàòè ïîíÿòòÿ «çðàäè», ÿêà íà÷åáòî ìàñîâî âіäáóëàñÿ íà îêóïî-
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âàíèõ òåðèòîðіÿõ. Ðàìêè ïàì’ÿòі
âèáóäîâóâàëè òàêèì ÷èíîì, ùîá ïå-
ðåáóâàííÿ íà òåðèòîðіÿõ, çàéíÿòèõ
âîðîãîì, ïîâ’ÿçóâà ëîñÿ ç î÷іêóâàí-
íÿì âèçâîëåííÿ і âіä÷óòòÿì ïðî-
âèíè. «Ïðàâèëüíîþ» іñòîðієþ
îêóïàöії ñòàâàëà òàêà, ÿêà íàãîëî-
øóâàëà ñìåðòü, æåðòâè, íàñèëüñòâî,
ñïðîòèâ, àëå àæ íіÿê íå ïîâñÿêäåííå
âèæèâàííÿ. Åëåìåíòàìè äîçâîëå-
íîãî ïðèãàäóâàííÿ áóëè ïîíÿòòÿ єä-
íîñòі («âñі ÿê îäèí») і ñòðàæäàííÿ.
Öå ñòîñóâàëîñÿ ÿê îêðåìèõ ëþäåé,
òàê і öіëèõ ñóñïіëüíèõ ãðóï і íàâіòü 
íàðîäіâ.

Áіëüøîâèöüêà âëàäà âèêîðèñòàëà
âіéíó äëÿ ëіêâіäàöії áàãàòîåòíі÷íèõ
ðåãіîíіâ. Ïіñëÿ ïî÷àòêó íіìåöüêî-
ðàäÿíñüêîї âіéíè íàñàìïåðåä ðåïðå-
ñóâàëè íіìöіâ, ÿêі æèëè â ÑÐÑÐ.
Øâèäêèé íàñòóï íіìåöüêèõ âіéñüê

íå äàâ çìîãó ïðîâåñòè ìàñîâó äåïîðòàöіþ, áóëî ïåðåìіùåíî â òèë ÷îëîâі-
êіâ ïðèçîâíîãî âіêó. Âîñåíè 1941 ð. ç óêðàїíñüêîãî Ëіâîáåðåææÿ і Ïіâäíÿ
áóëî ôàêòè÷íî äåïîðòîâàíî äî Êàçàõñòàíó é Ñèáіðó 80 òèñ. (ç ïåðåäáà÷å-
íèõ äî âèñåëåííÿ 110 òèñ.), à ç Êðèìó – ïîíàä 60 òèñ. îñіá íіìåöüêîї íà-
öіîíàëüíîñòі òà ÷ëåíіâ їõíіõ ðîäèí. Ïіñëÿ âèãíàííÿ ç Êðèìó íàöèñòіâ ó
1944 ð. â Îìñüêó îáëàñòü áóëî âèñëàíî ùå êіëüêà òèñÿ÷ íіìöіâ. Íà ïî-
÷àòêó 1942 ð. ç Êåð÷і äî Êàçàõñòàíó âèñëàëè ãðîìàäó іòàëіéöіâ. «Åòíі÷íà
÷èñòêà» іòàëіéñüêîї ãðîìàäè â ðåãіîíі âіäáóëàñÿ ïіñëÿ Êåð÷åíñüêî-Ôåîäî-
ñіéñüêîї äåñàíòíîї îïåðàöії.

18–20 òðàâíÿ 1944 ð. ç Êðèìó âèñëàíî êðèìñüêèõ òàòàð. Îôіöіéíîþ
ïðè÷èíîþ áóëî çâèíóâà÷åííÿ âñüîãî íàðîäó â ñïіâ ïðàöі ç Òðåòіì ðåéõîì.
Äåïîðòîâàíèì âіäâîäèëè âіä êіëüêîõ õâèëèí äî ïіâãîäèíè íà çáîðè, ïіñëÿ
÷îãî íà âàíòàæіâêàõ âåçëè äî çàëіçíè÷íèõ ñòàíöіé. Çâіäòè âіäïðàâëÿëè äî

ìіñöü çàñëàííÿ. Áіëüøіñòü äåïîðòîâàíèõ âèâåçåíî äî
Óçáåêèñòàíó é Êàçàõñòàíó. Áàãàòî ëþäåé ïîìåðëî â
äîðîçі. Çãіäíî ç îôіöіéíèìè äàíèìè äåïîðòîâàíî äî
ñïåöïîñåëåíü 183 òèñ. êðèìñüêèõ òàòàð (áåç óðàõó-
âàííÿ òèñÿ÷ іíøèõ, ÿêі îïèíèëèñÿ â òàáîðàõ). Çà òà-
êèì ñàìèì çâèíóâà÷åííÿì óïðîäîâæ êіëüêîõ
÷åðâíåâèõ äíіâ 1944 ð. îðãàíè ÍÊÂÑ âèñåëèëè ç Êðèìó
íà ñïåöïîñåëåííÿ â Êàçàõñòàí, íà Óðàë, ó Áàøêèðіþ,
äî Ñèáіðó 16 òèñ. ãðåêіâ, 10 òèñ. âіðìåí і 12 òèñ. áîë-
ãàð. Äåïîðòîâàíèì äàâàëè ëі÷åíі ãîäèíè äëÿ çáîðіâ,
òðàíñïîðòóâàëè â ïåðåïîâíåíèõ òîâàðíèõ âàãîíàõ, â
óìîâàõ àíòèñàíіòàðії é ãîëîäó. Íà çóïèíêàõ ç âàãîíіâ
âèêèäàëè òіëà ïîìåðëèõ. Íà ìіñöі âèñèëêè ëþäåé íå
çàáåçïå÷óâàëè íåîáõіäíèìè óìîâàìè äëÿ æèòòÿ. Äî
âåñíè 1945 ð. ïîìåðëî áëèçüêî 20 % îñіá, ÿêèõ äåïîð-
òóâàëè ç Êðèìó. Ïåðåñåëåíöі íå ìîãëè áåç äîçâîëó âè-
їæäæàòè çà ìåæі ðàéîíó âèñèëêè, áóëè çîáîâ’ÿçàíі
ùîìіñÿöÿ ðåєñòðóâàòèñÿ â êîìåíäàòóðі.

Депортація кримських татар.
Травень 1944 р.

Льотчик Амет-Хан
Султан, 

національний герой
кримсько-

татарського народу
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Погляд історика
Отож, чи є різниця між геноцидом Гітлера… і масовими депортаціями народів 

Сталіна? Чи правомірно сталінські акції проти народів відносити до геноциду?
Невибаглива нацистська ідеологія цинічно і відверто пропагувала принципи не-

нависті до окремих народів і груп – євреїв, циган, слов’ян, комуністів, поставивши 
на чільне світу фігуру істинного арійця – «біляву бестію», вище і найдосконаліше 
досягнення людства. Ті, хто відрізнявся від цього прекрасного ідеалу, знищувалися 
нацистами без найменших докорів сумління і душевних мук…

Сталінська ідеологія була набагато більш витонченою. Не було народів більш 
щасливих, ніж радянські, не було Конституції більш демократичної, ніж сталінська…

Демократія по-сталінськи пропагувала принцип інтернаціоналізму і рівність всіх 
народів. Але це зовсім не заважало сталінському режиму прирікати деякі з них на 
погибель. У Сталіна не було необхідності вибудовувати ієрархію цінності людського 
життя залежно від національних та інших ідентифікаційних ознак, бо в системі, по-
будованій Сталіним, ні конкретна людина, ні народ рівно нічого не важили. Все було 
підпорядковане інтересам Держави…

Хоча обидва диктатори переслідували однакову мету – світове панування, у 
Сталіна, для здійснення своєї ідеї-фікс – побудови Великої держави, не було необ-
хідності оформляти свої задуми в форму безглуздих расистських обґрунтувань. У 
створюваній Сталіним імперії від Тихого океану до берегів Атлантики кримські та-
тари і ще з десяток інших народів були віднесені до розряду «неблагонадійних».
Бекірова Г. Депортація кримських татар як геноцид // Сучасні дискусії про Другу світову війну: 
Збірник наукових статей та виступів українських і зарубіжних істориків / упоряд. та редагув. 

матеріалів Я. Грицак, П. Кендзьор, С. Турканик. Львів, 2012. С. 104–105.

Запитання і завдання
1. Опишіть і проаналізуйте процес відновлення комуністичного режиму в Україні 

в 1943–1944 рр. 
2. Поміркуйте про декларовані й справжні причини депортацій з південної України 

і Криму татар, німців, італійців, болгар, греків і вірмен. Свої думки обґбб рунтуйте.ґ

5. Література та мистецтво воєнного часу: теми та герої
Ùå íàïåðåäîäíі âіéíè â êóëüòóðíîìó æèòòі ñâіòó, çîêðåìà ëіòåðàòóðі é 

ìèñòåöòâі, íà ïåðøèé ïëàí âèéøîâ ðåàëіñòè÷íèé íàïðÿì. Ñïîñòåðіãàþ÷è
íàáëèæåííÿ âіéíè, ïèñüìåííèêè âèñòóïàëè ïðîòè ìіëіòàðèçìó é íàöèçìó. 
Òàêèì, íàïðèêëàä, áóâ Ðîìåí Ðîëëàí ó Ôðàíöії. Ðÿòóþ÷èñü âіä ïåðåñëіäó-
âàíü, ÷àñòèíà ïèñüìåííèêіâ ïîêèäàëà íàöèñòñüêó Íіìå÷÷èíó. Âèїõàëè
Áåðòîëüä Áðåõò, áðàòè Òîìàñ і Ãåíðіõ Ìàíí, Ëіîí Ôåéõòâàíãåð, Åðіõ Ìà-
ðіÿ Ðåìàðê, Ñòåôàí Öâåéã. Àêòèâíî â ðîêè âіéíè âïëèâàëè íà æèòòÿ çà-
õіäíèõ ñóñïіëüñòâ òâîðè Åðíåñòà Õåìіíãâåÿ і Åðіõà Ìàðії Ðåìàðêà, 
íàéâèäàòíіøèõ ïðåäñòàâíèêіâ ëіòåðàòóðè «âòðà÷åíîãî ïîêîëіííÿ». Âîíè 
ïîêàçóâàëè єäíіñòü ïîäіé äâîõ ñâіòîâèõ âіéí. Ïðî íåáåçïåêó ôàøèçìó é 
ïîñòóïëèâіñòü çàõіäíèõ äåìîêðàòіé ïèñàâ íàïåðåäîäíі âіéíè ÷åñüêèé ïèñü-
ìåííèê Êàðåë ×àïåê. Çàáîðîíåíîþ â Ðåéõó áóëà òâîð÷іñòü ùå îäíîãî ïðåä-
ñòàâíèêà ÷åñüêîї ëіòåðàòóðè ßðîñëàâà Ãàøåêà. Éîãî «Ïðèãîäè áðàâîãî 
âîÿêà Øâåéêà», íàïèñàíі ùå â 1923 p., ó ãіòëåðіâñüêіé Íіìå÷÷èíі îãîëî-
øåíî «áіáëієþ ñàáîòàæó».

Âіéíà çóìîâèëà ïîÿâó õóäîæíіõ òâîðіâ ôіëîñîôñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ,
àâòîðè ÿêèõ ïðàãíóëè îñìèñëèòè ñóòíіñòü âçàєìèí ìіæ ëþäüìè é ñàìîї 
ëþäèíè. Ó 1943 ð. âèéøëà äðóêîì àëåãîðè÷íà ïîâіñòü-êàçêà «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» ôðàíöóçüêîãî ïèñüìåííèêà-ëüîò÷èêà Àíòóàíà äå Ñåíò-Åêçþïåðі
(çàãèíóâ ó 1944 ð.). Ó òâîðі éøëîñÿ ïðî òàêі âàæëèâі äëÿ ëþäèíè ïîíÿòòÿ, 



Розділ 6. Друга світова війна: перебіг і результати

286

ÿê æèòòÿ і ñìåðòü, ëþáîâ і âіäïîâіäàëüíіñòü, äðóæáà і âіðíіñòü. Äëÿ 
àìåðèêàíñüêîãî ïèñüìåííèêà Äæåðîìà Ñåëіíäæåðà âіéíà ñòàëà ïîøòîâõîì
äî ðîáîòè íàä ðîìàíîì «Ëîâåöü ó æèòі». Äëÿ öüîãî òâîðó âіí îáðàâ 
íàéåêñïðåñèâíіøó ç ìîæëèâèõ ëіòåðàòóðíèõ ôîðì – ñïîâіäü. Ó ðîìàíі
ïîðóøåíî ïèòàííÿ ïðî áðàê ëþäÿíîñòі, çàñèëëÿ â ñóñïіëüñòâі îáìàíó é 
ëèöåìіðñòâà. Âіéíà ïîçíà÷èëàñÿ íà òâîð÷îñòі іñïàíñüêîãî é ôðàíöóçüêîãî
õóäîæíèêà Ïàáëî Ïіêàññî, ÿêèé âèñòóïàâ íà áîöі ðóõó Îïîðó. Òâîðè 
ìèòöÿ öüîãî ïåðіîäó – ãîëîâè áèêіâ, ñòðàõіòòÿ âіéíè, áіëü і òðàãåäії, ÿêі 
âîíà íåñå. ×èìàëî íàðîäæåíèõ ó âіéíó òâîðіâ ñïðàâèëè іñòîòíèé âïëèâ íà 
ñâіòîâó êóëüòóðó äðóãîї ïîëîâèíè ÕÕ ñò.

Ïåðåä óêðàїíñüêèìè ìèòöÿìè é ëіòåðàòîðàìè ñòîÿëè íå ìåíø ñêëàäíі 
âèêëèêè. Ç ïî÷àòêîì íіìåöüêî-ðàäÿíñüêîї âіéíè áіëüøіñòü óêðàїíñüêèõ 
ïîåòіâ, ïèñüìåííèêіâ, ìèòöіâ, íàóêîâöіâ åâàêóéîâàëè íà ñõіä. Ñïіëêà ðà-
äÿíñüêèõ ïèñüìåííèêіâ Óêðàїíè, à òàêîæ äåÿêі ðåäàêöії áóëè â Óôі. Òàì 
âèäàâàëè òèæíåâèê «Ëіòåðàòóðà і ìèñòåöòâî», ó 1943 ð. âіäíîâëåíî âè-
ïóñê æóðíàëіâ «Óêðàїíà» і «Ïåðåöü». Âіéíà âèêëèêàëà íîâі òåìè â ëіòå-
ðàòóðі é ìèñòåöòâі, àêòóàëіçóâàëà óêðàїíñüêèé ïàòðіîòèçì. Íàáóëè 
ïîïóëÿðíîñòі ñàòèðà é ïîåçіÿ. Ó ðîêè âіéíè âåëèêèìè òèðàæàìè âèéøëè 
òâîðè óêðàїíñüêèõ êëàñèêіâ, çîêðåìà â 1943 ð. ïåðåâèäàíî Øåâ÷åíêіâ 
«Êîáçàð». Íàâіòü ó âіéíó, êîëè ïî÷óòòÿ ãðàíè÷íî ñïðîùóâàëèñÿ, à ìèñ-
òåöüêó ïðàöþ ïðèðіâíþâàëè äî ñîëäàòñüêîї, íàðîäæóâàëèñÿ çíà÷íі âè-
òâîðè êóëüòóðè: Âîëîäèìèð Ñîñþðà íàïèñàâ âіðø «Ëþáіòü Óêðàїíó»,
Àíäðіé Ìàëèøêî ñòâîðèâ ïîåòè÷íèé öèêë «Óêðàїíî ìîÿ!», à Ìàêñèì 
Ðèëüñüêèé ïî÷àâ ïîåòè÷íó «Ìàíäðіâêó â ìîëîäіñòü». Ó âіéíó âèçðіëè 
ñïîâ   íåíі ïàòðіîòèçìó òâîðè Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà – êіíîïîâіñòü «Óêðàїíà 
â îãíі» òà ï’єñà «Íàùàäêè çàïîðîæöіâ».

Ïèñüìåííèêè, ÿêі çàëèøèëèñÿ íà îêóïîâàíèõ íіìöÿìè òåðèòîðіÿõ, òàê 
ñàìî ââàæàëè, ùî ñïіâïðàöÿ ç íîâîþ âëàäîþ îñëàáèòü òèñê íà íàöіîíàëüíó 
êóëüòóðó, íàìàãàëèñÿ íàëàãîäèòè âèäàâíè÷ó äіÿëüíіñòü, îæèâèòè ëіòåðà-
òóðíå æèòòÿ. Îäíàê öі íàäії íå âèïðàâäàëèñÿ. Òàê, ó Êèєâі áóëî çàêðèòî 
ãàçåòó «Óêðàїíñüêå ñëîâî» і òèæíåâèê «Ëіòàâðè», à їõíіõ îðãàíіçàòîðіâ,
÷ëåíіâ ÎÓÍ, ïîåòåñó Îëåíó Òåëіãó é ïîåòà Іâàíà Іðëÿâñüêîãî ñòðà÷åíî. Íå
óíèêíóâ àðåøòó é ñìåðòі â íіìåöüêîìó êîíöòàáîðі Îëåã Îëüæè÷ (Êàí-
äèáà), îäèí ç îóíіâñüêèõ êåðіâíèêіâ, òàëàíîâèòèé ïîåò. Íå ñïðàâäèëèñÿ 
ñïîäіâàííÿ і íà ïîñëàáëåííÿ ñòàëіíñüêîãî ðåæèìó. Ïàòðіîòèçì, ÿêèé çíàé-
øîâ ó ðîêè âіéíè ïðîñòіð äëÿ ìèñòåöüêîãî é ëіòåðàòóðíîãî âèÿâó, áóëî äî-

Олег Ольжич Олександр Довженко Олена Теліга із чоловіком
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çâîëåíî òіëüêè â ðîñіéñüêîìó âàðіàíòі. Çà âèñëîâîì ôіëîñîôà Ìèðîñëàâà 
Ïîïîâè÷à, «ÑÐÑÐ іäåîëîãі÷íî é ïîëіòè÷íî ñòàâàâ Âåëèêîþ Ðîñієþ». Â 
îñòàííі ðîêè âіéíè ðàäÿíñüêà ïðîïàãàíäà ïî÷àëà âèðіçíÿòè іñòîðè÷íó 
ñïіëüíіñòü óêðàїíñüêîãî é ðîñіéñüêîãî íàðîäіâ, ïðè÷îìó ðîñіéñüêèé íàðîä 
ó öèõ ñòîñóíêàõ íåçìіííî âèñòóïàâ ó ðîëі ñòàðøîãî áðàòà. Ïåðøèì ç óêðà-
їíñüêèõ ìèòöіâ (óæå â 1944 ð.) çàçíàâ çâèíóâà÷åíü çà íàöіîíàëüíèé ïàòðі-
îòèçì Îëåêñàíäð Äîâæåíêî.

Ðàäÿíñüêèì ìóçè÷íèì ñèìâîëîì íåçëàìíîñòі ó âіéíі ñòàëà ñèìôîíіÿ 
№ 7 («Ëåíіíãðàäñüêà») Äìèòðà Øîñòàêîâè÷à. Â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі 
íàéіíòåíñèâíіøå â ÷àñі âіéíè ðîçâèâàëàñÿ ãðàôіêà – àãіòàöіéíèé ïëàêàò і 
ñàòèðè÷íèé ìàëþíîê. Âîíè áóëè çâåðíåíі íå ëèøå äî ôðîíòó, à é äî 
òèëó   – çàêëèêàëè áèòè âîðîãà, çìіöíþâàòè âіéñüêî, ïðàöþâàòè íå ïîêëà-
äàþ÷è ðóê. Áóëî ñòâîðåíî äåñÿòêè ôðîíòîâèõ òåàòðàëüíèõ êîëåêòèâіâ, àí-
ñàìáëіâ, àðòèñòè÷íèõ áðèãàä. Óêðàїíñüêі êіíîìèòöі ïðàöþâàëè íàä 
àãіòàöіéíèìè ïàòðіîòè÷íèìè õóäîæíіìè ôіëüìàìè, à òàêîæ íàä ñòâîðåí-
íÿì ôðîíòîâèõ äîêóìåíòàëüíèõ êіíîæóðíàëіâ, êіíîõðîíіê. Íàéêðàùі êі-
íîäîêóìåíòàëüíі òâîðè Î. Äîâæåíêà òîãî ÷àñó – «Áèòâà çà íàøó Ðàäÿíñüêó 
Óêðàїíó» (1943 ð.) і «Ïåðåìîãà íà Ïðàâîáåðåæíіé Óêðàїíі» (1945 ð.). Áà-
ãàòî óêðàїíñüêèõ ìèòöіâ, ïîåòіâ і ïèñüìåííèêіâ âîþâàëî íà ôðîíòàõ ó 
ñêëàäі ×åðâîíîї àðìії. Òàê ñàìî ÷èìàëî äіÿ÷іâ êóëüòóðè, ÿêі îïèíèëèñÿ â 
ãіòëåðіâñüêîìó òèëó, áîðîëèñÿ ïðîòè îêóïàíòіâ ÿê ó ñêëàäі ðàäÿíñüêèõ
ïàðòèçàíñüêèõ çàãîíіâ і ïіäïіëüíèõ îðãàíіçàöіé, òàê і îóíіâñüêèõ.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте літературу й мистецтво воєнного часу. Які теми порушували в 

той час письменники, поети, художники, музиканти?
2. Підготуйте повідомлення про Довженкову кіноповість «Україна в огні», зокрема про 

обставини її створення і політичний відгомін.

З   
   

1. Схарактеризуйте економічне й суспільне життя України (і загалом Європи) під час 
Другої світової війни. Поміркуйте про наслідки війни для українського суспільства.

2. Прокоментуйте думку історика: «Сталін переміщував населення не для того, щоб 
сподобатися націоналістам, а щоб побороти націоналізм і посилити свій контроль 
над кордонами» (С. Плохій).

3. «Мир не виглядає безпечним, коли на нього кидає тінь атомна бомба» (А. Ліндгрен). 
Чи погоджуєтеся ви із цим щоденниковим записом письменниці кінця 1945 р.?

Особа в історії   
Çóçàííà Ãіí÷àíêà (Ñàðà Ïîëіíà Ãіíöáóðґ) (1917–1944) –
єâðåéñüêà ïîåòêà, æèòòÿ ÿêîї áóëî ïîâ’ÿçàíå ç ïîëüñüêîþ
òà óêðàїíñüêîþ êóëüòóðàìè. Íàðîäèëàñÿ â Êèєâі, äèòèí-
ñòâî ïðîâåëà â Ðіâíîìó, çãîäîì íàâ÷àëàñÿ ó Âàðøàâñüêîìó
óíіâåðñèòåòі, à ïіä ÷àñ âіéíè íàìàãàëàñü âðÿòóâàòèñÿ ó
Ëüâîâі é Êðàêîâі. Íàéâіäîìіøèì її òâîðîì ñòàâ âіðø-
ïðîðîöòâî «Non omnis moriar» («Íå âñÿ óìðó»), íàïèñàíèé
ó Ëüâîâі çà äâà ðîêè äî ñìåðòі. Ó âіðøі ïîåòêà ç âіä÷óòòÿì íåâіäâîðîòíîñòі ñìåð-
òі çîáðàçèëà çíèêíåííÿ òîãî ìàëîãî ïðèâàòíîãî ñâіòó, ó ÿêîìó ìèíóëè ùàñëèâі 
ðîêè äèòèíñòâà і äå ïðîïàëè íå âòіëåíèìè âåëèêі ìðії ïðî ìàéáóòíє.
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Ðåêîìåíäîâàíî
Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè

Âèäàíî çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøòіâ.
Ïðîäàæ çàáîðîíåíî

Íà îáêëàäèíöі âìіùåíî ôîòî «Çà÷åêàé ìåíå, òàòó» (àâòîð Êëîä Ï. Äåòòëîôô;
Êàíàäà, 1 æîâòíÿ 1940 ð.) òà Óêðàїíñüêèõ ñі÷îâèõ ñòðіëüöіâ ïîáëèçó Çîëîòîї
Ëèïè (6 âåðåñíÿ 1916 ð.), ðåïðîäóêöіþ ìàëþíêà Ãðèãîðіÿ Ìàëàêîâà, à òàêîæ
ôðàãìåíòè ëèñòіâ îñòàðáàéòåðà ç Äåðæàâíîãî àðõіâó Êèїâñüêîї îáëàñòі òà âіéñüêî-
âîãî ëüîò÷èêà Ìèõàéëà Іëü÷åíêà ç àðõіâó Ìóçåþ áîéîâîї ñëàâè Ãîëîâóðіâñüêîї 
ÇÎØ І–ІІІ ñò. Áîðèñïіëüñüêîãî ðàéîíó Êèїâñüêîї îáëàñòі, çà íàäàííÿ ÿêèõ âèñëîâ-
ëþєìî ïîäÿêó êàíä. іñò. íàóê Ìàðèíі Áàðèøïîëåöü.
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