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УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ 
ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЕРЕДИНИ ХІХ СТ. 

 
УДК 94(477) 

Любов Стромилюк  
ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ СЮЖЕТ В ОЛІЙНИХ РОЗПИСАХ ХVІІІ 

СТ. СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ: ПРОБЛЕМА АТРИБУЦІЇ 
Автором розглянуто олійні розписи Софійського собору 

в Києві, що датуються ХVІІІ ст. Зазначено аналогії в окремих 
київських пам’ятках цього періоду. Атрибутовано олійну 
композицію ХVІІІ ст. «Зцілення розслабленого біля Овечої 
купелі». 

Ключові слова: українське бароко, Софійський собор, 
олійний живопис, іконопис, київська художня школа. 
 

Софійський собор – всесвітньо відома пам’ятка 
давньоруської архітектури та монументального живопису, 
закладена у першій половині ХІ ст. Одна з особливостей собору 
– унікальне поєднання мозаїчного та фрескового стінопису, 
наявність клейового живопису ХVІІ й олійного живопису ХVІІІ і 
ХІХ ст. 

Архітектурно-художній вигляд Софії Київської на початку 
ХVІІІ ст. зазнав значних змін та доповнень, хоча композиційні 
принципи наслідували першопочаткові декорації собору. З точки 
зору іконографії у ХVІІІ ст. було частково продовжено декілька 
сюжетних ліній декору ХІ ст. Але за своєю ідейно-тематичною 
спрямованістю та широті узагальнень нова система розписів у 
повній мірі віддзеркалила народження нового світосприйняття, 
властивого новій епосі. 

Хори Софійського собору було розписано за митрополита 
Арсенія Могилянського, між 1757 та 1770 роками [3, с. 37, 45; 4, 
с. 32], а олійні розписи південно-західної частини хорів 
«…являють собою пізніший етап в оздобленні собору» [4, с. 32]. 

У другій половині XX ст. було переглянуто загальне 
ставлення до епохи українського бароко. Основні аспекти 
питання висвітлені у дослідженнях Г.Логвина, Ф.Уманцева, 
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П.Жолтовського, П.Білецького, Л.Міляєвої, А.Кондратюк [2, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Л.Міляєва зауважує, що окремі декоративні елементи 
Софійського собору, що з’явилися тут ще у XVII ст. можна 
пов’язати з італійцем Октавіано Манчіні та відновлювальними 
роботами, котрі зініціював київський митрополит Петро Могила. 
Він нібито запросив Манчіні до Києва насамперед для 
реставрації собору св. Софії. За Петра Могили у східній частині 
колишньої північної зовнішньої галереї з’явилися розписи на 
тему богородичного Акафісту. Ця тематика була популярною у 
цій частині собору і впродовж ХVІІІ ст. [11, с. 161-171]. 

На межі ХVІІ – ХVІІІ ст. потиньковані і побілені стіни храму 
були підготовлені до нового розпису, саме їх у 1701 р. бачив 
московський священик Іван Лук’янов. За митрополита Валаама 
Ясинського (1690 – 1707) були влаштовані у бічних галереях 
храми, у тому числі і у верхньому ярусі галереї з південного боку: 
приділ Вознесіння Господня, в ім'я Іоанна Богослова, в ім'я 
страстей Христових і в ім'я Андрія Первозванного. За часів 
митрополита Йоасафа Кроковського (1708 – 1718) на стінах 
центральної нави з’являється зображення Вселенських соборів. 
Хори Софійського собору, на переконання окремих дослідників, 
було розписано за митрополита Арсенія Могилянського (1757 – 
1770). А олійні розписи південно-західної частини хорів – 
пізніший етап в оздобленні собору. На думку Р.Фурман, олійні 
розписи у Софійському соборі могли з’явитися у: 1750-х рр.., 
можливо, в розписах собору та митрополичих покоях 
митрополита Т.Щербацького (1748 – 1757) брав участь Алімпій 
Галик; 1760-х рр. – 1773 р., ймовірно, що окремі розписи 
належать ієромонаху Самуїлу, Марку Печерському, попові 
Миколаю з Михайлівського монастиря [14, с. 80-86; 15, с. 15-17]. 

У Києві впродовж всього XVIII ст. існували такі іконописні 
майстерні: у Києво-Печерській лаврі, при Києво-Могилянській 
академії (художники-самоучки), при Софійському та Троїцькому 
Лікарняному монастирях, при літній резиденції митрополита на 
Кудрявці. Крім того, міський магістрат мав художників для 
власних потреб, іконописні майстерні ремісничо-цехового 
характеру знаходились на Подолі. Однак серед перерахованих 
іконописних майстерень головна роль належала іконописній 
школі Києво-Печерської Лаври. На думку більшості 
мистецтвознавців, кардинальна реформа системи навчання в 
київській малярні Лаври відбулася наприкінці ХVІІ ст., коли до 
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Києва прибув Антоній (Олександр) Тарасевич, який привіз з 
собою аугсбурзькі видання з гравюрами, так звані «Абецадло», 
або Kunstbuch’и. Перша третина ХVІІІ ст. для київської школи 
монументального живопису була періодом розквіту; у творчих 
задумах її майстрів панували єдині естетичні принципи. 

«Кафедральна Києво-Софійська малярня» була другим 
художнім центром у Києві. Вона утримувалась на кошти 
кафедрального монастиря і виконувала монастирські 
замовлення: настінні розписи в інтер’єрі та на фасадах, у покоях 
митрополита, подарункові ікони та інші «малярські штуки». 
Склад Софійської малярської майстерні був мінливий і постійно 
поповнювався як майстрами, так і учнями з інших монастирів 
Києва та України. Майстерню свого часу очолювали: Алімпій 
Галик, ієромонахи Арсеній, Ігнатій, Самуїл. Більшість учнів 
майстерні були з числа поповичів, котрі не потрапили до 
Духовної академії, а служба при кафедральному монастирі 
давала можливість отримати місця диякона чи священика.  

П.Жолтовський один з перших розглянув фрагментарно 
збережені барокові розписи Софії Київської та відзначив їхню 
тематичну і стилістичну близькість до стінопису Троїцької 
надбрамної церкви. На думку дослідників, сюжети окремих 
розписів Софійського собору ХVІІІ ст. нагадують ансамбль 
Троїцької надбрамної церкви з Києво-Печерської лаври, близькі 
за зразками до гравірованих ілюстрацій Біблії Піскатора (1650 
або 1674 р.), Біблії Христофора Вайгеля (1695 р.). 

Створення нового стінописного ансамблю Софії Київської 
відобразило інтереси й уподобання нових замовників. 
Стінописний ансамбль ХVІІІ ст. проіснував до реставраційних 
робіт середини ХІХ ст. Після створення музею-заповідника (1934 
р.) розпочалася наукова реставрація живопису. Однак стан 
збереження живопису ХVІІІ ст., як правило, є незадовільний, 
більшість зображень фрагментовані, їх сюжети прочитати досить 
складно; написи, що супроводжували композиції та зображення і 
розташовувалися як на фоні, так і на розгранці, у переважній 
більшості, на жаль, втрачені. Саме вони могли б слугувати 
ключем до інтерпретації окремих сюжетів при визначенні із 
загальної кількості ілюстрацій. 

Полегшує питання атрибутації і пошук аналогій у 
західноєвропейському мистецтві ХVІІІ ст. Зокрема, завдяки 
такому методу нами було атрибутовано одну з композицій 
південно-західних хорів, яка спочатку визначалась як 



Історія України: сучасні виклики 

http://academia.in.ua/ 

8 
«Воскресіння Лазаря» [4, с. 40, 41]. Однак композиція південно-
західних хорів розповідає про іншу євангельську подію: зцілення 
розслабленого біля Овечої купелі (біля Віфезди). 

Подібний сюжет можна побачити у роботах художників 
XVIІI – ХІХ ст.: Франческо Дзюньо (Цуньо) ((1709 – 1787) розпис 
церкви Санта-Марія-дельї-Анджелі на о. Мурано, Джакомо 
Пальма («Зцілення розслабленого», 1592 р.), Бартоломео 
Мурільо («Зцілення розслабленого при Овечій купелі», 1667 – 
1670), Вільям Хогарт («Бассейн біля Віфезди». Госпіталь св. 
Варфоломія, 1736 р.), М.Бруні («Зцілення розслабленого біля 
Овечої купелі», 1885 р.), Я.Ф.Капков («Сходження Ангела на 
води купелі» 1845 р.), К.Блох («Зцілення розслабленого при 
Овечій купелі», 1880 р.), І.Ціонглинський («Овеча купель», 1985 
р.). Ідентична композиція – на гравюрі ХІХ ст.. «Исцеление 
раслабленого при Овчей купели» [16]. 

Багатофігурна композиція «Зцілення розслабленого» 
знаходиться у південно-західній частині хорів, це – другий з 
півдня компартимент, віконна ніша, північна поверхня, середня 
композиція. На першому плані, у правій частині композиції, 
зображено Ісуса Христа та розслабленого, у лівій частині 
композиції. 

Христа зображено у повний зріст у тричетвертному 
повороті. Обличчя молоде, безбороде, кругле, обрамлене 
хвилястим темним (?) волоссям. Очі великі, світло-карі, широко 
розплющені. Брови коричневі, прямі. Ніс великий з м’ясистим, 
опущеним донизу кінчиком. Рот невеликий, рожевий, правильної 
форми. Навколо голови зображено сяяння. 

На Ісусові червоний хітон із довгими широкими рукавами. 
Темно-синій плащ перекинутий через праве плече та оперізує 
стан. Правою рукою Христос притримує плащ (? – зображення 
руки від ліктя до кисті не збереглося). Ліва рука Христа витягнута 
вперед. 

Босу ступню правої ноги зображено у профіль. 
Зображення лівої ноги не збереглося через пошкодження 
фарбового шару. 

У лівій частині композиції зображено розслабленого. 
Зображення сильно пошкоджено, збереглося тільки від голови 
до пояса. Розслаблений напівлежить на носилках (? – 
зображення носилок не збереглося через сильне пошкодження 
фарбового шару), поруч із лавою. Зображення обличчя не 
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збереглося. Можливо, воно було звернено у бік Христа. Борода 
сива, напівкруглої форми.  

Розслаблений одягнутий у сірий хітон. Руки зігнуті у ліктях, 
кисті рук звернені до Христа. Поруч із носилками зображено два 
костилі (палиці?).  

На другому плані зображено приміщення, розділене 
п’ятьма арками. За арками видно круглі віконні отвори. 

Вгорі зображено ангела (фарбовий шар сильно 
пошкоджено, видно тільки обриси фігури). 

У нижній частині зображено басейн із водою. 
Над композицією знаходився напис, він сильно 

пошкоджений. У верхньому рядку, вірогідно, перша (червона) 
літера не збереглася. Далі читаємо: «ОСВЬЩАИМЪ 
СТРАЖДУЩИМ…» наступні слова не читаються. У нижньому 
рядку першу (червону) літеру сильно пошкоджено, далі – 
«ЖИВОТВОРЯЩІИ ХРІСТУ…», наступні слова не читаються. 
Напевне можна сказати, що це не рядки з Євангелія від Іоанна 
(гл. 5), де описується зцілення розслабленого біля Овечої купелі. 
Можливо, це цитата з якогось релігійного твору ХVІІІ ст. 

Найцікавіше у обох розповідях не диво саме по собі, а 
суперечки, що розгорнулися довкола Христа, Його вчення і 
влади, дарованої Йому. Саме це викликало найбільше обурення 
у противників Ісуса. 

У Євангелії Христос двічі зцілює паралізовану людину: у 
четверту неділю після Пасхи і в дні Великого Посту. Ці два дива 
по-різному розповідають євангелісти Іоан і Марк. Події одного з 
них відбуваються біля купальні Віфезда, яка знаходилась з 
північного боку Єрусалимського храму [1, с. 595-596]. Інша 
розповідь дивує тим, що хворий проникає у дім не через двері, а 
через отвір у даху. 

У назві «Овеча купіль», біля «овечих воріт» святі отці 
вбачали вказівку на те, що Христос і є «дверима для овець». 
Чимало богословів вважають розповідь алегорією [1, с. 595-596]. 
Вони вважають, що людина і все оточення символізують дещо 
інакше. Людина символізує народ Ізраїлю. П’ять критих ходів – 
п’ять книг закону. У критих коридорах лежать хворі; закон міг 
показати людині її гріхи, але не міг їх виправити. Закон, подібно 
до критих ходів, захищав хвору душу, але не міг її зцілити. 38 
років символізують 38 років блукань іудеїв по пустелі, до того як 
вони дійшли до землі обітованої, або число століть, впродовж 
яких люди чекали приходу Месії. 
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Хвилювання, збурення води символізує хрещення. 

Можливо, у ранньохристиянський період, людина, яка вставала 
із води після хрещення, часто зображувалася із ношами за 
спиною. 

Зцілення відбулося у суботу і ортодоксальні іудеї 
засуджували цей вчинок Христа, адже закон забороняв будь-яку 
роботу у суботу. Однак християнське вчення говорить, що 
людині потрібно завжди допомогти у біді і в нужді, що немає 
важливішого завдання, ніж полегшити комусь страждання і горе, 
що християнське співчуття повинно бути схожим на Боже – 
постійним, неперервним; будь-яка інша робота має бути 
відкладена на потім, але не співчуття і допомога страждаючим. 

Богослови вважають, що Сила Божа не звільняє людину 
від необхідності власних зусиль, адже дива відбуваються там де 
бажання і Сила Божа діють разом. Сила Христова дає 
можливість перемогти те, що раніше перемагало людину. 

Наукова реставрація композиції і усього живопису 
південно-західної частини хорів проводилась у 1950-ті роки. У 
ході реставрації живопис ХVІІІ ст. був очищений від забруднень, 
закріплений у місцях відлущення. Роботи проводились 
художниками-реставраторами під керівництвом Л.Калініченка, 
О.Плющ, Є. Мамолата. Повторна реставрація проводилась у 
1980-ті роки під керівництвом П. Редька та А. Остапчука [17]. 

Вивчення картограм живопису, реставраційних звітів, 
натурне дослідження стінопису та пошук аналогій дозволять 
атрибутувати й інші композиції ХVІІІ ст. Софії Київської.  
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Lyubov Stromyliuk  
EVANGELICAL STORY IN OIL PAINTINGS OF THE 18TH 
CENTURY CATHEDRAL OF ST. SOPHIA: THE PROBLEM 

OF ATTRIBUTION 
An author is consider the oily painting of the Sofia cathedral in 

Kyiv, that dated 18 ages analogies are Marked in separate Kievan 
sights of this period. An oil composition been determined 18th 
century «The Pool of Bethesda». 

Key words: Ukrainian baroque, Cathedral of St. Sophia, oily 
painting, icon-painting, Kievan artistic school. 

 
УДК 94(477) 

Володимир Брославський 
КОЛАБОРАЦІОНІЗМ МІСЦЕВИХ ЕЛІТ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. НА ПРИКЛАДІ 
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

У статті аналізується завоювання Українських земель 
Російською імперією в другій половині XVIII ст. та 
колабораціонізм місцевих еліт в умовах окупації краю. 

Ключові слова: колабораціонізм, еліта, окупація, історія 
України. 
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Здавна людство живе за правилом сили: "хто сильніший, 

той правий". Але в чому полягає ця сила, коли пересікаються 
інтереси народів та держав. Вивчаючи історію зі шкільних 
підручників, учні дізнаються про відомих діячів, видатні події та 
ключові битви. Доволі часто приєднання цілого регіону зі своєю 
самобутньою культурою може описуватися одним-двома сухими 
абзацами. Хоча від цих малопомітних у підручнику подій часто 
мінялися долі сотень тисяч простих людей, а перед елітою 
поставала реальна загроза втратити своє панівне становище й 
зрівнятися в правах та багатстві зі своїми підданими. 

Спробуємо проаналізувати умови, які змусили значну 
частину еліти Правобережної України до співпраці або й 
державної зради, в період ІІ та ІІІ поділів Речі Посполитої.  

Російська імперія здавна виробила свою модель 
захоплення сусідньої території. На першій стадії російська армія 
терором та геноцидом місцевого населення добивалася 
попереднього контролю над регіоном та одразу ж пропонувала 
місцевій еліті співпрацю. Верхівці підкореного народу 
пропонувався пряник у вигляді збереження прав та майна, а 
доволі часто й матеріальну винагороду за зраду інтересів 
рідного народу. У випадку ж непокори застосовувався батіг: 
терор, арешт, конфіскація майна, примусове виселення та ін. 
Тому, як правило, місцева еліта погоджувалася на співпрацю з 
загарбником. А самі активні з них значно покращували своє 
матеріальне становище та входили до привілейованого стану 
Російської амперії. Процес інтеграції захоплених територій 
інколи розтягувався на десятиліття. Використовуючи метод 
"батога і пряника", імперії вдавалося не лише закріпитися на 
захопленій території, а й успішно інтегрувати її до складу імперії. 

Традиційно вважається, що Правобережна Україна була 
"приєднана" до Російської імперії у 1793 р. Проте, ще  8 грудня 
1792 р. на ім`я генерала М.Кречетникова було видано 
імператорський указ "Про розпорядження в польських областях 
зайнятих російськими військами". Ним наказувалося всіма 
можливими способами переконати місцеву польську 
адміністрацію принести присягу на вірність Російській імперії: 
грішми, обіцянками чинів і маєтків [56, 59–60]. Отже, до рішення 
про поділ Речі Посполитої, без оголошення війни, російській 
армії було наказано окупувати територію суверенної держави та 
спонукати до державної зради її держслужбовців та військових.  
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Прикладом такого зрадника є генерал-поручик 

А.Злотницький, якому торговицька конфедерація повеліла 
створити гусарську бригаду. Призначений комендантом 
Кам`янця, А.Злотницький прибув у місто 18 квітня 1793 р. А вже 
2 травня здав фортецю генералу Дерфельдену, який залишив 
його на старій посаді. В липні того ж року, А.Злотницький 
отримав чин генерал-поручика російської армії. 11 серпня, 
здавши командування над гарнізоном бригадиру Новікову, 
відправився у Санкт-Петербург. Перебуваючи у столиці 
Російської імперії, генерал-поручик добився у Катерини ІІ 
призначення йому пенсії. Відповідний указ імператриця 
підписала 9 грудня 1793 р. Замість платні, яку А.Злотницький 
отримував перебуваючи на посаді командира бригади, Катерина 
ІІ нагородила його пенсією у 3 тис. рублів з прибутків 
Брацлавської губернії. Її син імператор Павло І відзначив 
А.Злотницького орденом Олександра Невського та надав йому 
великий Радомишльський маєток [56, 152–153]. 

Фактично, ще в 1792 р. майже все Правобережжя було 
окуповане російськими військами, а залишки польських загонів 
або були розформовані, або перейшли на службу Російській 
імперії. Юридичне оформлення загарбаних Росією територій 
відбувалося згодом. Згідно з іменним розпорядженням М. 
Кречетникову від 8 грудня 1792 р. російські війська мали зайняти 
домовлені з Пруссією та Австрією кордони, організувати митниці 
у Мінській, Брацлавській та Ізяславській губерніях.  

Ліквідувавши незалежність Речі Посполитої, російський 
уряд, як слушно відзначає Андреас Каппелер [42, 67], був 
змушений звернутися до досвіду польської шляхти і на 
регіональному рівні включити її в систему місцевих органів 
влади. Шляхті було надано більшість посад у губернських і 
повітових управах Правобережжя. З метою здобуття 
прихильності польських аристократів Правобережної України на 
шляхту було поширено Жалувану грамоту дворянству від 21 
квітня 1785 р., якою заборонялось без судового рішення 
привласнювати чужі маєтки чи розоряти їх. Водночас російський 
уряд залишив за шляхтою їх нерухомість та селян. Таке 
"приєднання" було корисним значній частині польської шляхти. 
Адже, як писав І.Я.Франко, вона при поділі Польщі не тільки не 
потерпіла, але навіть виграла, бо могла у своїх стосунках із 
селянством опертися на сильну російську адміністрацію, якої не 
було в старій Польщі [129, 118]. Одержавши нові чини, звання, 
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землю, нових кріпаків, більшість шляхти воліли не ризикувати 
своїм майном і зайняли вичікувальну позицію. Завдяки такій 
політиці російського царату дворянство Правобережної України 
поділилося на дві групи: проросійську, яка була вірною царату та 
пропольську, яка прагнула відновлення незалежності Речі 
Посполитої. 

З втратою незалежності Речі у 1795 р. численна збідніла й 
малоземельна шляхта в значній мірі втратила можливість 
військової та адміністративної кар`єри на Правобережній Україні. 
Оскільки царат сприяв її кар`єрному росту лише у внутрішніх 
"великоросійських" губерніях. Середній земельній шляхті в 
основному вдалось зберегти свої економічні позиції, проте вона 
втратила свій політичний вплив. Відносно магнатів російський 
уряд взяв курс на залучення їх до служби імперії. Завдяки чому 
останні найменше постраждали, а то й виграли від приєднання 
краю до Російської імперії. 

Приєднання до Російської імперії території Речі 
Посполитої, із населенням понад 7 млн. чоловік, призвело до 
виникнення у царського уряду нових проблем. Навіть значний 
досвід експансійної політики імперії не міг гарантувати 
безболісного включення нових земель. Хоча приєднання до 
Російської імперії таких значних територій перетворило її у 
наймогутнішу сухопутну країну Європи, проте за словами 
великого французького просвітителя Ж.-Ж. Руссо, Польщу було 
легше ковтнути, ніж перетравити [43, 60]. Перед імперією 
Романових постала практична необхідність забезпечити 
стабільність свого правління на цих землях та збільшити 
джерела наповнення бюджету. 

19 квітня 1794 р., Катерина ІІ підписала на ім`я київського 
генерал-губернатора Т.Тутолміна ще один іменний указ "Про 
взяття в секвестр та конфіскацію маєтків, учасників повстання й 
прийняття інших заходів для запобігання заворушень у краї". 
Ним російський уряд визнав, що неможливо лише силою зброї 
викорінити спосіб мислення нових підданих [56, 156–158] 

Одночасно влада почанала тиснути на тих 
землевласників, які не бажали присягати на вірність Російській 
імперії. До їх числа попадали, як особи, що не бажали присягати 
з політичних міркувань, так і ті, які мали більшу власність у іншій 
країні. Обидві ці категорії змушені були робити вибір, або стати 
російськими підданими і зберегти свою нерухому власність, або 
ж її терміново продавати. Власники-шляхтичі, які не бажали 
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присягати, втрачали право на володіння та успадкування маєтків 
і були зобов`язані виїхати за межі імперії [58, 11].  

Не бажаючи втрачати маєтки, більшість власників 
підкорилася новій владі, яка як імператорську милість дарувала 
їм те, що було відібрано насильно і чим вони раніше володіли 
спадково. 

У мемуарах Я.Охотського [60, 30–36] зустрічаємо спогади 
про те, що частина шляхтичів, завдяки особистим зв`язкам з 
вищими російськими офіцерами, просила прощення і милості у 
російських монархів [161]. Бажаючи посилити свої позиції на 
Правобережних землях і дворянство, заможних та впливових 
землевласників, зазвичай, прощали та повертали їм 
нерухомість.  

Такі дослідники, як В. Смолій [122, 161–163], В. Каппелер 
[42] відзначають неоднозначне ставлення імперського уряду до 
шляхти колишньої Речі Посполитої. Тим, хто, принаймні, ззовні 
не виказував свого незадоволення приєднанням до Російської 
імперії, або добровільно склав зброю гарантували 
недоторканість приватних володінь. Та частина шляхти, яка 
брала активну участь у повстаннях проти російської влади, 
відчула на собі карально-конфіскаційні заходи царату. 

Навіть після придушення повстання під керівництвом 
Костюшка, польська шляхта не бажала миритися з ліквідацією 
Речі Посполитої. Так, у 1796 р. шляхетські організації на 
Правобережжі проводили підготовку до нового виступу: велась 
агітаційна робота серед шляхти й селян, формувалися склади зі 
зброєю та військовим спорядженням. Яскравим прикладом був 
виявлений російською владою незаконний склад зброї шляхтича 
Трижицького із 800 рушниць та револьверів в с.Мовчан 
Ізяславської губернії. Арсенал графині Хоткевської у 
м.Чорнобилі налічував значну кількість рушниць і навіть три 
гармати. Власники цих арсеналів були покарані секвестр та 
конфіскацією майна [122, 172–173].  

Прихильність Павла І до поляків, крім повернення 
конфіскованих маєтків, ще виражалась у пожалуванні останнім 
нових на території колишньої Речі Посполитої. В основному, такі 
нагороди давали за старанну службу у ціло¬му чи виконання 
певного завдання, на зразок, відданість імператору чи державі. 
Не можна не погодитись із Ю.Рудаковою, що такі формулювання 
щодо поляків виглядають досить дивно [114, 105–106]. З цього 
приводу В.Семевський писав, що про призначення пожалування 
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нерідко просили особи, що не мали на те жодного права [120, 
186]. Як правило, такі пожалування свідчили про давні зв`язки 
колишніх польських урядов¬ців з російським двором. 

Одним з перших поляків, який отримав пожалування, став 
камергер імператора граф А.Ільїнський. Йому Павло І 19 
листопада 1796 р. надав у "вічне й спадкове воло¬діння" маєток 
у 2252 душі, в старостві Уланівському у Брацлавській губернії 
[30, 194]. 

Впродовж усього існування Російської імперії основу її 
внутрішньої політики становила релігійна терпимість до іновірців. 
Адже для царату важливою була не національність та 
віросповідання підданого, а лояльність до держави. На перший 
погляд, ця ж політика простежується й на Правобережжі. Проте 
значне переважання на Правобережжі польської й полонізованої 
шляхти та католицького духовенства змушувало імперський уряд 
діяти всупереч традиційній політиці. 

У політиці Російської імперії виразно простежується два 
різних підходи до католицької та уніатської церков. Наявність 
значної підтримки католицької церкви в особі вищих урядовців 
імперії, сусідніх монарших дворів та Ватикану змушували уряд 
до останньої ставитись обережно, не форсуючи подій. 
Відсутність відповідного "лобі" в уніатської та сприйняття її як 
відступницької росіянами зумовлювало проведення курсу на 
повну її ліквідацію.  

Землеволодіння та землекористування місцевої еліти, як 
світської так і духовної, перебувало у повній залежності від 
лояльності до імперського уряду. Першою ознакою такої 
лояльності було складання присяги на вірність Російській імперії.  

Вбачаючи у впливах католицької та уніатської церков 
загрозу цілісності імперії, російський уряд приступив до 
обмеження їхнього впливу на новоприєднаних землях. Внаслідок 
ряду заходів католицьке та уніатське духовенство почало 
втрачати свої економічні й політичні позиції. Указом від 13 квітня 
1793 р. на Правобережжі створено православну єпархію на чолі 
з В.Садовським [71]. 

Російська імперія взяла курс на перетверення 
священнослужителів на державних чиновників. Зокрема для 
утримання єпископів виділялися кошти у розмірі окладу в 6 тис. 
крб. на рік. Спершу такою "щедрістю" були забезпечені 
католицькі, а в 1804 р. – й уніатські єпископи. Зокрема, маєток 
Рашківської вірмено-католицького костелу у с.Каетанівка і 
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Чечельницького костелу слободи Чечельницька й Кравецька на 
Поділлі були передані в державне управління ще в 1795 р. 
Духовенство намагалося повернути втрачені маєтки й 
неодноразово зверталося до уряду з відповідними 
клопотаннями. Остаточне рішення цього питання було прийняте 
Сенатом 25 лютого 1820 р. Згідно з ним ці маєтки й надалі 
залишались у державному управлінні, а духовенство лише 
отримувало з них інвентарний прибуток. Рішення з цього 
питання стало прецедентом у аналогічних справ. Схоже була 
вирішена справа про маєтки чотирьох василіанських монастирів 
на Волині. У зв`язку з переходом уніатів у православ`я й 
закриттям або передачею частини василіанських монастирів у 
кінці XVIII ст. в державне управління було передано маєтки 
Дубенського абатства, Дубенського жіночого, Мильчанського й 
Страклівського монастирів у Волинській губернії. Указом Сенату 
від 17 травня 1823 р. ці маєтки були визнані державними, а 
православному духовенству було призначено прибутки від них у 
розмірі 1634 крб. [35, 107–108]. Цим заходом російський уряд 
ставив єпископів у повну фінансову залежність від уряду, 
перетворюючи їх на державних чиновників. 

Було збережено польське законодавство, яке 
регулювалося і доповнювалося російським урядом шляхом 
видання відповідних указів. В адміністративному управлінні та 
судочинстві поряд з російською мовою зберігалася польська. 
Більше того, навіть частина військових підрозділів Речі 
Посполитої після принесення ними присяги включалась до 
російської армії із збереженням чинів та окладів. Завдяки 
поступовому запровадженню загальноімперських норм та 
законів, збереженню на деякий час регіональних особливостей 
інтеграція приєднаних земель розтягнулась майже на 
півстоліття. 

Ввівши на територію Речі Посполитої свої війська та 
фактично взявши під контроль окупований край, російський уряд 
поставив місцеву еліту перед складним вибором. Їй 
пропонувалося або зрадити власній державі й перейти на 
службу окупанту або стати на захист інтересів Речі Посполитої й 
загинути або втратити все. Більшість шляхти змирилася з 
загарбанням краю Російською імперією й пішли на співпрацю з 
окупантом. 
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ 
ЄВРОПИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ 

СТОЛІТТЯ 
 
УДК 94 (477) 

Богдан Луговий 
ЛІКВІДАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПОСЕЛЕНЬСЬКОЇ СИСТЕМИ У 
КИЇСЬКІЙ ТА ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЯХ (1857-1866 рр.) 

У статті розглянуто процес ліквідації військових 
поселень на території Київської та Подільської губерній. 

Ключові слова: військові поселення, поселянин, округ, 
волость, процес ліквідації. 

 
Військові поселення на території Київської та Подільської 

губернії існували з 1837 року. Дана система функціонувала 
впродовж двох десятиліть. 1857 рік в історії військових поселень 
на території Російської імперії стає переломним. Саме в цей час 
розпочинається процес згортання та поступової ліквідації 
військових поселень. Це було зумовлено рядом причин: прихід 
до влади нового імператора – Олександра ІІ; не виправдання 
сподівань на значне здешевлення утримання армії; надзвичайно 
складна система управління округами; гальмування 
промислового розвитку губерній; відсталі методи ведення 
сільського господарства; відірваність селян від землі; спротив 
тогочасного суспільства; пошук нової моделі розвитку Російської 
імперії загалом та ін. 

Головним документом, згідно якого впроваджувались зміни 
у поселенській системі, стало «Положення про новий устрій 
військових поселень кавалерії» від 4 червня 1857 року. 
Реорганізація проводилась у всіх структурних ланках військових 
поселень. Згідно цього ліквідація військових поселень відбулася 
не відразу, а поступово, тобто в три етапи. Перший етап 
проходив з 10 червня 1857 по 1 січня 1858 рік, другий – з 1 січня 
1858 по 1 січня 1859 рік і третій – з 1 січня 1859 по 1866 рік [6, с. 
40]. 

Першим кроком було звільнення селян від вивозу із лісу 
будівельних матеріалів, але всі інші роботи поселяни повинні 
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виконувати як все. Селяни і далі повинні були працювати 3 дні 
на суспільних роботах, годувати своїх військових квартирантів і 
виконувати всі розпорядження. У всіх військових округах 
скасовувалися волові парки. Воли продавались за 
розпорядженням начальника поселення і виручені кошти 
надходили в будівельний капітал. Військове поселення кавалерії 
і далі зберігало свою назву і керувалось згідно попередніх 
розпоряджень. Наступник кроком реформувань військових 
поселень було створення комітетів добросовісних поселян. В 
цей комітет входили по декілька чоловік від кожного поселення, 
що обиралися селянами, без втручання влади. Метою створення 
цих органів було обговорення та розподілу землі між селянами. 
Передбачалося, що кожний поселянин має отримати по 5 
десятин орної землі і стільки ж сінокосу [6, с. 25]. Земля, яка 
знаходилася під присадибними ділянками та пасовищами, 
надавалася в безплатне користування. Також поселяни мали 
право брати вільні землі в оренду. Пасовища не підлягали 
розподілу, а призначалися для спільного випасу худоби. Війська, 
що розквартировувалися тут, звільнялися від обов’язку для 
допомоги поселянам на зборі сіна. В цей період обов’язком 
Головного начальника поселень було вирішення питання про 
закриття чи подальшої діяльності таких господарських закладів: 
сільські школи, школи церковного співу, школи садівництва, 
фельдшерські школи, училища повивального мистецтва, 
коновальські школи, пасік, шовкових і тютюнових плантацій та ін. 
Рішення приймалося з урахуванням думки місцевого 
керівництва.  

4 червня 1857 року було створено тимчасовий комітет по 
облаштуванню Південних поселень. До 1959 року комітет 
підпорядковувався військовому міністру, а з 1 січня 1859 року 
переходив у відання державних маєтностей. Всі справи 
військового поселення кавалерії за розпорядженням військового 
міністра переходили з Департаменту військових поселень у 
безпосереднє відання тимчасового комітету [4, с. 516]. 16 грудня 
1857 року була створена тимчасова комісія, яка займалася 
ліквідацією Департаменту військових поселень та створенням 
Управління іррегулярних військ. Завданням комісії було зробити 
ревізію книг та рахунків, скласти звіти про свою діяльність. 
Комісія існувала до березня 1859 року [1, с. 1006].  

На другому етапі реорганізації військові поселення 
кавалерії були перейменовані в Південні поселення та створено 
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єдиний штаб. Під його відання ввійшли поселення Київської, 
Подільської, Херсонської та Харківської губерній [7, с. 43]. Згідно 
положення про новий устрій військових поселень кавалерії на 
Києво-Подільського військового поселення було організовано 2 
округи замість 5. Два перших округи і відокремлена волость 
колишнього військового поселення в Київській губернії 
утворювали 1-ий округ, а три округи колишнього поселення в 
Подільській губернії – 2-ий округ. Поділ на волості залишився 
без змін. Таким чином в 1-му окрузі було 7 волостей, а в 2-му – 
дев’ять [2, с. 472]. Центром Києво-Подільського поселення і далі 
залишалося м. Умань. Штаб 1-го округу знаходився у м. 
Маньковці, а центром 2-го округу було м. Гранів [2, с. 474].  

Для поселян відмінялась повинність обробляти суспільні 
поля, які згодом переходили з торгів в орендне володіння. 
Поселяни за собою і далі зберігали ті землі, якими були наділені 
до тепер. Вони і далі виконували певні роботи за наказом 
керівництва: обмолочувати весь державний хліб, який 
знаходиться в скиртах; перемелювати зерно на муку і крупи; 
доправляти в полки провіант і фураж; виконувати всі ті роботи, 
які потрібні для утримання розквартированих військ. В будинках 
селян і далі розміщувалися військові солдати, але харчуванням 
їх забезпечувала вже держава. 

Переведення військових поселень в державні було 
справою не легкою. З 1 січня 1858 року на території військових 
поселень відновлювалася влада Земського поліцейського 
управління та судова влада уїздів. Встановленням нових меж 
уїздів займалися Київський військовий, Подільський і Волинський 
генерал-губернатори, Головний Начальник південних поселень. 
При цьому вони враховували пропозиції та прохання 
Міністерства внутрішніх справ та Департаменту поліції 
виконавчої. Для цього було створено Тимчасовий розподільчий 
комітет по облаштуванні південних поселень. В Київо-
Подільських військових поселеннях мали відбутися такі зміни: 

- з 1-го округу 6-ї волості села Шаулиха, Беринка, 
Онуфріївка і Веселий Кут Звенигородського уїзду перевести в 
Уманський уїзд. 

- з 2-го округу 5 волості Бахматівці, Тархомівці, Терешівці і 
Шпичинці Летичівського уїзду в Проскурівський уїзд. 

Так волості 2-го округу мали знаходитися 1 і 3 – в 
Гайсинському, 2 – в Ольгопольському, 4 і 6 – в Летичівському, 5 
– в Проскурівському і 7, 8 і 9 – в Балтському уїзді Подільської 
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губернії [5, с. 3]. Щоб не порушувати єдності в управлінні 
округами поселень, всі міста, що сюди належали і керувалися на 
загальних підставах, залишалися у підпорядкуванні Головного 
начальника поселень [2, с. 488]. 

На протязі третього періоду остаточно запроваджувалися 
нові зміни та нові методи керівництва згідно положення про 
новий устрій військового поселення кавалерії від 4 червня 1857 
року. З 1 січня 1859 року впроваджувався поземельний податок з 
кожної десятини землі для поселян. Цей податок заміняв всі 
роботи і повинності, які поселяни виконували до 1857 року. 
Розмір податку визначався особливим розпорядженням 
Головного начальника поселень кожних 3 роки. Податок також 
залежав від якості та кількості придатної для сільського 
господарства землі. Києво-Подільське військове поселення 
входило до 1 або вищого розряду. Протягом цього періоду 
селяни поступово звільнялися від всяких державних робіт за 
нарядом і їм надавались такі ж права, що і державним селянам 
Російської імперії. Підсумком третього етапу скасування 
військових поселень став наказ імператора від 25 жовтня 1866 
року «Про передачу південних поселень в підпорядкування 
загальних губернських і уїздних управлінь», згідно якого вся 
податкова система військових поселень передавалася з 
Управління південними поселеннями в Міністерство державних 
маєтностей [3, с. 56]. Всі справи Південного військового 
поселення передавалися в загальні губернські установи. 
Управління Південними поселеннями з першого січня 1867 року 
ліквідовувалось. Військові чиновники, які тут служили, могли далі 
продовжувати службу в армії, а громадянським чиновникам 
надавались місця у місцевих органах влади.  

Фінансова сфера діяльності військових поселень теж 
зазнала перетворень. Всі кошти, які входили до загального 
капіталу військових поселень ввійшли в господарський капітал 
південних поселень. Він створений з метою покращення 
сільського господарства в округах. Додатковими вливаннями 
були залишки із загального збору, дохід від різноманітних 
господарських установ, щорічні залишки з цього капіталу, що не 
були ще використані. З нього виплачувалися грошові претензії 
по конфіскованих маєтках, що входили в склад округів військових 
поселень. У всіх інших випадках господарський капітал 
залишався недоторканим. Позичковий грошовий капітал 
військових поселян було перетворено на мирський капітал. 
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Кошти з нього використовувалися для позик поселянам, на 
благодійність, для утримання та ремонту сільських громадських 
будівель. Джерелами поповнення були різноманітні штрафи, 
прибутки від продажу надлишку громадського зерна та ін. 
Наступною складовою фінансової системи південних поселень 
був податковий капітал. Він складався з платежів поземельного 
податку. Активи його зберігались у кредитних установах. 
Надходження в цей капітал контролювали уїзні казначейства, і 
звітували про надходження головному начальнику поселень. Ще 
одним елементом був будівельний капітал, який поповнювався 
за рахунок щорічних залишків від суми, що виділялася на 
утримання та ремонт державних будівель. Основним його 
надходженням були кошти виручені від продажу господарських 
об’єктів військових поселень. Кошти з нього використовувалися 
лише з дозволу Головного начальника поселень. Окрім цього і 
далі діяв офіцерський допоміжний капітал. Проценти із цього 
капіталу використовувалися для одноразових і тривалих допомог 
штаб- і обер-офіцерам, громадянським чинам, які служили в 
управлінні військового поселення кавалерії до 1858 року [2, с. 
484-488].  

Реорганізація та ліквідація військово-поселенської системи 
була загальним явищем для Російської імперії. Такі докорінні 
зміни не можливо було здійснити за короткий час. Тому цей 
процес був тривалий і відбувався поступово. Для цього був 
створений цілий законодавчий механізм. Велика кількість 
обов’язків, які виконували поселяни, призвели до невиконання 
основних завдань. Військові поселення як система 
самозабезпечення виявила себе неефективною за період свого 
існування. Ліквідація військових поселень відбувалась 
паралельно з процесом відміни кріпосної системи. 
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Надія Шкільнюк  
НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА 
ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

У статті аналізується динаміка демографічних процесів 
у містах Волинської губернії в другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст. 

Ключові слова: національний склад, національна 
меньшина, колоністи, міське населення, Волинська губернія.  

 
Міському населенню Волинської губернії в другій половині 

ХІХ – на початку ХХ ст. була характерна надзвичайно строката 
етнічна палітра. Найвагомішими в його національній структурі 
виступали єврейська, українська, польська та російська 
національні групи. 

Як і більшість міст «малоросійських» губерній царської 
Росії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в містах Волині не 
було переваги корінного українського етносу, характерної для її 
сільської місцевості. Однак українське населення в містах Волині 
зростало як чисельно, так і за питомою вагою. Так, якщо українці 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. становили абсолютну 
більшість населення всієї Волині, то в містах їх частка 
коливалася в межах від 20 % до 33 % [6, с. ІХ].  

Підкреслимо той факт, що в нових містах, а також у тих 
поселеннях, які за економічними ознаками цілком могли 
вважатися саме такими, питома вага українського населення 
була значно вищою, ніж у адміністративних повітових центрах. 
Це можна пояснити переважанням українців серед сільського 
населення та більш активними етнонаціональними процесами, 
які відбувалися в містах із високим рівнем торгово-промислового 
розвитку. 

Як правило, рід занять корінного українського населення, 
яке проживало в містах Волині впродовж декількох поколінь, 
традиційно був пов’язаний із сільським господарством. 
Наприклад, у Рівному серед мешканців вулиці Омелянівської, 
заселеної ще з ХVІІІ ст. здебільшого українцями, і на початку ХХ 
ст. переважали заняття, пов’язані з городництвом, рільництвом 
тощо [5, с. 64]. Водночас новоприбуле в міста українське 
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населення нічого спільного зі своєю попередньою трудовою 
діяльністю не мало. Їх нові професійні заняття найчастіше 
пов’язувалися з промисловим виробництвом, ремісничою 
діяльністю, сферою обслуговування. 

Найбільш чисельним у волинських містах на даний час 
було єврейське населення, тенденції до зростання якого, як 
відомо, були властиві містам України ще з ХVІІІ ст. Статистичні 
дані засвідчують, що на початку 70-х рр. ХІХ ст. в містах 
Волинської губернії проживало близько 70 тис. єврейського 
населення, між тим як на початку ХХ ст. – вже майже 165 тис. 
чол. [8, с. 12; 5, с. 66-67]. 

Вагоме зростання чисельності євреїв у волинських містах 
було пов’язане як із входженням території краю до так званої 
смуги постійної єврейської осілості, так і з цілеспрямованою 
державною політикою, направленою на обмеження їх прав у 
питаннях землеволодіння. Підкреслимо, що питома вага 
єврейського компоненту в загальному складі міського населення 
досягала найвищих показників у 70-80-і рр. ХІХ ст., коли вона 
коливалася в межах 55,6-60 % [8, с. 173; 3, с. 155]. Тут певну 
роль відіграло видане в 1882 р. офіційне розпорядження, згідно 
якого в черговий раз наголошувалося на забороні 
представникам цієї національної групи, за винятком уже 
існуючих землеробських колоній, селитися за межами міст і 
містечок Західного краю [7, с. 157]. 

Ключова роль у багатьох містах Волині єврейського 
населення зводилася не лише до чисельної переваги, а й 
проявлялася у домінуванні його представників у сфері міської 
торгівлі, ремісничого виробництва, підприємницької діяльності. 

З другої половини ХІХ ст. дедалі більшої ваги в містах 
Волинської губернії починає набувати російська меншина. Згідно 
з одноденним Всеросійським переписом населення 1897 р. за 
чисельністю і питомою вагою вона стає тут третьою 
національною групою, майже зрівнявшись із українським 
населенням. Так, її чисельність тут перевищувала 44 тис. чол., 
що лише на 1700 чол. було менше від загальної кількості 
українського населення. Водночас і за питомою вагою (18,97 %) 
росіяни несуттєво поступалися українцям у загальному складі 
міського населення. Зазначимо, що росіяни складали лише 3,5 
% населення всієї Волинської губернії [6, с. ІХ]. Слід мати на 
увазі, що програма перепису фіксувала не етнічне походження 
чи національну самоідентифікацію, а рідну, або материнську 
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мову опитуваних, і до російськомовного населення в містах 
Волині потрапило чимало й українців. До того ж на чисельності 
російського населення в губернському та в більшості повітових 
міст (окрім Овруча) позначилася присутність значних військових 
гарнізонів. Так, загальна чисельність військових у містах Волині 
перевищувала 29 тис. чол. [6, с. 156]. За підрахунками М. 
Манька, вони складали близько 60 % самодіяльного російського 
чоловічого населення і майже 30 % міських жителів – росіян [14, 
с. 30]. 

На початку ХХ ст. російська меншина мала вирішальний 
вплив на їх життя, адже вона являлася панівною нацією в 
Російській імперії. Як ми вже наголошували, саме росіяни 
обіймали в містах найважливіші адміністративні і громадські 
посади і були задіяні у сфері державного управління. 

Підкреслимо, що вагома роль російськомовного елементу 
в житті волинських міст посилювалася і за рахунок асиміляції 
представників інших національних груп, які були тут 
представлені, насамперед євреїв, українців, а також поляків. 

Питома вага польської національної меншини у складі 
міського населення Волині виглядала найбільш сталою. 
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. вона коливалася в межах 7,6 
% — 11,6 % [6, с. ІХ]. Зазначимо, що ці показники виглядали 
дещо вищими, ніж частка поляків у складі населення всієї 
Волинської губернії, яка в 1897-1907 рр. залишалася незмінною і 
складала 6,2 % [6, с. ІХ; 1, с. 219]. 

Слід підкреслити, що Волинська губернія нарівні з 
Київською і Подільською, відносилася до тих «малоросійських» 
губерній, де поляків проживало найбільше, що накладало свій 
відбиток і на національному складі міського населення [9, с. 9]. 
Так, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. темпи зростання 
чисельності польської меншини у волинських містах не 
поступалися українському корінному етносу. З 1897 р. по 1912 р. 
чисельність поляків тут зросла більш, ніж у 2 рази і становила 
39455 чол. [6, с. ІХ]. 

Незважаючи на всі зусилля, які докладав царський уряд 
для ослаблення польського елементу як у матеріальному, так і в 
політичному відношеннях, у містах Волині він зумів утримати 
досить міцні позиції. Представники польської національності 
нерідко зустрічалися серед міського чиновництва, були задіяні в 
медицині, освіті, займалися приватною юридичною діяльністю, 
жили за рахунок прибутків від капіталу, нерухомості тощо. За 
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твердженням В. Палієнка високий рівень освіти і професійної 
підготовки польської людності на Волині дозволяв їм нічим не 
поступатися малочисельній, але правлячій великоросійській 
етнічній групі, а також чисельному корінному українському 
населенню [16, с. 123-126]. Як і повсюди на Правобережній 
Україні, в містах Волині поляки й надалі продовжували 
проявляти свою активність, надавати позитивного імпульсу їх 
соціально-економічному зростанню. 

Суттєво вплинула на зміни етнічної палітри Волинської 
губернії, а також внесла певні корективи в національний склад її 
міського населення в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
іноземна колонізація. Це був ще один спосіб, за допомогою якого 
царський уряд намагався применшити суспільну та економічну 
вагу тут поляків та підняти економічний потенціал цього досить 
відсталого краю. В 60-70-х рр. ХІХ ст. інтенсивному переселенню 
німецьких та чеських колоністів на територію Волинської губернії 
сприяла законодавча політика царської Росії, розроблена з 
урахуванням пільг переселенцям в оподаткуванні, відбуванні 
військової служби, отриманні ними російського підданства тощо 
[7, с. 166]. 

Окрім того, стати провідним регіоном України за питомою 
вагою німецьких та чеських колоністів у складі населення всієї 
губернії дозволили Волині також як мала густота її населення, 
так і значна кількість дешевих земель. Ось чому вже в 1884 р. 
тут нараховувалося близько 140 тисяч колоністів, з яких майже 
100 тис. чол. переселилися в останнє десятиріччя (1874-1884 
рр.) [3, с. 192]. 

Слід зазначити, що в період інтенсивної іноземної 
колонізації (60-і рр. — поч. 80-х рр. ХІХ ст.) присутність 
німецького та чеського елементів у містах Волині, як правило, 
була досить рідкісним явищем. Адже як німецька, так і чеська 
меншина проживали майже виключно у сільській місцевості, 
традиційно займаючись рільництвом, тваринництвом, а також 
переробкою сільськогосподарської продукції. Так, статистичні 
дані за 1884 р. фіксують нам, що німецькі колоністи проживали 
лише в Житомирі (72 чол.) та Новограді-Волинському (24 чол.). 
Тоді ж у більшості волинських міст були відсутні і чехи. А в 
містах їхнього проживання (Житомир, Рівне, Дубно, Володимир-
Волинський, Луцьк), за виключенням останнього, де 
нараховувалося 147 чехів, їх чисельність коливалася в межах від 
2 до 25 чоловік [4, с. 46-51]. 
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Динаміка демографічних процесів у містах Волині 

засвідчує, що на відміну від решти регіонів України, в яких 
відчутне зростання чисельності і питомої ваги міського 
населення спостерігалося ще в другій половині ХІХ ст., тут пік 
нового витка урбанізації припав на початок ХХ ст. В 
досліджуваний період темпи зростання міського населення 
Волинської губернії були одними з найнижчих поміж 
«малоросійських» губерній царської Росії. Водночас і цей регіон 
України зазнав на собі позитивного впливу нових містотворчих 
факторів, які спричинили активізацію демографічних процесів. 
Так, поява нового виду сполучення – залізниць призвела до змін 
у ієрархії міст: насамперед за чисельністю та економічними 
показниками зростали ті міста, які стали центрами або вузлами 
залізничного сполучення. Натомість деякі старі адміністративні 
центри, які залізниця оминула, почали занепадати. У деяких 
містечках, які не відносилися до розряду офіційних міст, але 
такими могли вважатися за економічними показниками, 
чисельність населення зростала більш динамічно. 

У порівнянні з іншими регіонами України стартові умови 
нового витка урбанізації на Волині, який розпочався з 60-х рр. 
ХІХ ст., були нерівнозначні: лише тут ще з середньовічних часів 
зберігалася найбільша сітка приватновласницьких міст, які в 50-
60-х рр. ХІХ ст. переживали глибокий занепад. Закріплення їх 
мешканців – селян за становою приналежністю, а також міщан – 
християн за віросповіданням, на користь власників міст відразу 
після приєднання Волині до складу царської Росії, негативно 
вплинуло і на економічне зростання приватновласницьких міст. 

Як і загалом по Україні, в другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст. в процесі поширення ринкових відносин існуюча станова 
структура міського населення Волині нищівно руйнувалася. І 
хоча повністю вона не була ліквідована, її роль у соціальному 
розвитку міст вже не була вирішальною, як це спостерігалося у 
дореформений період. 

Структуру міського населення Волині поступово починають 
визначати два основних класи – підприємців і представників 
найманої праці. В процесі класоутворення активну участь брали 
всі верстви міського населення Волині, але формування нових 
класових груп тут відбувалося уповільненими темпами. 

Якісні зміни національного складу міського населення 
Волинської губернії відтворювали особливості національного 
складу населення всієї губернії. Найбільш строкатим він був у 
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економічно розвинутих містах Волині, а також у містечках із 
економічними ознаками міст. Однак домінування української 
корінної національності в жодному з них так і не спостерігалося, 
як, врешті, і по всій Україні, що свідчить про малу інтегрованість 
українців Волині в міське економічне життя. У містах чисельна 
перевага була за євреями внаслідок тієї політики, яку проводив 
уряд Російської імперії, визначивши для них межу осілості та не 
дозволяючи купувати землю. 
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Олена Било 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРЕЇВ НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ 
УКРАЇНИ У 1861-1914 РР. 

У статті аналізується становище євреїв, правове 
підґрунтя їх господарської діяльності на території 
Правобережної України у 1861-1914 рр. 

Ключові слова: євреї, Правобережна Україна, Російська 
імперія, «смуга осілості», правове становище. 

 
Тривалий пошук українським народом власної 

національної ідентифікації проходив низку етапів та шляхів. 
Важливою складовою цього процесу стало спілкування українців 
з представниками інших етносів: росіянами, євреями, поляками, 
вірменами, німцями, чехами, ромами та ін. Говорячи саме про 
євреїв виникають специфічні особливості, що тільки посилюють 
актуальність теми. Адже будь-яка згадка про представників 
даного етносу пов’язана зі значною кількістю стереотипів, 
викликає бурхиву реакцію та запальні дискусії, котрі, втім, часто 
бувають необґрунтованими. Сприйняття євреїв українцями 
формувалось в конкретних історичних умовах, визначалось їх 
соціальним статусом та побутовим і культурним життям. Однак, 
незнання історії може призвести до необ’єктивного трактування 
ментальності, поведінки, характеру, способу життя 
представників єврейського народу. 

Окрім того, актуальність теми зумовлюється посиленням 
уваги дослідників до проблем етнічної історії євреїв та 
міжетнічного спілкування, і в цьому контексті до переосмислення 
наявної історіографічної та джерельної бази; важливістю 
дослідження цієї теми в плані оптимізації сучасних міжетнічних 
взаємин. 

Актуальними залишаються питання неоднозначного 
сприйняття українцями інтегрованості євреїв до економічного, 
культурного та політичного життя суспільства, існування певної 
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упередженості у ставленні населення до представників цієї 
етнонаціональної групи.  

Закономірно, що ці питання в час розвитку оновленої 
державності України дедалі більше стають предметом 
дослідження вчених. Окремі аспекти даного питання висвітлено 
у працях Л. Фінберга, В. Любченка та ін. [5-6], М.Бармака [1], 
А.Бородія [3]. 

Об’єктом дослідження виступає правове регулювання 
господарської діяльності євреїв на території Правобережної 
України протягом 1861-1914 рр. Предметом є закони та 
постанови Російської імперії, які стосувались госоподарської 
діяльність євреїв. Мета дослідження базується на тому, щоб 
здійснити комплексний науковий аналіз особливостей правового 
регулювання господарської діяльності єврейської спільноти на 
території Правобережної України у 1861-1914 рр. 

Євреї є одним із найдавніших етносів, які проживають на 
українських землях. Перша хвиля заселення земель Східної 
Європи євреями почалася ще у дохристиянські часи. Їхні 
громади існували у Київській Русі в X-XIII ст. На територію Волині 
євреї прибували із Хозарії, а з початку XIII ст. – із країн Західної 
Європи, зокрема Німеччини. 

Виключно єврейські поселення на Волині почали 
створюватися у XIV ст. переважно вихідцями з Литви. Після 
укладення Люблінської унії у 1569 р. значана кількість євреїв 
мігрувала з території польських земель на волинські землі, які 
увійшли до складу Речі Посполитої. Економічна діяльність євреїв 
зосереджувалася переважно в торгівельно-посередницькій 
сфері, оренді, землеробстві та ремісництві [1, c. 114]. 

На території Волинського, Подільського, Брацлавського та 
Київського воєводств проживало 1 млн. 200 тис. євреїв (9% від 
загальної кількості мешканців краю). За офіційними держав ними 
документами 64779 осіб вважалися міщанами, 1121 купцями. 
Близько 60 тис. єврейських родин (майже 650 тис. осіб) 
проживали у селах, переважна більшість із них займалася 
землеробством. Отже, на землях, які після поділів Речі 
Посполитої відійшли до Російської імперії, проживала значна 
кількість єврейського населення. 

У зв’язку з цим виникла необхідність на державному рівні 
вирішувати питання євреїв, визначати їхній правовий статус, 
місця проживання і напрями життєдіяльності. В кінцевому 
рахунку це привело до формування смуги осілості, становлення 
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й утвердження якої відбувалося у своєрідних соціально-
економічних умовах. 

Землі Правобережної України до кінця ХІХ ст. залишалися 
територією, на якій зосередилася чи не найбільша група 
східноєвропейських євреїв-ашкеназі. Вони відзначались 
освіченістю, серед них були торгівці, ремісники високої 
кваліфікації, чимало займалося хліборобством. Колишні польські 
євреї становили ядро єврейства Правобережжя України. Їхні 
суспільно-економічне становище і побут були зумовлені 
особливостями, які склалися на основі історичних традицій та 
законодавства польських урядових структур, і докорінно 
відрізнялися від суспільно-економічного становища та побуту 
євреїв Лівобережжя. Ці відмінні риси тією чи іншою мірою 
відбивались на подальшому існуванні євреїв у Російській 
державі [1, c. 115].  

Російський історик С.А.Бершадський відзначав, що 
приєднання українських земель Речі Посполитої поставило 
перед російським урядом зовсім нове для нього єврейське 
питання. В середовище населення Російської імперії влилася 
велика етнічна група, яка не була схожа на жодну з інших груп [2, 
c. 16]. 

23 грудня 1791 р. Катерина ІІ своїм указом встановила 
територіальні межі постійного проживання євреїв. На початок 
ХІХ ст. до них входили Катеринославська, Херсонська, 
Таврійська, Київська, Волинська, Подільська, Чернігівська, 
Полтавська, Мінська, Віленська, Бессарабська, Астраханська та 
Кавказька губернії, а також Курляндія [1, c. 116]. 

Положенням від 30 травня 1835 р. Микола І підтвердив 
смугу єврейської осілості. На Україні – це Волинська, Подільська, 
Київська (крім м. Києва), Катеринославська, Херсонська (крім м. 
Миколаєва), Таврійська (крім м. Севастополя), Полтавська (крім 
козацьких та державних сіл) та Чернігівська губернії. В цих 
межах із незначними змінами смуга осілості залишалась аж до 
1917 р. Єврейські мешканці в українських губерніях, що входили 
до смуги осілості, становили понад 8% від загальної кількості 
населення на цій території [1, c. 118]. 

Охарактеризувавши законодавство щодо євреїв і його 
впровадження у життя, окремо відзначимо закони, які 
регулювали участь євреїв у аграрних відносинах. Проводячи 
прогресивні реформи 60–70-х рр. XIX ст. в країні, уряд 
Олександра II безпосередньо зайнявся й вирішенням 
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«єврейського питання», адже кількість підданих цієї категорії 
була досить чисельною. На початку правління політика влади 
щодо євреїв була суперечлива і не завжди аргументована. 
Дозволи змінювалися заборонами, і навпаки [3, c. 75]. Зокрема, в 
травні 1855 р. новий самодержець затвердив указ про заборону 
євреям придбання нерухомості в Полтавській і Чернігівській 
губерніях [4, с.316–317]. 

Невдовзі закон від 14 січня 1857 р. значно розширив права 
євреїв у придбанні земельної власності в «смузі осілості». 26 
квітня 1862 р. вони одержали право володіти землями й угіддями 
поміщицьких маєтків, де селяни були повністю звільнені від 
кріпосницької залежності й не залишилося ніяких спірних питань. 
Але вже 5 березня 10 липня 1864 р. видано укази, за якими 
заборонялося всім без винятку іудеям придбання будь-якими 
способами землі поміщиків і селян в дев’яти західних губерніях, 
тобто в губерніях «смуги постійної осілості». 23 липня 1865 р. 
прийнято «Інструкцію про порядок продажу державних земель у 
західних губерніях». Євреї та поляки були виключені із списку 
суб’єктів купівлі маєтків [3, c. 76]. 

Відповідно до закону від 8 грудня 1867 р. євреї могли стати 
орендаторами або управителями млинів, цукрових, скляних та 
інших заводів, завідування якими вимагало технічних знань і 
деякого наявного капіталу [3, c. 76]. 

Єврейське населення часто виступало орендарями землі і 
маєтків польських та російських землевласників. У зв’язку із 
перемінливою політикою російського уряду щодо євреїв взагалі 
та орендування земельного майна, зокрема, дозволи часто 
змінювались заборонами. В окремих випадках ініціаторами таких 
обмежень виступали місцеві чиновники, губернатори.  

У межах «смуги осілості», а також і в інших місцях, де 
окремим категоріям єврейського населення дозволялося 
постійне перебування, євреї мали право купувати нерухомість. 
Але це загальне правило було обставлене численними 
обмеженнями. У самій «смузі осілості», за межами міст і 
містечок, з 1882 р. було призупинено укладення купчих, 
заставних, а також орендних договорів на ім’я євреїв. Усім без 
винятку євреям було заборонено придбання від поміщиків та 
селян земель у губерніях, підвідомчих Віленському та 
Київському генерал-губернаторам, тобто у дев’яти західних 
губерніях Росії. Володарям маєтків та їхнім спадкоємцям 
заборонялося будь-яким чином передавати маєтки в оренду чи 
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управління євреям. Останнім дозволялося лише бути 
винокурами та орендарями корчем, а також орендними 
управителями існуючих при маєтках млинів, цукрових, скляних 
заводів та ґуралень, керівництво якими вимагало спеціальних 
технічних знань та власного оборотного капіталу. У західних 
губерніях євреям не дозволялося також бути пайовиками чи 
акціонерами цукрових заводів. Зрештою, у п’ятдесятиверстній 
прикордонній смузі євреям не дозволялося володіти нерухомим 
майном [5]. 

У ХІХ ст. в Росії діяла спеціальна система підвищеного 
оподаткування євреїв. Починаючи з 1794 р., було встановлено, 
що євреї за дозвіл на купецькі промисли мають сплачувати 
подвійну, порівняно з особами християнського віросповідання, 
подать. Таке подвійне оподаткування поширювалось і на жінок. 
Подвійний податок було скасовано у 1817 р. [5]. Починаючи з 
1884 р., було запроваджено «коробковий збір» з євреїв. Він 
існував у двох варіантах: загальний та допоміжний.  

Загальний збір – податок на споживання євреями м’яса. 
Він збирався з кожної одиниці забитої на кошер тварини, з кожної 
птиці, з продажу кожного фунту кошерного м’яса [5].  

Допоміжні збори бралися у вигляді податку на успадковане 
майно, з промисловості, що належала євреям, з доходів від здачі 
в оренду лавок, амбарів і хатніх помешкань, що їм належали. 
Сюди ж належали податки за використання єврейського одягу, 
як чоловічого, так і жіночого. З 1844 р. почали збирати свічний 
податок – за запалення свічок під час зустрічі суботи. Тільки за 
цим податком євреї мали щорічно сплачувати 230 тис. крб. 
Особливий податок збирався з єврейських друкарень. З 1862 р., 
євреям було дозволено друкувати єврейські книги, але при 
цьому була встановлена плата за кожний друкарський верстат 
[5]. 

Починаючи з 70-х рр. ХІХ ст. у правлячих колах Росії стали 
набирати сили прихильники ще жорсткішого антиєврейського 
курсу. Ставлення до євреїв досить виразно було висловлено 
Міністром внутрішніх справ Росії: «Західний кордон для євреїв 
відкритий». Така офіційна політика набрала завершеного 
вигляду після прийняття «Тимчасових правил» від 3 травня 1882 
р. Згідно з ними євреям було заборонено проживати у селах 
навіть у межах «смуги осілості», володіти нерухомістю за 
межами міст, орендувати землю, відкривати торгові заклади у 
неділю та християнські свята [5].  
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З метою вигнання євреїв з місць традиційного проживання, 

деякі містечка були переведені у статус сіл. Відверті 
антисемітські акції та висловлювання правлячої верхівки Росії 
розв’язували руки тисячам місцевих чиновників для здирницьких 
дій відносно євреїв. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. політика царату щодо 
євреїв формулювалася досить відверто: або асиміляція і 
підкорення загальнодержавним цілям Росії, або еміграція. Вся 
система законодавчого регулювання життя і діяльності загнаних 
в «смугу осілості» євреїв була спрямована на те, щоб примусити 
їх відмовитись від національних та релігійних традицій і зрештою 
зробити тяжкий особистий вибір у рамках сформульованої 
імперськими політиками жорстокої альтернативи [5]. 

Таким чином, протягом 1861–1914 рр. політика Російської 
імперії щодо євреїв залишалась сталою: запобігти їхньому 
проникненню у великоросійські губернії, зосередивши переважно 
в західних регіонах імперії. Обмеження території проживання 
євреїв до певної міри визначило характер та структуру занять 
єврейства, зо проживало на території Правобережної України. 
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Вікторія Бучинська  
ЗАГАЛЬНИЙ НАРИС ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У 

КИЇВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ 
ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ДОСЯГНЕННЯ І 

ПРОБЛЕМИ 
У статті розглядається динаміка розвитку цукрової 

промисловості в Київській губернії, досягнення та проблеми, а 
також забезпечення її сировиною у зазначений період. 

Ключові слова: цукрова промисловість, губернія, 
Російська імперія, сировина. 

 
На сучасному етапі розвитку людської цивілізації можемо 

констатувати беззаперечний факт: для того, щоб зрозуміти 
сьогодення необхідно використати досвід минулих поколінь, який 
є повчальним прикладом для майбутнього. Тому актуальним 
напрямком у вітчизняній історичній науці залишається звернення 
до соціально-економічної спадщини нашої країни. Зважаючи на 
це, цікавим є досвід промислового розвитку українських губерній 
в другій половині XIX – на початку XX століття, які займали 
ключову позицію у тогочасному загальноімперському 
господарстві. Однією із найрозвинутіших адміністративно-
територіальних одиниць Російської імперії, за економічними 
показниками, була Київська губернія. У цьому контексті особливе 
місце відводиться цукровій промисловості як найприбутковішій і 
найрентабільнішій галузі вітчизняного господарства. Не 
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випадково, цукор називали «білим» золотом держави, адже його 
продаж за кордон збагачував державну казну стабільними 
валютними надходженнями.  

Відомості про розвиток цукрової промисловості в Київській 
губернії знаходимо в різних джерелах. Серед них варто 
відзначити «Нариси Київської губернії», у яких мовою 
статистичних даних окреслено стан різних галузей 
промисловості, в тому числі і цукрової, у кожному повіті [5]. 

Важливою є праця А. С. Зайца «Cахарная 
промышленность в Украине: становление, розвитие, 
реструктуризация» [2], в якій автор зробив комплексний і 
фактологічний аналіз цукрової промисловості з моменту її 
зародження до апогею свого розвитку. 

Цінним матеріалом для досліджуваної проблеми є праця 
Д. И. Навротского «Памятная книжка Киевской губернии на 1890 
год» [11]. 

Об’єктивну оцінку промислового розвитку у зазначений 
період, ми можемо отримати ознайомившись з монографією 
М. М. Москалюка «Розвиток переробної промисловості у 
Наддніпрянській Україні в другій половині XIX – на початку XX 
століття», в якій автор показує роль українських губерній в 
сільськогосподарському виробництві Російської імперії, що 
необхідно для кращого розуміння суті промислового питання [4]. 

Значна група матеріалів, що висвітлюють названу 
проблематику, зберігаються у фондосховищах Центрального 
державного історичного архіву у м. Києві (далі – ЦДІАУ). Справи, 
які стосуються насамперед Київської губернії, зосереджуються у 
фондах «Канцелярія київського, подільського і волинського 
генерал-губернатора» (ф.442). Ці документи дають змогу 
зробити ряд висновків щодо суспільно-економічних перетворень, 
які відбулися протягом другої половині XIX – на початку XX 
століття в Російській імперії, яка була тісно пов’язана з Київською 
губернією [13 – 14]. 

Метою статті є аналіз загального стану цукрової 
промисловості в Київській губернії у другій половині XIX – на 
початку XX століття. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати 
наступні завдання: простежити динаміку обсягу цукрового 
виробництва Київської губернії, протягом зазначеного періоду, а 
також охарактеризувати процес забезпечення виробництва 
сировиною. 
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Об’єктом дослідження є соціально-економічні процеси 

українських губерній у складі Російської імперії в другій половині 
XIX – на початку XX століття. 

Предмет дослідження – цукрова промисловість в Київській 
губернії зазначеного періоду. 

Розвиток цукрової промисловості в Київській губернії 
виражається цифрою діючих заводів. Вже на 1863-1864 рр. з 273 
цукрових заводів, які знаходились в царській Росії, на Київщині 
працювало 67, тоді як в Подільській губернії – 33, а Волинській – 
5 [3, с. 50]. 

За даними «Нарису Київської губернії» 1878 р. в цілому у 
ній налічувалося всіх фабрик і заводів – 628 і на них 
вироблялося протягом року продуктів на 58067086 руб., а 
кількість робітників становила 36 567. Цукрове виробництво було 
поширене у кожному повіті: у Черкаському повіті працювало 60 
заводів і фабрик, Київському – 111, Чигиринському – 19, 
Канівському – 43, Звенигородському – 38, Таращанському – 35, 
Уманському – 51, Липовецькому – 30, Сквирському – 40, 
Васильківському – 36, Бердичівському – 58, Радомишльському – 
84 [5, с. 75]. 

Таким чином, Київщина була основним центром розвитку 
цукрово-бурякових заводів, які як за кількістю робітників, так і за 
виробництвом займали перше місце в економічному житті краю. 
Постійний попит на цукрові буряки позитивно впливав на 
розвиток місцевої промисловості. 

У той час як майже вся промисловість Київської губернії 
переймалася своїми споживацькими потребами, виробництво 
цукру відбувалося переважно на експорт. Цукор тоді коштував 
дорого, якщо порівнювати його вартість з пшеницею, яка 
коштувала від 35 коп. до 70 коп. за пуд. Ціни на цукор-пісок 
коливалися від 4 руб. 50 коп. до 5 руб. 50 коп. за пуд, а на 
рафінад – від 6 руб. 50 коп. до 7 руб. 50 коп. Вищенаведена 
статистика говорить про те, що цукрове виробництво було чи не 
основним джерелом матеріального збагачення краю [12, с. 891]. 

Власне, свідченням того, що цукрова промисловість на 
Київщині була своєрідним економічним донором для 
господарства краю і забезпечувала зайнятість населення може 
слугувати «Доповідна записка Л.І Бродського про потреби 
буряківництва у зв’язку з необхідністю розвитку досвідченої 
справи» [12, с. 50]. В документі акцентується увага на тому, що 
завдяки розквіту цукрової промисловості, населення 



Історія України: сучасні виклики 

http://academia.in.ua/ 

43 
забезпечене великими заробітками, розміри яких становлять 
приблизно 10 руб. на десятину; відповідно, на бурякових 
плантаціях Київської губернії щорічно виплачується 15 млн. руб., 
не враховуючи заробітків на цукрових заводах. Можна побачити 
суттєву різницю у матеріальному благополуччі київських селян, 
для яких не було надто актуальним питання бідності і 
малоземелля, як у інших губерніях. Матеріальне становище 
значної частини населення покращилося також у зв’язку із 
кредитами, які заводи у формі авансу видавали селянам, а 
останні в свою чергу могли придбати землю. Попит на землю під 
цукрові буряки сприяв тому, що ціни на землю піднялися до 400 
руб. за десятину. Спостерігається також підняття орендної ціни 
на землю, особливо в тих місцях Київської губернії, де значного 
розвитку набуло буряківництво, 35-50 руб. за десятину під посів 
буряків. Зрозуміло, що такий стан речей був вигідний для тих, 
хто володів землею. Завдяки цим чинникам, цукрове 
виробництво відігравало провідну економічну роль в 
господарстві краю. 

Розвиток цукрового виробництва у 70-х рр. XIX 
характеризувався значним успіхом. Як засвідчують статистичні 
дані, вже у 1874 р. цукрових заводів у Київській губернії 
налічувалося 70, тоді як у Подільській – 45, Волинській – 6. З них 
38 заводів мали обладнання для вичалювання соку з буряків за 
допомогою дифузії, 82 заводи мали преси. У 1874 році було 
отримано 6 млн. пудів цукру, який продали за пуд по 5 – 6 руб. 
[4, с. 35]. 

Але у 1884 р. почалася криза перепродукції, яка змусила 
промисловців шукати виходу зі скрути. 12 червня 1885 р. було 
введено Положення Комітета міністрів про дозвіл вивозити цукор 
закордон з видачею премії 1 руб. на пуд. Криза вплинула на 
кількість цукрових заводів, але майже не вплинула на прибутки. 
У 1890 р. з 589 заводів налічувалося вже 62 цукрових пісочних і 4 
рафінадних. Цукрова галузь приносила прибуток з цукру піску – 
27 млн. руб. на рік, а рафінаду – 19 млн., більше ніж від 
виробництва спирту, пива і меду (лише 15 млн.) [3, с. 51]. 

У другій половині XIX ст., буряківництво було могутнім 
чинником у розвитку капіталістичних відносин, бо воно втягувало 
у ринкові відносини широкі верстви населення. Виробництвом 
сировини для цукрових заводів спочатку займалися поміщики, а 
згодом селянські господарства, яким на кінець XIX ст. належало 
22-24% загальної площі посівів [1, с. 117]. 
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Можливість отримати значно більший прибуток з буряків 

зумовлювало розширення площ зайнятих під цю культуру. У 
доповідній записці, спеціаліста Рева, наводяться такі статистичні 
дані: під буряківництво у Липовецькому повіті було зайнято 
15,000 десятин. У Каневському та Васильківському повітах 
цукрові буряки вирощували майже у кожному маєтку. Найменше 
плантацій буряків було у Радомишельському повіті Київської 
губернії. Серед селян Липовецького повіту спостерігається 
тенденція вирощування цукрових буряків на своїх власних 
полях. Щорічний прибуток від вирощування цукрового буряка 
становив 600, 000 рублів в рік. Якщо додати до цього, що 
доставка цукрового буряка на заводи чи вокзали залізничних 
доріг відбувалася виключно за допомогою селян, а середня ціна 
такої доставки за 15.000,000 цукрового буряка – 300,000 руб., то 
виявляється, що загальний прибуток, наприклад липовецьких 
селян від зазначеної культури, доходить до 900,000 руб. [12, с. 
889]. 

Цукрові заводи належали переважно дворянам, поміщикам 
та заможним державним службовцям. Так, в кінці 90-х років 
з’явилися такі «королі» цукру, як графи Бобринські. Останнім, 
зокрема, належали: у Черкаському повіті Балаклійський 
цукровий завод при селі Балаклії, збудований 1852 р., та 
Яблунівський цукро-пісочний завод при селі Яблонівці, 
збудований 1839 р. У Чигиринському повіті графи мали 
фабричний завод при селі Грушевському з поліпшеним 
обладнанням для видалення і випаровування соку. За патентне 
свідоцтво Бобринські платили від 180 до 320 руб. На території 
Яблунівського заводу розташовувалася казарма, розрахована на 
800 осіб, а також дві кухні, лазня для робітників, лікарня [2, с. 53]. 

Проте цукрова промисловість на Київщині мала і низку 
проблем. Як відомо, цукрові заводи розташовувались, зокрема, у 
сільській місцевості, що в свою чергу призводило до значних 
витрат на їх матеріально-технічне оснащення. Гостро стояло 
питання в необхідності утримувати майстерні, казарми, їдальні 
для робітників. Дорогим задоволенням були такі способи 
освітлення цукрових заводів, як спалювання спирту, нафти, олії, 
газу. Також необхідно було враховувати потребу у хімічних 
лабораторіях, які були популярними у Західній Європі. Так, 
завдяки реформаторській діяльності графа Бобринського в сфері 
цукрового виробництва у регіоні відбулися позитивні зрушення в 
галузі розвитку сільськогосподарської освіти. Його заводи і 
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плантації – це своєрідні «університети передового досвіду», в які 
він запрошував всіх бажаючих для навчання правильному 
вирощуванні цукрового буряка [2, с. 19]. 

Отже, наше дослідження дозволяє стверджувати, що 
завдяки сприятливим географічним і економічним умовам ще у 
першій половині XIX ст. Київська губернія формується як район 
виробництва цукрових буряків, а на початку XX ст. 
утверджується як провідна галузь промисловості в господарстві 
краю. Саме тут дуже швидко відбувався процес переходу від 
мануфактурного виробництва цукру до фабрично-заводського. 

Також варто зауважити, що цукрова промисловість, 
незважаючи на досягнення, розвивалася у напрямку подолання 
численних проблем пов’язаних із забезпеченням заводів і 
фабрик матеріально-технічною базою, дефіцитом 
кваліфікованих спеціалістів, важкими умовами праці робітників, 
відсутністю необхідних сільськогосподарських знань. 
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GENERAL ESSAY SUGAR INDASTRY IN KYIVSHCHYNA 

RUSSIAN EMPIRE IN THE HALF PAST NINETEENT – EALY 
TWENTIETH CENTRY: АСHIEVEMENT AND PROBLEMS 

The article considers the dynamics of the sugar industry in 
Kyivshchyna, achievement and problems, and ensure its raw 
materials during noted period. 
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УКРАЇНА У ВИМІРАХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  
ХХ СТОЛІТТЯ. 

 
УДК 94 (477) 

Руслан Куцик  
РОСІЙСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ПРОПАГАНДА В 
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ 

СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
У статті проаналізовано особливості російської 

інформаційної пропаганди в українських землях на початковому 
етапі Першої світової війни; висвітлено основні шляхи та 
засоби, за допомогою яких здійснювався інформаційно-
психологічний тиск на суспільство в зазначений період. 

Ключові слова: інформація, пропаганда, Перша світова 
війна, преса, Російська імперія. 

 
За останні три роки наша держава пережила чи не 

найбільше подій за всю її незалежність. Відбулася Революція 
Гідності, анексія Російською Федерацію Криму, а тепер триває 
АТО – війна за незалежність. В усіх цих випадках не останню 
роль відіграла інформація, а точніше її використання для 
власних цілей. Активно в цьому напрямку працювала Росія, яка 
завдяки активній пропаганді в засобах масової інформації 
створила ілюзію справедливої окупації та виправданості свого 
втручання у внутрішні справи нашої держави. Україна у цей час 
була неготова до такого розвитку подій, а тому програла перший 
етап інформаційного протистояння. Зараз же, усвідомивши, що 
інформація може стати сильною зброєю у руках, Україна 
починає вдосконалювати свій пропагандистсько-ідеологічний 
апарат, для того, щоб у майбутньому уже бути готовим до нових 
інформаційних протистоянь. Варто відзначити, що сам термін 
«інформаційне протистояння» (протиборство) не є новим. Його 
почали застосовувати уже досить давно. Але вперше, 
державного значення він набуває у період Першої світової війни.  

Тому, сьогодні буде актуальним зверненням до витоків 
формування російської інформаційно-пропагандистської системи 
в зазначений період, для того, щоб зрозуміти, як краще діяти в 
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сучасних умовах, коли Україна перебуває в стані неоголошеної, 
гібридної війни. 

Запропонована проблема на сьогодні є мало дослідженою, 
а тому перед нами відкрите велике поле для діяльності. Серед 
дослідників, які займалися цим питанням слід відзначити таких 
як: О. Вільшанська [2], Д. Волкогонов [3], В. Любченко [9; 10], Л. 
Питльована [12] та ін. 

Що ж означає термін «інформаційне протистояння»? 
Перш, ніж перейти до основного викладу матеріалу, дамо йому 
визначення. Інформаційне протистояння – це активний спосіб 
боротьби із суперником або ворогуючою стороною за допомогою 
інформаційно-психологічного тиску на суспільство, з метою 
залучення його на свою сторону, здобуття ним прихильності й 
підтримки та реалізації поставлених завдань, використовуючи 
при цьому різноманітні масові засоби пропаганди: пресу, 
маніфести, укази, звернення державних чи духовних лідерів, 
політичні заклики діячів, програми партій і товариств, плакати, 
листівки, кінофільми, радіо та інші матеріально-технічні та 
духовні ресурси. 

Російський історик Д. Волкогонов зазначає що саме: 
«Перша світова війна 1914–1918 рр. була тим військовим 
зіткненням, де вперше були широко використані друковані 
засоби впливу на супротивника. Саме в цій війні були 
використані засоби і методи психологічної війни, яку стали вести 
один проти одного імперіалістичні коаліції… При штабах 
воюючих армій створювалися відповідні відділи і підрозділи, 
покликані організувати «війну слів» – агітацію противника [3, с. 
47].  

У роки Першої світової війни, коли радіо ще не стало 
засобом масового зв'язку, а гучномовні установки були дуже 
примітивні й за своєю ефективністю лише трохи відрізнялися від 
рупорів, пропагандистський і психологічний впливи 
здійснювалися переважно за допомогою друкарської продукції. Її 
основними видами були: листівки, газети, брошури, листи 
полонених, плакати, фальшиві продовольчі картки та ін. [7, с. 
65]. 

Одразу ж із перших днів, події війни стали темою номер 
один для обговорення. Журналіст Г. Гордієнко, уродженець 
Олександрівська Катеринославської губернії, у своїх спогадах 
пише: «Зацікавлення подіями на фронті, або вірніше, як тоді 
казали, «на театрі воєнних дій» було таке велике, що обидві 
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місцеві газети «Александровскіе Новости» та «Александровска 
Мысль», харківська «Южный Край», столичні «Русское Слово» 
(Москва), «Утро Росіи» (Москва), «Биржевые Ведомости» 
(Петроград) та інші дрібніші газети не в силі були задовольнити 
зацікавлення громадян, тому обидві місцеві газети почали 
видавати так звані «Екстерні телеграми», з передруком 
важливіших новостей. Друкували їх на вузьких смугах паперу, на 
папері різних кольорів» [5, с. 86]. 

Враховуючи велику зацікавленість населення до подій на 
фронті, російська влада робила усе можливе, щоб показати їх у 
такому форматі, як їй вигідно. Тому в пресі масово звучали тези 
про героїзм солдатів, їх мужню боротьбу та патріотизм серед 
населення. Тоді як, про факти поразок чи інших невдач 
російської армії навіть і не йшло мови, оскільки така згадка могла 
значно нашкодити авторитету влади і її дій. Російська 
пропаганда була спрямована на те, щоб створити позитивно-
патріотичний стан в країні і сформувати образ справедливої 
війни. В принципі на перших порах це завдання реалізовувалося 
досить успішно. 

Поширення інформації відбувалося не тільки за 
допомогою періодичних видань, були й інші способи. Так, 
важливу роль відігравали чутки, які формувалися навколо мереж 
залізничних та телеграфічних ліній: «Наше місто мало те 
щасливе положення, що находилося при головній магістралі, як 
залізничній, та і телеграфічній, бо лінія Петроград – Москва – 
Харків – Олександрівськ – Севастополь, це була найважніша 
лінія в державі. А чи вістки, чи лише плітки, вздовж лінії ніколи не 
поминали нашого міста, тому населення нашого міста 
Олександрівська було завжди непогано поінформоване» – 
згадує Г. Гордієнко [5, с. 86]. 

Крім того, інформаційно-психологічний вплив на свідомість 
населення здійснювався за допомогою демонстрації фільмів про 
війну та події на фронті. Той же Г. Гордієнко згадує: «В часи 
Першої світової війни не було аж такої спеціальної пропаганди, 
як це тепер буває, але бували вже фільми з воєнною тематикою 
Простенькі, нескладні, трохи фронту, солдати, над ними 
командир молоденький прапорщик, «а прапорщик юний со 
взводом пєхоти», як тоді співали, падають убиті, підбирають 
ранених, сестра жалібниця падає в око, з того потім зав’язується 
роман між нею й прапорщиком. Поляглим співають «Спітє орли 
боєвиє!» І так хотілося тоді й собі заснути вічним сном «орла 
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боєвого»!» [5, с. 91]. Отже, одним із основних завдань російської 
інформаційної пропаганди було сформувати у людей почуття 
власної відповідальності перед державою і обов’язку захистити 
її, жертвуючи своїм життям. Слід відзначити, що елементи 
героїки були популярними на той час, тому засоби масової 
інформації використовували їх, як основу для створення своїх 
сюжетних ліній. 

Важливу роль в інформаційному вимірі на початку війни 
відіграло гасло об'єднатися усіх підданих держави навколо свого 
«всемогутнього правителя» – імператора, образ якого у пресі 
формувався тільки з позитивної сторони. Тому, певний тиск на 
свідомість населення здійснювали імператорські маніфести. 20 
липня (2 серпня) 1914 р. Микола ІІ видав Маніфест про початок 
війни. У ньому відкрито лунали гасла об’єднатися і стати на 
шлях боротьби з ворогом: «Нині випадає уже не заступатися 
тільки за несправедливо скривджену родинну нам сторону, але 
зберегти честь, достоїнство, цілісність Росії і становище серед 
великих держав. Ми непохитно віримо, що на захист «русской» 
землі дружньо і самовіддано стануть всі вірні наші піддані. У 
грізний час випробовувань хай будуть забуті внутрішні чвари. 
Хай зміцниться ще тісніше єднання царя з його народом і хай 
відіб’є Росія, піднявшись як одна людина, зухвалий натиск 
ворога» [15, с. 68]. 

Крім політичних закликів лідерів країни, патріотично-
налаштованих статей в періодичних виданнях, кінофільмів 
загальноімперська пропаганда використовувала й інші способи 
інформаційного впливу на суспільство. Зокрема, російська влада 
почала масово застосовувати прийом формування внутрішнього 
ворога країни, яким було оголошено німецьких та австрійських 
підданих імперії. Основна його суть полягала у створенні та 
висвітленні у засобах масової інформації негативного іміджу 
країн-противників. 

Такий спосіб перетворення німців та австрійців у затятих 
ворогів спостерігаємо у викладача міжнародного права, 
професора Новоросійського університету в Одесі, Петра 
Казанського. Ось, що він пише у своїй промові від 5 жовтня 1914 
р. про Росію: «Величний спокій панує в Росії. Усі сповнені 
свідомості нашої народної правоти. Усюди – непохитна 
впевненість в остаточній перемозі російської зброї. Незламною 
стіною став російський народ на кордонах держави, згуртувався 
навколо священного престолу свого великодушного Государя; 
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об'єдналися всі, забувши взаємні суперечки, і рахунки, і 
домагання. В Росії тепер – одна душа, одна воля, одна робота 
над подолання ворога». Цілком іншу характеристику дає він 
ворожій стороні: «П'яні і розпусні полчища Вільгельма і цього 
старця Франца-Йосифа, котрому слід було б думати про 
загробне життя, ніж проливати кров людську, грабують і 
убивають мирних жителів, навіть своїх співгромадян, ґвалтують і 
піддають надлюдським тортурам жінок і малолітніх дітей, 
знищуючи міста і селища, спустошуючи цілі країни...» [8, с. 3–4].  

Подібні тези висловив галицький москвофіл Дмитро 
Вергун, який задовго до досліджуваного періоду виїхав до Росії і 
працював у слов'янському відділі газети «Новое время» (Санкт-
Петербург). У своїй брошурі «Что такое Галиция?» він 
звинувачує Австро-Угорщину і Німеччину у підступності та 
агресивності: «Віденським і берлінським політикам Галичина 
представлялась не інакше, як база для наступу на Росію. В ній 
вони умудрились створити кадри для створення двох П'ємонтів – 
ягеллонсько-польського і «українського». Ці кадри складали 
головним чином політикани і збиті з толку юнаки, які повірили у 
можливість, при співпраці Австро-Німеччини, створення «України 
від Карпат до Кавказ і Польщі від моря до моря»» [1, с. 59–60]. 

Антинімецькі настрої в суспільстві насаджувалися згори, 
на їх поширення впливали політика уряду й офіційна 
пропаганда. По всій країні читали лекції й публікували численні 
брошурки про економічне засилля німців. Більше того, навіть 
німецька література та філософія з її раціоналізмом, популярні 
раніше в інтелігентському середовищі, тепер вважалися 
відповідальними за те, що наша інтелігенція втратила віру в 
диво. Газета «Киевлянин» описує такі реалії життя в Києві: 
розгромлено німецьке кафе Рейтара, з вивісок зникли німецькі 
назви «Берлин», «Вена», «Дрезден», «Германия», з вітрин 
прибрано німецькі книжки [2, с. 449]. 

13 листопада 1914 р. в «Киевлянине» опубліковано заклик 
Московського купецького товариства бойкотувати всі німецькі 
товари й німецьких посередників і тим самим підірвати 
економічну міць супротивника, відродити власну промисловість. 
Там же наводиться звернення київського купця і гласного думи І. 
Дембіцького до купецького старости із закликом до київських 
торговців і промисловців звільнитись від німецького засилля і 
рабства, пропагувати свої товари і, нарешті, зайнятися 
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влаштуванням власних фабрик, оскільки «московське та 
нижегородське купецтво вже сказало своє слово» [2, с. 450]. 

Суворої дискримінації та утисків зазнала й німецька мова. 
Спеціальним розпорядженням заборонялося її викладання в усіх 
навчальних закладах, включаючи школи німецьких колоністів і 
менонітів. Накладалася заборона і на видання преси мовою 
супротивника та користування нею під час богослужінь у 
німецьких церквах. У деяких губерніях Півдня України німецьким 
колоністам офіційно було заборонено розмовляти рідною мовою 
в усіх державних установах. 2 вересня 1914 р. канцелярія 
таврійського губернатора розіслала начальникам поліції 
циркуляр, у якому вимагала негайного зняття з усіх торговельних 
і промислових установ вивісок і написів німецькою мовою [14, с. 
414–415]. Завдяки масштабній пропаганді російській владі 
вдалося досягти бажаного. Німецьке населення імперії в очах 
громадськості перетворилося на справжнього лютого ворога, 
якого слід оберігатися.  

Активно у своїх цілях імперський уряд намагався 
використати емігрантів-втікачів із західноукраїнських земель, які 
на час війни перебралися до Росії. 28 липня (10 серпня) 1914 р. 
С. А. Лабенський, М. О. Сохоцький, М. Ф. Глушкевич та Ю. І. 
Сьокало, які вже певний час перебували «на відпочинку» в 
Одесі, де знаходились у тісних зносинах з головою одеського 
відділення ГРБО («Галицко-русское благотворительное 
общество в Петербурге») професором П. Є. Казанським, 
прибули за викликом до Києва. Тут вони 29 липня 1914 р. 
створили так званий «Карпато-русский освободительный 
комитет» (далі – КРОК). Головою було обрано Ю. А. Яворського, 
секретарем – C. А. Лабенського [10, с. 129]. 

Основними цілями та завданнями КРОК було: 1) 
ознайомлення російського суспільства і «визвольну» російську 
армію з історичним минулим і сучасним національно-культурним 
і політичним становищем «русскаго» Прикарпаття; 2) турбота 
про воєнних біженців і полонених «русских» галичан. Засобами 
для досягнення поставленої мети були: видання періодичного 
органу – газети і летючих листівок, влаштування публічних 
зібрань і бесід. У випадку окупації східної Галичини російським 
військами КРОК мав перенестися до Львова і передати свої 
повноваження «Народному Совету Галицкой Руси» (РНС) [13, с. 
10–11]. 
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29 липня (11 серпня) 1914 р. КРОК звернувся з відозвою 

«Многострадальный русскій народ Галицкой земли!» для 
поширення її серед населення і військ Галичини. Сам документ 
умовно можна поділити на три частини. У першій говорилося про 
страждання галичан під владою Австро-Угорщини: «Шістсот літ 
стогнала наша Галицька Русь у чужому ярмі! Шістсот літ стогнав 
в лютій неволі багатостраждальний народ «русскаго» Галича! 
Шістсот літ трудився, ти нещасний «русскій» чоловік-хлібороб, в 
поті чола, не для себе і своїх діток, а для тих, що тебе скували в 
міцні ланцюги і тримали в неволі. Коли перші вороги твої 
задовольнялися плодами твоєї тяжкої праці і невинною кров'ю 
твоїх дідів і прадідів, останній твій повелитель і ворог – 
злопам’ятна Австрія, запосілась на твою душу, на твою віру, на 
твоє славне імя Русь, «русскій». Але Великий Бог Землі Руської! 
Він піддав тебе, «русскій» народ Галича, тяжким 
випробовуванням, але не забув про тебе, він готував тобі 
свободу і краще майбутнє!...» [13, с. 11–13]. 

У другій частині наголошується нібито на визвольній місії 
російської армії, яка має на меті об'єднати український народ: 
«По велінню Всевишнього славне і непереможне воїнство 
православного «русского» царя вступило на Галицьку землю, 
щоби принести її нещасному народу волю і щастя, щоби 
прийняти його в просторий і достойний дім «одной 
неразделимой русской родины». Відкривай храми і, прихили 
коліна, вознеси ти, «русскій» чоловіче Галичини, до престолу 
Всевишнього гарячу молитву. Не перериваючи молитви, бери 
хрест і хоругви і з торжественним співом молитви: «З нами Бог!» 
зустрічай православне «русское» воїнство…» [13, с. 13–14]. 

У третій же частині, відозва закликає народ Галичини до 
роззброєння і братерства з російською армією: «Кидай зброю і 
віддавайся православному воїнству, яке прийме тебе не як 
військового полоненого, а як рідного брата, котрий вертається з 
неволі під стріху рідної хати. Кидай зброю, щоби у велику хвилю 
звільнення Галицької Русі не лилась кров брата від руки брата» 
[13, с. 14].  

Ще до вибуху війни московський «прогресист» 
(конституційний демократ) П. Струве писав: «Перш за все Росія 
мусить об'єднати всі частини руського народу з імперією. З цього 
випливає історична необхідність приєднати до нього «руську 
Галіцію». Ця акція необхідна для оздоровлення Росії, бо 
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існування малоросійської гілки в Австрії причиниться до 
відродження українського питання» [11, с. 56]. 

З вище сказаного ми можемо побачити, як російська влада 
активно застосовувала принцип підміни термінів і понять. При 
наголошенні на правомірності входження галицьких земель до 
складу Російської імперії одним з ключових аргументів було 
твердження про те, що переважаючу більшість їх населення 
складають «русские», а, отже, Галичина є «истинно русским» 
краєм [12, с. 155]. Тому, російські видання та переважна 
більшість москвофільських публікацій наполягали на тлумаченні 
слова «русин», «русинський» як «росіянин», «російський», а 
української мови – як особливої говірки російської [12, с. 155]. 
Такий підхід до трактування понять робив дії російської 
адміністрації в очах громадськості мотивованими та 
виправданими, оскільки, в засобах масової інформації постійно 
наголошувалося, що основною метою війни є звільнення 
підкорених слов'янських народів від гніту чужоземних держав.  

5 серпня (18 серпня) 1914 р. головнокомандувач російської 
армії Микола Миколайович звернувся із пропагандистською 
відозвою до українського народу Галичини: «Братья! Творится 
суд Божий. Терпеливо, с христианским смирением в течение 
веков томился русский народ под чужеземным игом, но ни 
лестью, ни гонением нельзя было сломить в нем чаяний 
свободы. Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, 
так нет силы, которая остановила бы русский народ в его 
порыве к объединению. Да не будет больше подъяремной Руси. 
Достояние Владимира Святого, земля Ярослава Осмомысла, 
князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой, 
великой, нераздельной России. Да свершится промысел Божий, 
благословивший дело великих собирателей земли русской. Да 
поможет Господь царственному своему помазаннику императору 
Николаю Александровичу всея России завершить дело великого 
князя Ивана Калиты. А ты, многострадальная братская Русь, 
встань на сретение русской рати [4, с. 11–12].  

Того ж дня, під впливом відозви верховного 
головнокомандувача, КРОК звернувся до земляків з 
прокламацією «Пробил долгожданный час!» із закликом сприяти 
«по мере сил и возможности освободительному подвигу 
братского русского воинства, несущего нашему народу свет 
свободы и правды» [10, с. 130].  
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Створюючи міф про єдність та неподільність трьох братнів 

народів (українців, білорусів і росіян) російська влада прагнула 
утвердити в суспільній думці ідею визвольності та 
справедливості і, що обов’язком кожного є допомогти «великій 
справі по збиранню земель руських». Сьогодні, Російська 
Федерація з її агресивним імперіалізмом намагається знову 
нав’язати цей міф українцям. У своїй пропаганді вона апелює до 
витоків Київської Русі, до спорідненості та єдності слов'ян, до 
того, що розпад СРСР був найбільшою помилкою ХХ ст. і 
справжнє місце України біля Росії. Крім того, інформаційні 
засоби Росії усюди пропагують про засилля, якого нібито зазнає 
російськомовне населення нашої держави. Але такі твердження, 
як в період Першої світової війни так і на тепер, зрозуміло, що не 
мають під собою обґрунтованості та істинності, і є лише 
способом маніпуляції суспільної свідомості, формуючи у людей 
неясну та нераціональну думку про події минулого і сьогодення.  

У перший місяць Великої війни члени КРОК брали активну 
участь у підготовці важливої інформаційно-пропагандистської 
брошури «Современная Галичина. Этнографическое и 
культурно-политическое состояние ее, в связи с национально-
общественными настроениями», призначеної для вжитку 
офіцерами Південно-Західного фронту, на що вказував і 
відповідний гриф, під яким вона з'явилась на світ: 
«Доверительно. Для широкого ознакомления господ офицеров 
действующей армии». Ще один гриф повідомляв, що названа 
брошура була запискою, укладеною в липні 1914 р. при 
військово-цензурному відділенні управління генерал-
квартирмейстера штабу головнокомандуючого арміями 
Південно-Західного фронту й надрукованою в походній друкарні 
штабу фронту. Друком брошура вийшла накладом в 5 тисяч 
примірників й була надіслана в усі військові частини Південно-
Західного фронту [9, с. 128–129]. 

Д. Дорошенко у своїй роботі «Історія України 1917–1923 
рр.» з цього приводу зазначає, що «ця книга видавалася на руки 
кожному російському офіцеру, який їхав на галицький фронт, і в 
ній давалися вказівки, як розрізняти «мазепинців» від «руських». 
Книжка представляла український рух як нікчемну, штучну 
інтелігентську інтригу, яку піддержувала Австрія в своїм інтересі, 
і яка розвіється зараз же, як тільки позакривати українські 
часописи й взяти під догляд українських діячів. До поляків книжка 
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ставилася дуже прихильно, особливо до народових демократів, 
з їх провідниками Грабським та Гломбінським» [6, с. 5]. 

Ще одним кроком у сфері пропаганди, здійсненим 
«Освободительным комітетом» відповідно до його тимчасового 
статуту, було відновлення видання закритої у Львові 
напередодні початку війни «Прикарпатской Руси». Вже 6 серпня 
1914 р. КРОК отримав свідоцтво № 52413 за підписом київського 
губернатора на право видання щотижневої газети 
«Прикарпатская Русь», яка мала виходити в друкарні штабу 
Київського військового округу за редакцією її колишнього 
редактора С. А. Лабенського. Усього в щотижневому форматі 
вийшло три номера «Прикарпатской Руси»: 10 і 17 серпня 1914 
р. у Києві та 26 серпня 1914 р. у Бродах, куди слідом за Штабом 
командуючого Південно-Західним фронтом перебралася 
редакція газети разом з КРОК [10, с. 134]. 

Таким чином, в період Першої світової війни крім 
вогнепальної зброї, почали використовувати й інформаційно-
психологічну. Завдяки активній пропаганді російській владі 
вдалося поширити серед українського населення міф про 
справедливість та визвольність війни. В засобах масової 
інформації поширювали патріотичні заклики, тези, доповіді, 
статті, зміст яких завжди носив позитивний характер і був 
спрямованим на те, щоб допомогти владі у мобілізації людських 
ресурсів та зміцненні віри народу в незламність і переможність 
російської армії. Для того, щоб виправдати окупацію Східної 
Галичини і Північної Буковини, в періодичних виданнях 
обґрунтовували тезу про нечувані страждання «слов'янських 
братніх народів» під гнітом чужих держав, які потребують 
допомоги. Крім того, в імперії пропаганда активно створювала 
образ внутрішнього ворога, яким стали німецькі та австрійські 
піддані. Весь цей масив інформації формував у людей 
неправильні та хибні уявлення про навколишні події. Український 
народ, не розуміючи того і переконаний у правильності дій 
влади, змушений був вести війну один проти одного. Тому 
сьогодні, в умовах неоголошеної війни зі сторони Російської 
Федерації, потрібно робити усе можливе, щоб інформаційна 
безпека України була на високому рівні і могла протидіяти 
ворожій антиукраїнській пропаганді. 
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Ruslan Kutsyk  
RUSSIAN INFORMATIONAL PROPAGANDA IN UKRAINIAN 
LANDS AT THE BEGINNING OF THE FIRST WORLD WAR 

The article analyzes the features of Russian informational 
propaganda in the Ukrainian lands in the initial stage of World War II; 
it reveals the basic ways and means by which was carried 
informational and psychological pressure on society during this 
period. 

Key words: information, propaganda, First World War, the 
press, the Russian Empire. 
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УДК 94 (477) 

Катерина Вовна 
СТАНОВИЩЕ ТА ПРАКТИКА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ 

НЕПОВНОЛІТНІМИ В ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ II РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 

(1919 – 1939 РР.) 
Стаття присвячена становищу та практиці відбування 

покарань неповнолітніми в період перебування українських 
земель у складі II Речі Посполитої (1919 – 1939 рр.). Однією з 
вагомих і практично основних проблем боротьби із 
злочинністю неповнолітніх у II Речі Посполитій було те, що 
відновлена польська держава успадкувала кримінальне 
законодавство держав – окупантів, яке залишалося чинним 
протягом тривалого часу та її території й по-різному 
розмежовувало поняття неповнолітньої особи та міру 
покарання. 

Ключові слова: міжвоєнний період, II Річ Посполита, 
суди, неповнолітні, товариства, покарання, законодавство. 

 
Актуальність дослідження обраної теми пояснюється тим, 

що проблема злочинності була і є однією з найгостріших на всіх 
етапах історії будь-якої держави. Упродовж століть держави та 
їхні уряди постійно розробляли і прагнули удосконалювати 
системи боротьби із злочинністю, зокрема шляхом посилення 
покарання за злочини, збільшення кількості правоохоронних 
органів, проте злочинність і далі існує. Єдиний результат, 
здобутий у цьому двобої – періодичне зменшення її рівня.  

Про це красномовно свідчать факти. На початку ХХІ ст. 
ймовірність того, що особа може стати жертвою розбою, нападу, 
порівнюючи з 60-ми роками, зросла удвічі-втричі, утричі 
збільшилася кількість насильницьких злочинів та злочинів, які 
вчиняють неповнолітні та молодь. Ця тенденція характерна для 
багатьох країн Азії, Західної Європи та Північної Америки. 
Шкода, яку завдає злочинність суспільству, позбавляючи людей 
життя, власності, особистої безпеки, значно перевищує сукупний 
національний дохід багатьох держав.  

Дослідження, проведені наприкінці ХХ ст. Міжнародним 
центром попередження злочинності, показали, що заходи 
спрямовані на запобігання злочинності обходяться будь-якій 
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державі у 2-7 разів дешевше, ніж ув’язнення, і є набагато 
ефективнішими, оскільки спрямовані на усунення її причин.  

За даними цього ж Центру, 50% усіх злочинів, які 
вчиняються у зарубіжних країнах – це злочини неповнолітніх та 
молоді. Це специфічна категорія осіб, яка легко потрапляє під 
негативні впливи, а відтак становить головний резерв дорослої 
злочинності. Тому ув’язнення або інші примусові заходи, які 
вживають правоохоронні органи щодо неповнолітніх злочинців, 
найчастіше не лише не дають бажаного результату, але й 
спричиняють формування у цих осіб стійкої спрямованості до 
подальшої злочинної діяльності. Останніми роками всі зусилля 
світової громадськості спрямовані саме на побудову, 
удосконалення системи запобігання злочинності, розробку 
різноманітних програм та заходів, особливе місце серед яких 
надається заходам запобігання злочинності серед неповнолітніх 
та молоді.  

В зв’язку із сучасними реформами в правоохоронній сфері 
актуальним є звернення до попереднього історичного досвіду 
українців. Зокрема, в даному дослідженні ми вивчаємо досвід 
практики відбування покарань неповнолітніми в міжвоєнній 
Польщі. 

Мета статті – проаналізувати стан законодавства щодо 
призначення, виконання й відбування покарань неповнолітніми 
злочинцями в умовах перебування українських земель у складі II 
Речі Посполитої 1919-1939 рр. 

Частково дослідження вищезазначеної теми проводилося 
в працях таких вітчизняних та польських істориків і правознавців: 
О.Липитчук [4], [5], [6], В.Кульчицького [3], Т.Пащука [8] та інших. 
Крім того, вагомий за обсягом і науковою значущістю масив 
документів із теми зберігається в Державному архіві Львівської 
області (далі ДАЛО) та Центральному державному історичному 
архіві у м. Львові (далі ЦДІАЛ). Там містяться розпорядження, 
інструкції, листи та інші види письмових документів про 
діяльність повітових управлінь судової поліції, а також численних 
дільниць, що функціонували на територіях гмін. Невід’ємною 
складовою частиною статі стали публікації документів і 
матеріалів польською мовою, матеріали тогочасної періодики – 
часописів, газет, розпоряджень, збірок та енциклопедій 
«Czasopismo Sędziowskie : organ Oddziału Lwowskiego Zrzeszenia 
Sędziów i Prokuratorów Rzpltej Polskiej», «Нова зоря», 
«Rozporądzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928r. 
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Prawo o ustroju sadów powszechnych» та «Rozporądzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks 
karny»,»Obecny stan ustawodawstwa karnego przeciwko nieletnim 
w Polsce», «Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej». 

Перша світова війна не оминула польські землі, що 
призвело до збідніння населення та до деморалізації широких 
мас, особливо молоді. Найбільше злочинів у Королівстві 
Польському скоювали діти віком від 14 до 20 років [8, с. 166]. 
Вирішення проблем злочинності неповнолітніх ускладнювалося 
тим, що відновлена польська держава успадкувала кримінальне 
законодавство держав-окупантів, яке залишалося чинним 
протягом тривалого часу в міжвоєнний період. На колишній 
російській території чинним залишався Російський кримінальний 
кодекс 1903 р. М. Таганцева, на прусській території - 
Кримінальний кодекс Німецької Імперії 1871 р., на австрійській 
території - Австрійський кримінальний кодекс 1852 р. [3, с. 10]. 
Були різні розмежування вікових категорій неповнолітніх, які 
підпадали під кримінальну відповідальність. 

Проте польська влада вже з перших місяців своєї 
діяльності звернула увагу на цю проблему. У декреті Начальника 
Держави від 7 лютого 1919 р. йшлося про організацію судів для 
неповнолітніх у Варшаві, Лодзі, Любліні, а вже 1 вересня 1919 р. 
вони були відкриті. Згодом такий суд відкрили у Львові [8, с.166]. 

На необхідність враховувати в кодифікаційних працях 
проблему кримінальної відповідальності неповнолітніх 
неодноразово звертав увагу президент Кодифікаційної комісії 
(утворена в 1919 р.) Ф. Фієріх. Кримінальний відділ комісії вже в 
червні 1920 р. зайнявся опрацюванням цього питання. 
Планувалося підготувати окремий комплексний проект 
кримінального права й процесу та організації судів, а після 
підготовки відповідних кодексів включити до них ці норми. 
Кероване це все тим, що кримінальна відповідальність 
неповнолітніх повинна була ґрунтуватися на інших засадах, 
порівняно з дорослими [8, с.166]. 

Підготувати проект такого закону було доручено А. 
Могильницькому, відомому адвокату, судді Найвищого суду [12], 
який давно займався цією проблемою. Підготовлений секцією 
кримінального права проект про суди неповнолітніх був 
ухвалений загальними зборами Кодифікаційної комісії в квітні 
1921 р. Згідно з проектом неповнолітніх злочинців поділяли на 
дві категорії: перша - до 13 років (які діяли несвідомо); друга - від 
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13 до 17 років друга (які діяли свідомо). Неповнолітні першої 
категорії не притягалися до кримінальної відповідальності, до 
них застосовували лише виховні засоби. Під другу категорію 
підпадали неповнолітні, які притягалися до кримінальної 
відповідальності, однак до них застосовували покарання у 
вигляді направлення у виправний заклад. Таке покарання 
відповідало ступеню вини неповнолітнього злочинця, а також 
головній меті - боротьбі із злочинністю неповнолітніх [13]. 

Після поправок текст проекту остаточно був прийнятий 
загальним зібранням Кодифікаційної комісії 7 грудня 1921 р., 
проте впровадити його в життя в міжвоєнний період так і не 
вдалося. Цей проект закону був використаний під час підготовки 
кодексів кримінального права та процесу й закону про устрій 
загальних судів [8, с.166]. 

Відповідно до закону «Про устрій загальних судів» від 6 
лютого 1928 р. в Польщі впроваджувалася судова реформа, 
метою якої було створення єдиної системи загальних судів на 
всій території Польщі [14]. Встановлювалася така система 
загальних судів: гродські, окружні, апеляційні суди та Найвищий 
суд. Закон надавав право міністру юстиції своїм розпорядженням 
утворити в окружних судах (не в усіх) окремі суди для 
неповнолітніх в садибі суду або поза її межами, а також 
визначити кордони округів для цих судів. Міністр юстиції так само 
міг наказати розглядати кримінальні справи неповнолітніх 
одному з гродських судів для кількох округів цих судів. Ці справи 
суддя розглядав (в окружних та гродських судах) одноособово 
[13]. 

Отже, «Закон про устрій загальних судів» 1928 р. не 
передбачав впровадження спеціальних судів для неповнолітніх, 
а лише створював можливість утворення таких судів в окремих 
окружних та громадських судах [8, с. 167]. 

В австрійському законодавстві було визначено три вікові 
категорії неповнолітніх, які підпадали під кримінальну 
відповідальність: перша (до 10 років) – не несли жодної 
кримінальної відповідальності, друга (10–14 років) – злочини 
каралися як правопорушення, третя (14–20 років) – несли 
кримінальну відповідальність, однак суд пом’якшував покарання, 
якщо неповнолітній заледве досягнув юнацького віку (кара 
смерті або пожиттєве позбавлення волі замінювалося 
позбавленням волі на строк від 10 до 20 років). На початку ХХ ст. 
в австрійському суспільстві та серед правників домінували 
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погляди, згідно з якими головним у боротьбі із злочинністю 
неповнолітніх вважався соціальний захист. Його здійснювали 
через виховні та виправні заклади та спеціальні суди для 
неповнолітніх. Підготовлені проекти щодо організації соціального 
захисту та судів через брак коштів так і не стали законами. 
Водночас низка розпоряджень австрійського міністерства юстиції 
(про пом’якшення судами вироків щодо неповнолітні (1902), про 
утворення у в’язницях окремих відділів для підлітків однієї статі й 
віку (1905), про передачу кримінальних справ опікуючим суддям 
(1908) навіть після прийняття польського кодексу кримінального 
процесу 1929 р. залишалися і надалі чинними на колишній 
австрійській території [13].  

Відповідно до німецького кримінального законодавства 
неповнолітніх до 12 років не притягали до кримінальної 
відповідальності. У випадку скоєння неповнолітнім (12–18 років) 
злочину несвідомо, суд ухвалював рішення про відправлення 
його у виховний чи виправний заклад. Якщо неповнолітній 
вчинив злочин свідомо, його було притягнено до кримінальної 
відповідальності, але замість кари смерті або пожиттєвого 
позбавлення волі міг бути ув’язнений на строк від 3-х до 15 років. 
За незначні злочини покарання були м’якими, а в більшості 
випадків суддя виносив застереження. У 1908 р. в Німеччині 
організовано окремі суди для неповнолітніх, які складалися, як 
зазвичай, з одного судді та двох засідателів. Суди для 
неповнолітніх здебільшого виносили вирок про умовне 
припинення покарання або умовне звільнення. Крім того, 
існували численні державні і приватні виховні та виправні 
заклади для неповнолітніх, що відповідало загальній тенденції у 
боротьбі із злочинністю неповнолітніх, а саме, застосуванню 
виховних та виправних заходів на противагу покаранню [13].  

У Росії, згідно з кримінальним законодавством 
неповнолітні до 10 років, а також від 10 до 17 років, які в момент 
здійснення злочину не могли, як сказано в кодексі, «усвідомити 
значення і характер того, що вчинили, або керувати своїми 
діями» не притягалися до кримінальної відповідальності за свої 
вчинки. Таких неповнолітніх віддавали під відповідальний нагляд 
батькам, опікунам або іншим особам. Якщо здійснений цими 
неповнолітніми злочин був тяжким, то їх спрямовували у виховні 
та виправні заклади, а у разі відсутності таких закладів в 
особливі відділи при в’язницях або місцях арешту. Неповнолітніх 
від 10 до 14 років, яких визнавали винними, замість смертної 
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кари смерті або тяжких робіт, а також неповнолітніх від 10 до 17 
років замість заслання на поселення, у кримінальні заклади, 
фортеці або ув’язнення спрямовували у виховні та виправні 
установи. Якщо неповнолітній провадив злочинний спосіб життя 
постійно, він опинявся у виправно-виховному закладі. 
Неповнолітні від 4 до 17 років, свідомо здійснивши злочин, за 
який загрожувала кара смерті або тяжкі роботи, могли бути 
покарані позбавленням волі віком від 13 до 15 років. 
Неповнолітні від 17 до 21 року також не могли бути засуджені на 
смерть, а інші покарання підлягали пом’якшенню. Суди для 
неповнолітніх у Росії були утворені 1908 р. в Петербурзі, Москві і 
Харкові, в Королівстві Польському в жодній місцевості таких 
судів не було впроваджено. У 1913 р. російське міністерство 
юстиції підготувало проекти щодо організації захисту дітей, про 
захист неповнолітніх, однак вони не стали законами внаслідок 
початку Першої світової війни. В Росії виховних та виправних 
закладів було відносно мало, тому неповнолітніх злочинців 
тримали здебільшого у спеціальних відділах при в’язницях [13].  

Після встановлення Польської держави у 1918 р. всі 
законодавства окупаційних держав, які стосувалися проблем 
боротьби зі злочинністю неповнолітніх, зберігали свою чинність. 
Проте польська влада вже з перших місяців своєї діяльності 
звернула увагу на цю проблему. У декреті Начальника держави 
від 7 лютого 1919 р. йшлося про організацію судів для 
неповнолітніх у Варшаві, Лодзі, Любліні, а вже 1 вересня 1919 р. 
вони була відкрита. Згодом такий суд відкрили у Львові [4, с.58]. 

 Чинність у Польщі різних законодавств, які стосувалися 
боротьби із злочинністю неповнолітніх, потребувала 
якнайшвидшої їх уніфікації, а також доповнення із урахуванням 
сучасних на той час поглядів та підходів в науці щодо проблеми 
відповідальності неповнолітніх злочинців.  

На необхідність враховувати в кодифікаційних працях 
проблему кримінальної відповідальності неповнолітніх 
неодноразово звертав увагу в своїх програмних виступах 
президент Кодифікаційної комісії (утворена в 1919 р.) Ф. Фієріх. 
Тому кримінальний відділ комісії вже в червні 1920 р. зайнявся 
опрацюванням цього питання. Планувалося підготувати окремий 
комплексний проект кримінального права і процесу та організації 
судів, а після підготовки відповідних кодексів включити до них ці 
норми. Така концепція керована тим, що кримінальна 
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відповідальність неповнолітніх повинна була ґрунтуватися на 
інших засадах, ніж для дорослих [4, с.58].  

Підготувати проект цього закону було доручено А. 
Могильницькому, відомому адвокату, судді Найвищого суду [12], 
який давно займався цією проблемою.  

У тогочасній міжнародній науці і практиці виявилися два 
різних погляди щодо проблеми визначення неповнолітніх 
злочинців. Одні правники намагалися зовсім усунути покарання 
як засіб боротьби зі злочинністю неповнолітніх і застосовувати 
щодо них лише виховні і виправні заходи. Такі засади 
підтримували правники Бельгії, Англії, Голландії, 
Скандинавських країн, а також США й Австралії. Обережний 
правники прагнули зберегти для певної категорії неповнолітніх 
покарання виправного характеру, метою якого було не тільки 
виховання і виправлення, а й розплата за скоєний вчинок. Ці 
засади підтримувалися правниками у Франції, Угорщині, Австрії, 
Німеччині, Росії [4, с.58].  

Тому під час підготовки проекту закону про суди для 
неповнолітніх деякі питання також зумовлювали жваві дискусії. 
Одним з них було визначення межі досягнення віку, відколи 
може настати кримінальна відповідальність, оскільки вона до 
того ж по різному визначалася в успадкованих кодексах. 
Вирішено було визначити нижню межу, до якої неповнолітні 
звільнялися від кримінальної відповідальності, та верхню, з якої 
починається така відповідальність; між ними був перехідний 
період, в якому кримінальна відповідальність (умовна) залежала 
від ступеня тяжкості діяння. Друга проблема полягала у тому, які 
заходи – виховні чи виправні, а також карні мають бути 
застосовані щодо неповнолітніх і на який термін. Було узгоджено 
про застосування різних типів виховних та виправних заходів 
залежно від віку та ступеня розпусти особистості. Перевагу мали 
засади загального упередження та перевиховання, а не 
розплати. Однак були і прибічники звичайного покарання (хоча і 
пом’якшеного), а також зниження верхньої межі до 18 років [4, 
с.58]. 

Під час підготовки цього проекту були враховані погляди 
іноземних юристів на цю проблему, зокрема, швейцарських, 
французьких та бельгійських. Ю. Макаревич, професор 
Львівського університету, автор проекту нового польського 
кримінального кодексу [6] провів консультації з автором 
швейцарського проекту закону про кримінальну відповідальність 
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неповнолітніх Ц. Стуссем та співавтором австрійського закону 
для неповнолітніх В. Гляйспахем. Е. Раппапорт, суддя 
Найвищого суду, відомий польський криміналіст проводив 
консультації з французькими і бельгійськими спеціалістами. За 
сприяння французького проф. Гарсона колективом його 
працівників (взяв у цьому участь і Е. Раппапорт) був 
підготовлений французько-польський проект, який став 
важливим джерелом під час підготовки кримінального кодексу [4, 
с.59]. 

 Підготовлений секцією кримінального права, проект про 
суди неповнолітніх був ухвалений загальними зборами 
Кодифікаційної комісії у квітні 1921 р. та розісланий 
спеціалістами як у Польщі, так і за кордоном, щоб вони 
висловили їхню думку. Зібрані відгуки були позитивними. Згідно з 
проектом неповнолітніх злочинців поділяли на дві категорії: 
перша – до 13 років та від 13 до 17 років (які діяли несвідомо), 
друга – від 13 до 17 років (які діяли свідомо). Неповнолітні 
першої категорії не притягалися до кримінальної 
відповідальності і до них застосовували лише виховні засоби. 
Під другу категорію підпадали неповнолітні, які притягалися до 
кримінальної відповідальності, однак щодо них застосовували 
покарання у вигляді скерування у виправний заклад. Таке 
покарання відповідало ступеню вини неповнолітнього злочинця, 
а також головній меті боротьбі із злочинністю неповнолітніх [13]. 
Отже, проект ґрунтувався на сучасних правових засадах, які 
відповідали досягненням тогочасної західноєвропейської науки. 
Головний акцент в боротьбі зі злочинністю неповнолітніх 
робився не на покаранні, а на вихованні. Він охоплював основні 
аспекти проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх. Проект 
унормував виховні та виправні заходи щодо неповнолітніх; 
відповідальність неповнолітніх за вчинені ними діяння, 
заборонені під загрозою покарання; кримінальну 
відповідальність дорослих, які відповідають за неповнолітніх, 
свідомо або з недбальства сприяють здійсненню неповнолітніми 
злочину; визначив устрій і компетенцію судів для неповнолітніх, 
процес у судах та захисні інституції [4, с.59].  

Після поправок текст проекту остаточно був прийнятий 
загальним зібранням Кодифікаційної комісії 7 грудня 1921 р., 
проте впровадити його в життя у міжвоєнний період так і не 
вдалося. Причиною стали фінансові труднощі, оскільки для 
будівництва та утримання виправних закладів та притулків для 
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неповнолітніх потрібні були значні кошти. Цей проект закону був 
використаний при підготовці кодексів кримінального права та 
процесу і закону про устрій загальних судів [4, с.59].  

Відповідно до «Закону про устрій загальних судів» від 6 
лютого 1928 р. у Польщі впроваджувалася судова реформа, 
метою якої було створення єдиної системи загальних судів на 
всій території Польщі [14]. Встановлювалася така система 
загальних судів: гродські, окружні, апеляційні суди та Найвищий 
суд. «Закон» надавав право міністру юстиції своїм 
розпорядженням утворити в окружних судах (не в усіх) окремі 
суди для неповнолітніх в садибі суду або поза її межами, а також 
визначити кордони округів для цих судів. Міністр юстиції так само 
міг наказати розглядати кримінальні справи неповнолітніх 
одному із гродських судів для кількох округів цих судів. Ці справи 
суддя розглядав (в окружних та гродських судах) одноособово. 
Політика заощадження коштів у кримінальному процесі 
(новелізація кодексу кримінального права) призвела до 
розширення практики одноособового розгляду справ (гродський 
суддя міг покарати позбавленням волі на 2–3 роки, окружний 
суддя – на 5 – 7,5 років). Таку практику застосовували в судах 
другої інстанції: окружний суд одноособово розглядав апеляції 
на вироки гродських судів, апеляційний суд також одноособово 
розглядав апеляції на вироки окружних судів, якщо покарання 
визначалося позбавленням волі до 2–3-х років, або штрафом 
[13]. Ця обставина викликала певний сумнів та занепокоєння 
серед польських правознавців, зокрема, щодо гарантії 
справедливого вироку: мабуть, справи неповнолітніх мали б 
розглядатися більшою кількістю суддів, що було б гарантією 
безпомилкового справедливого вироку і про це свідчив 
міжнародний досвід [4, с.59–60].  

У Чехословаччині кримінальні справи неповнолітніх 
спрямовували опікуючим суддям в повітові суди, а згодом вони 
розглядалися в окружних судах сенатом, який складався з двох 
професійних суддів і одного або двох засідателів. В Іспанії у 
період Республіки були утворені сучасні суди для неповнолітніх, 
котрі розглядали кримінальні справи до 16 років, а також справи 
позбавлення батьківських прав; головуючого та його заступника 
призначав міністр юстиції, при цьому кандидатів рекомендували 
йому місцеві комісії соціального захисту; вони ж обирали і решту 
членів судів. Апеляції на вироки цих судів розглядала спеціальна 
комісія вищої ради нагляду за дітьми. В Німеччині існували 
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особливі суди для неповнолітніх при повітових судах у складі 
судді (водночас був опікунчим суддею) і двох засідателів. У 
Швейцарії для неповнолітніх існував колегіальний суд; 
спеціалістами у таких справах були слідчі судді; вироки виносили 
загальні суди. В Італії такі суди (трибунали) утворювались в 
апеляційних судах як їхні відділи, але були автономними від 
загальних судів і мали широку компетенцію, у тому числі й 
цивільні справи [4, с.60].  

Отже, «Закон про устрій загальних суддів» 1928 р. не 
передбачав впровадження спеціальних судів для неповнолітніх, 
а лише створював можливість утворення таких судів в окремих 
окружних та громадських судах (до кінця міжвоєнного періоду так 
і не були створені спеціальні суди для неповнолітніх). Така 
ситуація не сприяла покращенню розгляду кримінальних справ 
неповнолітніх, якщо врахувати, що злочинність неповнолітніх в 
період до судової реформи залишалася досить високою.  

Як свідчать дані Головного статистичного управління 
Польщі, кількість неповнолітніх, щодо яких судами були винесені 
вироки в 1924 р. в центральних та східних воєводствах, 
становили 6 550, у 1925 р.– 5 368, у 1926 р.– 6 312,у 1927 р. – 7 
456, у 1928 р. – 6 543; у західних воєводствах, відповідно, – 4 
155, 3 635, 3 678,4 866, 3 626; у південних воєводствах та 
Цешинській Сілезії, відповідно, – 10 013, 10 234, 10 308, 11 416,9 
779 [4, с.60].  

Певні труднощі виникали, коли розгляд кримінальних 
справ передавали одному з гродських судів. У такому випадку 
неповнолітні, які проживали в інших округах, змушені були 
витрачати значні кошти, внаслідок чого вони зазвичай не 
з’являлися до суду, треба було їх доставляти примусово [5, 
с.109]. Отже, таке положення не мало значного практичного 
значення. У діяльності гродських судів виникали проблеми, які 
свідчили про неефективність вирішення кримінальних справ 
неповнолітніх. Серйозні помилки допускали гродські суди в 
розгляді кримінальних справ неповнолітніх. Найчастіше 
порушувалася процедура слідства, неправильно оформлялася 
документація; не обґрунтовувалися вироки та міра покарання. 
Гродські суди часто намагалися передати справу в інший суд, 
що призводило до затягування розгляду справи [1, арк. 15-16, 
19]. Усе це не сприяло справедливому розгляду справ. 

Статті, які містилися в проекті закону про суди 
неповнолітніх 1921 р., внормовували порядок процесу в цих 



Історія України: сучасні виклики 

http://academia.in.ua/ 

69 
судах; щодо кримінальної відповідальності неповнолітніх, то ці 
питання були висвітлені в нових польських кодексах 
кримінального процесу 1928 р. та кримінального права 1932 р. 

Кодекс кримінального процесу визначив порядок розгляду 
кримінальних справ неповнолітніх, який мав певні особливості: 
суд для неповнолітніх мав компетенцію розглядати справу 
неповнолітнього в тому випадку, якщо він на момент початку ос-
новного розгляду не досягнув 17 років; замість слідства 
застосовувалося дізнання; розгляд справи відбувався за 
закритими дверми; мета процесу - виховна та виховно - 
виправна; запобіжні засоби від ухилення від суду [15]. 

Попри те, багатьох польських юристів та широку 
громадськість щораз більше непокоїла проблема упередження 
злочинності неповнолітніх, оскільки саме несприятливі соціальні 
умови здебільшого були причиною зростання злочинності 
неповнолітніх. Важливим вважали застосування превентивних, 
запобіжних заходів, що було б запорукою зменшення такої 
злочинності. Тому, на думку відомого польського юриста Ст. 
Червінського першочерговим завданням було здійснення 
контролю за умовами, в яких живуть і виховуються діти. Він навів 
приклад вирішення цієї проблеми в європейських країнах. 
Зокрема, англійське законодавство надавало право кожному 
громадянину повідомляти суддю про дітей, які займаються 
жебрацтвом, покинутих батьками, а крім того, впроваджено в 
життя інститут «boys beadles» обов’язком яких було виявлення 
та супровід до судді дітей, які потребують соціального захисту. 
Тому Ст. Червінський пропонував зобов’язати всіх осіб, які 
професійно займаються навчанням та вихованням дітей у 
державних та приватних школах, щоб вони офіційно 
повідомляли відповідного суддю для неповнолітніх про випадки, 
коли батьки, опікуни, інші особи, відповідальні за дітей 
допускають не правові дії або негативно впливають на моральне 
виховання неповнолітнього, або внаслідок певних причин не 
можуть виконувати своїх обов’язків [4, с.62].  

А такі далекоглядні польські юристи, зокрема, А. 
Червінський вважав неприпустимою економію коштів, коли 
йшлося про боротьбу зі злочинністю неповнолітніх. Він доводив, 
що обов’язком суспільства є вирвати дітей з вулиці, дати їм 
притулок, забезпечити виховання, навчити професії, яка б дала 
їм можливість заробляти [11].  
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З цього приводу привертає увагу досвід діяльності суду 

для неповнолітніх у Варшаві (відповідав компетенції гродського 
суду), який був утворений згідно розпорядження міністра юстиції 
в липні 1919 р.  

Цей суд виглядав дещо по іншому ніж інші суди, оскільки 
був пристосований до рівня розумового розвитку дітей та молоді 
та мав вигляд звичайного житлового приміщення. На вікнах 
фіранки та квіти, а на стінах написи: «Говори правду», «Ти серед 
друзів» тощо. Суд був також тим місцем, де можна було знайти 
захист, увагу, допомогу.  

З метою ефективнішої праці цього суду було утворено 
низку допоміжних організацій та інституцій. У 1930 р. при суді 
для неповнолітніх у Варшаві було утворено Товариство під 
назвою «Спеціальний захист дітей». Метою Товариства була 
співпраця з судом на ґрунті боротьби зі злочинністю 
неповнолітніх шляхом допомоги та захисту. Головою Товариства 
був суддя для неповнолітніх, а членами усі куратори суду. Отже, 
Товариство запровадило т.зв. судових кураторів, діяльність яких 
як допоміжної сили для суду була значною. Здебільшого це були 
студенти Варшавського університету, інших вищих закладів, а 
також був підготовлений інструктаж, який визначав їхні права та 
обов’язки. Активних кураторів було біля 70 чоловік. Вони 
виконували значний обсяг роботи в галузі перевиховання 
ввірених їм неповнолітніх, зокрема, відправляли їх в школи, 
підготовчі курси, клуби, знаходили їм працю тощо [4, с.62]. 

У цей період почали свою діяльність Товариство захисту 
ув’язнених та їх родин «Патронат», а також варшавське 
Товариство захисту неповнолітніх, які стали важливими 
інституціями для ефективного функціонування судочинства 
щодо неповнолітніх. У 1932 р. було утворено в межах 
Товариства захисту ув’язнених та їхніх родин «Патронат» 
виховно-виправну установу під назвою «Будинок дівчат» в 
Варшаві, спочатку для 30, а потім внаслідок розбудови для 100 
дівчат, які перебували під слідством [4, с.62]. 

У боротьбі зі злочинністю неповнолітніх у Львові значну 
роль відігравало Товариство захисту дітей та молоді метою 
якого став захист дітей та опіка над молоддю. Треном діяльності 
Товариства був округ львівського апеляційного суду. Товариство 
утворено у 1917 р. зусиллями голови львівського апеляційного 
суду Адольфом Червінським, який став його незмінним головою 
включно по 1929 р. [9, арк. 1; 8]. У 30 – х роках. його змінив на цій 
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посаді голова львівського апеляційного суду Ст. Дембіцький, а 
його заступниками були В. Зіяркевич (голова окружного суду у 
Львові на пенсії), В. Ханінчак (голова окружного суду у Львові), а 
також В. Кузенський (заступник голови окружного суду у Львові) 
[2, арк. 78]. Це свідчило про те, що керівництво львівського 
апеляційного суду надавало першочергового значення боротьбі 
зі злочинністю неповнолітніх, захисту дітей та вихованню молоді.  

Засобами досягнення мети, яку ставило Товариство, були: 
організація захисту дітей та опіки над розпусною молоддю, а 
також підтримка закладів та інституцій, які займаються захистом 
дітей та вихованням молоді; координація роботи всіх інституцій, 
які були задіяні у вихованні сиріт, занедбаних дітей та опіки над 
ними. Успішній реалізації цих завдань сприяло те, що до 
головного правління Товариства були обрані голови та 
заступники голів окружних судів. Згодом склад правління 
розширився. У 1938 р. членами правління були обрані Львівські 
римо-католицький та греко-католицький (або їхні делегати) 
архієпископи, львівський греко-католицький митрополит, 
делегати львівського, тернопільського, станіславського 
воєводських управлінь, куратор львівського шкільного округу, 
президент м. Львова, начальник відділу громадського здоров’я 
воєводського управління, львівський міський староста, голова 
правління єврейської ґміни, голови окружних судів у Бережанах, 
Чорткові, Коломиї, Перемишлі, Самборі, Станіславові, Стрию, 
Тернополі, Золочеві [2, арк. 18, 42, 97]  

Товариству вдалося досягнути чимало. В складних 
економічних умовах Товариство за 12 років придбало п’ять 
приміщень. У 1929 р. виховні заклади Товариства у Львові, 
Дрогобичі, Болехові та Заліщиках виховували та навчали 364 
дітей обох статей. Товариство утримувало також консультації 
для Матері у передмісті Львова – Знесінні. Члени товариства 
доклали багато зусиль, щоб знайти краще приміщення для 
консультації і після переговорів із замарстинівською ґміною (під 
Львовом) консультація була переведена до центрального 
осередку львівських передмість і при ній створено ясла для дітей 
[2, арк. 41].  

Значну допомогу варшавському судові для неповнолітніх 
надавали консультації. На початках кілька років суд одержував 
допомогу від єдиної на той час в Варшаві консультації на чолі з 
лікарем З. Роземблюм, згодом лікарем у Шиманською. 
Консультація передавала в суд вичерпні дані про кожну 
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досліджувану дитину, де подано аналіз причин злочину та 
прогнози на майбутнє. У жовтні 1932 р., завдяки дотаціям 
міністерства юстиції організовано нову консультацію, передусім 
для потреб суду для неповнолітніх у Варшаві, а також для 
провадження психологічних досліджень на потреби двох 
«патронацьких» установ – «Будинку дівчат» у Варшаві і 
«Будинку дітей» в Радосці. В останній установі перебували діти 
засуджених (батьки відбували покарання з позбавленням волі) 
та ті, які залишалися без батьківської опіки. Керівником 
консультації був професор Стефан Бялий, який викладав 
психологію у Варшавському університеті. Консультація 
підтримувала постійний контакт з Центром сучасної кримінології і 
займалася психологічними дослідженнями щодо неповнолітніх 
злочинців. Склад персоналу консультації був таким: керівник 
проф. Ст. Бялий, лікар, дві громадські асистентки, двоє 
психологів і секретар. Організація праці виглядала так: 
громадська асистентка проводила в домі підопічного бесіду, 
зазвичай, з його матір’ю, щоб зорієнтуватися у середовищі, в 
якому живе дитина, рисах характеру дитини, її розвитку, 
оточенні, нахилах. Оскільки куратори стали скеровувати до 
консультації всіх підсудних дітей, що перевищувало можливості 
роботи консультації, то було створено організацію під назвою 
«Центр громадського дослідження», який став зв’язним між 
судом для неповнолітніх та консультацією. Упродовж шести 
років діяльності консультація «Патронату» дослідила 1800 
підсудних хлопців і дівчат, а Центр громадського дослідження 
упродовж трьох років здійснив 2000 досліджень. Подібні 
консультації існували в Лодзі, Любліні та у Львові [4, с.63].  

У 1937 р. для потреб судочинства у справах неповнолітніх 
за сприяння кримінального департаменту міністерства юстиції 
утворено нову установу під назвою Центр психологічних 
досліджень. Ця установа опікувалася 30-ма неповнолітніми 
злочинцями. Тут досліджували найтяжчі (вбивства, підпали, 
ґвалтування) злочини, скоєні на території всієї Польщі [4, с.64]. 

 Проведені цим центром дослідження мали неабияке 
значення в системі перевиховання неповнолітніх злочинців.  

У 1931 р. Міністерству юстиції адміністративно 
підпорядковувалося три виховно-виправні установи (в Плазі – 
округ варшавського апеляційного суду, у Велуцянах – округ 
віленського апеляційного суду, в Передільниці – округ 
львівського апеляційного суду), розраховані на 470 місць 
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(Варшава – 120 (хлопці), Вільно – 100 (хлопці), Львів – 250) [10, 
арк. 8].  

Особливо варто виокремити виховно-виправний заклад 
для неповнолітніх в Передільниці, який став зразковим закладом 
такого типу на всій території Польщі. Найактивнішу участь в 
організації цього закладу взяло Товариство захисту дітей та 
молоді у Львові та президія львівського апеляційного суду. Їхня 
співпраця виявилася в різних напрямах, проте головні зусилля 
були спрямовані на організацію адміністрації закладу та 
виховання молоді. Дирекція закладу складалася з чотирьох 
відділів: адміністративного, виховного і загальної школи, 
технічно-майстрового і професійної школи та 
сільськогосподарсько-городницького. Усіх вихованців закладу 
(250 осіб) поділяли на шість груп під керівництвом вихователів, 
вчителів, опікунів, фахових інструкторів. В закладі функціонували 
(під окремим керівництвом): чотири - класи загальна школа; 
професійна три-кланова школа з підготовчим курсом і 
сільськогосподарсько-городницьким курсом; майстерні – шевські, 
кравецькі, столярно-колесні, слюсарно-монтерські, 
електромонтерські, сільськогосподарського- огородницька група. 
В закладі було облаштовано каплицю у якій відправляв римо - 
католицький священик. До вихованців приїздив також греко-
католицький священик і рабін. Заклад мав свій шпитальний 
будинок (на 12 ліжок), в якому працював лікар та санітар. За 
фінансової допомоги Товариства (тисяча злотих) для вихованців 
закладу були організовані заняття з легкої атлетики, створене 
музичний оркестр, виготовлено власний прапор. У власному 
театральному залі проводили святкові урочистості [2, арк. 48–
49].  

Наприкінці міжвоєнного періоду під опікою міністерства 
юстиції було 15 виправних і різних виховних установ, з усіма 
можливостями можливостей підготовки до професії (неповна 
середня школа, ремесло, землеробство, городництво).  

Не менш важливу допомогу у боротьбі зі злочинністю 
неповнолітніх надавала жіноча поліція, утворена у 1925 р. 
Головним управлінням державної поліції за участю судді для 
неповнолітніх [4, с.64]. 

Засадничою тенденцією в діяльності судів для 
неповнолітніх було те, що цей суд був не лише судом, але й 
вихователем та захисником неповнолітнього. Суддя мав значний 
авторитет, оскільки колишні підсудні через багато років після 
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справи зверталися до суду за порадою і допомогою у 
подальшому житті. Цьому сприяло й те, що до роботи у 
Варшавському суді для неповнолітніх уперше були залучені 
жінки. Отже цей суд відкрив шлях жінкам у Польщі для участі в 
польському судочинстві. Першого керівника Варшавського суду – 
мирового суддю Антонія Комаровського – замінила Ванда 
Грабінська (дружина відомого піаніста Болеслава Войтовича) [7].  

І хоч спроба у 1930 р. вирішити питання про допуск жінок 
до польського судочинства у парламенті була не вдалою, 
призначення жінки на посаду судді стало важливою подією не 
лише в Польщі, а й у Європі [4, с. 65]. В. Грабінська брала 
активну участь в роботі Комісії із судочинства та захисту дітей і 
молоді Ліги народів та Міжнародного товариства судів для 
неповнолітніх, в якому виконувала функцію генерального 
секретаря. Вона активно виступала з пропозиціями щодо 
покращення роботи з неповнолітніми, зокрема вважала за 
необхідне підняття вікової межі неповнолітніх від 17 до 19 років 
[7].  

У грудні 1930 р. до Варшавського суду для неповнолітніх 
була делегована асесором Ванда Камінська, яка після того, як В. 
Грабінська почала працювати у Міністерстві соціального захисту, 
була призначена у жовтні 1932 р. суддею гродського суду в 
Варшаві, а також очолила суд для неповнолітніх. У Лодзі 
керівником суду для неповнолітніх стала суддя Карванська-
Доковська. Надалі, в міжвоєнний період суддями стало кілька 
жінок: в Сосновцах – Войконісувна, у Білостоку в кримінальному 
відділі Подольшинська – Хасинська, а у Варшаві перед початком 
війни асесором стала Халіна Будна [4, с. 65]. Це стало важливим 
аспектом у вихованні злочинців, оскільки в діяльності судів для 
неповнолітніх мав перевагу педагогічний елемент мав 
превелеювати над каральним, і саме жінка, маючи високу 
громадську відповідальність, могла краще зрозуміти психіку 
підлітка і виявити педагогічні здібності. 

Отже, у 1919 р. польська влада почали робити перші кроки 
в напрямі заміни суворих методів виконання та відбування 
покарань неповнолітніх та заміни законодавство держав-
окупантів, яке вона успадкувала. Основною метою покарання в 
цьому випадку було визначено не кару, а перевиховання. Цей 
підхід одразу не вдалося втілити в життя, хоча був прийнятий 
проект закону про суди неповнолітніх, який розмежовував 
неповнолітніх злочинців на дві групи та визначав різну міру по-
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карання (перевиховання). Цей проект закону був використаний 
під час підготовки кодексів кримінального права та процесу й 
закону про устрій загальних судів. 

Гострою була проблема щодо судів неповнолітніх, яких 
було декілька, а решту утворено при окружних і гродських (однак 
не всіх) судах. Спеціальні суди для неповнолітніх у міжвоєнній 
Польщі не були створені. Хоча правове становище неповнолітніх 
у польському судочинстві було визначено в польських кодексах 
кримінального процесу й права, проте відсутність спеціальних 
судів не сприяла ефективному й справедливому розгляду 
кримінальних справ неповнолітніх. 

Значну допомогу польським судам у боротьбі зі 
злочинністю неповнолітніх надавали товариства, медичні 
консультації та інші інституції. Це сприяло тому, що в польському 
судочинстві щодо неповнолітніх основну роль відігравали 
гуманітарно-виховні та виправні чинники. 
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Kateryna Vovna 
THE SITUATION AND PRACTICE OF ENDURING THE 

PUNISHMENT BY MINORS IN UKRAINE AS A PART OF 
THE SECOND POLISH REPUBLIC (1919 – 1939). 
The article is dedicated to the situation and practice of 

enduring the punishment by minors in Ukraine as a part of the 
Second Polish Republic (1919 – 1939). One of the important and 
actually main problems of combating juvenile delinquency in the 
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Second Polish Republic was the fact that the restored Polish state 
inherited the criminal law of the invaders, which remained in force for 
a long time on its terrirory interpreting concepts of minor and 
punishment differently. 

Key words: interwar period, Second Polish Republic, courts, 
minors, organizations, punishment, legislation. 
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Микола Галай 
ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ТА 

СТАВЛЕННЯ ДО НЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ СХІДНОЇ 
ГАЛИЧИНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО 

ВОЄВОДСТВА): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД 
ПРОБЛЕМИ 

У статті аналізуються історіографічні праці 
вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені питанню 
освітньої політики Польської держави упродовж 1919 – 1939 
років та її реалізації на теренах Східної Галичини, і зокрема в 
Тернопільському воєводстві. Охарактеризовано провідні 
тенденції висвітлення цієї теми в наукових дослідженнях.  

Ключові слова: освітня політика, Друга Річ Посполита, 
Східна Галичина, українські культурно-освітні товариства. 

Євроінтеграційні прагнення України та посилення 
двосторонніх польсько-українських відносин зумовлюють 
зростання інтересу дослідників до проблем спільного 
історичного минулого двох народів, особливо періоду 20 – 30-х 
років ХХ століття, коли Східна Галичина входила до складу 
Польської держави, відомої у історіографії ще як «Друга Річ 
Посполита». У цьому контексті неабиякої актуальності набуває 
дослідження освітньої політики Другої Речі Посполитої та 
ставлення до неї української спільноти Східної Галичини, 
базоване на матеріалах окремих воєводств, і зокрема, 
Тернопільського. 

На тлі більш глибокого вивчення політичних та соціально-
економічних аспектів історії західноукраїнських земель, що 
входили до складу Другої Речі Посполитої, проблема освітньої 
політики Польської держави у 1919–1939 роках та реалізація її в 
Тернопільському воєводстві потребує поглибленішого вивчення. 
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Лише частково цю проблему окреслили у своїх наукових 
дослідженнях окремі вітчизняні та зарубіжні історики. 

Тому метою статті є аналіз стану вивчення в українській та 
зарубіжній історіографії проблеми освітньої політики Другої Речі 
Посполитої та ставлення до неї української спільноти Східної 
Галичини, і зокрема, Тернопільського воєводства. 

Окрім загального поділу досліджень, що стосуються 
зазначеної проблеми, на роботи вітчизняних та зарубіжних 
істориків, наукові праці, що розкривають проблему розвитку 
освітньої політики Польської держави у міжвоєнний період та її 
реалізації на західноукраїнських землях, можна умовно поділити 
за тематичним принципом на декілька груп. 

До першої варто віднести праці з історії розвитку 
шкільництва на теренах Східної Галичини міжвоєнного періоду. 
До другої групи – дослідження соціально-економічного та 
політичного життя на західноукраїнських землях. До третьої – 
наукові праці, присвячені питанням польсько-українських 
взаємин періоду міжвоєнного двадцятиліття. До четвертої – 
дослідження, у яких розкрито участь українських культурно-
освітніх товариств та організацій у розвитку системи освіти на 
теренах західноукраїнських земель упродовж 1918–1939 рр. 

До першої групи досліджень, представленої науковими 
працями з історії освіти на західноукраїнських землях, що 
входили до складу Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період, 
передусім віднесемо монографію Б. Ступарика «Шкільництво 
Галичини (1772–1939)» [1], що була видана 1994 року в Івано-
Франківську, окремий розділ якої присвячений системі освіти 20–
30-х рр. ХХ ст. на західноукраїнських землях. Ця, неодноразово 
цитована українськими дослідниками, праця дає цілісну картину 
розвитку освітньої системи у межах 1919–1939 років на теренах 
українських воєводств Польської держави. У ній автор детально 
аналізує окремі структурні елементи шкільної освіти Галичини 
міжвоєнного періоду, розкриває зміст та суть правового 
регулювання освітньої політики країни, досліджує польську 
асиміляційну політику в сфері освіти на західноукраїнських 
землях щодо українців і україномовної освіти, розкриває роль 
культурно-освітніх товариств у піднятті рівня освіти населення, 
боротьби за україномовну освіту. 

Значний спектр інформації щодо функціонування системи 
освіти в Польській державі у 1919–1939 роках знаходимо у 
працях Т. Завгородньої «Теорія і практика навчання в Галичині: 
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1919–1939» [2], «Підготовка вчителів для української народної 
школи Галичини (1919–1939 роки)» [3]. Хоча ці дослідження 
значною мірою стосуються дидактичних аспектів освіти в Східній 
Галичині у міжвоєнний період, на підставі значного масиву 
архівних матеріалів, автор досліджує розвиток освіти в регіоні, 
звертаючи при цьому чималу увагу на проблему боротьби за 
україномовну освіту в Другій Речі Посполитій. 

У числі досліджень з історії освіти та педагогіки на 
західноукраїнських землях, що входили до складу Другої Речі 
Посполитої у міжвоєнний період вирізняється також ціла низка 
статей, серед яких відмітимо публікацію Л. Алексієвець 
«Розвиток освіти на польських землях у 1918–1926 рр.» [4, с. 
235–238]. Хоча вона охоплює питання освітніх процесів 
загальнодержавного масштабу, однак це дослідження містить 
чимало інформації з історії системи освіти західноукраїнських 
земель. Надзвичайно цінна ця наукова розвідка й тим, що у ній 
розкривається процес становлення освітніх інституцій Другої 
Речі Посполитої та реалізації шкільного адміністрування на 
місцях. Автор доволі детально описує динаміку реформування 
освітньої сфери країни, висвітлює усі її позитивні та негативні 
аспекти, звертає чималу увагу на умови, в яких реформи 
формувалися і здійснювалися, та оцінює їх як позитивні, 
передові, інноваційні [4, с. 235–238]. 

Доволі цікаве наукове дослідження Є. Громова 
«Організація професійної технічної освіти у Другій Речі 
Посполитій (1918–1939 рр.)» [5, с. 112–115]. У ньому автор на 
основі аналізу чималого фактологічного матеріалу подав картину 
розвитку професійної освіти Польської держави у хронологічній 
ретроспективі, проаналізував нормативно-правове регулювання 
професійної освіти, визначив її місце та роль в системі освіти 
Другої Речі Посполитої, дослідив негативні аспекти реалізації 
освітньої політики в сфері професійної освіти і розкрив її 
соціальне спрямування [5, с. 112–115]. 

До першої групи досліджень варто віднести також багату 
на деталі монографію І. Ворончака «Шкільництво на 
Борщівщині» [6], що побачила світ у 2003 році в Львові. У ній 
автор на підставі глибокого аналізу наявних архівних матеріалів 
та історичних праць розкриває процес формування та розвитку в 
період міжвоєнного двадцятиліття освітніх закладів на теренах 
Борщівського повіту Тернопільського воєводства. При цьому 
звертається значна увага на загальнодержавні процеси, що 
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розгорталися у системі освіти, розбудову українських початкових 
та середніх освітніх закладів, участь в освітньому і виховному 
процесі польських та українських культурно-освітніх товариств і 
організацій [6]. 

До першої групи наукових праць із проблем розвитку 
системи освіти в Східній Галичині міжвоєнного періоду варто 
включити також дослідження, присвячені питанням правового 
регулювання освітньої галузі Другої Речі Посполитої. Серед них 
виділимо статтю В. Яремчука «Правовий статус українських шкіл 
в Республіці Польща у 1919–1939 рр.» [7]. Автор у цьому 
дослідженні аналізує питання правового регулювання 
україномовної освіти Галичини міжвоєнного періоду, вивчає роль 
освіти в політиці національної асиміляції Польської держави. 
Саме цій темі присвячена також наукова розвідка Л. Присташ 
«Правове регулювання воєводського самоврядування на 
західноукраїнських землях» [8], у якій автор досліджує 
положення закону «Про воєводське самоврядування» від 1922 
року, що містив окрім загальних положень про організацію 
воєводського самоврядування й норми про організацію системи 
освіти. У дослідженні автор аналізує причини прийняття цього 
закону та подальшої його нереалізованості.  

Дослідження українських науковців, присвячені розвитку 
шкільництва на теренах Східної Галичини у міжвоєнний період 
дозволяють детальніше охарактеризувати освітню політику 
Другої Речі Посполитої 1918–1939 років, а також розкрити 
динаміку реформування її системи освіти. 

Проблеми освітньої політики Другої Речі Посполитої у 
міжвоєнний період, зокрема, в Східній Галичині, знайшли 
відображення також у працях польських істориків. Серед них 
можна виділити монографію Я. Жарновського «Незалежна 
Польща 1918–1939» [9], в якій одночасно з аналізом політичного 
та соціально-економічного розвитку країни у міжвоєнне 
двадцятиліття охарактеризовано й освітню політику Польської 
держави у цей період. Варте уваги дослідження польського 
науковця К. Требятовського «Загальне шкільництво в Польщі у 
1918–1932 роках» [10], присвячене початковій освіті Польської 
держави у період її розбудови та становлення, що доволі багате 
на фактологічний матеріал і, звісно, серед іншого стосується 
питань початкової освіти національних менших, зокрема й 
українців. Доволі цікавим є дослідження М. Бернацької «Освіта 
та громадсько-культурні утворення села в міжвоєнний період» 
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[11, s. 109–138], що розкриває проблему організації освіти в 
сільській місцевості Польської держави міжвоєнного періоду, 
аналізуючи найважливіші риси та проблеми сільської школи і, 
звісно, ж її потенціал, матеріальне й кадрове забезпечення.  

Праці польських дослідників містять чималий 
фактологічний матеріал про освітню політику Другої Речі 
Посполитої проблеми та подають глибокий аналіз розвитку 
освіти Польської республіки у міжвоєнний період, звертаючи 
належну увагу на освітній розвиток західноукраїнських земель. 

Загалом, перша група наукових праць, представлена 
дослідженнями з історії освіти на теренах Східної Галичини у 
міжвоєнний період містить багатий матеріал про розвиток освіти 
в українських воєводствах Другої Речі Посполитої у контексті 
державної освітньої політики, але, на жаль, не розкриває 
специфіки розвитку освіти в окремих воєводствах, зокрема в 
Тернопільському. 

Для розуміння об’єктивних процесів, що відбувалися в 
освіті Східної Галичини, важливим є дослідження умов, у яких 
вона функціонувала. У цьому контексті увагу привертає друга 
група наукових праць, присвячених аналізу соціально-
економічного та політичного життя на західноукраїнських землях, 
що входили до складу Польської держави, важливих для 
розуміння умов, у яких формувався шкільний устрій країни і 
проводилась освітня політика. До цієї групи варто віднести 
монографію Я. Грицака «Нарис історії України: формування 
модерної української нації ХІХ–ХХ століття» [12], опубліковану в 
Києві 1996 року, що в одному з розділів характеризує соціально-
економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель, 
які входили до складу Польської держави у 1919–1939 роках. 
Варто відмітити також дослідження О. Сухого «Галичина: між 
Сходом і Заходом: нариси історії ХІХ – початку ХХ ст.» [13], І. 
Райківського «Взаємини «Просвіти» з УСДП на початку 20-х рр. 
ХХ ст.» [14], а також О. Жерноклеєва «Лідери західноукраїнської 
соціал-демократії: політичні біографії» [15], підготовлене у 
співавторстві з І. Райківським. У них значна увага приділяється 
аналізу політичного розвитку Східної Галичини на початку ХХ 
століття та ролі української інтелігенції в захисті національних 
прав українців. 

Дослідженню економічного та політичного життя Галичини 
міжвоєнного періоду присвячені також наукові роботи В. Зиха 
«Політико-економічні умови відродження українських 
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господарських інституцій в Галичині у 1920–1939 роках» [16, с. 
292–303] та Н. Коростіль «Зміни в економіці Східної Галичини в 
міжвоєнний період» [17], що розкривають проблему економічного 
розвитку Східної Галичини у міжвоєнний період та аналізують 
зміни в соціальній та господарській структурі регіону в 1919–1939 
роках. 

Багата на інформацію щодо формування освітньої 
системи Другої Речі Посполитої та її соціальне спрямування 
стаття П. Чорного «Соцiально-економiчне становище єврейської 
етнічної групи української Галичини в міжвоєнний період (1919–
1939 рр.)» [18, с. 28–39]. У роботі автор аналізує соціальні та 
міжетнічні відносини в Польській державі та досліджує роль 
єврейської етнічної групи у житі польського суспільства. 

Детальну інформацію про соціально-економічне та 
політичне життя Польської держави знаходимо у науковій 
розвідці О. Кузенко «Соціально-історичні умови розвитку 
українського шкільництва в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст.» 
[19, с. 256–268]. У ній автор аналізує соціально-політичні 
причини здійснення освітніх реформ Другої Речі Посполитої у 
період 20–30-х років ХХ ст., скерованих на асиміляцію 
національних меншин, у тому числі й українців. 

Отже, друга група наукових праць, представлена 
дослідженнями соціально-економічного та політичного життя на 
західноукраїнських землях, що входили до Польської держави у 
міжвоєнний період, дає можливість охарактеризувати економічні, 
соціальні та політичні умови здійснення освітньої політики Другої 
Речі Посполитої упродовж 1919–1939 рр., а також детально 
проаналізувати причини та характер здійснення освітніх реформ 
у Польщі міжвоєнного періоду. 

Неабиякий інтерес серед дослідників викликали питання 
польсько-українських взаємин міжвоєнного періоду, що 
охоплювали сфери культурних, освітніх та соціальних зв’язків 
українського і польського населення Другої Речі Посполитої. 
Розкриттю цього питання присвячена ціла низка досліджень 
вітчизняних та польських істориків, об’єднана нами у третю групу 
наукових праць. 

Про ширину культурних польсько-українських стосунків 
дізнаємося з дослідження М. Гона «Міжетнічний компроміс у 
Західній Україні 1920-х років» [20, с. 77–86], що аналізує 
продуктивні зв’язки польської та української інтелігенції в 
політичній, науковій і освітній сферах. 
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Окремої уваги заслуговує в контексті українсько-польських 

взаємин міжвоєнного періоду питання офіційної польської 
політики щодо української національної меншини в Польській 
державі у 20–30-х роках. Саме цій проблемі присвячена наукова 
праця П. Брицького «Українці на становищі національної 
меншини в Польщі, Румунії та Чехословаччині напередодні 
Другої світової війни» [21, с. 76–78], у якій подаються принципові 
риси національної політики в освітній сфері Польської держави 
щодо українців у порівнянні до становища українців, що жили на 
землях, які опинилися в складі Румунії та Чехословаччини. 

Дослідженню польсько-українських взаємин міжвоєнного 
періоду присвячена стаття Н. Стоколос «Політика урядів 
міжвоєнної Польщі (1918–1939 рр.) щодо православної церкви й 
українців» [22, с. 59–81], що характеризує асиміляційну політику 
Польської держави міжвоєнного періоду в контексті становища 
українців, зокрема їх освітнього рівня, і православної церкви на 
західноукраїнських землях. 

Окремим аспектом польської державної політики щодо 
національних меншин стала еміграційна політика, аналізу якої 
присвячена стаття А. Шваба «Національна політика ІІ Речі 
Посполитої та еміграційні процеси на західноукраїнських 
землях» [23, с. 145–150], у якій автор розкриває офіційну цілісну 
програму сприяння української еміграції за межі європейського 
континенту, що мало на меті скорочення відсотка української 
меншини в Польській державі у міжвоєнний період. Зауважимо, 
що ця політика в майбутньому мала сприяти тотальній 
полонізації українського населення, а разом з тим і ліквідації 
україномовної освіти на місцях. 

Привертають увагу праці Л. Зашкільняка «Українсько-
польські стосунки XX ст. у суспільній свідомості українців та 
поляків» [24, с. 127–137], С. Кресло «Еволюція польської й 
української політичної і публіцистичної думки у сфері польсько-
українських стосунків» [25, с. 194–208], О. Юрчук «Українсько-
польські взаємини міжвоєнного періоду в оцінці Яна Станіслава 
Лося» [26, с. 204–213], присвячені аналізу різних підходів та 
оцінок польсько-українських стосунків періоду міжвоєнного 
двадцятиліття як науковцями, так і визначними діячами того 
часу, так і дослідниками сучасності. 

Подібну тематику зустрічаємо в дослідженнях польських 
вчених У. Врублевської «Освітня політика польської держави по 
відношенню до національних меншин, етнічних та релігійних 
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груп, що проживали на Східних землях Другої Речі Посполитої» 
[27, s. 109–124] та Я. Томашевського «Національні меншини в 
Польщі у 1918–1939 роках» [28]. У них піднімаються питання 
офіційної державної доктрини щодо національних меншин та їх 
реалізації, а також становища в країні українців, гарантій і 
захисту їхніх культурних прав та реалізації зазначених положень 
на практиці. 

Отже, дослідження польсько-українських відносин 
міжвоєнного періоду подають доволі глибоку картину цілісної 
офіційної доктрини асиміляції українського етносу в Польській 
державі у період міжвоєнного двадцятиліття. Велике значення 
для нашого дослідження становила характеристика польсько-
українських взаємин у освітній сфері Польської держави 1919–
1939 років, що подається у зазначених дослідженнях. 

Ще одну окрему четверту групу досліджень складають 
праці, присвячені участі українських та польських культурно-
освітніх товариств та організацій у розвитку системи освіти на 
теренах західноукраїнських земель, що входили до складу 
Другої Речі Посполитої. Цій темі присвячена ціла низка 
досліджень, у числі яких відзначимо наукове дослідження Я. 
Яцківа «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у 
позаурочний час на західноукраїнських землях (1919–1939 рр.)» 
[29]. У ньому автор подає детальний аналіз діяльності в Східній 
Галичині різнопланових і різнотипних українських молодіжних 
організацій і об’єднань та розкриває їх роль в піднесенні 
національної свідомості молоді. 

У цьому контексті варто відзначити й працю О. Винничука 
«Діяльність товариства «Луг» у Східній Галичині в міжвоєнний 
період як передумова формування професіоналізму спортивного 
педагога» [30, с. 171–177], що була присвячена становленню та 
розвитку товариства «Луг» на тернах Галичини у 1919–1939 
роках та його місцю і ролі в національному вихованні молоді. 

Заслуговують на увагу також дослідження Д. Герцюка 
«Громадська підтримка розвитку української середньої школи в 
Галичині (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)» [31, с. 245–252], С. 
Пономаренко «Західноукраїнські культурно-освітні товариства у 
боротьбі за національну освіту (1921–1939 рр.): правовий 
аспект» [32, с. 188–193], Л. Романовської «Діяльність дитячих 
громадських об'єднань 20–30-х рр. ХХ століття на 
західноукраїнських землях як чинник соціального виховання 
підростаючого покоління» [33, с. 49–53], І. Романько «Просвіти» 
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й державні утворення 1917–1939 рр.» [34, с. 131–139], О. 
Кавулич «Проблема українського шкільництва крізь призму 
суспільно-політичних часописів Галичини міжвоєнного періоду 
(1919–1939)» [35, с. 543–547], І. Нагачевської «Освітньо-
виховний потенціал українських жіночих з'їздів 1920–1930-х рр.» 
[36, c. 262–265], А. Портнова «Культурне життя української 
еміграції в міжвоєнній Польщі (1921–1939) в освітленні польської 
історіографії» [37, c. 114–119] та М. Семківа «Міжнародні 
культурно-освітні зв’язки української громадськості Галичини у 
20–30-ті роки ХХ століття» [38, c. 33–37], присвячені ролі 
культурно-освітніх товариств у підвищенні рівня освіченості 
населення та піднесенні рівня національної свідомості молоді. 

До четвертої групи варто віднести й низку наукових 
досліджень Б. Ступарика, присвячених проблемам боротьби 
української громадськості Східної Галичини за україномовну 
освіту в Польщі у 1918–1939 роках: «Національна школа: витоки, 
становлення» [39], «Боротьба за українську школу в Галичині на 
початку 30-х років XX ст.» [40, с. 99–104], Діяльність «Рідної 
школи» в міжвоєнну добу» [41, с. 132–146], «Перший 
педагогічний конгрес у Львові» [42, с. 110–119], «Протишкільна 
акція у 1933–1934 роках» [43, с. 105-109], «Розвиток гімназійної 
освіти в Галичині» [44, с. 42–54], «Роль «Просвіти» в підвищенні 
освітнього рівня населення Галичини» [45, с. 125–131], 
«Учнівське самоуправління як засіб громадянського виховання в 
школах Галичини на початку XX ст.» [46, с. 83–89]. У них автор 
аналізує боротьбу української громадськості за право на 
україномовне навчання в школах Другої Речі Посполитої та 
визначає роль українських культурно-освітніх товариств у 
піднесенні рівня освіченості населення і відстоюванні 
національних прав українців Польщі. 

Культурно-освітні товариства та організації, що діяли на 
теренах Польської держави у міжвоєнний період, відігравали 
важливу роль у розвитку системи освіти країни, розширюючи 
мережу освітніх закладів та підвищуючи їх рівень, а отже 
престиж самої освіти. Широкий науковий інтерес до проблем 
участі українських та польських культурно-освітніх товариств і 
організацій у розвитку системи освіти на теренах 
західноукраїнських земель, що входили до складу Другої Речі 
Посполитої, та чимала кількість публікацій із цієї теми дають 
можливість у цілому всебічно підійти до визначення їх ролі в 
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підвищенні рівня освіченості населення Польської держави і 
дати їм вичерпну оцінку. 

Отже, історіографічні дослідження проблеми освітньої 
політики Другої Речі Посполитої та ставлення до неї української 
спільноти Східної Галичини, і зокрема, Тернопільського 
воєводства можна умовно об’єднати в кілька груп серед яких 
варто виділити праці з історії шкільництва, соціально-
економічного та політичного життя на західноукраїнських землях, 
що входили до Польської держави, польсько-українських 
взаємин періоду міжвоєнного двадцятиліття, участі культурно-
освітніх товариств та організацій у розвитку системи освіти на 
теренах західноукраїнських земель періоду 1919–1939 років. 
Серед усього комплексу історіографічних матеріалів варто 
виділити такі концептуальні підходи щодо висвітлення проблеми 
еволюції освітньої політики Польської держави міжвоєнного 
періоду: вивчення освітніх процесів у Східній Галичині крізь 
призму трансформації освітніх інституцій Другої Речі Посполитої 
[1-8]; дослідження розвитку системи освіти у контексті 
етнонаціональних відносин та боротьби за україномовну освіту 
[27; 39-46], висвітлення участі культурно-освітніх, громадських та 
політичних організацій у розбудові освітньої мережі Другої Речі 
Посполитої у міжвоєнний період [31-38]. Звернемо також увагу 
на схожість оцінок польської та української історіографії освітніх 
процесів, що відбувалися 1919–1939 років. у Польській державі. 
Для сучасних досліджень освітньої політики Польської держави 
1919–1939 років характерний поглиблений інтерес до проблем 
польсько-українських взаємин у освітній сфері, участі 
українських культурно-освітніх та політичних організацій у 
боротьбі за україномовну освіту, функціонування окремих ланок 
системи освіти. 
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Тарас Кульчицький  
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИЙ АСПЕКТ ОСВІТНЬО-
ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ 

НАЦІОНАЛІСТІВ  
У науковій статті характеризуються особливості 

освітньої діяльності організації національного спрямування, 
подається синтентний аналіз аспектів національно-
патрітичного виховання у організаціях. 

Ключові слова: Організація українських націонаістів, 
освітня діяльність, патріотизм, національне виховання. 
 

Постановка проблеми. Відродження України потребує 
виваженого й ґрунтовного оновлення змісту освіти та 
вдосконалення системи патріотичного виховання. Для успішного 
вирішення цих важливих завдань необхідно використовувати 
досвід освітньо-виховної системи, накопичений українським 
народом протягом тривалого історичного періоду. 

Актуальність та публікації з проблеми дослідження. На 
cучасному етапі розвитку особливу увагу заслуговує досвід 
освітньо-виховної роботи з молоддю в Організації українських 
націоналістів (далі ОУН), що діяла на території України. Саме 
виховна діяльність її членів сприяла перетворенню навчальних 
закладів з установ, в центри національно-патріотичної 
спрямованості. Особливий успіх така діяльність мала на 
території Західної України, яка хоча й перебувала під впливом 
інших держав, але завдяки зусиллям української інтелігенції як 
основи національно-патріотичних організацій, зуміла 
культивувати і розвинути національну свідомість молоді. 

Діяльность організацій національного спрямування з 
історичної точки зору висвітлено у дисертаційних дослідженнях 
українських вчених: І. Андрухіва, В. Бугаєнка, В. Виздрика, В. 
В’ятковича, В. Гладуша, М. Головка, О. Даценка, С. Кулика, О. 
Клименка, М. Леонтьєвої, І. Марчука, Н. Мисака, І. Патера, 
Ю.Сливки, І. Патриляка, Р. Пальчевського, К. Сміяна, Г. 
Стародубець, І. Шумського, В. Ухача, А. Француза та інші.  

У цьому контексті важливою є освітньо-пропагандистська 
діяльність. Вона повинна сприяти утвердженню духовності, 
готувати громадян здатних до самостійного мислення, 
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суспільного вибору та діяльності, спрямованої на процвітання 
держави. Пріоритетність вищеназваних завдань підкреслюється 
в Указі Президента України № 879 від 2006 року «Про всебічне 
вивчення та об’єктивне висвітлення діяльності українського 
визвольного руху та сприяння процесу національного 
примирення». Актуальність теми зумовлена потребою 
дослідження особливостей освітньо-пропогандистської виховної 
роботи з молоддю в ОУН, що забезпечить цілісне уявлення про 
розвиток історико-педагогічної науки і практики в умовах 
національного поневолення, військового протистояння, боротьби 
за незалежність. 

Виклад основного матеріалу. Особливу увагу патріотичні 
організації спрямовували на молодь. За їх вказівками у період 
20-30-х рр. XX ст. по селах і містах створювалися різні види 
гуртків: самоосвітні, хорові, мистецькі, спортивні. 

Освітня діяльність в організаціях була побудована таким 
чином, щоб жодна молода людина «не ходила самопасом». 
Постійно велася боротьба з пияцтвом і курінням. Зверталася 
увага на те, щоб українці купували товари в українських 
кооперативах, а ті зі своїх прибутків вносили пожертви на 
українські культурні та патріотичні потреби [10, с. 10]. 

До 1939 року організації національного спрямування були, 
по суті, єдиною масовою силою, яка мала осередки у сільській 
місцевості. Зауважимо, що молодь вступала спершу не до 
організацій, а спочатку до їх молодіжних підрозділів. Юнацькі 
«станиці» виникали у кожному місці масового проживання 
людей. У де¬яких селах таких «станиць» було дві: окремо для 
дівчат і окремо для юнаків. Кожна з них діяла окремо, залежно 
від кількості учасників. «Станиці» ділилися на маленькі групи по 
5-6 чоловік. Час від часу члени цих груп збиралися на «сходини». 
На них обговорювалися прочитані книги, намічалися спільні для 
всіх дії, проводилось навчання. Кожен юнак чи юнка мали свої 
індивідуальні завдання, про зміст яких не дозволялося 
повідомляти іншим [4, с. 45]. 

Щоб визначити, до якої науки або робітничої справи 
схильна уч-нівська молодь, організації національного 
спрямування запроваджували серед них статистичні листки, які 
мали певний вигляд та носили діловий характер. Провівши 
синтентний аналіз можемо констатувати, що у статистичному 
листку питання групувалися за двома типами: загальні та 
питання для студентів вищих шкіл. Перший тип ґрунтувався на 
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запитаннях загального характеру – рік народження, 
віросповідання, місце та рік навчання, але цікавим було і те, що 
були наявними і запитання морального плану. Другий тип 
запитань носив більш цілеспрямований характер, так як містив 
запитання які повинні були виявити прагнення молоді до 
подальшого навчання, а також означити рівень їх матеріального 
стану та потребу у подальшому соціальному забезпеченні. 

Звернення зосереджували увагу народу на тому, що 
національна ідея повинна відображати глибокий рівень 
національної свідомості, визначати напрямок мислення народу, 
його здатність відчувати і діяти відповідно до національних 
інтересів. 

Основною метою звернень було зосередження уваги 
молоді на зростанні національної ідеї яка повинна формуватися 
на відродженні традицій, мови та духовності народу, усього 
історичного середовища та національного буття. Лише тоді 
національна ідея стає джерелом культурно-історичної динаміки 
нації, визначальним чинником зростання виховного потенціалу 
народу.  

Звертання організацій національного спрямування до 
українського народу і українських батьків і матерів було не 
випадкове. Вони стверджували, що «Родина – перша школа 
патріотизму, національного єднання та виховання, місце 
прищеплення здорових норм і навичок, кузня пошанівку рідної 
мови, традицій, звичаїв» [12, с. 169-170]. 

У своїй освітньо-виховній роботі організації національного 
спрямування особливу увагу звертали на знання молоддю рідної 
історії. Яскравим прикладом цього є одна з листівок: 

«Було й буде наше! 
«Ми стоїмо плечима до плечей  
І світ вічинено як двері.» [2, с. 8]. 
Такі різнопланові виховні дії організацій національного 

спрямування досить позитивно сприймалися українською 
молоддю та активно впроваджувалися в життя. Але вони 
викликали протидію з боку влади. Так, наприклад, на учня 
гімназії м. Львова Шенкижика Романа була заведена справа про 
зневагу до польської національності [9, с. 32], обвинувачувальна 
справа була заведена 14.11.1932 року на учнів гімназії у Львові 
О. Маніли та Я. Ромовського, вони звинувачувались у 
приналежності до ОУН [7, с. 6]. 
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Для української молоді патріотичних організацій були 

створені вишколи, що розташовувалися на Самбірщині, Рава-
Рущині, Калущині й Галицькому районі. Там вивчали ази 
розвідки, пропаганди, військового вишколу. «Командування УПА 
організовувало низку медичних курсів для студентів медицини, 
які перервали своє навчання в університетах, щоб служити 
своєму народові, санітарні курси медсестер, на які масово 
записувались українські дівчата» [6, с. 47]. Окрім, того під 
впливом діяльності організацій національного спрямування 
молодь об'єднувалась у спілки української молоді або 
створювала молодіжні гуртки при ОУН - так звану «юнацьку 
сітку» [1, с. 87]. 

Усі форми виховної роботи здійснювались на основі 
особистого підходу. Він сприяв тому, що молодь з самого 
початку суспільного життя вчилася змінювати, удосконалювати 
умови цього життя, підвищувати його якість, а не 
пристосовуватися до умов, що склалися. Джерелом такого 
прагнення мала стати висока духовність та здатність боротися за 
утвердження справедливих суспільних порядків, проти 
соціального та національного гноблення. 

Організації національного спрямування активно 
впроваджували і поширювали освіту серед молоді тому що, по-
перше, освітні заклади є сильним формуючим чинником молодої 
особистості. Закладене у людину за шкільною партою не зникає 
безслідно, а часто визначає подальший її життєвий шлях. По-
друге, середньо шкільна та студентська молодь були основними 
джерелами поповнення організаційних структур патріотичних 
організацій. По-третє, події 20-30-х рр. ХХ ст. засвідчили, що 
парламентська боротьба українських послів до польського сейму 
в справі українського шкільництва не дала потрібних результатів. 

Організації національного спрямування активно 
контролювали відвідування українською молоддю шкіл. Вони 
цікавились: якими підручниками користуються вчителі у 
навчанні, які підручники вивчають учні, кількість учнів по всіх 
школах певного району, скільки створено шкільних та 
педагогічних бібліотек, скільки проведено конференцій з 
вчителями, учнями. Цим займався в організаціях національного 
спрямування вишкільний відділ [3, с.204].  

Проте всі легальні українські політичні партії засудили 
акцію ОУН. ЦК УНДО 30 вересня 1933 року навіть прийняла 
ухвалу в справі шкільного саботажу, визнаючи такі методи 
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боротьби як «недоцільні та шкідливі для української справи» [5, 
с.78]. 

Підтримуючи потяг української молоді до навчання, 
підпілля мало багато застережень до змісту навчання різних 
дисциплін. Свої думки щодо змісту навчання в українських 
школах воно виклало в зверненні, що мало назву «Слово до 
учителів-братів із східної України.» Це звернення, багато разів 
перевидане і доповнене, було, «методичним посібником» для 
навчання в українській школі. У ньому було цілком виразно 
викладено думку підпілля про те, що необхідно, вивчати в 
українських школах [11, с. 803]. 

Висновки. Отже слід констатувати, що освітньо-виховна 
діяльність організаціі національного спрямування передбачала в 
першу чергу патріотичне спрямування як навчальної так і 
виховної роботи, і разом з тим боролася за розвиток української 
школи в часи окупації України. 
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СПОЖИВАННЯ  
Проаналізовано культуру харчування в середовищі УПА у 

1940-х–1950-х. рр. Зокрема, охарактеризовано способи 
приготування їжі, популярні страви, особливості процесу 
споживання їжі, а також ставлення повстанців до свого 
харчування.  

Ключові слова: УПА, повсякдення, гастрономічна 
культура, їжа, споживання, кулінарна культура 

 
Актуальність. Дослідження культури повсякдення є одним 

з найбільш актуальних в структурі сучасного гуманітарного 
знання. Невід’ємною частиною дискурсу повсякдення є 
висвітлення проблем, пов’язаних з системою харчуванням та 
уявленням про неї. Незважаючи на популярність цього напрямку 
досліджень в Україні, зокрема, стосовно радянського періоду 
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української історії, харчова культура в УПА ще не стала 
предметом комплексного наукового аналізу. 

Історіографія. Діяльність запілля та різних структур ОУН 
по господарському забезпеченню УПА висвітлено в роботах В. 
Ковальчука [1], О. Вовка [2], побіжно та у ширшому контексті 
історії повстанської армії – у дослідженнях П. Мірчука [3], А. 
Кентія [4], Я. Антонюка, В. Трофимовича [5]. Автори 
зосереджують основну увагу на технології забезпечення УПА 
продуктами, не аналізуючи харчування як особливу культурну 
сферу, пов’язану з соціально-економічними умовами, 
психологічними особливостями повстанської боротьби, 
особистісними факторами. 

Метою дослідження є проаналізувати способи 
приготування їжі та різноманітність продуктових наборів і 
поширених страв в УПА, культуру приготування їжі, практики її 
споживання, а також рефлексію повстанців щодо цього.  

Приготування їжі. У відділах УПА під час таборування їжу 
готували спеціально призначені для цього люди – кухарі. Згадки 
про їхню наявність є у різних повстанських спогадах [6]. Під час 
маршів, особливо невеликими відділами практикували 
колективне приготування їжі найпростішими способами 
(запікання, варіння на відкритому вогні у лісі). «Печемо на 
патичках м'ясо. Потім їмо смачну партизанську зупу» [7]. Це 
часто могло проходити в екстремальних умовах: «Горох вже був 
намочений, біб пікся на кухні, декотрі вже місили муку змелену 
на жорнах, щоб пекти пляцки. Та на жаль цю щиру та 
запопадливу роботу перервали серії кулеметів та вибухи гранат» 
[8]. Зупинившись перепочити, «повстанці варили і пекли бульбу і 
біб» [9]. Інколи повстанці самі робили ковбасу [10], але 
найчастіше отримували її від господарських структур ОУН. 
Станичний на Підгаєччині Андрій Галайбіда згадував, що у 1944 
р. він був співорганізатором «коптильні», в якій виробляли 
велику кількість різних ковбас для повстанців, «переробляючи» 
щотижня 15 корів чи волів [11]. В умовах перманентних боїв 
просто не вистачало часу куховарити: «Добре, що бодай раз на 
добу можна щось вночі зварити» [12]. 

Під час тривалого перебування у криївках готували по 
черзі, або призначали відповідальну за це особу. На прикладі 
процесу приготування їжі простежується домінуючий у підпіллі 
патріархальний розподіл гендерних ролей. У випадку коли в 
повстанському загоні перебували і чоловіки, і жінки то готувати 
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їжу приходилося переважно другим. При цьому чоловіки у цей 
час могли відпочивати [13], або виконувати інші завдання: 
«Зв'язкова зорганізувала харчів, дівчата зварили обід. З 
провідником «Вишенським» та двома вояками, що були при 
ньому, пішли за село Князі, в лісок, де знаходилась решта його 
охорони, а станичний пішов шукати зв'язків» [14]. 

Зважаючи на превалюючи простоту меню та умови 
щоденного життя повстанців, можна стверджувати, що механічні 
пристрої для приготування їжі використовувалися не завжди. 
Технологічно процес приготування їжі ускладнювався у просторі 
криївок, де готували на гасницях [15]. «[…] каша на такому 
«пристрої» варилася впродовж 3 годин, чай – близько двох» [16]. 
У деяких великих криївках були печі, застосування яких 
вимагало спорудження спеціальної системи димовідведення 
[17].  

Культура споживання. Невід’ємною частиною культури 
споживання є способи організації трапези. В УПА вони були 
найрізноманітнішими і залежали від конкретних умов, в яких в 
той чи інший час перебували повстанці. Тому організація 
трапези могла бути як урочистою – з молитвою, промовою 
провідника, так і спрощеною і навіть хаотичною (в умовах 
тривалого бою). Головною особливістю її організації стала 
нівеляція особистого простору трапези, практикування 
колективних її форм, рівного розподілу порцій («знаходимо 
кілька недоїджених сухарів хліба, розділяємо на 8 рівних частин 
(один міг би наїстися) і з великим смаком і радістю їх з'їдаємо)» 
[18], однакового для всіх складу їжі, що виконувало функцію 
підняття бойового духу, формуванню атмосфери братерства та 
спорідненості. Відчуття егалітарності повстанського соціуму 
формувалося також за допомогою відповідної поведінки 
командирів, які відмовлялися від так званого «престижного 
споживання» і найчастіше їли разом зі своїми бійцями і саме те, 
що їли вони. Їжа в даному випадку не була маркером 
соціального статусу вояків УПА. Чотовий Олекса Конопадський-
«Островерха» згадує про доброту і дбайливість командира 
Станіславівського ТВ-22 «Чорний ліс» Василя Андрусика-
«Різуна», «Грегота», якого дуже любили його бойовики: 
«Вечером прийшов від командира Різуна перебраний в 
цивільний одяг стрільчик зі старим дідусем та виніс нам 
бульбяник, яким поділилося 40 стрільців» [19]. 
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Режим харчування і чіткий поділ на сніданок, обід і вечерю 

зі встановленим часом існував лише у статичних умовах, коли 
відділ таборував, перебував на вишколі, мав перерву у боях. 
Боєць чоти «Підкови», що розташовувалася один час у 
Люблинецькому лісі згадує порядок денний: «Вставали в 4 
годині. Пів години руханки, снідання. Пів години відпочинку. 
Потім слідували Полеві вправи поза табором до години 11. 30. 
Вернувши ми мали одну годину обідової перерви. По обіді були 
вправи від 13-15 години. Опісля був вільний час аж д вечора. 
Той час стрільці використовували на те, щоб пристарати харчів і 
дров до кухні» [20]. З повстанських спогадів випливає, що 
сніданок був між 8.00 та 9.00, обід – 13.00-14.00, вечеря – 18.00-
19.00 год [21]. Особливість сніданку полягала в прочитанні 
молитви перед ним [22]. В УПА не заохочувалися додаткові 
порції і «перекуси», сприяли цьому також далеко розташовані від 
таборів польові кухні: «Мали ми там також військову польову 
кухню. Щоправда, вона була далеко від нашої чоти, так що по 
«репету» багато охотників не ходило. Я сам ходив хіба по 
«репету»горохової юшки, яку я дуже любив» [23].  

Командири заохочували вояків бути пильними при 
споживанні їжі поза табором: «Старатися взагалі не їсти по 
хатах. А вже зовсім недопустимим є їсти в підозрілих хатах. При 
споживанні харчу в хаті попросити когось з хати, щоб разом 
сідав споживати харч… ніколи не їсти всім в одній хаті… при 
споживанні харчів старанно їх оглянути (напр. яйця можуть мати 
дірки заліплені вапном) понюхати чи не воняють, добре 
скуштувати чи не мають зміненого смаку і щойно тоді 
споживати» [24], позаяк випадки навмисного отруєння бойовиків, 
координованого чекістами, були поширеним явищем, особливо з 
другої половини 1940-х рр. Зокрема, радянські агенти підсипали 
в страви і напої підпільників снодійно-паралітичний 
спецпрепарат «Нептун-47» [25]. В цілях безпеки повстанцям 
дозволяли заводити кішок, які мали дегустувати продукти перед 
їх споживанням вояками [26].  

Особливого символізму трапезування набувало під час 
великих християнських свят, які відзначали в УПА. Поширені 
практики споживання їжі в таких випадках та церемонії, пов’язані 
з цим, не були стихійними. Загальні вимоги до їх організації 
прописували в офіційній документації керівництва ОУН та 
командування УПА [27]. Боєць куреня «Месники» ‘Василь’ 
згадує, що на Різдво 1945 р. курінь не міг повечеряти за великим 
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столом, бо надворі було дуже холодно, тож вечеряли малими 
групами по землянках: «По вечері хлопці колядували та 
приходили одні других колядувати» [28]. Святкування Різдва 
1947 р. у відділі Володимира Щигельского-«Бурлаки» почалося з 
промови командира: «… з’ясовує вагу свят, обставин, в яких 
знаходимося і складає побажання. Подібні промови 
виголошують виховник Євген, д-р Шувар, д. Вир. Бунчужний 
відчитав побажання від РО [районного осередку – Авт.]. Після 
цього увесь відділ заколядував «Бог предвічний», Нова радість 
стала» і відспівав многолітствія. Потім розстрільною сходить до 
с. Керманичі, де роями засідає до свят-вечері» [29]. Повноцінну 
обрядову вечерю згідно з усіма народними традиціями 6 січня 
вояки могли мати тільки квартируючи у домівках різних сімей. 
Однак, траплялися випадки, коли повстанцям щастило мати на 
столі 12 страв та дотримуватися певних традицій їх споживання. 
«Старшини кидали кутю на стелю, а стрільці ловили зернятка 
пшениці та говорили про врожаї» [30]. 

«Островерха» згадує святкування Великодня в с. Березка 
на Лемківщині. Розпочалося воно привітанням сотенного 
Степана Стебельського-‘Хріна’ «Христос Воскрес» і гучною 
відповіддю «Воскресне й Україна». Далі «командир виголосив 
промову та побажав усім воякам щасливих свят. Промова була 
коротка, але така палка і зворушлива, що всі стрільці й 
командири плакали». На святковому великодньому столі були 
розмаїті частування від селян - булки, яйця, паска, ковбаси. 
Командир «Хрін» поклав на стіл півметровий хрін, який 
подарували йому стрільці [31]. Інший повстанець з Лемківщини 
згадує, що обов’язковим компонентом їхнього великоднього 
сніданку у 1946 р. було виконання пісні «Христос Воскрес», після 
чого господарчий резидент роздав усім бійцям смачні подарунки 
[32]. Опис святкового столу і молебню: «Дві ялиці, між ними стіл, 
накритий білою скатертю, дві свічки по боках. Священник в ризах 
на тлі лісу. На малій полянці клячать повстанці в ріжних 
уніформах, при зброї… Збоку кількох цивільних, зв’язкові та 
санітарки… Збоку великий шалаш зроблений з смерекового 
гілля. У вигляді півкола. На столах іжа… Молитва, священник 
«святить паску» і традиційне ділення яйцем. Побажання» [33].  

Висновки. Таким чином, головними елементами 
гастрономічної культури в УПА були: 1) вимушене обмеження в 
їжі до рівня достатньої для підтримки життєдіяльності; 2) 
варіативність моделі харчування, яка включала обмежене коло 
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страв і напоїв, з характерними зміщеннями на користь 
крохмально-картопляних інгредієнтів та цілковитою, або 
частковою забороною вживати певні види продуктів (наприклад, 
алкоголь); 3) складнощі у приготуванні їжі, пов’язані з відсутністю 
механічних пристроїв, часу, екстремальними побутовими 
умовами; 4) принцип «справедливості» (готування по черзі) та 
залученості всіх у кулінарний процес. 

Список використаних джерел 
1. Ковальчук В. Документальні джерела про діяльність 

політичних (суспільно-політичних) референтур мережі ОУН 
(б) і запілля УПА на північно-західних українських землях 
(друга половина 1943 – перша половина 1944 роках) // 
Український визвольний рух / Інституту українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН України; Центр досліджень визвольного 
руху. — Львів, 2005. — Зб. 5. — С. 135-152.  

2. Вовк О. Вступ // Літопис УПА. Нова Серія. Т. 8: Волинь, 
Полісся, Поділля. УПА та запілля. 1944-1946 / ред. рада: П. 
Сохань та ін.; упорядн.: О. Вовк, С. Кокін – Київ; Торонто, 
2006. – С. 9-55. 

3. Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942-1952. – Б.м.в., 
1953. – 319 с.  

4. Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів. 1920—
1956. Історико-архівні нариси. — Т. 2. Українська 
повстанська армія та збройне підпілля Організації 
Українських Націоналістів. 1942—1956. — Київ, 2008. — 415 
с. 

5. Трофимович В, Антонюк Я. Діяльність Служби безпеки 
ОУН(б) щодо матеріального забезпечення оунівського 
підпілля Волині і Полісся 1945-1951 рр. // Наукові записки 
Національного університету «Острозька Академія». Серія 
«Історичні науки». – 2009. – С. 157-173.  

6. [Без автора] Справа про спогади повстанця про перехід 
повстанців із Закерзоння на територію УРСР 
http://avr.org.ua/getPDFasFile.php/arhupa/acdvr-9-44-010.pdf; 
Ступницький Ю. Спогади про пережите. – С. 62; Спогади 
вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини. – С. 
243.  

7. Хрін С. Зимою в бункері. – На чужині: «До зброї», 1950. – С. 
14.  



Історія України: сучасні виклики 

http://academia.in.ua/ 

103 
8. Справа про спогади невідомого повстанця [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: 
http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/10441/ 

9. Справа про спогади невідомого повстанця. Можливо із сотні 
Громенка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://avr.org.ua/getPDFasFile.php/arhupa/acdvr-9-44-008.pdf 

10. ГДА. СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 236.  
11. Галайбіла А. Спогади станичного села Сільце Божиківське // 

Літопис УПА. Т. 12: Третя Подільська воєнна округа УПА 
«Лисоня». Документи й матеріали. – Торонто: «Літопис 
УПА», 1989.. – С. 245.  

12. Літопис УПА. Т. 14. Кн. 2. – С. 114.  
13. «Орест» Автобіографія «Ореста» від 13 грудня 1950 р. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://avr.org.ua/getPDFasFile.php/arhupa/acdvr-9-45-014.pdf 

14. Кордан А. Один набій з набійниці. Спомини вояка УПА з 
куреня «Залізняка» / упоряд. М. Дубас. Торонто; Львів, 2006. 
– С. 166.  

15. Савчин М. Тисяча доріг. Спогади жінки – учасниці підпільно-
визвольної боротьби під час і після Другої світової війни. – К.: 
Смолоскип, 2003. – С. 362. 

16. Санников Г. Большая охота. Разгром вооруженного 
подполья в Западной Украине. – Москва: ОЛМА Медиа 
Групп, 2002. – С. 293.  

17. Крайній І. У криївці [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.umoloda.kiev.ua/regions/72/163/0/12040/ 

18. Літопис УПА. Т. 14. Кн. 2. – С. 202.  
19. Спомини УПА Островерха [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://avr.org.ua/getPDFasFile.php/arhupa/acdvr-9-44-
004.pdf 

20. Справа про спогади вістуна Гладкого 1944-1947 рр. 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://avr.org.ua/getPDFasFile.php/arhupa/acdvr-9-43-012.pdf 

21. Ступницький Ю. Спогади про пережите / ред.: О. Вовк. – 
Київ; Торонто, 2000. – С. 47.  

22. Фрасуляк С. Ремесло повстанця: зб. праць підполковника 
УПА Степана Фрасуляка-Хмеля; [упоряд. і наук. ред Р. 
Забілий] / Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН 
України; Галузевий держ. архів Служби безпеки України; 
Центр досліджень визвольного руху — Львів, 2007. – С. 216.  



Історія України: сучасні виклики 

http://academia.in.ua/ 

104 
23. Небола М. Лісами та ярами Західнього Поділля // Літопис 

УПА. Т. 12: Третя Подільська воєнна округа УПА «Лисоня». 
Документи й матеріали. – Торонто: «Літопис УПА», 1989. – С. 
147.  

24. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 29. – Арк. 318. 
25. Трофимович В, Антонюк Я. Діяльність Служби безпеки 

ОУН(б) щодо матеріального забезпечення оунівського 
підпілля. – С. 159.  

26. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 29. – Арк. 318. 
27. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 28. – Арк. 33.  
28. Справа про спогади повстанця «Василя» [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: 
http://avr.org.ua/getPDFasFile.php/arhupa/acdvr-9-44-001.pdf 

29. Літопис УПА. Т. 13: Перемищина – Перемиський курінь; 
Книга перша: Денник відділу «Бурлаки» (Володимира 
Щигельського). – Торонто, 1986. – С. 13.  

30. Сорока С. Підгаєцька сотня УПА на Волині. 1943 р. // Літопис 
УПА. Волинь і Полісся. Кн. 3: Німецька окупація. Спомини 
учасників. – Торонто: «Літопис УПА», 1984. – С. 153.  

31. Спомини УПА Островерха [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://avr.org.ua/getPDFasFile.php/arhupa/acdvr-9-44-
004.pdf 

32. Повстанський денник за 1946 р. [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/10451/ 

33. На зв’язок. Справа про спогади повстанця Беркута 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/10455/ 
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UKRAINIAN REBEL ARMY CULTURE OF CONSUMPTION 

The article deals with the food culture among UPA during 
1940-1950 years. It is characterized cooking methods, popular 
dishes, especially the process of eating and attitude of rebels to their 
diet. 
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УДК 94 (477) "1946-1950":304.4 

Василь Міщанин 
ТВОРЕННЯ «РАДЯНСЬКОЇ» КУЛЬТУРИ НА ЗАКАРПАТТІ 

В 1946-1950 рр. 
У статті йдеться про культурну політику радянської 

влади на Закарпатті в повоєнні роки. Характеризуються 
головні моменти у розвитку культури, проаналізовано роботу 
відділу культурно-освітньої роботи Закарпатського 
облвиконкому спрямовану на створення на Закарпатті 
«масової культури» – кадрову політику, діяльність, роботу 
відділу у поширенні радянської агітації і пропаганди, створенні 
мережі радянських бібліотек та музеїв, колективів художньої 
самодіяльності. 

Ключові слова: культура, відділ культурно-освітньої 
роботи, радянська влада, агітація, пропаганда, комуністична 
партія, Закарпаття.  
 

Після утворення Закарпатської області у складі СРСР, 
поширення радянського законодавства, у краї починаються різкі 
зміни суспільно-політичного, соціально-економічного характеру. 
Виключенням не стала і сфера культури. На культуру в 
радянський період покладалася й вагома ідеологічна складова 
спрямована на творення «єдиного радянського народу», «нового 
типу людини» тощо. Під ці завдання були вироблені й принципи 
новітнього творчого методу – методу «соціалістичного 
реалізму», який вимагав «відображати дійсність у її 
революційному розвитку», тобто не показувати її такою, якою 
вона є насправді, а такою, якою її хочуть бачити комуністичні 
ідеологи [1, c. 377].  

У подібному руслі досліджували розвиток культури на 
Закарпатті й радянські дослідники. Лише сучасні дослідники, 
маючи можливість безперешкодно працювати в архівах і 
висловлювати свої думки без якихось ідеологічних обмежень, 
по-новому підійшли до висвітлення культурних змін на 
Закарпатті перших повоєнних років. Їхні дослідження 
представлені та здійснені в академічних [2] і монографічних 
виданнях [3; 4], підручниках [5], наукових статтях [6; 7], захистах 
кандидатських [8] та докторських дисертацій [9]. Проте тема і 
надалі залишається актуальною. Ми спробуємо її підкріпити 
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документальними матеріалами Державного архіву Закарпатської 
області. Нами опрацьовано понад 50 справ за період 1946-1950 
рр. фонду Р-842 – Управління культури виконкому Закарпатської 
обласної Ради народних депутатів. Матеріали фонду 
дозволяють детально прослідкувати політику радянського уряду 
в сфері культури. Тут містяться накази вищестоящих органів[10], 
внутрішні накази по відділу культури [11-15], квартальні, піврічні 
та річні плани [16-20], різноманітні звіти [21-30], довідки, 
інформації та доповідні записки про роботу культурно-просвітних 
закладів області [31-38], акти обслідування культосвітніх 
закладів [39- 42], матеріали про умови, хід і результати 
соціалістичного змагання [43-44] тощо.  

На думку сучасних дослідників: «Разом з прискоренням 
розвитку виробництва в Закарпатті як частині загальносоюзного і 
республіканського народногосподарсь¬кого комплексу 
вирішувалися завдання інтеграції населення краю в спільний 
культурний, освітній, науковий та ідеологічний простори 
держави. З цією метою реалізовувалися заходи з ліквіда¬ції 
неписьменності, створення розгалужених мереж дошкільного 
виховання, загальноосвітніх і середніх спеціальних та вищих 
нав¬чальних закладів, системи марксистсько-ленінської освіти 
та ін.» [2, с. 398-399]. 

Процес інтеграції краю в загальноукраїнське життя був 
складним і неоднозначним. Він носив позитивні й негативні 
наслідки. З одного боку, факти засвідчують про шанобливе 
ставлення і повагу до Закарпаття усіх народів тодішнього 
Радянського Союзу і в першу чергу України. І вдячні краяни 
відповіли їм взаємністю. Це стало суттю інтеграції краю в 
загальноукраїнський процес. З іншого боку, в умовах 
функціонування сталінського режиму, пануюча тоталітарна 
система грубо душила будь-яку демократію чи самовизначення 
того чи іншого народу. Закарпаття не стало виключенням [5, с. 
358].  

Зміни у духовному житті суспільства на Закарпатті в 1944-
1950 рр. можемо назвати терміном «радянізація». За словами 
дослідниці цієї проблеми Лариси Капітан: «Вона відповідала 
формулі 1920-1930-х років: партійно-державна монополія на 
розвиток освіти і культури. Підпорядкувавши своєму 
безпосередньому контролю майже всі освітні, наукові, культурні 
й ідеологічні установи, влада в післявоєнний період ініціювала 



Історія України: сучасні виклики 

http://academia.in.ua/ 

107 
розбудову духовного життя у Західній Україні в потрібному для 
себе напрямі» [4, с. 50].  

Ще у березні 1945 р. постановою Народної Ради 
Закарпатської України був створений відділ культурно-
просвітницької роботи. До створення 22 січня 1946 р. 
Закарпатської області, відділ підпорядковувався Народній Раді 
Закарпатської України, а коли Закарпатська область стала 
адміністративною одиницею УРСР, відділ увійшов у 
підпорядкування Комітету в справах культурно-просвітницьких 
закладів при Раді Міністрів УРСР [45, арк. 2]. 

Починається комплектування відділу працівниками. 
Працівникам відділу культурно-просвітницької роботи 
Закарпатського облвиконкому у 1947 р. була встановлена така 
заробітна плата (разом з доплатами): завідувач відділу – 1400 
крб.; заступник завідувача-старший інспектор – 1190 крб.; два 
старші інспектори – по 880 крб.; начальник сектора бібліотек – 
880 крб.; старший інспектор по бібліотеках – 790 крб.; інспектор 
по кадрах – 600 крб.; старший бухгалтер – 690 крб.; статист-
секретар – 500 крб.; кур’єр-прибиральниця – 260 крб. [46, арк. 1].  

Одним із пріоритетних завдань відділу культурно-освітньої 
роботи було створення першого культурно-освітнього закладу в 
Закарпатській області для підготовки кадрів культпрацівників. 
Спочатку планувалося цей заклад відкрити в м. Мукачево. З 
цього приводу було видано наказ № 943 Комітету у справах 
культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР від 9 серпня 
1946 р. за підписом голови комітету М.Пащина «Про організацію 
в місті Мукачеві Закарпатської області технікуму по підготовці 
працівників культурно-освітніх установ» [10, арк. 3]. Але з 
невідомих причин його перенесли у місто Хуст (нині це 
Ужгородський коледж культури і мистецтв). Новостворений 
навчальний заклад зазнавав великих труднощів. Були вкрай 
убогі умови для навчання і проживання студентів. Через 
відсутність відповідних приміщень початок навчального процесу 
затягнувся аж до весни 1947 року. За планом прийому 1946/1947 
навчального року передбачало¬ся 120 учнів, а змогла 
приступити до навчання лиш одна академгрупа бібліоте¬карів у 
складі 36 чоловік [47].  

Наказ № 82 по Закарпатському обласному відділу 
культосвітньої роботи від 9 липня 1947 р «Про заходи по набору 
студентів до хустського технікуму підготовки культосвітніх 
працівників» [12, арк. 7] був спрямований на врегулювання 
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ситуації з набором студентів на навчання. Технікум, який мав 
готувати завідуючих окружних будинків культури, завідуючих 
окружних бібліотек, керівників художньої самодіяльності, 
розпочав свою роботу в березні 1947 р.  

Загалом налагодження мережі і комплектування кадрами 
працівників культурно-просвітницьких закладів було в основному 
завершено в 1947 р.. Всього по Закарпатській області за 
штатним розписом мало бути 1216 працівників культурно-
просвітницької сфери. На кінець року тут працювало 1199 
працівників, із них 1029 місцевих. Проте, зав. обласним відділом 
культурно-просвітницької роботи М.Фрідманський відзначав, що 
«якісний склад працівників к/п закладів дуже низький» [24, арк. 
3]. А тому комуністи беруться за виховання і навчання в першу 
чергу працівників культурно-просвітніх закладів, які далі мали 
передати свої знання мешканцям краю. 

Вже у 1947 р. по області було скликано 342 окружних 
дводенних семінарів, на яких були присутні працівники окружних 
і сільських культпросвітніх закладів, а також 10 обласних 
семінарів, де зібралися завідувачі та інспектори окружними 
відділами, завідувачі окружними бібліотеками, бібліотекарі 
Будинків культури та художні керівники гуртків [24, арк. 5]. 

У 1949 р. із 1238 посад культосвітніх працівників 
залишалися вакантними лише 4 (2 завідуючі окружних бібліотек 
та 2 художні керівники окружних будинків культури) [27, арк. 40]. 

На відділ культурно-просвітньої роботи покладалися і 
обов’язки із підготовки і проведення комуністичних свят. У 
нашому розпорядженні є наказ Закарпатського обласного 
виконавчого комітету № 57 від 29 квітня 1946 р. за підписом 
І.Туряниці «Про проведення 1 травневих свят по відділах 
облвиконкому». Лише для оформлення міста першотравневими 
гаслами, портретами і плакатами було витрачено 102150 крб. На 
ці гроші було закуплено портрети різних розмірів, від малих до 
величезних, членів політбюро ЦК ВКП(б), «вождів» РНК СРСР, 
керівників УРСР, портрети маршалів СРСР, героїв СРСР, героїв 
Соціалістичної праці, партизанів війни і «передових людей 
Закарпаття» [27, арк. 3]. Подібні заходи з приводу святкувань 
комуністичних свят відбувалися і в наступні роки [15, арк. 27-28]. 

Ось як відзначали 1 травня 1950 р.: проводились окружні 
збори завідувачів клубів, бібліотек, керівників художньої 
самодіяльності; культурно-освітні заклади мали бути оформлені 
портретами керівників комуністичної партії та радянського уряду; 
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в колгоспах, бригадах, радгоспах, МТС, клубах і бібліотеках 
організовувалось читання лекцій та доповідей за тематикою 
Обласного лекційного бюро; випускались стінгазети та «бойові 
листки»; в клубах і бібліотеках організовувались літературні 
вечори, конференції читачів, колективне прослуховування радіо, 
магнітофонних записів та патефонних пластинок із записами 
В.Леніна та Й.Сталіна; в першотравневі свята організовувалися 
денні «масові гуляння» в містах, селах, радгоспах і МТС – 
виступи хорових колективів, концертних груп, спортивно-
фізкультурних змагань, «масові» народні танці тощо [15, арк. 20-
21].  

Та не лише «масовими гуляннями» мали займатися 
працівники культури. На них покладалися важливі ідеологічні 
завдання спрямовані на всіляке восхваляння радянської влади, 
особливо у в перші її роки на Закарпатті. Ось які завдання 
ставились перед культпрацівниками навесні «першого року 
Сталінської п’ятирічки» – скласти плани культурно-побутового 
обслуговування населення в період весняних 
сільськогосподарських робіт. Це, в свою чергу, передбачало: 
проведення п’ятиденних окружних та кущових нарад культурно-
освітніх працівників з обговоренням підсумків роботи культурно-
освітніх установ в підготовці і проведенні виборів до Верховної 
Ради СРСР та завдання в підготовці та проведенні весняної 
сівби; по всіх культурно-освітніх установах організувати читки 
промов «вождів» та учасників різних нарад; повсякденне 
проведення політінформацій в полі під час обідньої перерви та 
культосвітніх установах у вільний від роботи час; організацію 
читок газет та книжок, проведення бесід на політичні, виробничі, 
землеробські та науково-освітні теми; пропаганда значення і 
завдання соціалістичного змагання, стахановського руху в СРСР; 
випуск стінних та польових газет, в яких «показувати кращих 
людей та викривати ледарів, що відхиляються від чесної праці» 
[11, арк. 6]. Цьому також мали сприяти пересувні форми 
культмасової роботи – міські пересувні агіткультбригади та 
пересувні бібліотеки.  

Особливі завдання покладалися на відділ культосвітньої 
роботи під час підготовки і проведення виборів до Верховної 
Ради УРСР. З цього приводу було видано спеціальний наказ по 
відділу. Відповідно до нього завідувачі міських і окружних відділів 
культосвітньої роботи та керівники культурно-освітніх установ 
мали «розробити план агітаційно-масової і культурно-освітньої 
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роботи на період підготовки і проведення виборів до Верховної 
Ради УРСР». Завідувачі міських і окружних відділів культурно-
освітньої роботи мали 1, 5, 10, 15, 25 числа кожного місяця 
прозвітувати за виконану роботу. 

В ході підготовки до виборів у Верховну Раду УРСР 
культосвітні установи мали включитись в цю «важливу політичну 
кампанію і широко розгорнули роботу серед населення, 
організувавши глибоке вивчення трудящими конституції СРСР та 
УРСР, Положення про вибори до Верховної Ради УРСР, 
роз’яснюючи трудящим переваги радянської виборчої системи 
над виборчою системою капіталістичних країн, показуючи 
різницю між правами, якими користуються громадяни 
Радянського союзу і капіталістичних країн, пояснюючи силу 
Сталінської дружби народів СРСР і насамперед допомогу 
братнього російського народу народові Радянської України і, 
зокрема, Закарпатської області, в дні великої Вітчизняної війни 
та в мирний період» [23, арк. 2]. 

Можемо стверджувати, що завдання, які ставилися перед 
культурно-освітніми закладами області, в першу чергу, виходили 
із тих політичних процесів, які здійснювала радянська влада в 
області. 1948 рік став для Закарпатської області роком початку 
суцільної колективізації. Серед 9 головних завдань обласного 
відділу у справах культурно-освітніх установ у цей рік, 3 з них, 
безпосередньо стосувалися сільського господарства та 
колективізації [25, арк. 2].  

Тільки в період проведення весняних 
сільськогосподарських робіт у 1948 р. обласний відділ у справах 
культурно-освітніх установ розробив і розіслав всім окружним 
відділам культосвітньої роботи перелік заходів, які мали 
провести зазначені відділи. Зокрема, проводилися кущові 
семінари з працівниками окружних і сільських установ, де 
вивчалися постанови Пленумів ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У «Про 
піднесення сільського господарства у післявоєнний період» та 
постанову Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 5 січня 1948 р. 
«Про заходи до піднесення і проведення весняної сівби та інших 
сільськогосподарських робіт, дальшого піднесення громадського 
тваринництва в 1948 році». Для цього зміцнювався «склад 
культорганізаторів, бесідників і читців за рахунок культосвітнього 
активу, інтелігенції і забезпечити ними всі колгоспні і тракторні 
бригади, ланки, земельні громади та організувати в них бесіди, 
голосні читки газет та літератури» [25, арк. 2-3]. Ставились 
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завдання також посилити роботу по «агрозоотехпропаганді» 
шляхом організації гуртків, лекцій бесід, консультацій, виставок 
та інших форм культосвітньої роботи. Агітація та пропаганда 
запрацювала на повну. «З метою втілення і популяризації серед 
трудящих області кращих масових пісень сучасних радянських 
поетів і композиторів, провести по всіх округах короткотермінові 
семінари сільських і колгоспних заспівувачів» [25, арк. 4], – ось 
таке комуністичне фарисейство – селян силоміць заганяли в 
колгосп, заставляючи при цьому співати. Подібні завдання 
ставилися і на період збиральної кампанії. 

Лекційна пропаганда в області в основному проводилася 
через Обласне лекційне Бюро (85 лекторів), окружні та міські 
лекторські групи (652 лектори) та сільські лекторії (1725 
лекторів). На протязі 1948 р. прочитано 21611 лекцій, на яких 
було присутніми 1736690 чоловік [25, арк. 28]. 

Агітація і пропаганда здійснювалася всіма можливими 
засобами, в тому числі і з використанням існуючих новітніх 
технічних засобів. Так, у наказі № 26, Закарпатського обласного 
відділу культурно-освітніх установ від 16 березня 1950 р. «Про 
використання магнітофонних апаратів в масово-політичній та 
культурно-освітній роботі» відзначалося: «Більшість окружних 
відділів культурно-освітньої роботи незадовільно 
використовують магнітофонні апарати в розповсюдженні серед 
широких мас трудящих області суспільно-політичних та наукових 
знань… Окружні будинки культури та сільські клуби мало 
організовують передачу на магнітофоні лекцій, доповідей з 
науково-природничої, сільськогосподарської, технічної і 
літературної тематики» [15, арк. 18]. Щомісячно окружні та міські 
відділи мали звітувати облвиконкому про використання ними 
магнітофонів, а також складати місячні плани організації 
слухання лекцій, доповідей і концертів записаних на магнітофоні. 

У 1949 р. обласним відділом культосвітньої роботи було 
проведено 3 обласні наради і 4 семінари. Окрім цього у всіх 
округах щомісячно відбувалися постійно діючі семінари з 
підвищення кваліфікації клубних і бібліотечних робітників.  

На початок 1950 р. мережа клубних закладів радянського 
зразка в області була вже сформована. В області діяли: 
обласний будинок народної творчості, 13 окружних і 1 міський 
будинок культури, 420 сільських клубів, 110 сільських хат-
читалень, 1 колгоспний клуб, по 1 клуб товариств «УТОС», 
«УТОГ», 54 профспілкові клуби, 94 червоні кутки [27, арк. 3]. 
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Можемо цілком погодитися з думкою В.Габорця, що «оскільки 
основною масою жителів краю було сільське населення, то його 
ідеологічної обробки на місці колишніх осередків «Просвіти», 
товариства ім. Духновича, закритих, а то й розгромлених церков 
була створена досить масштабна мережа сільських клубів, які, 
як правило, об’єднували під одним дахом бібліотеку та кіно-
театральний зал, мали пряме завдання «комуністичного 
виховання людей», особливо молоді, та контролю за їх 
дозвіллям» [1, с. 377]. В звіті завідувача Закарпатського 
обласного відділу культурно-освітніх закладів Мохнюка, читаємо: 
«У порівнянні з минулим роком робота клубів у 1949 р. значно 
поліпшилася. Частина сільських клубів стала надійними 
осередками соціалістичної культури на селі… вся робота клубів і 
хат читалень направлена на розгортання всенародного 
соціалістичного змагання за отримання високих урожаїв і 
збільшення продуктивності тваринництва на організаційне і 
господарське укріплення колгоспів» [27, арк. 3]. 

Таку форму організації праці як соціалістичне змагання 
активно використовували і працівники культури. Так, вже 21 
червня 1946 р. сільський клуб с. Невицьке викликав на змагання 
сільський клуб с. Кам’яниця. Між ними було навіть підписано 
договір, у якому обумовлювалися умови соцзмагання. Змагання 
відбувалися по багатьох показниках – ремонт клубу, 
забезпечення обладнанням, створення драматичного, 
танцювального та фізкультурного гуртків, ліквідація 
неписьменності, облагородження території тощо. Але головним 
було: «Перетворити сільський клуб у вогнище агітації, масової і 
культурно-освітньої роботи, розумового відпочинку і розваги на 
селі» [43, арк. 1]. Змагалися також культурно-освітні працівники 
Хустської округи із своїми колегами з м. Виноградів та Волове. 
Головним своїм завданням культурно-освітні працівники 
вважали «мобілізувати селянство на виконання Сталінської 
п’ятирічки, на дострокове виконання плану здачі хліба, сіна, 
м’яса державі на виконання фін. плану. Виховувати маси в дусі 
відданості справі більшовицької партії, радянській державі і 
нашому вождю великому Сталіну, виховувати почуття 
радянського патріотизму. Постійно бути на чеку в боротьбі із 
кулаками та іншими ворогами радянської держави, викривати 
їхні ворожі справи та фашистську агітацію» [43, арк. 2]. 

Соцмагання базувалися переважно на ентузіазмі і мали на 
меті, з одного боку швидко відбудувати мережу клубних 
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закладів, а з іншого – привити новий, радянський стиль життя в 
Закарпатті. Вони відбувалися і в наступні роки. Так, у 1947 р. в 
Ужгородській окрузі змагалися сільські клуби сіл Минай та 
Струмківка, в Хустській окрузі – сільські клуби сіл Сокирниці та 
Олександрівки, відділи культосвітніх установ Іршавської та 
Хустської округ [44, арк. 2-6].  

Організація бібліотек на Закарпатті розпочалася відразу ж 
після возз’єднання краю з Українською РСР. Почався збір та 
цензура літератури, виділення та закріплення за бібліотеками 
приміщень, підшукування бібліотечних працівників. На селах 
Закарпаття почали утворюватися клуби та хати-читальні, при 
яких відкривалися невеличкі читальні-бібліотеки. Бібліотечний 
сектор розпочав свою роботу 1 жовтня 1945 р.. За штатним 
розписом там працювали 2 людини. Тоді ж був складений 
облвідділом і затверджений Народною Радою та ЦК КПЗУ план 
розгортання мережі бібліотек. На кінець 1945 р. план був в 
цілому виконаний [31, арк. 27]. 

Одним із перших серйозних завдань, які поставив відділ 
культосвітніх установ на бібліотечні установи, був відбір ідейно 
правильної літератури [48]. З довідки «Про стан бібліотечної 
роботи Закарпатської області» датованої 20 листопада 1946 р. 
дізнаємось: «Для покращення стану та умов роботи бібліотек 
Закарпатської області та роботи бібліотечного сектора 
необхідно… Зв’язатись з органами Літу прискорити перевірку, 
зокрема мадярською та чеською мовами з тим, щоб в 
найближчий час населення, яке володіє цими мовами змогло 
користуватися бібліотеками… Взяти на облік книжкові фонди 
бібліотек монастирів та музеїв. Заборонити бібліотекам видавати 
не розібрану літературу, що знаходиться у них будь-яким 
організаціям та установам без дозволу обласного відділу та 
комітету. Заборонити бібліотекам видавати без дозволу органів 
Літу для перевірки або користування сумнівну та вилучену 
літературу…» [31, арк. 33]. Бачимо, комуністи доклали максимум 
зусиль, щоб краяни не мали можливості читати «сумнівну» 
літературу. Дозволялося читати лише літературу кілька разів 
перевірену ідеологами комуністичної партії та цензорами.  

Такої ж обробки зазнала література, яка надійшла в 
Закарпатську область у вигляді репатріації [31, арк. 6]. Для цього 
створювалася спеціальна комісія, яка до 30 червня 1946 р. мала 
скласти інвентарний акт прийому цінностей із зазначенням стану 
речей.  
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На протязі першого півріччя 1946 р. в Закарпатській 

області було створено 2 обласні бібліотеки, одну міську, 13 
окружних бібліотек, 526 бібліотек при клубах і хатах читальнях 
[31, арк. 13]. При створенні бібліотечної мережі комуністи 
скористалися перевіреним способом, коли ініціатива мала 
виходити з «низів», ґрунтуватися на ентузіазмі «трудящих» і 
мала обійтися владі за безцінь. І це все заради побудови 
соціалістичного способу життя на селі. Така «ініціатива» 
поступила від мешканців с. Страбичова Мукачівського округу: 
«Протягом півріччя 1946 р. силами трудящих мас по прикладу 
селян Страбичова відремонтовано й ново збудовано 211 
сільських клубів та хат читалень» [31, арк. 13]. «Обласні, міські, 
окружні, сільські бібліотеки, яких нараховується 542 з книжковим 
фондом 184648, що одержано в більшості з Москви і Києва через 
бібколектор та книгокультторг. Література в більшості політична, 
науково-популярна, сільськогосподарська та художня, а також з 
Вітчизняної війни» [31, арк. 15], – йдеться в документі. 

На перше січня 1950 р. в області працювало 555 
культосвітніх закладів. Із них: 524 сільські бібліотеки, 13 
окружних бібліотек для дорослих, 6 окружних бібліотек для дітей, 
по 5 міських бібліотек для дорослих та дітей, обласна масова 
бібліотека та обласна бібліотека для дітей. Якщо на 1 січня 1949 
р. у всіх бібліотеках області нараховувалось 730166 екземплярів 
книг, то на 1 січня 1950 р. – 1228682 екземплярів книг основного 
фонду. Наголошуємо, в бібліотеках області доступною 
залишилася лише ідейно правильна література. «На протязі 
року книжковий фонд декілька разів очищувалася від застарілої 
та забороненої літератури» [27, арк. 30], – читаємо в архівному 
документі. 

На перше січня 1950 р. в бібліотеках налічувалося 106544 
читачів. Якщо у 1948 р. читачами бібліотек була переважно 
молодь, то вже у 1949 р. близько 45-50 відсотків читачів 
складали колгоспники і колгоспниці, особливо колгоспний актив. 
Це можемо пов’язувати, з одного боку, із суцільною 
колективізацією, бо в області на цей час вже було створено до 
півтисячі колгоспів, а з іншого, що та ж молодь просто змінила 
свій соціальний статус, ставши колгоспниками.  

Поширеною формою масової роботи бібліотек були 
книжкові виставки. Вони зазвичай приурочувались до якихось 
подій чи дат. У часи суцільної колективізації, наприклад, 
популяризувалися «труди» аргобіологів – Мічуріна, Лисенка, 
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Вільямса. З особливою помпезністю, у всіх бібліотеках області, 
були організовані книжкові виставки присвячені 70-й річчю від 
дня народження Й.Сталіна. Прикладом може служити виставка у 
міській бібліотеці Мукачева «Товариш Сталін наш вождь, 
вчитель, полководець і друг», яка мала аж 5 окремих тематичних 
розділів, присвячених «вождю» [27, арк. 33-34].  

На 1950-й рік в Закарпатській області було створено 
широку мережу пересувних бібліотек, організовано систему 
книгонош, міжбібліотечного і заочного абонемента, які «сприяють 
поширенню обслуговування населення книгою, проникнення її у 
найвіддаленіші ділянки сіл, селищ, охоплюючи широкі прошарки 
населення» [27, арк. 34]. Всіх книгонош у 1949 р. по області було 
285. Вони обслуговували 2758 читачів. До цієї діяльності активно 
залучалися учні місцевих шкіл. 

Особлива увага зверталася на діяльність дитячих 
бібліотек. «Вся робота дитячих бібліотек області відзначається 
високим ідейним змістом, політичною ціленаправленістю, 
повністю підпорядкована завданням комуністичного виховання 
молоді, – йдеться у звіті за 1949 р.. – Дитячі бібліотеки області 
на протязі року виховували юних читачів в дусі радянського 
патріотизму, пов’язували їх читання з навчанням, з життям нашої 
країни, із завданнями соціалістичного будівництва» [27, арк. 37]. 
Доходило навіть до парадоксів – дітям роз’яснювали роль, місце 
і значення п’ятирічного плану загалом і показники по окремих 
галузях промисловості зокрема. На базі дитячих бібліотек часто 
проводилися семінари, читацькі конференції. Так, наприклад, в 
обласній бібліотеці для дітей у 1949 р. було проведено 4 
читацькі конференції на тему: «Великі перетворення природи», 
«Малишок» по книзі Лікстанова», «Російські мандрівники», 
«Праця радянської молоді в художній літературі» [27, арк. 38].  

7 лютого 1950 р. наказом Комітету в справах культурно-
освітніх установ вводилася система навчання бібліотечних 
кадрів через т.з. «учнівство». Ця система передбачала 
стажування «учнів» на базі бібліотек із отриманням ними виплат 
по 250 крб. за місяць на протязі всього періоду стажування. По 
50 крб. отримували також бібліотечні працівники, які керували 
стажерами. У 1950 р. таке стажування відбувалося на базі 
Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва, 
Хустської та Іршавської окружних бібліотек [15, арк. 9]. Така 
система мала на меті пришвидшеного навчання досвіду 
практичної роботи в бібліотеках. 
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Здавалося б, комуністи небагато можуть зробити в 

ідеологічному плані в роботі музеїв. Та і тут ідеологічна складова 
була на першому місці. На 1950 р. в Закарпатській області діяло 
два музеї – Ужгородський історико-краєзнавчий музей та 
Мукачівський історико-краєзнавчий музей. Ужгородський 
історико-краєзнавчий музей мав три відділи: відділ природи, 
відділ історії дорадянського періоду, ну, і звичайно ж, відділ 
історії радянського періоду. Протягом 1949 р. музей відвідали 
11403 чол. Із основних експозицій музею у 1949 р. працювали 
відділ природи, підвідділ «первіснообщинного ладу», відділ 
соцбудівництва (наш край сьогодні та четверта п’ятирічка). Була 
навіть відкрита виставка до 70-річниці «великого вождя» 
Й.Сталіна [27, арк. 39]. У Мукачівському музеї було відкрито 
«Відділ боротьби закарпатського народу за своє звільнення». 
Тут представлені матеріали про комуністичне підпілля та 
партизанський рух на Закарпатті. Як і в Ужгороді, музей 
долучився до організації виставки в честь дня народження 
Й.Сталіна у міському парткабінеті [27, арк. 40]. 

Художня самодіяльність, яка мала також відігравати 
немаловажну роль у пропаганді радянського ладу, знаходилася 
у віданні обласного Будинку народної творчості. Уже у першій 
половині 1946 р. Будинок народної творчості мав на обліку 902 
гуртки художньої творчості, у яких брало участь 10432 чоловік. 
Серед них: 426 драмгуртків (2560 учасників); 170 співочих (4075 
учасників); 68 музичних (625 учасників); 106 танцювальних (1050 
учасників); 21 художньої вишиванки (250 учасників); 93 
фізкультурних (1860 учасників). Крім того «взято на облік» 55 
сольних виконавців, 11 самодіяльних художників, 20 
фольклористів [31, арк. 15-16]. Один тільки репертуар гуртків 
може свідчити про їхню ідейну спрямованість. В документі 
читаємо: «Найбільшою популярністю співаються такі 
репертуарні пісні: 1. Радянських композиторів: «На рейді», 
«Пісня про Сталіна», «Земляки», «Моя любимая», «Три 
танкиста» і інші, а також українські народні пісні» [31, арк. 15].  

В першій половині 1946 р. гуртками художньої 
самодіяльності по області було влаштовано 332 вистави, на яких 
були присутніми 33885 глядачів, 718 концертів, які відвідали 
88136 глядачів. Під час виборів до Верховної Ради СРСР, 
весняної сівби, збиральної кампанії з членів художньої 
самодіяльності було організовано 18 агіткультбригад із 161 
учасником, які «обслужили» 971 село [31, арк. 16].  
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Для «правильного» розуміння політики комуністичної партії 

та радянського уряду відділ культосвітніх установ неодноразово 
надсилав в округи «списки забороненої літератури та 
дозволеного репертуару для керівництва художньою 
самодіяльністю» [25, арк. 3]. 26 лютого 1948 р. на нараді 
працівників мистецтв і культурно-освітніх закладів м. Мукачева 
було поставлено всього одне питання «Обговорення постанови 
ВКП(б) про оперу Мураделі «Велика дружба»». В обговоренні 
піднімалося питання про репертуар колективів художньої 
самодіяльності та музичних колективів міста. У виступі зав. 
міським відділом культурно-освітньої роботи Сильцера 
прозвучало: «Коли взяти наприклад наш репертуар художньої 
самодіяльності то побачимо, що в нього проникли безідейні, 
вульгарні, непотрібні нам твори» [49, арк. 4]. 

Одним із проміжних підсумків діяльності відділу в справах 
культури було проведення оглядів художньої самодіяльності. До 
цього питання його організатори підходили із усією 
відповідальністю. Попередньо на місцях відбувався відбір і лише 
перевірені колективи брали участь у окружному конкурсі. 
Відповідно, переможці окружного конкурсу, брали участь у 
обласному. Для визначення переможців створювалися 
спеціальні комісії. Ось читаємо протокол засідання комісії з 
проведення окружного огляду художньої самодіяльності 
Ужгородської округи від 27 червня 1948 р.: «Під час проведення 
весняної кампанії в окрузі працювали 6 агіткультбригад 
художньої самодіяльності, які за останній період дали 32 
концерти всім трудящим округи. Після попереднього перегляду 
на місцях, з загальної кількості культбригад на окружний конкурс 
було представлено 7 культбригад, в яких приймали участь 150 
учасників художньої самодіяльності» [49, арк. 8]. Складається 
враження, що колективи художньої самодіяльності, замість 
виконувати своє головне завдання – нести культуру, стали 
прислужниками комуністичної партії, виконуючи в основному 
ідеологічну місію – пропаганду радянської влади. 

Але були й випадки, коли через недогляд подібних комісій 
на окружний конкурс пройшли колективи із не зовсім «ідейно 
вірним» репертуаром. В документі читаємо: «Внаслідок 
безпринципності та безвідповідальності зав. Мукачівського окр. 
відділу к/о роботи тов. Сідуна, на окружній олімпіаді в. м. 
Мукачеві були показані наклепницькі, похабні номери 
(«Годинка», «У фотографа»), яким не може бути місце на 
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радянській сцені» [12, арк. 13]. Добре, що партійці приписали 
керівнику мукачівського окружного відділу Сідуну 
«безпринципність та безвідповідальність», за що він відбувся 
доганою з попередженням, а могло бути значно гірше.  

Таким чином, у 1946-1950 рр. на Закарпатті формується 
радянська система з радами в основі та керівною роллю 
комуністичної партії. Ці роки характеризуються насильницьким 
впровадженням радянської системи, повсюдною заміною 
апарату управління, утворенням системи компартійного диктату 
тощо. Такі процеси спостерігалися і в сфері культури. Повсюдно 
запановує жорсткий тоталітаризм. Закарпаття вилучалося із 
середньоєвропейського вектору розвитку і включалося в 
східноєвропейську унітарну систему. 

Закарпатці сподівались, що після «визволення» у краї 
настане справжня свобода будівництва «нового життя», 
творення власної народної освіти, знання, культури. Проте 
радянський режим посилено намагався демонструвати 
підтримку так званої «народної культури» та її розвитку. 
Створювались, наприклад, культурі театри, хори, музичні групи, 
безліч самодіяльних мистецьких колективів, кінотеатри, 
бібліотеки, клуби тощо. Влаштовувались помпезні «олімпіади», 
«спартакіади», різноманітні «огляди-смотри» освіти і культури, із 
обов’язковим восхвалінням «мудрої» політики комуністичної 
партії та її вождів. 

Та все ж навіть незважаючи на цей негатив, у певній мірі 
відкривались нові можливості й шляхи для освітнього, наукового, 
культурно-мистецького розвитку Закарпаття другої половини ХХ 
ст. 
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Vasyl Mishchanyn 
FORMATION OF THE SOVIET CULTURE IN 
TRANSCARPATHIA IN 1946-1950 YEARS. 

The article deals with the cultural policy of the Soviet power in 
Transcarpathia in the postwar years. Characterized key moments in 
the development of culture, analyzed the work of the Department of 
Cultural and Educational activity of Transcarpathian Regional 
Executive Committee aimed at creating Transcarpathia "mass 
culture" - personnel policies, activities of the department in spreading 
of Soviet agitation and propaganda, networking of Soviet libraries 
and museums, amateur groups. 
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Party, Transcarpathia, library, amateur. 
 
УДК 94(477.84) 

Іван Тимків 
ДИНАМІКА НАРОДЖУВАНОСТІ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 50–60 РР. ХХ СТ.  
У статті аналізується народжуваність населення міст 

Тернопільської області 1950–60 рр. на основі архівних 
матеріалів. 

Ключові слова: народжуваність, міське населення, 
українці, росіяни, поляки, промисловість. 

 
Одним із важливих завдань історичної науки є вивчення 

складу населення, встановлення причин, що його обумовлюють, 
виявлення кількісних змін у складі, дослідження природного 
руху. Актуальним є аналіз здатності населення до 
самовідтворення під впливом різних соціально-економічних 
процесів. Дослідження процесу народжуваності населення є 
важливою ланкою у розвитку української історичної науки. 
Чисельність населення, його соціальний та етнічний склад є 
основним джерелом інтелектуального, політичного, культурного 
та трудового потенціалу країни. 

У даному контексті аналіз народжуваності мешканців міст 
Тернопільської області в 50-х–60-х рр. ХХ ст. передбачає 
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характеристику зміни його чисельного складу під впливом 
політичних, економічних, соціальних та етнічних факторів. 

Метою дослідження є аналіз динаміки народжуваності 
міського населення Тернопільської області. 

Об’єктом дослідження виступають кількісні зміни серед 
населення 1950–1960 рр. у Тернопільській області. 

Предмет – народжуваність у містах області упродовж 
досліджуваного періоду. 

Територіальні рамки дослідження обмежуються теренами 
Тернопільської області. 

Джерельна база дослідження передбачає насамперед 
залучення архівних документів, та використання конкретних 
статистичних даних. Детальну інформацію щодо кількості 
народжених подано у справах Держархіву Тернопільської 
області, а також у збірниках Центрального Статистичного 
Управління Тернопільської області (ЦСУ) 1957, 1962, 1967 та 
1972 рр. [28–31]. 

На основі матеріалів закумульованих у фонді Р–1: 
«Статистичне управління Тернопільської області, м. Тернопіль» 
1940–1941, 1944–1987 рр., на основі яких можна робити певні 
висновки щодо кількісних показників народжуваності в області. 
Однак, використовуючи зазначенні джерела, необхідно 
враховувати значні ідеологічні нашарування статистичних даних, 
планові приписи та рознарядки. 

Щодо історіографії дослідження, то варто відзначити 
відсутність конкретних досліджень з обраної для дослідження 
проблематики. 

Іван Терлюк у своїй монографії «Росіяни західних 
областей України (1944–1996 рр.)» [33] показав роль російського 
населення у соціально-економічному і політичному житті регіону. 
Зробив спробу показати процес його відтворення та специфіку 
його проживання. 

Практично єдиною науковою працею, що безпосередньо 
торкається питання народжуваності населення у зазначений 
період дослідження є праця під редакцію В. Жученко 
«Демографічний розвиток Української РСР. (1959–1970 рр.)» 
[26]. 

Економіка області, починаючи з повоєнної відбудови, була 
спрямована на збільшення питомої ваги промисловості у 
суспільному виробництві. До початку 70 рр. ХХ ст. обсяг 
промислового виробництва зріс у 30,5 рази [31, с. 4]. Це не 
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могло не вплинути на позитивну динаміку народжуваності 
населення в досліджуваному регіоні. 

Протягом 1959–1965 рр. в Тернопільській області 
побудовано 166 нових підприємств [33, с. 103 ], що позитивно 
позначилося на матеріальному добробуті населення, оскільки, із 
загальної кількості новобудов переважна більшість 
розміщувалась у районних центрах з недостатнім рівнем 
розвитку промисловості, що дозволяло використовувати місцеві 
трудові ресурси. 

Потрібно віддати належне тодішній владі, яка намагалась 
наблизити виробничі підприємства до місць концентрації 
трудових ресурсів. 

Посилення економічного потенціалу міст у першу чергу 
вплинуло, як на розвиток житлового будівництва, так і на 
комунальну сферу області, зокрема, введення у експлуатацію 
шкіл, культурно-освітніх закладів, лікарень. У період 1959–1965 
рр. передбачалось спорудити 29 шкіл на 13400 учнівських місць, 
у тому числі 4 школи-інтернати, збудувати 12 дитячих садків, 
здійснити суцільну радіофікацію міст і сіл області. [26, с. 77]. А це 
не могло не позначитися на позитивній динаміці народжуваності. 

Для забезпечення виконання поставлених завдань 
житлово-комунального будівництва передбачалось будівництво 
низки будівельних комбінатів та цегельних заводів.  

Орієнтація на посилений економічний розвиток області 
несла за собою збільшення чисельності міського населення та 
початок урбанізації міст. Так, станом на 1 січня 1950 р. кількість 
населення міст Тернопільської області становила 117 тис. осіб 
[30, с. 7], що складало 11% від загального числа населення 
області. 

У 1950 році у містах народилось 2990 осіб [1, арк. 5]. Згідно 
даних, що містяться у справах Держархіву Тернопільської 
області, максимальна кількість народжених в міській місцевості 
була у січні 1950 р. – 334 особи, або 12% від загального числа 
народжених. Мінімальна кількість у листопаді – 201 особа, або 
6.9% [2, арк. 25].  

Упродовж першої половини 50-х рр. ХХ ст. актуальними 
були тенденції до збільшення числа народжуваності серед 
міського населення області. Так, народжуваність у 1956 р. 
становила 2716 осіб [3, арк. 3]. Подібні тенденції зберігалися і 
впродовж наступних років. Зокрема у 1957 р. народилось 3056 
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осіб [4, арк. 10]. За період з 1950–1957 рр. число народжених 
зросло на 2%. 

Таким чином, потрібно відмітити процес поступового 
зростання числа народжених у міській місцевості та збільшення 
чисельності населення області. Таку позитивну динаміку слід 
прив’язувати до швидкої індустріалізації міст, та залучення 
значних трудових ресурсів. 

Розпочинаючи з 1958 р. у архівних матеріалах з’являються 
дані і про етнічну приналежність новонароджених. У цьому ж 
році у містах області народилось 3448 особи [6, арк. 11]. З 
загальної кількості українців було 2934 особи, росіян – 359, 
поляків – 106, осіб інших національностей – 49 [5, арк. 29] 

У 1959 р. у містах народилось 3555 дітей [7, арк. 6]. Серед 
яких українців – 3064, росіян – 329, поляків – 98, осіб інших 
національностей – 64 [8, арк. 54]. Водночас чисельність міського 
населення області згідно даних перепису станом на 15 січня 
1959 р. становила 183,3 тис. осіб [27, с. 7].  

Для прикладу, загальна чисельність населення 
Тернопільської області у 1960 році становила 1085586 осіб. 
Кількість українців дорівнювала 1030166 особи, число росіян 
становило 26904 особи. Чисельність польського та решти 
населення зупинилась на позначці 23510 та 5006 осіб відповідно 
[34, с. 79]. Народилося ж цей час 20032 особи. [9, акр. 1], з яких у 
містах 4159 немовлят. 

Кількість народжених у1961 р. в місті становила 4350 
особи [10, арк. 6], серед них 3892 українців, росіян – 287 [11, арк. 
12], поляків – 106 [12, арк. 23], 65 осіб – інші національності. 

Однак, згідно даних, що містяться у листі заступника 
керівника статистичного управління тов. Бутової керівнику 
відділу статистики населення та охорони здоров’я тов. Діденко 
Н. М. від 2 листопада 1961 р., кількість народжених у лікарнях з 
міською пропискою становить 4008 осіб. Водночас 
зареєстровано у відділах Реєстрації актів цивільного стану 
(РАЦС) 4325 новонароджених дітей. [13, арк. 45]. Причини 
розбіжності слід вбачати у тому, що частина породіль мешканців 
міст народжували у родичів в сільській місцевості не 
звертаючись за лікарською допомогою, а реєстрацію 
новонароджених проводили за місцем проживання. 

В 1962 р. у міській місцевості народилось 4521 особи [15, 
арк. 40], з яких українців – 4005 [14, арк. 20], росіян – 346, поляків 
– 101, та 69 осіб іншої національності [15, арк. 40]. 
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У 1963 році у містах народилось 4274 особи[16, арк. 22]. 

Українців народилось на 15,4 % менше ніж у попередньому році. 
Число новонароджених росіян зменшилось на 10,9 % 308, число 
поляків на 10,8%.. Немовлят інших національностей народилось 
на 20,2% менше за попередній період.  

Упродовж 1964 р. у містах народилось 4326 немовлят [17, 
арк. 5]. З яких українців 3942 особи [18, арк. 26], росіян – 282 [19, 
арк. 27], інших національностей 102 немовлят [20, арк. 29], 

Для 1965 р. кількість народжених у міській місцевості 
становила 4055 особи [21, арк. 5]. З яких українців – 3563 [22, 
арк. 15], росіян – 219 [23, арк. 14], поляків – 85, інших 
національностей – 188 [24, арк. 23]. 

Дані тенденції зберігалися і в наступні роки, що було 
пов’язано з економічними чинниками та підвищенням рівня 
добробуту сімей.  

Згідно даних на 15 січня 1970 р. кількість українців, що 
проживали у Тернопільській області становила 1106, 9 тис. осіб, 
росіян 26,3 тис., поляків 14, 7 тис, інших 4,7 тис. осіб. [30, с. 9]. 
Частка міського населення становить 23%, або 268 тис. осіб [ 30, 
с. 7]. 

Отримавши дані про рівень народжуваності у містах 
Тернопільської області впродовж 50-х–60 -х рр., можемо звести 
їх у таблицю. 

Таблиця 1.  
Динаміка народжуваності у містах Тернопільської 

області 
Рік Усе 

населення 
Українці Росіяни Поляки Інші 

1950 2990 – – – – 
1956 2716 – – – – 
1957 3056 – – – – 
1958 3448 2934 359 106 49 
1959 3555 3064 329 98 64 
1960 4159 – – – – 
1961 4350 3892 287 106 65 
1962 4521 4005 346 101 59 
1963 4274 3821 308 90 55 
1964 4326 3942 282 – 102 
1965 4055 3563 219 85 188 

Отже, з таблиці видно, що зростання кількості народжених 
у 50-х рр. ХХ ст. тривало до 1962 р., після чого розпочався спад, 
який зберігся впродовж наступних десятиліть. Дані тенденції 
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обумовленні, у першу чергу, економічним розвитком міст, та 
збільшенням кількості об’єктів соціальної інфраструктури у них. 
Переважна частина новонароджених припадала на сім’ї, які за 
етнічною приналежністю вважали себе українцями, які 
становили переважаючу більшість серед міського населення.  

Невисокий коефiцiєнт народжуваностi полякiв слiд, 
очевидно, пов’язувати з процесом репатріації до Польської 
народної республіки, та початком етнічної асиміляція, що 
охопила ту частину польського населення, яка пов’язувала своє 
майбутнє з українськими землями.  

Найнижчі темпи народжуваності були характерними для 
етнічної групи росіян. Це зумовлено значним дисбалансом 
статевої структури росiйського населення на користь чоловiкiв, 
які переважали у мiграцiйних потоках в Тернопільську область. 
Це принесло за собою зростання кiлькостi змiшаних шлюбiв. З 
роками дана тенденцiя ставала все більш помітною, тодi як 
відбувалось зменшення числа російського чоловiчого населення 
у механiчному русі. 

Незначними темпами збільшувалось число народжених 
осіб інших національностей, однак за два десятиліття їхнє число 
збільшилось практично удвоє. 

Повільне зменшення народжуваності слід вбачати у 
переході до малодітності сімей, та орієнтацію на їх добробут і 
забезпеченість. 

Отже, аналіз народжуваності серед міського населення 
Тернопільської області, дозволяє зробити висновок про 
обумовленість цього процесу економічним розвитком краю. 
Загалом населення міст області упродовж 50-х–60-х рр. ХХ ст. 
зросло на 56,3 %. Позитивні зрушення у промисловості, 
індустріалізація спричинили зростання кількості новонароджених  
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Ivan Tymkiv 
THE DYNAMICS OF THE BIRTH OF URBAN РОРULATION 

IN TERNOPIL REGION IN 50-60 YEARS XX CENTURY. 
On the basis of the Ukrainian and foreign historiography and 

archives matherials this article analyzes the birth of the urban 
population of Ternopil region 1950-60 years. 

Key words: fertility, urban population, ukrainian, russian, 
polish, industry. 
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НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА: ВИКЛИКИ ІСТОРІЇ 
 
УДК 94 (477)+94(4) 

Ірина Тимків 
ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ЯК ЗАСІБ ЛЕГІТИМАЦІЇ ТА 

ДЕЛЕГІТИМАЦІЇ 
У статті аналізується феномен «історичної пам'яті» як 

один із важливих засобів легітимації та делегітимації у 
сучасному суспільстві. 

Ключові слова: історична пам'ять, легітимація, 
делегітимація, політика пам’яті, пам’ятні місця, офіційна 
пам'ять, колективна пам'ять. 

 
Історична пам'ять має вагоме значення для сучасного 

суспільства. Вона, навіть включаючи велику кількість міфів та 
стереотипів, дозволяє легітимізувати соціальні групи, нації, 
країни. Актуальність дослідження цього феномену визначає 
постійна необхідність корекції історичної пам’яті суспільства та 
демонстрації її мінливого характеру. Вона є не тільки 
інструментом політики та ідеології, а й виконує цілком конкретні 
та зрозумілі легітимаційні завдання: «узаконює» державність, 
націю, спільнотні інтереси. Функції історичної пам’яті та її 
соціальна природа ще з ХІХ ст. досліджуються науковцями, 
однак комплексне і всебічне її вивчення розпочалося у ХХ ст. 
(зокрема, не можна оминути увагою праці М. Хальбвакса, Я. 
Ассмана, Ж. Лє Гоффа) й триває дотепер.  

Починаючи з ХХ століття, поняття «історична пам’ять» 
дуже швидко поширюється на різноманітні аспекти соціальних 
уявлень про минуле. Складність та суперечливість феномену 
національної пам'яті, ретельна оцінка її сучасного стану, впливу 
на формування образу нашої держави в Європі привертають 
увагу відомих українських науковців – Ю. Зерній, А. Киридон, Н. 
Яковенко, Л. Зашкільняка, Г. Корж, О. Зінченка,С. Віднянського, 
Ю. Шаповала, І. Гирича, Я. Грицака та ін. 

Мета даної статті полягає у аналізі історичної пам’яті як 
засобу легітимації та делегітимації. 
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Об’єкт дослідження – роль історичної пам’яті у сучасному 

соціумі. 
Предмет дослідження – легітимаційна та делегітимаційна 

функції феномену. 
Історія, як академічна, так і зафіксована у фактах пам’яті, 

завжди слугувала матеріалом для легітимації й делегітимації. 
Проте останнім часом спостерігається наплив хвилі соціальних 
рухів пам’ятевого характеру, спрямованих на те, щоб поставити 
під сумнів стару легітимність пам’ятевих зображень, зокрема тих, 
що стосуються подій Другої світової війни. Їх виникнення 
викликане багатьма чинниками, в тому числі – відмиранням 
великих ідеологічних систем інтерпретації (хто був жертвою, а 
хто катом, хто виграв, а хто програв) та спокусою провести 
паралель між жертвами з обох боків і виробити нову історичну 
класифікацію. Стратегія історизування виглядає, отож, важливим 
елементом регулювання поведінки, вибору та інституційних 
механізмів. «За іграми пам’яті та появою схем керування 
післяконфліктною ситуацією, що їх сплітають складні мережі 
дієвців, – зазначає Ж. Мінк, – ми бачимо як останні дедалі 
частіше вдаються до зображень минувшини і ще частіше 
конфліктної минувшини [1, c. 20]. 

Офіційна радянська пам’ять про війну не просто відсувала 
на задній план, а фактично репресувала локальні пам’яті. 
Зокрема, в накреслених нею кордонах не було місця для 
Голокосту євреїв (їх принципово не вирізняли із загалу жертв 
фашизму) та, тим більше, для депортацій десятків національних 
груп, здійснених у 40-х роках минулого століття. У тематичному 
репертуарі цієї пам’яті не могло бути місця ні для злочинів 
совєтських військ 1944 – 1945 років у визволеній від нацистів 
Європі, ні для обговорення «ціни Перемоги» – ставлення 
радянського командування до звичайних солдатів [2]. 

Після 1945 року в політиці пам’яті панувала догма, 
нав’язана державами-перможницями. Для забезпечення сталого 
миру в Європі вони дали згоду на переміщення німецької та 
угорської меншин, а також польської, про яку інколи забувають 
згадати. Потрібно було створювати моноетнічні національні 
спільноти. Після 1989 року і розпаду Югославії з ланцюгом 
знищення і виселення людей за етнічною ознакою ця догма 
вийшла з ужитку з огляду на основоположні принципи Європи: 
повага до права меншин на мирне життя там, де вони оселилися 
з давніх часів.  
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На заході, сході та півдні Європи спостерігається новий 

сплеск політичних зіткнень навколо інтерпретацій минулих 
конфліктів. Нові держави – члени ЄС вимагають «коригування» 
пам’яті між «новою» і «старою» Європою, причому сам 
Європейський Союз стає учасником керування цими сторінками 
минулого. Показовими є слова Жака Ширака: «Європа, яка 
тривалий час була школою війни, стала школою миру»[1, с. 223]. 

Ті, хто розвивають стратегію історизування, прагнуть 
досягти політичного результату шляхом повернення до вжитку 
вигідних моментів, які збереглися в пам’яті. Жорж Мінк 
наголошує: «У колективній пам’яті нас цікавить «точка зустрічі 
між усіма видами зображень минувшини, що їх поділяють люди 
(спогади і набуті знання), і цілеспрямованими розповідями про 
історію, тобто про історичну пам'ять, що є відмінною від 
історичної науки», а також придатність цієї пам’яті до реактивації 
та використання в поточних справах» [1, с. 23]. Це означає, що 
минувшина має вагу, тільки якщо відповідає стратегії певного 
кола осіб, котрі використовують її часто у своїх політичних цілях. 
За висловом польського інтелектуала Адама Міхніка: «Існує так 
званий егоїзм болю, який кидає надмірно яскраве світло на 
окремі епізоди пережитої минувшини, залишаючи в затінку інші, і 
забезпечує цим ефективність стратегії історизування» [1, с. 23]. 

Європа рясно вкрита «пам’ятними місцями», які сьогодні 
реактивують, аби згадувати про них в ідентичнісних цілях, що 
здійснюється то шляхом поділу в ім’я потреби вирізнення, знову 
розкриваючи «рани», то за рахунок уникнення поділу через 
примирення і прощення. В обох випадках скам’янілі й застиглі 
пам’ятні місця стають живими джерелами ресурсів, відправним 
пунктом ініціатив, які повинні змінити суспільні реалії та арени, 
на яких ці реалії розігруються. У цьому сенсі краще було б 
говорити про поклади пам’яті як поняття, що не суперечить 
поняттю пам’ятних місць. Воно позначає символ пам’ятевої 
злуки радше, ніж якесь конкретне місце. Стосовно польсько-
українського конфлікту 40-х рр. ХІХ ст., слід назвати Волинь 
(район різанини проти поляків) та «операцію Вісла» як синонім 
знищення та виселення українського населення поляками. Німці 
й поляки говоритимуть про Сілезію та Померанію, чехи й німці 
згадуватимуть Судети, але за пункт пам’ятевої злуки можуть 
також правити і «декрети Бенеша», і «декрети Берута» як 
«законна підстава для переміщення населення» [1, с. 24-25]. 
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7 березня 2005 року європарламентарі просять голову 

Європарламенту Жозепа Бореля вшанувати хвилиною мовчання 
загиблих польських офіцерів, розстріляних у 1940 р. за наказом 
Сталіна у Катині. Попри те, що євродепутати вирішують 
оголосити хвилину мовчання в пам'ять жертв теракту в Мадриді, 
річниця якого відзначалася 1 березня 2006 р., польська заява 
відхиляється під тим приводом, що не потрібно збільшувати 
кількість ушанувань. Представник євродепутатів від Польщі Яцек 
Вольський виступив тоді з такою заявою: «Треба виховувати 
Західну Європу. Ми не можемо терпіти цю історичну амнезію…», 
а далі він підтвердив, що це прохання є частиною більш широкої 
стратегії коригування пам’яті: «Всі депутати від колишніх східних 
країн, незалежно від політичної належності вимагають дискусії… 
ми хочемо нагадати, що поразка нацистської Німеччини стала 
початком комуністичної окупації для половини континенту» [1, с. 
27]. 

Історизувальна гра з привласнення перемоги над 
нацизмом (згадаймо, наприклад, контровезу про день кінця війни 
між 8 травня для Заходу та 9 травня для Росії) під час 
святкування її 60-ї річниці показала, наскільки відрізняється 
зображення подій 1945 р. залежно від того, хто це робить – 
Москва, Варшава, Рига, Берлін чи Лондон. У цьому випадку 
пам’ятевий розкол між Сходом і Заходом витісняє прояви 
політичної солідарності. 

Зауважимо, що єдність пам’ятевої політики, схильність до 
якої культивує Європа, дає тріщини також тоді, коли символи 
політичної (ідеологічної) минувшини зчіплюються з політичною 
теперішністю, і лінія поділу знову збігається з розколом «ліві-
праві». 

Розв’язання конфліктів на сталій основі потребує 
поступової трансформації зображень конфліктних подій 
минулого. Воно передбачає якщо не гармонізацію їх 
суперечливого прочитання, то бодай прийняття та визнання цих 
розбіжностей, згоду з існуванням різних бачень. Хоча ця умова і 
не є достатньою, щоб досягти ефективного зближення, вона, 
утім, є неодмінною. В цьому контексті – одна з цілей роботи 
пам’яті. Влучною є теза Анни Базен, доцента політології 
Лілльського інституту політичних наук, про те, що «мета роботи 
пам’яті полягає не в тому, щоб з’ясувати істину, а в тому, щоб 
виробити оповідь, яка могла б сприяти зближенню різних 
зацікавлених сторін. Це не історична робота як така, а 
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політичний підхід, спрямований на те, щоб підпорядкувати 
минувшину теперішності» [1, с. 105]. Наголосимо, що історикам, 
певна річ, належить основна роль у цьому процесі: вони 
сприяють заповненню прогалин в історичному знанні, 
зосереджують свою роботу на подіях чи періодах, які стають 
предметом суперечливого чи несумісного бачення, живлять 
суспільну, політичну, національну і двосторонню дискусію. 

Розуміння історії у суспільстві належить до явищ, які важко 
аналізувати як такі. Проте можна навести два елементи, які 
досить чітко відбивають ставлення суспільства до своєї історії: 
це, з одного боку, спосіб викладання історії, зокрема в шкільних 
підручниках, а з другого – стан науки (теми, які досліджуються і 
залишаються поза увагою науковців, причини, з яких ті чи інші 
теми залишаються поза увагою вчених, особистості дослідників, 
які працюють над цими питаннями тощо).  

Сучасна Європа спирається вже не на використання сили, 
а на згоду кожної держави. Тому вивчення спільної історії 
набуває кардинального значення, адже, як зазначає 
бельгійський прем’єр-міністр Гі Вергофстадт: «Щодо Європи, то 
вона побудована на руїнах сторіч ненависті й суперництва» [1, с. 
224]. 

З кінця 1980-х рр. історики з усіх країн-членів ЄС 
починають створювати підручник, який описував би історію 
Європи під кутом її цілісності, а не виходячи з національних 
позицій. Автори ставлять собі за мету конкретизувати 
європейську історію, щоб зробити її «ясною і прийнятною для 
всіх країн-членів».  

На політичній арені стоїть аналогічна мета. Пригадаймо 
для прикладу розвиток франко-німецьких стосунків. Протягом 
понад півтора сторіччя ненастанне нагадування про конфлікти 
живить по обидва боки Рейну суперечливі і, врешті-решт, 
несумісні національні пам’яті. Ворожість супротивника подається 
як вічна і вкорінена в природі речей. Розбудова єдиної Європи 
ставить таке бачення під сумнів. Потреба зближення змітає 
будь-який моралізаторський вододіл між двома народами. Такий 
розвиток передбачає складнішу концепцію відмінності. Наявні 
групи розглядають вже не як незалежні одна від одної 
ідентичнісні маси, а як історично пов’язані і взаємно постраждалі 
народи. З цією метою офіційні особи намагаються згадувати 
минуле, пом’якшуючи його початковий смисл (конфлікт вічних 
ворогів) і додаючи новий (чвари братерських народів). Завдану 
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кривду не стирають, а вписують у спільне минуле колективних 
страждань [1, с. 222]. 

Мета європейського підходу не в тому, щоб нав’язати 
одне-єдине прочитання історії, а в тому, щоб осмислювати 
умови співіснування різних досвідів. Проте ця мета одразу ж 
порушує питання про узгодженість між різними, ба навіть 
суперечними пам’ятями. Така подія, як Мюнхенська змова, 
викликає різні асоціації в Німеччині, Франції або Чехії. У 
Німеччині головним історичним орієнтиром залишається період 
1939 – 1945 рр., тобто війна, яка розпочалася з німецької землі. 
Історичним моментом, який більше вразив французів, є 1938 р. 
Як заявляє про це Жак Ширак, згадка про цей «ганебний відступ 
демократії» пов’язує катастрофу з будь-яким несміливим 
пацифізмом. Як у Празі, так і у Варшаві мюнхенська «зрада» і 
досі символізує ганебну відмову від допомоги союзникові. 
Наведений приклад демонструє, що метою офіційних органів 
далеко не завжди може бути вироблення консенсусної історії. 

Таким чином, історична пам'ять може слугувати 
матеріалом як для легітимації, так і для легітимації – все 
залежить від того, хто, як і з якою метою використовуватиме її 
надбання. Офіційна пам'ять є за означенням пам’яттю 
запозиченою, зовнішньою, поширення якої не може вважатися 
простим нав’язуванням. Про це свідчить, зокрема, різниця, яку 
можна спостерігати між тим, що офіційна пам'ять може 
розказати про певну подію, і сприйняттям, яке в певний час 
панує в суспільстві. Вироблення такого викладу минулого, яке б 
поступово почали «поділяти» всі, спрямоване на те, щоб 
загальмувати формування агресивних національних історій, які 
взаємно заперечують одна одну і виробити синтетичну історію 
об’єднаної Європи, що ґрунтуватиметься на принципах 
взаємоповаги і взаємовизнання. 
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UKRAINA - POLSKA WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE NAUKI 
I OŚWIATY W KONTEKŚCIE EURO – ATLANTYCKIM (1991 

– 2014) 
Ten artykuł zawiera krótki przegląd głównych problemów oraz 

tendencji współpracy Ukraina - Polska w zakresie edukacji i nauki w 
okresie lat 1991 – 2014; аutor skupia się na analizie nowego etapu 
stosunków, ich transformacji w kontekście procesu aktywnej 
integracji europejskiej, i tak dalej. 
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transformacyjne, współpraca naukowa, system edukacji, reformy, 
eurointegracja. 

 
Na początku lat 1990 XX wieku, wraz z upadkiem ZSRR, 

procesy zmian politycznych, gospodarczych i społecznych, które 
miały miejsce w krajach postsocjalistycznych doprowadziły do 
konieczności ustanowienia nowych form stosunków 
międzypaństwowych. Nie były wyjątkiem i stosunki polsko-
ukraińskie, które mają długą historię. W niniejszym mały badaniu są 
przedstawione główne aspekty stosunków międzyrządowych 
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ukraińsko - polskich na lata 1991 – 2014 w świetle współpracy 
naukowej w dziedzinie edukacji. 

Na obecnym etapie dla Ukrainy jest niezbędna praktyczna 
realizacja integracji europejskiej. Tak więc, jednym z priorytetów jest 
wspieranie rozwoju nauki i edukacji, ponieważ rozwój tych branż 
zależy od pomyślnego funkcjonowania państwa w teraźniejszości i 
przyszłości. Jak wiadomo, są to naukowe formy, pewne stereotypy 
elity w umysłach społeczeństwa (w zakresie historii, kultury i tradycji 
politycznych i sposób życia sąsiednich narodów). Poprzez realizację 
wspólnych projektów naukowych i edukacyjnych, spotkań, 
konferencji, prezentacji pełnych bezstronnych informacji na temat 
sąsiedniego państwa tworzą jego wizerunek i postrzeganie przez 
opinię publiczną. Dlatego, naszym zdaniem, rola kontaktów 
naukowych i edukacyjnych jest integralnym i ważnym elementem 
stosunków ukraińsko-polskich. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
wsparcie przez Polskę Ukrainy, rozszerzeniae współpracy z Unią 
Europejską w ostatniej dekadzie jest cechą charakterystyczną 
«ukraińskiej polityki» [8, c.45 – 46]. 

Jednakże należy zauważyć, że przez długi czas na sektor 
naukowo-edukacyjny w naszym kraju zwracano nie wystarczającą 
uwagę, co przeszkadzało realizacji w tym zakresie. Przy tym kak 
świadczy praktyka międzynarodowa, opieranie się wyłącznie na 
doświadczeniu wewnętrznym w rozwoju nauki i edukacji, rozwoju i 
funkcjonowaniu rynku produktów wysokiej technologii opartych na 
wiedzy jest niewystarczające. Tak więc istnieje rzeczywista potrzeba 
w organizacji międzynarodowej współpracy naukowej i akademickiej 
dla zapoznania się, przyjęcia i wdrożenia pozytywnego 
doświadczenia innych krajów. Praktyka ta jest szczególnie aktualna 
dla Ukrainy na drodze do integracji europejskiej. 

Jednym z priorytetów współpracy akademickiej jest wymiana 
doświadczeń między krajami sąsiadującymi, ze względu na 
podobieństwa historyczne i kulturowe, obecność specjalnych 
programów współpracy, ułatwienia mobilności naukowców, 
nauczycieli i studentów. Takim obiecującym partnerem dla Ukrainy, 
w naszej opinii, jest Polska. 

Edukacyjna współpraca Polski i Ukrainy rozpoczęła się na 
długo przed przystąpieniem Ukrainy do Deklaracji Bolońskiej. 18 
maja 1992 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Ukrainy i Polski była 
zawarta «Umowa o współpracy naukowej i edukacyjnej Ukrainy i 
Polski» [2]. Oficjalnie współpraca naukowa z Ukrainą i Polską 
rozpoczyna się od podpisania «Umowy w sprawie współpracy 
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naukowej» między Ukrainą i Polską w dniu 1 lipca 1997 roku [2]. 
Według niej zaplanowano czterdzieści tematów do wspólnego 
wykonania przez ukraińskich i polskich naukowców. Zgodnie z 
artykułami powyżej wymienionych dokumentów strony dokonują 
wymiany studentów na kursy pełne i częściowe, staże podyplomowe 
i bezpośrednia współpraca między uczelniami obu krajów, itd. 
Głównymi obszarami współpracy Ukraina-Polska w edukacji są 
nawiązanie więzi naukowych i edukacyjnych między szkołami i 
wszystkie poziomy kształcenia, wspólne badania historii Ukraina-
Polska tak dla ukraińskich, jak i polskich studiów, zapewniając 
przedstawicielom mniejszości narodowych – polskiej w Ukrainie i 
ukraińskiej w Polsce – odpowiednie warunki do nauki języka 
ojczystego na wszystkich poziomach kształcenia [2]. 

Jeśli, na przykład, porównać pracę prywatnych instytucji 
edukacyjnych w Polsce i na Ukrainie, warto zauważyć, że polski rząd 
ściśle kontroluje organizację procesu kształcenia: liczbę studentów 
stacjonarnych i zaocznych, liczbę godzin na temat badania, poziom 
kadry dydaktycznej i więcej. Z kolei te uczelnie starają się podnieść 
poziom swoich struktur. Na Ukrainie również można wyróżnić 
oddzielne prywatne szkóły wyższe, które są konkurują z państwem, 
ale są takie, które nie odpowiadają temu poziomowi akredytacji i ich 
absolwenci nie mogo konkurować na rynku pracy, a także z 
absolwentami szkół wyższych w kraju. Ponadto powinniśmy przyjąć 
nowe elementy metod nauczania, takich jak wdrażanie programów 
pilotażowych w celu zmniejszenia obciążeń studentów, zmienić sam 
system nauczania. 

Obecnie, ze względu na potrzebę integracji systemów 
szkolnictwa wyższego w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, na 
pierwsze miejsce wysuwają się następujące cele: poprawa 
konkurencyjności ukraińskiego szkolnictwa wyższego w Europie, 
wprowadzenie podwónych dyplomów, poprawa wymiany 
wykładowców i studentów z innych krajów, wprowadzenie systemu 
europejskiego i treść szkolenia. Kluczowym zadaniem jest 
dostosowanie standardów edukacji Ukrainy do standardów 
europejskich przy jednoczesnym zachowaniu tradycji narodowych. 
Rozwiązać te problemy i przezwyciężyć istniejące problemy wobec 
europeizacji edukacji na Ukrainie powołana jest nowa ustawa «O 
szkolnictwie wyższym» (od września 2014) [2]. Wśród nowości tego 
postępującego dokumentu: utworzenie niezależnego organu władzy 
publicznej, które nadzoruje jakość kształcenia, przejrzystych 
wyborów rektorów, umożliwienie uniwersytetom posiadania własnych 
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kont bankowych zamiast Skarbu Państwa, aby ich własne programy 
nauczania, potęgowanie walki z plagiatem, ostateczne przejście do 
międzynarodowego systemu stopni naukowych, zachęta badań, 
zmniejszenie obciążenia nauczycieli i uczniów, i tak dalej. 

Równie ważna jest współpraca naukowa bezpośrednio między 
naszymi krajami. Dwustronna współpraca ukraińsko-polskia w 
dziedzinie nauki jest regulowana przez szereg umów, w tym – 
Umowy między Rządem Ukrainy i Rzeczpospolitą Polską o 
współpracy w dziedzinie nauki i techniki (12 stycznia 1993) oraz 
ukraińsko-polskiego programu (1997), który obecnie liczy ponad 150 
wspólnych projektów badawczych. Przed przystąpieniem do 
realizacji projektów badawczych zaangażowano 68 ukraiński i 71 
polskie instytucje badawcze, w tym Narodowe Akademie Nauk obu 
krajów, Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa RP, Narodowy Uniwersytet imienia T. Szewczenki w 
Kijowie, Lwiwskyj Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki, 
Przykarpacki Uniwersytet Narodowy imienia W. Stefanyka, Instytut 
Geochemii NANU i wiele innych instytucji naukowych, edukacyjnych 
i badawczych. Nie jest wyjątkiem Tarnopolski Uniwersytet Narodowy 
Pedagogiczny imienia Wołodymyra Hnatiuka, który zapewnia 
wymianę studentów, wspólne konferencje międzynarodowe, 
konferencje, prowadzi badania z zakresu polonistyki i historii [5]. 

Wśród polskich miast partnerskich, z wyjątkiem Warszawy, 
Gdańska, Wrocławia, Lublina, warto zwrócić uwagę na Kraków, który 
aktywnie rozwijaja studia ukraińskie. Uniwersytet w Krakowie ma nie 
tylko wydział filologii ukraińskiej, on utrzymuje również kontakty z 
czołowymi uczelniami ukraińskimi, dokonuje wymiany literatury 
wśród ukraińskich bibliotek, organizacji, instytucji. Praktyka ta ma 
wartość naukową, historyczną kulturalną. Pozwala ukraińskim 
czytelnikom zapoznać się z osiągnięciami polskich naukowców. 

Priorytetowe obszary współpracy między instytucjami 
badawczymi w Polsce i na Ukrainie to: technologie przemysłowe, 
ochrona środowiska, badania w dziedzinie rolnictwa, nauk 
humanitarnych, fizycznych i matematycznych, nauk medycznych, 
informatyki i telekomunikacji, elektroniki, sztuki i inne. 
Systematycznymi i długotrwałymi są spotkania w zakresie 
współpracy naukowo-technicznej [3, c. 5 – 6]. Promują wzajemną 
wymianę informacji na temat najnowszej nauki i techniki, 
oszczędzają czas na poszukiwanie obiecujących obszarów badań. 
Jednocześnie współpraca sprzyja rozwojowi zawodowemu 
naukowców w obu krajach. Regularne spotkania naukowców Ukrainy 
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i Polski potwierdzają fakt, że nasze kraje przywiązują dużą wagę do 
wzmocnienia współpracy z naukowcami. Jednocześnie konkretnej 
współpracy intelektualnej, zwłaszcza w naukach humanistycznych, 
przeszkadzają pewne stereotypy, «pamięć historyczna» naszego 
narodu. Historycy i pedagodzy, biorąc pod uwagę strategiczne 
priorytety pogłębienia wszechstronnej współpracy, starają się 
pokonać te negatywne stereotypy interpretacje historii dla 
zapobiegania zaostrzeniu się antagonizmów etnicznych. 

Systematyczne i długotrwałe związki są także w zakresie 
współpracy naukowo-technicznej. Sprzyjają one wzajemnej 
wymianie informacji na temat najnowszej nauki i techniki, redukują 
czas na szukanie obiecujących obszarów badań. Jednocześnie 
sprzyja wzrastaniu poziomu zawodowego naukowców w obu 
krajach. Zasadniczo nowego poziomu współpracy oczekuje się po 
otwarciu stałego przedstawicielstwaa NAN Ukrainy w Polskiej 
Akademii Nauk. 

Poprawie i dalszegmu pogłębianiu wzajemnych stosunków w 
zakresie edukacji, nauki i kultury sprzyjają wspólne inicjatywy. Tak 
więc, podczas «Roku Polskiego na Ukrainie» (2004) pod hasłem 
«Razem w Europie» ukraińscy i polscy naukowcy otrzymali wielkie 
szanse odwiedzania instytucji naukowych i edukacyjnych w Polsce i 
na Ukrainie [1, c. 53]. 

Wraz z rozwojem dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy 
między Ukrainą i RP, wzrasta zainteresowanie polską kulturą wśród 
ukraińskich uczniów i studentów, którzy widzą swoją przyszłość we 
wspólnym europejskim domu. Na polskim rynku książki jest znane 
wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin), które 
wydaje i dystrybuuje literaturę na temat relacji ukraińsko-polskich, 
historii Ukrainy, współpracy między ludźmi, w tym dzieła znanych 
ukraińskich i polskich naukowców (profesorowie E. Kłoczowski, W. 
Serczyka, S. Serhijchuka i inne) [4]. 

Ostatnie wydarzenia pokazują dalszy postęp w kierunku 
pogłębienia współpracy edukacyjnej i naukowej między Ukrainą i 
Polską. 19 stycznia 2015, w ramach wizyty na Ukrainę premiera 
Polski E. Kopacz odbyło się spotkanie ministra Edukacji i Nauki 
Ukrainy Serhija Kwiata z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Polski L. Kolarską-Bobinską. Strony wymieniły poglądy na temat 
reformy nauki, w tym systemu finansowania badań na Ukrainie, oraz 
zwrócły uwagę na projekty z międzynarodowej wymiany studentów i 
nauczycieli, omówiły proces realizacji programu stypendialnego 
«Polski Erasmus dla Ukrainy». W szczególności, pani L. Kolarska-
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Bobińska zauważyła, że według tego programu w polskich 
uczelniach z powodzeniem studiuje 79 studentów z Ukrainy. Z kolei 
Ministerstwo Edukacji rozważa podania ukraińskich studentów w 
drugiej fazie programu. Oczekuje się, że 450 ukraińskich studentów i 
doktorantów rozpocznie studia w Polsce już w lutym 2015 [2]. 

Jak poinformowała Ministr Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, 
strona polska w październiku, nadała również 60 stypendiów dla 
nauczycieli akademickich uniwersytetów ukraińskich dla wymiany 
doświadczeń z polskimi kolegami. Podczas spotkania podpisano 
umowę o współpracy w dziedzinie kształcenia między Ministerstwem 
Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej RP. 
Zgodnie z umową będzie wymiana nauczycieli i wychowawców 
przedszkola, ogólnokształcących szkół z Polski i Ukrainy, a także 
będzie kontynuowana współpraca w ramach wspólnego Komitetu 
ukraińsko-polskich ekspertów w kwestii doskonalenia treści 
podręczników szkolnych z historii i geografii w obu państwach. 

Oczywiście, oprócz pozytywnej wymiany intelektualnej i 
współpracy, dzisiaj istnieje wiele problemów, które wymagają 
rozwiązania. Naszym zdaniem, istotne jest przekonanie o 
konieczności obiektywnego związku z wydarzeniami z naszej 
wspólnej przeszłości i teraźniejszości, z błędami o wzajemnym 
uznawaniu i ich interpretacji. Takie podejście zapewni dalsze udane 
istnienie stosunków dobrosąsiedzkich i owocną współpracę, w tym w 
dziedzinie badań naukowych i edukacji, jako priorytetowej. Na 
szczeblu państwowym usiłowano pokonać spory etniczne. W 
szczególności, podpisano polsko-ukraińską deklarację «Do 
zrozumienia i jedności», zorganizowanego dla upamiętnienia dat 
historycznych, uhonorowanie wybitnych postaci obu narodów, 
zainicjonowano konferencję historyków w sprawie koordynacji 
poglądów na temat wydarzeń z II wojny światowej. 

Dlatego, dwustronna współpraca między Ukrainą i Polską w 
dziedzinie edukacji, na niektóre aspekty, której staraliśmy się zwrócić 
uwagę w powyższym badaniu, otwiera nowe możliwości dla rozwoju 
i pogłębienia stosunków między dwoma krajami i stwarza warunki do 
bardziej efektywnego wdrażania wspólnych europejskich programów 
i zaangażowania polskiego doświadczenia wielostronnej współpracy 
na różnych poziomach. Dla Ukrainy, w warunkach pobudowy 
nowego państwa europejskiego standardu, w okresie radykalnych 
reform, ważnym jest doświadczenie sąsiedniego państwa, 
uwzględnienie którego, wraz z innymi czynnikami, sprzyjać będzie 
podniesieniu potencjału edukacyjnego i naukowgo. To jest ważnym 
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krokiem w budowaniu państwa dobrobytu i zwiększenia jego 
ogólnoświatowej konkurencyjności na globalnej arenie XXI wieku. 
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Ельданіє Абдурашитова 
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ 
НАУКИ І ОСВІТИ В ЄВРОАТЛАНТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ 

(1991 - 2014) 
У статті наводиться короткий огляд основних аспектів 

та тенденцій україно-польської співпраці у галузі освіти і науки 
за період 1991 – 2014 років; автор робить акцент на новому 
етапі відносин, їх трансформації в контексті активних 
євроінтеграційних процесів, тощо. 
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2014) 

In this article there is a short review of basic aspects and 
tendencies of the Ukrainian-Polish collaboration in sphere of 
education and science during the period of 1991 – 2014; an author 
does an accent on the new stage of relations, their transformation in 
the context of active eurointegration processes, etc. 
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Інна Ткаченко  
ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ ТА РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ 

В КОНТЕКСТІ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
Розкривається еволюція національно-визвольної 

боротьби українського народу у ХХІ столітті. Зокрема, 
проаналізовано хід та наслідки Помаранчевої революції та 
Революції гідності, проведено паралелі між Майданами 2004 та 
2013 – 2014 років.  

Ключові слова: Майдан, Революція, національно-
визвольна боротьба, демократизація суспільства.  

 
Український народ, який віками перебував під владою 

чужоземних загарбників, виборов Незалежність тільки наприкінці 
ХХ століття. Проте із формальним проголошення свободи, її 
завоювання нівелювалися представниками прорадянської еліти, 
яка протягом наступних років перебувала при владі в країні. З 
початку ХХІ століття українці двічі вийшли на майдани міст, щоб 
показати свій спротив та незадоволення станом речей, який 
склався у суспільстві. В 2004 р. терени України сколихнула 
Помаранчева революція. Економічна криза, антидемократичні 
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перетворення, зловживання владою та корупція часів 
президентства В.Януковича призвели до згортання 
євроінтеграційного курсу та Євромайдану 2013 р.  

Історіографічну базу дослідження подій 2004 р. становлять 
праці сучасних науковців, зокрема, М.Лазаровича «Разом нас 
багато» [1], А.Гальчинського «Помаранчева революція і нова 
влада» [1], С.Кульчицького «Українська революція 2004 р.» [5], 
Р.Офіцинського «Політичний розвиток незалежної України (1991 
– 2004) в аспекті європейської ідентичності (на матеріалах 
періодики Заходу)» [11]. Подіям Революції гідності в основному 
присвячені книги учасників революційних перетворень в Україні. 
Зокрема, «Літопис самовидців» – авторства О.Забужко, де в 
хронологічній послідовності простежено зміну настроїв та 
глибинні психологічні трансформації в українському суспільстві 
[8], «Євромайдан: хроніки в новелах» [2] та «Євромайдан: 
хроніка відчуттів» [3], які знайомлять із героями Майдану, 
«Недержавні таємниці» В.Ющенка [12], «Майдан. (Р)еволюція 
духу» А.Мухарського – праця, в якій зібрано відверті та критичні 
погляди на Українську революцію 2013-14 рр. [9], дослідження 
журналіста Української правди С.Лещенка «Межигірський 
синдром: діагноз владі Віктора Януковича», де знаходимо 
відомості про викриття основного символу корумпованої влади 
екс-очільника України – резиденцію «Межигір’я» [7]. Окрім того, 
джерельну базу дослідження становлять публікації українських 
журналістів, які не лише взяли участь у боротьбі на Майдані, а й 
першими висвітлювали події, що відбуваються в засобах масової 
інформації.  

Формально демократичні перетворення в Україні 
розпочалися після проголошення Незалежності в 1991 р. 
Пройшовши декілька етапів: від національно-визвольної 
боротьби, представленої, перш за все, інтелігенцією, 
переформатування влади, зміни суспільних ідеалів до 
феноменального явища української історії – Майдану. На думку 
дослідників Помаранчевої революції, зокрема А.Гальчинського, 
«витоки Майдану безпосередньо кореспондуються з ідейними 
цінностями українського національно-визвольного руху, 
спираються на високу духовність і багату культурну спадщину 
українського народу» [1, ст. 46]. Українська історія славиться 
розповідями про походи козаків, боротьбу воїнів ОУН-УПА та 
дисидентів. Тому, слова «національно-визвольна боротьба» та 
«революція» не є новими для українського народу.  
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Появі сучасних «революціонерів» передували довгі роки 

радянської тоталітарної пропаганди. С.Кульчицький вважає, що 
«перехід від тоталітаризму до громадянського суспільства 
почався із саморозпаду диктатури, викликаного об’єктивною 
неможливістю її подальшого існування. Однак зникнення 
диктатури не могло відразу змінити поневолені комунізмом 
країни. Створилися лише умови для започаткування тривалого 
трансформаційного процесу» [5, ст. 45 –46]. Продовженням 
цього процесу стали Майдани, як особливе явище новітньої 
української історії.  

На сьогодні Помаранчеву революцію трактують по-
різному. Від масштабного впливу народовладдя, краху 
авторитарного режиму, до – «змови Заходу». Останню оцінку 
підтримують російські кремлівські сили та ліві радикали у світі. 
Мирна революція була зумовлена насамперед зловживанням в 
електоральній сфері, що стало поштовхом до розгортання 
народного опору, який набув організованих форм і висунув нову 
ідеологічну платформу. В історико-політологічній літературі 
Помаранчева революція розглядається як четверта хвиля 
європейської демократизації [4, ст. 194 – 195]. На думку п’ятого 
Президента України П.Порошенка – «Помаранчева» революція 
зламала багато стереотипів про Україну загалом і про нашу 
націю та менталітет зокрема. Безумовно, квінтесенцією усієї 
революції був Майдан. Хоча більш правильно було б сказати – 
майдани, адже в мирних акціях протесту зухвалого режиму 
брали участь майже всі центральні площі держави» [13, ст. 4]. 
Позитивними наслідками Помаранчевої революції, насамперед є 
завоювання політичних та громадянських свобод, здійснення 
істотних кроків на шляху демократизації країни, поліпшення 
іміджу України на міжнародній арені, зрушення у соціальному 
рівні життя людей, зростання економічної свободи, 
започаткування процесу формування української нації, 
зростання національної свідомості. Негативні зміни пов’язані із 
незавершеністю, нереалізованістю її завдань та поляризацією 
суспільства на «Схід» і «Захід».  

Фактично наслідком Майдану 2004 р. став прихід до влади 
В.Ющенка. 23 січня 2005 р. відбулася урочиста інавгурація 
новобраного Президента України, на яку прибули численні посли 
іноземих делегацій. Проте, розкол в середині «помаранчевої 
команди» призвів до фатальних наслідків. Як згодом у своїй 
автобіографічній книзі напише В.Ющенко: «Кожен процес, який 
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відбувається у суспільстві не є відокремленим від історичного 
процесу, на нього впливає низка чинників. Чи не найзгубнішим 
фактором, який призводить до розконфронтації, що в свою чергу 
веде до втрати демократичних ідеалів та реалій на побудову 
ідеального суспільства є внутрішня боротьба. Я із великим 
жалем спостері¬гав розгортання боротьби між різними групами в 
помаранчевій команді. Спочатку серед учорашніх соратників 
сформувалися різні групи, а потім між ними почалася боротьба, 
насамперед — через пресу. Інформаційну війну вони вели через 
окремі статті, через заяви, через коментарі телебаченню, і все 
це щоденно руйнувало командний дух, розхитувало 
помаранчевий човен. Це стосувалося як найвищих ешелонів 
влади, так і нижчих ланок» [12, ст. 437]. 

Незважаючи на низку нереалізованих завдань, одним із 
найбільших досягнень В.Ющенка на зовнішньополітичній арені 
можна вважати участь у Дванадцятому саміті Україна – 
Європейський Союз 9 вересня 2008 р. та досягнення 
домовленостей на вищому політичному рівні про укладення 
нової посиленої Угоди Україна – ЄС на принципах асоціації, а 
також започаткування діалогу щодо умов запровадження 
безвізового режиму поїздок громадян України до держав – членів 
Євросоюзу [14, ст. 5].  

В 2010 р. лідер «Партії регіонів» В.Янукович стає 
Президентом України. Під час каденції В.Януковича завоювання 
Майдану зводяться нанівець, зростає соціальне напруження, 
бідність населення, а органи влади, правоохоронної системи та 
судів вкриваються павутиною корупції. Переломним моментом у 
його діяльності безумовно є 2013 рік, який породив Євромайдан, 
що згодом переріс у Революцію гідності.  

21 листопада – після оприлюднення рішення Уряду про 
призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про 
асоціацію України з ЄС, українці стали самоорганізовуватися 
через соціальні мережі на Майдан Незалежності в Києві [9, ст. 
12]. Журналіст С.Лещенко у своїй книзі розповідає про історію не 
підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: 
«Здавалося, що Україна рухається в напрямку підписання 
Асоціації, і єдина пересторога на цьому шляху – це справа 
Тимошенко. До того ж сама лідер «Батьківщини» зрештою 
повідомила західних лідерів, що не наполягає на власному 
звільненні як передумова укладенню Угоди. Уже після закінчення 
Революції гідності мені вдалося детально поговорити про всі 
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обставини підготовки до асоціації з одним із членів місії Кокса – 
Квасьневського, який на умовах анонімності розповів багато 
цікавих подробиць. На завершальному етапі Євросоюз був 
готовий підписати Асоціацію, навіть якби Тимошенко 
залишилася в тюрмі. Ключовим моментом у всій історії стала так 
звана «неформальна зустріч» В.Януковича та В.Путіна в Сочі 27 
жовтня 2013 року – за місяць до саміту Східного партнерства у 
Вільнюсі, де була запланована церемонія підписання Угоди про 
асоціацію. Про те, що угода не буде підписана, дізналися ще до 
засідання Уряду 21 листопада, де було ухвалено призупинити 
процес євроінтеграції. За декілька днів до того В.Янукович 
зустрічався з єврокомісаром Штефаном Фюле та натякав, що не 
буде укладати Асоціацію у Вільнюсі» [7, ст. 210 – 211]. 

Проте, навіть після оголошення рішення про 
переорієнтацію вектору розвитку України до Митного союзу, 
ніхто не підозрював, що мирні акції протесту стануть для 
очільників країни приводом до застосування сили. У ніч проти 30 
листопада українська влада силами «Беркуту» влаштувала 
силовий розгін Євромайдану в Києві. 1 грудня на майдани і 
вулиці Києва вийшли, за різними оцінками, від 500 тисяч до 1 
млн. людей. 

В грудні того ж 2013 р. Україна переживає голосування за 
висловлення недовіри Кабінету Міністрів, лежачий протест під 
Генеральною прокуратурою, «Віче мільйонів», падіння 
пам’ятників В.Леніну, наступ спецпідрозділів, Закон про амністію 
активістів Майдану. Незважаючи на зростання соціальної 
напруги в суспільстві та намагання влади зберегти свої позиції – 
активісти не припиняють революційної боротьби. 

В січні 2014 р. Верховна Рада в режимі ручного 
голосування приймає Закони від 16 січня, які значно обмежують 
права громадян, а лідери опозиції ведуть переговори з 
В.Януковичем. 18 лютого розпочалася занонсована опозицією 
мирна хода громадян до Верховної Ради. Основна вимога – 
відставка В.Януковича та призначення дострокових 
президентських виборів. На заклики активістів представники 
влади не реагують, і вкотре застосовують силові важелі впливу. 
20 лютого починається черговий етап антитерористичної 
операції. Усього у той день загинуло понад 50 людей. Вперше 
тих, хто загинув на Майдані, називають «Небесною сотнею» [9, 
ст. 21].  



Історія України: сучасні виклики 

http://academia.in.ua/ 

150 
Переломним моментом у ході Революції гідності, який 

послугував рішучим аргументом до усунення В.Януковича 
Верховною Радою України, на думку політологів, стала промова 
сотника В.Парасюка 21 лютого: «Ми зробили переломний 
момент – всі! Ми дали шанс політикам, щоб вони стали в 
майбутньому міністрами, президентами! Якщо ви завтра до 
десятої години не виступите із заявою, щоб Янукович йшов у 
відставку, ми йдемо штурмом зі зброєю» [9, ст. 54]. 22 лютого 
Верховна Рада підтримала постанову про усунення В.Януковича 
з посади президента України. Відповідний документ підтримали 
328 народних депутатів [10]. 

Що змусило українців знову вийти на Майдан та пройти 
шляхом «революційної боротьби»? Згідно проведених 
соціологічних досліджень, серед мотивів, які спонукали людей, 
понад 70% назвали жорстоке побиття мітингувальників в ніч на 
30 листопада і репресії влади. Водночас понад 50% вказали 
відмову Президента В.Януковича підписати угоду про асоціацію 
з ЄС, третю позицію серед мотивів вийти на Майдан – 39 
відсотків – посіли прагнення змінити владу в країні [10, ст. 20]. 
Олеся Жуковська – медик-волонтер із Кременця Тернопільської 
області, яку було поранено під час протистоянь у столиці 
зазначила, що «у ті дні люди віддали своє життя – за вільну 
Україну. За те, щоб змінити цю владу повністю. Щоб українці 
почали жити краще. Ми і наші діти. За нашу свободу. Справжню 
свободу. Заради того, щоб боротись за нашу країну, скинути 
злочинну владу, знищити корупцію. За людський рівень життя. 
Ми повстали заради майбутнього. Це об’єднало» [9, ст. 48].  

Отже, під час Помаранчевої революції українці 
продемонстрували, що готові боротися за власний вибір. Через 
десять років перед народом України постало нове завдання – 
відродити власну гідність. Майдан «помаранчевих» приніс країні 
соціальні перетворення, підвищення рівня життя та відкрив шлях 
у європейську спільноту. Спостерігаючи за ситуацією, яка 
сьогодні склалася в Україні, говорити про те, що 
«євромайданівці» здобули соціально-економічні завоювання не 
час. Проте, з впевненістю можемо стверджувати, що Майдан 
2013 – 2014 рр. змінив світогляд та приніс впевненість у 
демократичному розвитку України в майбутньому.  
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Степан Прийдун  
НЕЙТРАЛІТЕТ ТА ПОЗАБЛОКОВИЙ СТАТУС В 

ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ (1991–2014 РР.) 
У статті автор аналізує особливості еволюції концепції 

нейтралітету та позаблокового статусу в зовнішній політиці 
незалежної України. 
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Україна, зовнішня політика, міжнародні відносини, російська 
агресія, територіальна цілісність, суверенітет, НАТО. 

 
Агресія Росії проти України, окупація Криму та частини 

Донбасу призвели до глибокої кризи системи міжнародних 
відносин, яка була сформована після закінчення Другої світової 
війни. Вперше в повоєнній Європі одна держава проголосила 
свій суверенітет над територією іншої суверенної держави, 
повноправного суб’єкта міжнародних відносин. Подальше 
вторгнення на територію України та відсутність належної 
міжнародної реакції на дії агресора актуалізувало значення 
реалізації зовнішньополітичного курсу в контексті збереження 
територіальної цілісності та суверенітету України, його 
ефективній адаптації до нових геополітичних умов та 
кардинальній геостратегічній переорієнтації з держави 
пострадянського простору на повноцінного члена об’єднаної 
євроатлантичної спільноти. Ключове значення в цьому плані 
належить дослідженню нейтралітету та позаблоковому статусу в 
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зовнішній політиці України як способу визначення місця та ролі 
держави в структурі міжнародних відносин.  

Метою статті є дослідження еволюції нейтралітету та 
позаблокового статусу в зовнішній політиці України 1991 – 2014 
рр. 

Метою зумовлені основні завдання: 
- дослідити історіографію та джерельну базу проблеми; 
- простежити еволюцію концепцій нейтралітету та 

позаблокового статусу в зовнішній політиці України; 
- проаналізувати геополітичний вимір нейтралітету та 

позаблоковості для реалізації зовнішньополітичного курсу 
України в контексті збереження суверенітету. 

Об’єктом дослідження є нейтралітет та позаблоковий 
статус в зовнішній політиці України. 

Предмет дослідження – особливості еволюції концепцій 
нейтралітету та позаблокового статусу в зовнішній політиці 
України в контексті адаптації до особливостей геополітичного 
становища. 

Міжнародно-правова природа нейтралітету та 
позаблокового статусу досить широко висвітлена в працях 
українських науковців, варто відзначити праці О. Бараша та І. 
Їжака [1], С. Віднянського [3; 4], В. Горбуліна [5], А. Зленка [9; 10; 
11], О. Івченка [12], які досить ґрунтовно аналізують значення 
нейтралітету та позаблокового статусу в зовнішній політиці 
України, аргументують їхні переваги та недоліки для України, а 
також проводять порівняльний аналіз історичних та політичних 
особливостей України та класичних нейтральних держав. 

Характерною особливістю проблеми нейтралітету та 
позаблокового статусу в зовнішній політиці України є їхня 
надмірна заполітизованість, проте в умовах агресії питання 
нейтралітету та позаблокового статусу стало одним із 
найактуальніших не лише для українських політиків, але і для 
науковців, адже питання позаблокового статусу – це насамперед 
питання національної безпеки України.  

Перш за все варто проаналізувати особливості 
нейтралітету і позаблоковості як міжнародно-правових статусів 
держави та доцільності їхнього ототожнення. Саме нейтралітет 
та позаблоковість виконують функцію адаптації держави до її 
зовнішнього середовища. Проте нейтралітет обмежує державу у 
взаємодії з іншими суб’єктами міжнародних відносин через 
заборону на участь у воєнних конфліктах і дотримання норм 
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гуманітарного права під час війни та у структурах колективної 
безпеки. Натомість, позаблоковість, на відміну від нейтралітету, 
не потребує міжнародно-правового закріплення і може бути 
змінена в односторонньому порядку. Позаблоковий статус дає 
державі ширше поле для маневру, обмежуючи її діяльність на 
міжнародній арені лише забороною на участь у військових 
блоках. Більше того, позаблоковість не зобов'язує 
дотримуватися норм гуманітарного права під час конфліктів 
третіх країн та не накладає обмежень на відрядження військових 
контингентів у склад миротворчих сил міжнародних організацій 
[10, с. 12]. 

Проте, на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин, 
за словами першого Міністра закордонних справ України А. 
Зленка, простежується тенденція до тотожності нейтралітету та 
позаблокового статусу в мирний час. Більше того, сучасне 
тлумачення обох міжнародно-правових статусів зводиться до 
того, що участь у безпекових інституціях не суперечить 
нейтралітету/позаблоковості, доки не тягне за собою участі в 
колективних діях, пов’язаних із забезпеченням колективної 
оборони [10, с.12]. 

Політико-правові основи нейтралітету та позаблокового 
статусу України були закріплені в Декларації про державний 
суверенітет. У документі зазначало про намір УРСР «стати в 
майбутньому постійно нейтральною державою, що не бере 
участі у військових блоках». Також питання нейтралітету та 
позаблокового статусу розглядалось в сукупності з реалізацією 
курсу на без’ядерний статус [6].  

На думку В. Василенка, відомого українського дипломата, 
у той час коли ухвалювали Декларацію, Україна була ще 
частиною СРСР, який був провідним членом військового блоку – 
Організації Варшавського договору. Тому проголошення у 
Декларації наміру стати в майбутньому постійно нейтральною, 
позаблоковою і без’ядерною державою створювало політико-
правове підґрунтя для виходу з СРСР [2, с. 6–7]. Позитивну роль 
у проголошенні курсу на нейтралітет та позаблоковий статус 
відзначає і А. Зленко, який стверджує, що саме такий 
міжнародно-правовий статус України дозволив їй протистояти 
відчутному зовнішньому тиску в перший період незалежності [10, 
с. 12]. 

Процес утвердження України на міжнародній арені та 
подальша трансформація системи міжнародних відносин 
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вплинули на еволюцію концепції нейтралітету в зовнішній 
політиці України. Так, в Основних напрямах зовнішньої політики 
України, прийнятих Верховною Радою 2 липня 1993 р., 
зазначалось, що проголошений нею свого часу намір стати в 
майбутньому нейтральною та позаблоковою державою має бути 
адаптований до нових умов і не може вважатися перешкодою її 
повномасштабної участі у загальноєвропейській структурі 
безпеки [14]. У воєнній доктрині України, яка розроблялась на 
основі «Основних напрямів», не зважаючи на підтвердження 
позаблокового статусу, Україна декларувала готовність сприяти 
створенню надійних міжнародних механізмів та 
загальноєвропейської структури безпеки. Більше того, участь в 
структурах загальноєвропейської безпеки ідентифікувалась 
важливим компонентом національної безпеки України [9, с. 22].  

Варто зазначити що такий підхід до міжнародно-правового 
статусу України дозволив їй уникнути участі в міжнародних 
структурах, які сприяли відновленню СРСР, зокрема Київ 
відмовився брати участь в інституалізації міждержавних відносин 
в рамках СНД та виступив проти надання Співдружності статусу 
суб’єкта міжнародного права. Україна також не стала членом 
Організації договору колективної безпеки, що безперечно 
призвело б до втрати частини її суверенітету в галузі зовнішньої 
політики та оборони. 

Прихід до влади Л. Кучми ознаменувався новими 
підходами до реалізації зовнішньополітичного курсу. 
Незважаючи на те, що в Конституції України 1996 р. не 
закріплено відповідних положень, що визначали б нейтралітет чи 
позаблоковість як засіб національної безпеки або форму 
існування України у світовій політиці, саме концепції 
нейтралітету та позаблоковості стали основними інструментами 
політики маневрування України між Росією та Заходом, що 
отримала назву «багатовекторності».  

Особливість цієї політики полягала у хаотичній зміні 
векторів та політичних гасел: постійного, тимчасового чи 
активного нейтралітету; одночасного партнерства з ЄС, США та 
Росією; двовекторності; євроатлантичного вибору; європейської 
та євроатлантичної інтеграції при підтриманні стратегічного 
партнерства з Росією; курсу «до Європи разом з Росією», чи 
СНД і т. п. [3, с. 37–38]. 

Друга каденція президентства Л. Кучми характеризувалась 
трансформацією багатовекторної політики у беззастережну 
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орієнтацію на Росію, що відповідно призвело до погіршення 
відносин з ЄС та США. Більше того, «касетний скандал» та 
звинувачення України у продажі «кольчуг» Іраку мали наслідком 
фактичну міжнародну ізоляцію України, яка продовжувала 
залишатись в геополітичному фарватері Росії. Яскравим 
свідченням чого став Празький саміт НАТО, який відбувся 22 
листопада 2002 р., тоді президентів довелось розсаджувати за 
французьким алфавітом, аби Президент США Дж. Буш не 
опинився поряд з Президентом України Л. Кучмою. 

У результаті таких ускладнень загальмувався процес 
євроінтеграції, послабилось стратегічне партнерство з Польщею, 
Західна Європа відмовилась від українського літака АН–70, як 
базової машини для транспортної авіації, припинилось 
кредитування з боку МФВ, жорсткішою стала позиція Росії щодо 
постачання та транспортування енергоносіїв територією України. 
Все це свідчило про кризу «багатовекторності», втрату логічності 
та послідовності української зовнішньої політики, погіршився 
міжнародний імідж та авторитет України в очах світової 
спільноти [3, с. 38]. 

Для виходу з фактичної міжнародної ізоляції Л. Кучмою 
було прийняте рішення про участь українського контингенту у 
складі миротворчої місії в Іраку. Це дозволило покращити 
відносини з США та НАТО, але повністю відмовитись від 
політики маневрування та нейтралітету не вдалось, одночасно з 
процесом відправлення українських військових в Ірак розпочався 
розгляд угоди про участь України в Єдиному економічному 
просторі (ЄЕП) з Росією та Казахстаном [4, с. 31]. 

Криза багатовекторності та міжнародної невизначеності 
України призвела до конфлікту з Росією довкола острова Тузла 
та продемонструвала неефективність міжнародних гарантій 
безпеки та територіальної цілісності України, згідно 
Будапештського меморандуму 1994 р. 

Помаранчева революція та загрози територіальній 
цілісності та суверенітету України актуалізували питання 
геополітичної невизначеності України. Президент В. Ющенко 
здобув перемогу на виборах під гаслами євроатлантичної 
інтеграції України, що не могло не позначитись на відносинах з 
Росією, яка розпочала потужну пропагандистську діяльність 
серед українських громадян, спрямовану на збереження 
позаблокового та нейтрального статусу України. Адже 
порушення питання про скасування позаблоковості суспільством 
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відразу ототожнювалось із курсом на вступ до НАТО. 
Зовнішньополітичне становище України значно ускладнилось 
внаслідок газової війни з Росією в 2005 р. та неготовністю ЄС та 
США здійснювати реальні кроки на зближення з Україною, 
мотивуючи це небажанням відновлення «холодної війни» з 
Росією. 

Розпад помаранчевої команди активізував діяльність 
опозиції, яка напередодні парламентських виборів 2006 р. 
розгорнула активну антинатівську пропаганду, виступаючи не 
лише проти вступу України до НАТО, але і скасування її 
позаблокового статусу. Основні аргументи проросійських 
політичних сил зводились до того, що поглиблення відносин з 
НАТО призведе до втягнення України у воєнні дії Альянсу; 
розміщення на території України американських військ; і 
головний аргумент – це зіпсує відносини з Росією [13, с. 194–
195]. 

Ця риторика залишалась однією з головних у політичних 
програмах та гаслах проросійських сил на позачергових 
парламентських виборах 2007 р., вимагаючи негайного 
проведення референдуму стосовно вступу до НАТО, противники 
євроатлантичної інтеграції розраховували на необізнаність 
населення з діяльністю Альянсу. Адже в українського населення 
з часів «холодної війни» радянською ідеологічною машиною 
було сформовано стереотип про НАТО, як агресивний блок. 

Незважаючи на це, тогочасна українська влада розпочала 
активну підготовку до подальшого поглиблення співпраці з 
Альянсом, заявляючи про готовність скасувати позаблоковий 
статус України, чого без парламентської більшості досягти було 
просто неможливо. Особливого резонансу набув так званий лист 
трьох, мова йде про лист з підписами Президента України В. 
Ющенка, Голови Верховної Ради А. Яценюка та Прем’єр-міністра 
Ю. Тимошенко до керівництва НАТО щодо надання Україні на 
Бухарестському саміті в 2008 р. можливості приєднання до 
Плану дій щодо набуття членства в Альянсі (ПДЧ). Це призвело 
до тривалого парламентського протистояння з прихильниками та 
противниками євроатлантичної інтеграції [13, с. 194].  

Активна протидія Росії проти можливого приєднання 
України до ПДЧ мала відмову Франції та Німеччини негайно 
підтримати прагнення України поглибити відносини з Альянсом 
на Бухарестському саміті 2–4 квітня 2008 р. Така позиція 
провідних держав ЄС була сприйнята Росією як надання їй карт-
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бланшу на дії у пострадянських республіках, про що яскраво 
свідчить російська агресія проти Грузії в серпні 2008 р. [4,с. 33]. 
Саме російсько-грузинська війна вкотре актуалізувала питання 
геополітичного статусу України та гарантій її територіальної 
цілісності та суверенітету. Проте глибока поглиблення політичної 
кризи та посилення протистояння Президента та Прем’єр-
міністра, відсутність підтримки парламентської більшості не 
дозволили скасувати позаблоковий статус України, що створило 
б необхідні політико-правові передумови для вступу до НАТО. 

Перемога В. Януковича на президентських виборах була 
геополітичною перемогою Росії, яка намагалась зберегти статус 
кво на теренах пострадянського простору. Вже 5 березня 2010 р. 
відбувся візит президента Януковича до Москви. За зниження 
ціни на газ від України вимагали повноцінних поступок і гарантій 
неможливості руху у зворотному напрямку. Ціна на газ для 
України стала внутрішньополітичним чинником Росії. Кремль 
очікував від керівництва України радикальної геополітичної 
переорієнтації. А вже 21 квітня 2010 р. президент РФ Д. 
Медвєдєв відвідав Харків, де було підписано угоду про знижку у 
сто доларів ціни на газ для України, взамін українська сторона 
погоджувалась продовжити термін дислокації ЧФ Росії до 2042 р. 
[4, с. 34]. 

Така швидка переорієнтація на Росію, негативно була 
оцінена Заходом, адже 2 квітня президент В. Янукович ліквідував 
комісію з підготовки вступу України до НАТО. Водночас 
Київський апеляційний суд заборонив проведення референдуму 
з питання вступу України до НАТО. Свою позицію висловив і 
Брюссель, про неможливість Україні одночасного вступу до 
Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном і створенням 
зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Вже 1 липня 2010 
р. Верховна Рада ухвалила Закон України «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики», в якому наша держава 
ідентифікується як позаблокова європейська держава [4, с. 34]. В 
цілому можна констатувати, що цей закон було спрямовано 
насамперед проти вступу України до НАТО, водночас він заклав 
основи майбутньої подальшої економічної та політичної 
інтеграції з Росією. 

Перемога Революції гідності і як наслідок російська агресія 
проти України актуалізувати питання геополітичного статусу 
України, адже незважаючи на свій позаблоковий статус та 
фактичний нейтралітет, добровільну відмову від ядерної зброї в 
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обмін на гарантії територіальної цілісності, Україна стала 
жертвою агресії одного з гарантів її суверенітету, ядерної 
держави та постійного члена Ради Безпеки ООН. Безперечно що 
подальше збереження позаблокового статусу та фактичного 
нейтралітету в умовах російської агресії тотожне повній втраті не 
лише міжнародної суб’єктності, але і власної державності. 

Дискусії стосовно скасування позаблокового статусу та 
поглиблення співпраці з НАТО розпочались відразу після 
повалення режиму Януковича. Незважаючи на загрозу 
національній безпеці, адепти позаблокового статусу акцентували 
увагу, що зміна геополітичного статусу України лише загострить 
протистояння з Росією.  

Незважаючи на це, в грудні 2014 р. Верховною Радою 
було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо відмови України від здійснення політики 
позаблоковості», який передбачав внесення поправок та до 
Законів України «Про основи національної безпеки України» та 
«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [8]. Скасування 
позаблокового статусу створило необхідні передумови для 
забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України 
шляхом поглиблення співпраці з НАТО та інтеграції в 
євроатлантичний безпековий простір.  

За словами В. Горбуліна, входження до НАТО, не є ціллю 
державної політики, а саме інструментом політики національної 
безпеки – що може покращити умови для вирішення 
внутрішньополітичних проблем. Більше того, українській владі та 
суспільству потрібно зрозуміти, що Україна – не Швейцарія. Не 
тому, що вона розташована не в гірському районі, але тому, що у 
нас відсутній ресурс, в збереженні якого в недоторканому 
вигляді зацікавлені обидві опонуючі сторони, у випадку 
Швейцарії йшлося про наднадійну банківську систему. Навпаки, 
в українських ресурсах зацікавлені як РФ, так і НАТО. І тут слід 
згадати не Швейцарію, а Бельгію та Нідерланди, нейтралітет 
яких був міжнародно-гарантованим, але вони стали жертвами 
агресора [5, с. 4].  

Політика нейтралітету та позаблоковості, на думку, А. 
Зленка для країни такого розташування та масштабу як Україна 
є штучними категоріями. Адже бути нейтральним означає бути 
політично нерухомим, для України політична нерухомість в 
умовах агресії тотожна стагнації. Україна не може бути 
Швейцарією, для якої стабільність стала, по суті, невід’ємним 
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атрибутом національної культури, не можемо ми наслідувати 
Туркменістан чи Молдову, де головним завданням є збереження 
внутрішньополітичного статусу кво. Саме тому «відмова від 
принципів нейтральності та позаблоковості є цілком об’єктвиним 
прцесом та еволюційним явищем» і ніяким чином «не може 
розглядатися як зрада національних інтересів» [11, с. 614–615]. 
Адже на сучасному етапі наше головне завдання – розбудова 
демократичної, правової та обороноздатної держави, 
рівноправного члена об’єднаної Європи. 

Таким чином, в зовнішній політиці незалежної України, 
простежується еволюція концепцій нейтралітету та 
позаблокового статусу, зумовлена геополітичними реаліями та 
внутрішньополітичним становищем держави. На початковому 
етапі незалежності нейтралітету та позаблоковий статус в 
зовнішній політиці були спрямовані на унеможливлення 
втягнення України у геополітичні проекти Москви, спрямовані на 
реанімацію СРСР, в цьому плані нейтралітет виявився 
ефективним інструментом для новоствореної держави, якій 
необхідно визначитися з власними орієнтирами в зовнішній 
політиці та владнати внутрішні справи. Проте поступово, 
позаблоковий статус став одним з невід’ємних аспектів 
зовнішньополітичної багатовекторності, яка не відповідала 
національним інтересам України та призвела до фактичної 
міжнародної ізоляції нашої держави. Ототожнення скасування 
позаблоковості з євроатлантичною інтеграцією призвело до 
посилення політичного протистояння не лише з Росією, але і в 
середині держави. 

Незважаючи на це, в умовах російської агресії, остаточне 
скасування позаблокового статусу, на нашу думку, є ефективним 
заходом на шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції 
України, адже зберігати нейтралітет та ігнорувати участь в 
євроатлантичній системі колективної безпеки в умовах війни з 
ядерною державою тотожне повній втраті суверенітету та 
територіальної цілісності. 
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РОЛЬ ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ КРИМСЬКОЇ КРИЗИ 

У статті простежено реакцію Європейського Союзу на 
україно-російський конфлікт у Криму 2014-2015 рр. та 
визначено роль спільноти у розгортанні та врегулюванні 
кризи. 
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Через рік після появи «зелених чоловічків» на Кримському 

півострові проблема анексованого Криму практично відійшла на 
задній план перед новинами з передової на Сході України. Чи 
означає це, що Європа змирилася з таким віроломним 
перекроювання політичної карти? Хоча ще на початку 2015 року 
новообрана Високий представник Європейського Союзу 
Фредеріка Могеріні під час обговорення ситуації в Україні в 
Європейському парламенті в Страсбурзі заявила, що ЄС не 
змінить своєї офіційної позиції щодо невизнання незаконної 
анексії Криму [1], та це не завадило прем’єр-міністру Болгарії 
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Бойко Борисову стверджувати, що «На чисто дипломатичному 
рівні проти цього кроку (анексії) постійно протестували, але 
чомусь західний світ «проковтнув» Крим» [2].  

У цій статті ми спробуємо визначити роль ЄС у розгортанні 
та врегулюванні конфлікту на Кримському півострові у 2014–
2015 рр. Зазначимо, що драматичні події сучасної української 
історії, зважаючи на їх часову близькість, ще не є достатньо 
опрацьованими та осмисленими науковою спільнотою. Однак 
спроби аналізу поточної ситуації з боку дослідників вже 
здійснюються, про що свідчить поява статей Сергія Толстова [3], 
Cергія Шергіна [4], Андреаса Умланда та Якоба Мішке [5] та 
проведення публічних дебатів на тему «Українсько-російський 
конфлікт: яка роль ЄС?» у грудні 2014 року (Інститут світової 
політики, Рим) [6]. 

У Криму з 27 лютого тривають заворушення, викликані 
реакцією на лютневі події і прихід до влади представників 
опозиції: був окупований парламент, блоковані українські 
військові частини. 1 березня Рада Федерації Росії, «виходячи з 
інтересів і безпеки життя громадян РФ», одностайно ухвалила 
пропозицію президента Росії Володимира Путіна про введення 
військ в Україну [7]. Це рішення у своїй заяві тодішній Верховний 
представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон засудила і 
назвала «невиправданою ескалацією напруженості» [8].  

На той момент у Києві покладали надії на дипломатичні 
засоби для вирішення конфлікту, особливо відзначаючи істотну 
роль країн Заходу в політичному врегулюванні. Тодішній глава 
МЗС Андрій Дещиця обговорював з РФ і ЄС створення 
Контактної групи для переговорів з врегулювання конфліктної 
ситуації в Криму [9].  

16 березня було проведено референдум про входження 
Криму до Російської федерації. ЄС не надсилало спостерігачів 
на референдум у Криму 16 березня і не визнала дійсними його 
результатів [10]. Проте уже 21 березня Рада Федерації 
одностайним голосуванням ратифікувала міждержавний договір 
«Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та 
створення у складі РФ нових суб’єктів» [11]. Крим і Севастополь 
були анексовані, Росія знехтувала Будапештським 
меморандумом 1994 і Договором про дружбу між Росією та 
Україною, котрі гарантували невтручання у внутрішні справи, 
визнання і непорушність кордонів.  
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Реакцією міжнародної спільноти стала Резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 р. 
«Tериторіальна цілісність України», яка засуджувала агресію 
Росії проти України, і яку підтримали США, всі країни ЄС і НАТО 
[12]. Статусним заходом щодо стабілізації українсько-російських 
відносин стала чотиристороння зустріч міністрів закордонних 
справ (Україна, Росія, США, ЄС) 17 квітня в Женеві. За її 
підсумками було прийнято Спільну заяву, основним положенням 
якої була домовленість про те, що всі сторони повинні 
утримуватися від будь-якого насилля, залякування чи 
провокаційних дій [13]. Оскільки, за повідомленнями ЗМІ, Андрій 
Дещиця не брав участі у підписанні заяви, а про Крим у ній не 
йшлося взагалі, то публіцисти одразу охрестили їх новим 
«Мюнхеном», за аналогією з міжнародними подіями 1938 р. 

Немає сумнівів у тому, що анексія Криму Російською 
федерацією була прямим наслідком політичної кризи в Україні, 
що виникла через відмову від підписання Угоди про асоціацію з 
ЄС. Звичайно, не слід скидати з терезів той факт, що у 2010–
2013 рр. влада в Києві не вдавалась до якихось рішучих дій з 
метою забезпечення соціально-політичної стабільності та 
заходів зі зміцнення факторів національної безпеки на 
Кримському півострові [3]. 

Глибока й системна політична криза в Україні та пов'язана 
з нею «Революція Гідності», унаслідок якої впав режим В. 
Януковича, сприяли зростанню антиукраїнських настроїв на 
півдні України й активності місцевих проросійських сил. 
Скориставшись слабкістю нової влади в Києві та іншими 
зручними для себе обставинами, режим Путіна пішов на ризик 
прямої військової інтервенції під приводом «захисту російського 
населення Криму» [3]. 

 І в цій ситуації з боку європейських політиків бракувало 
політичної сміливості, рішучості та відповідальності. Адже у 
відповідь на відданість європейській ідеї, яку українці 
скріплювали своєю кров’ю, ы попри серйозність геополітичної 
конфронтації у своєму безпосередньому сусідстві Європейський 
Союз обмежувався пафосними заявами на адресу Росії, 
туманними обіцянками допомогти Києву і вкрай обережними 
діями. Якщо визначати ролі у театрі воєнних дій, який 
розгорнувся в Україні, то Євросоюзу дістанеться роль 
негативного персонажа. Саме відсутність реакції ЄС призвела до 



Історія України: сучасні виклики 

http://academia.in.ua/ 

165 
анексії Криму та кризи на Донбасі, – про це заявив міністр 
закордонних справ Польщі Радослав Сікорський [14].  

Погоджуються з такою оцінкою й українські експерти: 
«Відповідь Заходу на події в Криму була слабкою, якби вона 
була достатньо сильною, російське вторгнення не мало б свого 
продовження на Сході України. Західні санкції були запізнілими, 
але нарешті вони почали працювати», – вважає Олексій Гарань, 
науковий директор Школи політичної аналітики, професор 
НаУКМА [6]. 

Перший етап санкцій щодо РФ був прийнятий 6 березня 
2014 року і стосувався призупинення переговорного процесу 
Євросоюзу і Росії про пом'якшення візового режиму та нової 
угоди про партнерство, крім того, під санкції підпадала група 
можновладців [15]. 

Інертність офіційної реакції Європи пояснюється як тим, 
що ЄС є повільною бюрократичною організацією і санкції 
вводилися вкрай обережно і вимушено через складну процедуру 
внутрішніх узгоджень, так і тим, що країни ЄС неодночасно 
приєднувалися до пакетів санкцій. Це пояснюється значною 
залежністю економік країн ЄС від Росії та прямим підкупом 
Росією окремих європейських політиків [16].  

Санкції ЄС щодо агресора мали тактичне спрямування і в 
порівнянні з санкціями, введеними США, є більш м’якими. 
Головні санкції третього рівня, котрі стосуються енергетичного та 
фінансового секторів, продукції військового та подвійного 
призначення, були запроваджені лише у липні-вересні – на це 
вплинула катастрофа Боїнга-777. 

Як стверджує Г. Ерлер, уповноважений МЗС Німеччини з 
питань німецько-російських відносин, лідерів Євросоюзу зараз 
більше непокоять спроби російського керівництва розхитати 
спільну позицію країн ЄС та грати на розбіжностях між 
європейцями та США. Ерлер визнає, що й після анексії Криму 
німецький уряд був схильний тлумачити Росію як партнера, 
допоки канцлер А. Меркель не переконалася в марності 
сподівань на виконання В. Путіним його запевнень про 
припинення вогню та встановлення перемир'я в Донбасі на 
основі мінських угод від 5 вересня 2014 року. Проте Кремль був 
здивований тим, що санкції ЄС проти Росії та російські 
контрзаходи не спричинили розколу між країнами Євросоюзу. У 
цьому сенсі демонстрація єдиної позиції з боку ЄС відіграє 
більшу роль, аніж запровадження самих санкцій. Таку ж мету 
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мало й оголошення В. Путіним відмови від будівництва 
газопроводу «Південний потік» (1 грудня 2014 р.), яке ставило за 
мету мобілізувати Болгарію, Угорщину і Сербію чинити спротив 
європейській спільній політиці. 

Усередині Євросоюзу проти продовження санкцій, 
упроваджених стосовно Росії, найчастіше висловлюються уряди 
Угорщини, Італії, Кіпру, Словаччини, Чехії та Греції. Окремі 
застереження висувають представники владних структур Австрії 
та Франції за доволі непевної позиції низки інших країн. У ході 
чергового раунду консультацій про режим санкцій проти РФ, який 
проходив усередині листопада 2014 р., за їх посилення 
переконливо висловилися лише представники Великої Британії, 
Польщі, Швеції, Литви, Латвії та Естонії. Головну ж роль у 
розширенні санкцій у липні та вересні відіграла позиція канцлера 
ФРН А. Меркель, яка ґрунтувалася на доцільності чинити тиск на 
Москву з метою припинення бойових дій та відновлення 
контролю за російсько-українським кордоном. Оскільки у грудні 
2014 р. дискусія з питання про розширення галузевих санкцій 
виявилася безрезультатною, уряди країн ЄС обмежилися 
рішенням про повне блокування зв'язків з економічними 
суб’єктами Криму та визнали за доцільне почекати наслідків 
впливу вже запроваджених санкцій на економіку та політику Росії 
[3]. 

Для європейських політиків ліберально-центристського 
напряму втручання Росії в Україні та анексія Криму стали 
поштовхом до перегляду уявлень про непорушність 
європейського міжнародного порядку, встановленого після 
розпаду СРСР та повалення Берлінського муру. Тривалий час 
держави-члени ЕС досі не бачили зв’язку між власною торгівлею 
з Росією та російсько-українським конфліктом. ЄС проголосив, 
що хоче вступити в партнерські взаємини з Україною та 
асоціюватися з нею через найбільшу зовнішню угоду в її історії. 
Але діяти як дійсний партнер України й брати на себе зумовлену 
цим відповідальність Євросоюз, вочевидь, не готовий [5]. 
Європейці здебільшого не розуміють планів та інтересів Москви 
в Східній Європі, що породжує ілюзію про можливість часткового 
повернення до попереднього стану справ. Хоча стверджується, 
що деякі санкції проти РФ триватимуть аж до усунення їх 
першопричини – анексії Криму, основний обсяг застосованих 
проти РФ обмежень може бути скасований або скорочений у разі 
завершення збройної фази та мирного врегулювання конфлікту в 
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Донбасі [3]. Або не дочікуючись жодних позитивних зрушень, як 
це відбулося із санкціями щодо Росії у зв’язку з конфліктом в 
Грузії 2008 р.  

Сьогодні очевидно, що шкода російській економіці від 
санкцій та обмежень, застосованих США і європейськими 
країнами, недостатня для швидких і суттєвих внутрішніх зрушень 
і перегляду російського зовнішньополітичного курсу, оскільки 
Росія володіє значними валютними резервами. 

З часу приєднання Болгарії та Румунії у 2007 році ЄС став 
вагомим гравцем у чорноморському регіоні, проте не зміг 
використати свій потенціал через відсутність єдності держав-
членів з багатьох питань зовнішньої політики. Події російсько-
українського конфлікту спонукають Європейський Союз 
працювати над виробленням цілісної чорноморської політики.  

Тепер, після запланованої асоціяції з Києвом 
відповідальність Євросоюзу вже не закінчується на кордоні з 
Україною, яку можна залишити сам-на-сам зі своїми 
проблемами. Проте «ця співвідповідальність не означає (як би 
цього хотілося українському урядові), що ЄС компенсує Україні 
очікувані втрати простим переведенням грошей чи кредитів», – 
наголошує А. Умланд [6]. 

Разом з тим, незважаючи на усвідомлення Брюсселем 
невідворотності більшого залучення до міжнародних процесів у 
Чорноморсько-Каспійському регіоні, можемо констатувати 
прагнення ЄС мінімізувати своє втручання та небажання 
погіршувати відносини з Росією. Ознаками змін у підході країн 
ЄС стали згода на проведення прямих економічних переговорів 
із новоствореним Євразійським економічним союзом, 
відтермінування економічної частини Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, відкладення планів подальшого розширення 
НАТО [3]. 

Конфлікт у Криму заморожує всі можливі європейські 
проекти диверсифікації джерел і шляхів надходження нафти у 
Чорноморському регіоні, і це за умов залежності Євросоюзу від 
імпорту енергоносіїв на 82 %, який до 2030 р. може зрости до 93 
%. При цьому більше 30 % нафти ЄС отримує з Росії [17]. Це 
спонукає Європейський Союз шукати зближення з США.  

Формування колективної позиції США, ЄС і «великої сімки» 
щодо політики Москви дає певні надії на покращення 
міжнародного становища України в контексті деескалації 
конфліктної ситуації в її відносинах із Росією. Гаазька декларація 
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«великої сімки» (24.03) і результати саміту США – ЄС (26.03) 
продемонстрували намір країн євроатлантичної спільноти 
виступати на підтримку міжнародних позицій та інтересів 
України, яка опинилась у ситуації нічим не спровокованої агресії 
з боку РФ. Лідери країн «сімки» прийняли декларацію, у якій 
жорстко засудили дії Росії в Криму та підтвердили свою 
рішучість і надалі економічно, фінансово та політично 
підтримувати Україну в її намаганні обстоювати свої суверенітет 
і територіальну цілісність. Зокрема відзначався намір країн 
Заходу зосередитися на укріпленні колективної енергетичної 
безпеки та готовності впровадження більш жорстких економічних 
санкцій проти, за словами Б Обами, «регіональної держави» 
Росії в разі продовження з її боку агресивних дій щодо України. 
Замість запланованого саміту «вісімки» в Сочі лідери країн 
Заходу домовилися провести зустріч у форматі «сімки» в червні 
2014 р. в Брюсселі [3].  

Хоча Кримська криза згуртувала країни Заходу та 
підштовхнула їх лідерів до активізації співпраці з усіх напрямів, 
однак вони не прагнуть повернення часів «холодної війни» та 
абсолютної ізоляції Росії на міжнародній арені. Очевидно, наміри 
та дії Заходу є раціональними й такими, що виключають будь-
який серйозний конфлікт із Росією та тримають двері для 
дипломатії відкритими [3]. Таку думку підтримує і надзвичайний і 
повноважний посол США в Україні Джефрі Пайєт: «політика США 
і ЄС об’єктивно тяжіють до консервації, або замороження 
конфлікту між Україною та РФ» [18].  

Хоча Європейський Союз не визнає ані незаконний і 
неправомірний референдум у Криму, ані його результат, не 
визнає і не визнаватиме анексію Криму та Севастополя і 
приєднання їх до Російської Федерації (спільна заява 
Президента Європейської Ради Германа Ван Ромпея і 
Президента Європейської Комісії Жозе Мануеля Баррозу), та в 
ході переговорного процесу, підписання Мінських 
домовленостей питання Криму не звучало [19]. В експертному 
середовищі на Заході цілком усвідомлюють, що стосовно статусу 
Криму російське керівництво не захоче йти на поступки за 
жодних обставин. Тому ані від США, ані від країн ЄС Україні не 
варто очікувати суттєвої допомоги у відновленні територіальної 
цілісності [3]. 

Події 2014–2015 років, остаточні наслідки яких іще складно 
спрогнозувати, в Україні потребують глибокого історичного 
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осмислення. Конфлікт в Криму – це випробування двосторонніх 
відносин ЄС не тільки з Україною, але також і з Росією, що 
обумовлює його стриману позицію та подекуди суперечності у 
діях. Аналізуючи поточну ситуацію, можемо стверджувати, що 
ЄС не використав свій політичний потенціал для врегулювання 
Кримської кризи, а зробив все, щоб перетворити його у ще один 
із низки «заморожених» конфліктів у Чорноморському регіоні. 
Залишається лише сподіватися, що Україні вдасться повернути 
анексований Крим через легітимну, юридично-правову 
процедуру, як це вдалося зробити Хорватам через сім років 
після втрати міста Вуковар. Або більше – що Україна стане на 
шлях Балтійський держав: врешті-решт, саме їх спротив призвів 
до розвалу СРСР.  
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