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Передмова

Шановні старшокласники!
Ми живемо з вами в унікальний і надзвичайно
цікавий час. Не всім випадало упродовж свого ж и т
тя проводжати й зустрічати століття та тисячоліт
тя. Доля подарувала нам шанс бути свідками цього
явищ а, спостерігати та брати участь у багатьох
суспільно-політичних подіях, що відбувалися й
тривають на меж і двох тисячоліть. Ми з вами уві
йш ли в історію і вже стали її сторінкою, щоправда,
ще недописаною.
Якось ми запитали своїх учнів: - А за чим вивча
тимуть історію в майбутньому ваш і діти? - За
підручником, - майже не задумуючись одразу ж
відповіли вони. І потім додали: - Це буде електрон
ний підручник, оскільки всі сфери ж иття будуть
максимально ком п’ютеризовані. Наш діалог тривав.
- А чи хотіли б ви, щоб учні майбутнього дізналися
про те, як ж или ми, що їли, що носили з одягу, про
що мріяли, як сприймали й оцінювали навколишні
події, яким телепередачам надавали перевагу, що
читали, як і мали вподобання тощо? - Та хіба таке
можливе? У підручниках про це не пишуть, - навпе
ребій запитували й переконували нас учні. - А чи
хотіли б ви прочитати про подібні речі у своєму
підручнику, чи було б це для вас цікаво? - допитува
лися ми. Наші ш колярі задумалися. Ми ж вирішили
не лиш ати все «на потім», як це часто буває в дорос
лих, і взялися до створення книж ки, яку ви сьогодні
тримаєте у своїх руках. Її писали сотні авторів. Ні,
ми не помиляємося, представляючи авторський ко
лектив цього унікального навчального посібника.
Він не схожий на жодну із сучасний навчальних
книг ш кільної історії передусім тим, що тут немає
тексту від імені одного автора. Н аш і автори політики, історики, очевидці подій, воїни, ж інки,
діти, робітники, селяни, учні, учителі, художники,
письменники, журналісти, фотокореспонденти та
ін. Усі вони ж или в минулому столітті, а дехто живе
і сьогодні. Вони залиш или спомини про часи, я к і
стануть предметом вашого дослідження: 1900-1939 рр.
Часто їхні свідчення суперечать одне одному. Нам
здається, що це робить матеріал ще цікавіш им,
оскільки відображає різні трактування тієї самої
події і не лише ілюструє заплутаність історії, а й дає
змогу критично осмислити її. Пропонуємо вам не
просто перечитати спомини, ознайомитися з оцінка
ми історичних подій, а дослідити їх, щоб зробити са
мостійні висновки і мати власне судження про епо
ху, від якої нас відділяє більш ніж півстоліття.
Усе пізнається у порівнянні. Саме цей принцип
ми виріш или використати у наш ій кн и ж ц і. Події
української історії тут розкриваю ться на тлі світо
вих та європейських подій. Ми сподіваємося, що це
дозволить вам не лиш е порівнювати та визначати
здобутки власного народу, а й задуматися над тим,
у чому спільність та відмінність історичної долі н а
родів світу і Європи, як и х помилок вони припуска

лись у минулому і як їх уникнути в майбутньому.
Ми хочемо, щоб вислів про історію я к учительку
ж и ття (Vitae) допоміг вам і став у пригоді всім, хто
хоче ж ити в нашому спільному домі, назва якому Земля.
Ц я кн и ж ка не побачила б світу, якби упродовж
трьох років над нею не працювали українські учи
телі та вчені, що ретельно відбирали й укладали
навчальний матеріал. Велику допомогу українсь
ким авторам надавали експерти «Єврокліо» - Євро
пейської асоціації учителів історії. Це учителіпрактики з Австрії, Ш отландії, Великої Британії,
Росії, Болгарії, Нідерландів. Вони не лиш е кон 
сультували, оскільки мають великий досвід з у к л а
дання подібних книж ок, а й допомагали ш укати
навчальні матеріали, проводили семінари, давали
поради щодо роботи з джерелами тощо. Ц я кн и ж ка
є результатом співпраці великої кількості відданих
своїй справі педагогів-істориків із багатьох країн
Європи. Вона є прикладом колективної роботи лю 
дей з різними політичними вподобаннями, досві
дом, смаками тощо, як и х об’єднує баж ання ж ити
разом, спільно виріш увати проблеми, радіти успі
хам один одного і при цьому залиш атися таким и,
яким и вони є.
Як працювати з книж кою ? Кожен розділ має
ключові запитання. Відповідь на них можна дати
лиш е тоді, коли повністю будуть опрацьовані м а
теріали розділу. Замість звичного тексту парагра
фа вам запропоновано фрагменти історичних д ж е
рел. Вони різні, тому навчіться з ними працювати
згідно з тими вказівкам и, я к і пропонуються у пер
шому розділі кн и ж ки . До кож ної групи джерел ми
підібрали завдання й запитання, що допоможуть
вам швидше опрацювати їх і дійти певних вис
новків. Ці висновки, твердження, узагальнення результат вашої інтелектуальної праці, ваш их зу
силь. П ам ’ятайте, що ви маєте право на власну
думку, як і кож ен із ваш их друзів. Будьте впевне
ними у своїй думці, прислухайтеся до чужої, пова
жайте судження інш их. За наявності додаткових
джерел ваш а думка може змінитися. У цьому та
кож немає нічого поганого. Це нормально. Світ не
стоїть на місці, він змінюється. Змінюються і по
гляди людини, якщ о доказів більшає або вони були
раніш е не відомі нам.
Чимало матеріалів посібника передбачає колек
тивну працю: проведення дискусій, спільне обгово
рення тощо. Постарайтесь не уникати тих рекомен
дацій, як і дають вам автори кн и ж ки та ваші учи
телі. Ц і рекомендації спрямовані лиш е на те, щоб
процес п ізнання минувш ини був цікави м і по
вчальним.
Нам залиш ається побажати вам успіху і запро
сити до праці за цією незвичною і, сподіваємося,
надзвичайно цікавою книгою.
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Я ких Змін під впливом 'модерніЗауії
ЗаЗнало економіїне фнття, соціальна структура та
суспільні відносини в провідних європейських країнах
та українських Землях?
Я к Зміни в політиініА організації держав впливали на
осуспільство і людину ?

Я кий вплив мала, епоха на повсякденне оіситтл та
людську свідомість ?

лщ

Що спільного та відмінного у модерніЗауігіних процесах
в європейських країнах та на українських Землях у
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6.3. Соціальні стосунки і повсякденне життя

Європа і світ
на початку XX ст.

Економічне
зростання

довжина залізниць зростає з 710 тис. км. - до 1014 тис. км
світовий видобуток вугілля з 700 млн т - до 1,2 млрд т
світовий видобуток нафти з 20 млн т - до 52 млн т
загальносвітова індустріалізація
запровадж ення нових технологій
зростання міграційних процесів
зміни в соціальній структурі більшості європейських
суспільств
урбанізація

Соціальні
зміни

збільш ення ролі профспілок
посилення страйкових рухів
збільш ення ролі політичних реформ і революційних рухів
загострення міжнародних відносин
■нова розстановка сил на між народній арені
- поява і збільш ення ролі робітничих (соціалістичних) партій

П олітичні
зміни

Науково-технічний прогрес
наприкінці XIX —на початку XX ст.
Винахід
телефону
Створення
теорії
відносності

Відкриття
рентгенівського
променя

Запровадження
конвеєра
на виробництві

Створення
квантової
теорії

Початок
ери авіації

Кінець XIX початок XX ст.

Щ

Ик

Планетарна
модель атома

Винахід
радіо

Розділ І. Світ входить у XX століття
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§ 1. ТАК ПОЧИНАЛОСЯ СТОЛІТТЯ
М овою фотографії

Н а ф отограф ії автом обіль
їде н азустріч кін н ом у
ек іп аж у . О скільки перш і
автом обілі створю вали
багато ш ум у, кон і нерідко
л я к а л и с я , а в ізн и к и
вим уш ен і були їх п р и тр и 
м увати. Я кщ о ж м аш и н а
л ам а л ася , водіям глузливо
к р и ч ал и : «їдь н а коні!»

Як працювати з джерелом
Перед вами надзвичайно відоме свого часу
фото, яке для багатьох сучасників виглядало дуже
символічно.
У цьому посібнику ви часто зустрічатиметеся із
різноманітними фотографіями. Важливо пам'ята
ти, вони не є лише ілюстраціями до тексту. Вони та
кож самостійні джерела, які надають інформації
не менше, а інколи навіть і більше, ніж текст. Тому
важливо завжди користуватися правильним підхо
дом до їх вивчення (дослідження).
Отже, визначимо своєрідний алгоритм (послі
довність кроків) дослідження фотоджерел:
1. Опишіть, що ви бачите на фотографії (не шко
дуйте часу на опис - найменша помічена вами
деталь може мати важливе значення).
2. Які предмети, речі зображені на фото? Які з них
автор, на вашу думку, хотів показати найбільш
виразно? Чому?
3. Щ о роблять, чим займаються люди, зображені
на ф ото?
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4. Особливу увагу зверніть на те, чи люди позува
ли для цієї фотографії спеціально. Чому саме в
цей момент і на цьому місці опинилася людина
з ф отоапаратом?
5. Чи є на фото якась текстова інформація (плака
ти, реклама, підписи)? У якому зв'язку вона зна
ходиться з рештою зображень?
6. Якщо вам не відома дата фотографії, спробуйте
за всіма можливими ознаками якомога точніше
визначити час її появи.
7. Завжди слід брати до уваги, як співвідноситься
інформація з фотографії з інформацією з інших
джерел (текст, статистика, карикатура тощо),
та намагатися створити цілісне уявлення.
8 . Якщо ж джерела суперечать одне одному, то
спробуйте з'ясувати - чому. Яку нову інфор
мацію дає протиставлення різних джерел? Яке
з них викликає у вас більшу довіру, чому?
9. Отже, яку максимальну інформацію ми може
мо отримати, розглядаючи фото? На які запи
тання фотодокумент не може дати відповіді?
Якої інформації бракує?

1. За цим алгоритмом проаналізуйте фото 1 та поясніть, чому воно
було символічним. Дайте йому назву.

§ 1. Так починалося століття
2. Проаналізуйте подані фотоматеріали. Щ о об'єднує усі ці фото?
До якої сфери життя вони належать; а які сфери не відображені?

Генрі Ф орд у своєму авто.

П ерш и й усп іш н ий політ.

США, 1896 р.

США, 1903 р.

Ц ен тр альн и й телеф онний вузол Глазго.

П р о к л ад ан н я трам вай н ої к о л ії.

Ш отландія, 1890 р .

Велика Брит анія, 1905 р.

Ш ах та рудни ка.

П оїзд на во кзал і у Глазго.

Україна у складі Російської імперії, 1912 р.

Ш отландія, 1910 р.

Розділ І. Світ входить у XX століття
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Розділ і. Світ входить у XX століття
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Р о бітн и ки на заводі.

Росія на початку X X ст.

Б удівн и цтво опор мосту через Ф ортську
протоку. Ш отландія, кінець X I X ст.

Спуск н а воду к о р аб л я «А к вітан ія».

К ін н и й трам вай (конка).

Велика Брит анія, 1913 р.

Росія на початку X X ст.

3. Який загальний образ
початку XX ст. створює
цей фоторяд? Спробуйте
дати йому назву.

З а т к а ц ь к и м верстатом .

Л ондон на п очатку X X ст.

Німеччина, 1910 р.

Велика Британія.

4. Проаналізуйте наведені нижче текстові джерела 14-18; співставте
їх із підбіркою досліджених вами фотодокументів.
5. Підберіть пари чи групи джерел (фото та текст), які доповнюють
одне одне.
6. Щ о нового додали текстові джерела в образ епохи?
Зробіть узагальнення у вигляді висновків.

річку Міссісіпі в м. Сент-Луїс (1874), балоч
ний міст за проектом Сун Сміта через річку
Міссурі (1879), висячий Бруклінський міст
О.
Райт 17 грудня 1903 р. здійснив перший у Нью-Йорку батька та сина Реблінгів (1883)
моторний політ. Він продовжувався на відстань і консольний міст В. Бекера та Дж. Фоулера че
рез Фортську протоку в Ш отландії (джерело 9),
260 м на апараті, який було названо «Флайєр»
(1890). Ц ентральний проліт Бруклінського
(«Літун»).
У 1908 р. конструкторську діяльність розпо мосту мав біля 0,5 км, два прольоти Фортського
чав 1.1. Сікорський (1889-1972), який працю мосту - по 520 м. Ще більший проліт мав
вав спочатку в Києві, а потім у 1912-1917 pp. Квебецький консольний міст у Канаді (1917).
у Петербурзі на Російсько-Балтійському заводі. Перш ий міст, який повністю побудовано із
У 1911 р. на його біплані С-6 було встановлено легірованої (високовуглецевої) сталі, був
Хелл-Гейтський арочний міст у Нью-Йорку
світовий рекорд ш видкості - 111 к м /го д .
У 1913 р. Сікорський створив перший у світі (1917).
З 80-х років [XIX ст.] у будівництві транс
багатомоторний літак «Руський витязь», який
мав політну вагу 4,2 т, довжину ЗО м, розмах портних та інш их споруд поряд із сталлю
крила 27 м і 4 двигуни по 100 к. с. Л ітак було дуже ш ироко застосовували залізобетон.
оснащено великою закритою кабіною. У серпні
Виргинский B.C., Хотеенков В.Ф.
1913 р. «Руський витязь», маючи на борту
Очерки истории науки и техники. - С. 99.
8 чоловік, встановив світовий рекорд по трива
лості польоту - 1 год 54 хв.
Про розвиток літакобудування
на початку XX ст.

Виргинский B.C., Хотеенков В.Ф.
Очерки истории науки и техники. 18 7 0 1917 гг. - М., 1988. - С. 139, 140-141.

Про технічний прогрес у містах
на початку XX ст.
[1896 р.] Г. Форд випробував свій перший
автомобіль, виготовлений у майстерні, який,
за його визнанням , «нагадував селянський
візок». 1903 р. вже було засноване «Товарист
во автомобілів Форда», а 1906 р. побудоване
перше триповерхове заводське приміщ ення.
До початку Першої світової війни підприєм
ства Форда перетворилися на своєрідну імперію
з філіалами в Англії, Австралії та інших краї
нах, де вироблялося 248 тис. автомобілів на рік.
А лексаш кина Л .Н . Новейш ая история.
XX век. - М., 2001. - С. 14, 17.

Про будівництво мостів
на зламі X IX —X X ст.
Початок «новітньої ери стальних мостів»
заклали арочний міст інж енера Д ж. Ідса через

ill

Про розвиток індустрії та зв’язку
в країнах Заходу на початку XX ст.

Паралельно зі зростанням видобутку вугілля
змінюється обличчя європейської металургії.
Розвиток металургії безпосередньо впливав
і на будівництво: дедалі ширше застосовува
лись металеві конструкції, особливо наочно
переваги металу над традиційними матеріалами
виявлялися в будівництві мостів...
Будівництво деяких залізниць мало х ар ак
тер стратегічних сенсацій: таким и є м агіст
раль С хід-Захід у СІЛА, Транссибірська м агі
страль у Росії, магістраль К аїр-М ис Доброї
Н адії в Британській імперії. Але дійсно коло
сального значення для Європи набула мережа
залізниць, я к і з ’єднали м іж собою скромні
містечка глибокої провінції з великими куль
турно-господарським и центрам и. Телеграф
працював і удосконалювався вже давно, а з
кінця 70-х років [XIX ст.] почав поширюватися
телефонний зв’язок. Одночасно розпочалася
ера електричної лампочки.
Попович М. Нарис історії культури
У країни. - К ., 1998. - С. 381-382.
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§ 2. Соціальна структура і соціальні зміни

И Г Про розвиток енергетики
Парова енергія охоплювала обмежені ж и т
тєві та економічні простори, досі її можна було
передавати тіл ьки за допомогою зубчатих
коліс і паса. Для того щоб парова енергія була
скрізь, потрібно було би багато маленьких
парових маш ин.
Ситуація змінилася після того, як почала
розвиватися електрика, точніш е каж учи придатний для силового приводу зм інний

струм високої напруги. Ряд сенсаційних ви
ставок, що відбулися у 1880-1890 роках, оз
нам енували прорив у галузі використання
електричного струму для освітлення та приве
дення в рух машин. Техніка більше, ніж будьколи раніш е, стала чарівним світом невидимої
сили та яскрави х еф ектів. Тоді й постало
цілісне уявлення про техніку як з ’єднуючий
та всюдисущий витвір і про технічний прогрес
я к безкінечне явищ е.
Йоахим Радкау

http://his.lseptem ber.ru

§ 2. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА І СОЦІАЛЬНІ З М ІН И
2.1. Соціальна структура
Про різні типи суспільних
взаємовідносин
Суспільство - це насамперед певний тип
взаємовідносин між людьми. Історія знала
суспільства, в яки х окрема людина ніби роз
чинялась у колективі, не усвідомлюючи своїх
особистих інтересів. Такі суспільства, я к пра
вило, згуртовує зовніш ня загроза (природні
умови, набіги завой овни ків тощо). Люди
зв’язані м іж собою круговою порукою, їхнє
ж иття регламентується численними наказами,
заборонами, традиціями. І хоча всі в такому
суспільстві рівні, всі й однаково безправні
з точки зору відсутності в людей будь-яких
особистих прав і свобод. Такий тип суспільних
відносин називається общинним.
.. .Існують також суспільства, котрі будуються
за принципом корпорації (групи), - ремісничі
цехи, феодальні сходи, класи тощо. Усередині
кожної корпорації вже чітко прослідковується
нерівність, між членами групи йде боротьба за
вище становище. Інтереси окремих людей під
порядковані інтересам цієї групи, яка, у свою
чергу, забезпечує підтримку кожному з її чле
нів... Цей тип суспільних відносин є більш
прогресивним щодо общинного, через те що
забезпечує велику свободу окремій особі...
У центрі громадянського суспільства пере
буває суверенна особистість, як а володіє різни
ми правами та свободами, насамперед «невідчуженими» - на ж иття, власність, свободу. По
ведінка окремої людини повністю визначається
її власними інтересами, на неї покладається і

вся відповідальність за свої дії. Т ака осо
бистість понад усе цінує власну свободу, пова
жаючи разом з тим законні інтереси інш их лю
дей. Цінність людини визначається передусім
її особистісними якостями, що стимулює в ній
прагнення до розкриття і розвитку її здібнос
тей. Самоцінність людської особи, її гідність
є показником соціального прогресу, важливим
загальноцивілізаційним досягненням..,
Ж арова Л .Н ., М ишина И.А.
История Отечества (1900-1940). - СПб.,
1998. - С . 12-13.

20 [~Зміни у суспільній структурі
Серйозні зміни відбуваються у суспільстві
та його структурі. Зростає рівень ж и ття ,
поліпш уються умови праці та побуту, збіль
шуються тривалість ж иття і загальний добро
бут. Різко скорочуються крайні, дуже багаті
й дуже бідні, верстви. Суспільство стає більш
однорідним. Зникають станові привілеї. Значну
кількість населення становлять нові середні
верстви: фермери (у СІЛА), селяни-власники
(у Ф ранції - до 60 % населення), кваліф іко
вані робітники і взагалі «робітники» (наприк
лад, інж енерно-технічний персонал), служ 
бовці, вчителі, лікарі, працівники сфери об
слуговування. їх часто узагальнено називають
середнім класом.
Д олуцкий И. И., Ж уравлева В.И.
Всемирная история XX века. М., 2002. - С . 58.
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Г Зміни у повсякденному житті
на зламі X IX —XX ст.

Н айж вавіш і ш ляхи сполучення пролягали
м іж Європою і Америкою. В один бік лилися
потоки переселенців та промислових товарів,
в інш ий - сировина, продукти харчування,
особливо пш ениця, якою засівалися цілинні
землі, що освоювалися залежно від будівницт
ва залізниць та переміщ ення кордонів усе далі
на захід. Із зростанням вантажопотоків ціна
перевезення зн и ж у вал ася з фантастичною
швидкістю. Дешевий імпорт «перевів» вико
ристання дорогих земель Європи з виробницт
ва зернових на виробництво фруктів та овочів,
я к і ш видко псувалися... Завдяки доставці мо
лока у цистернах залізницям и поліпш илося
постачання м іст... Здешевів одяг. У 1896 році
становище англійських найманих робітників

Як працювати з джерелом
Джерела 19-21 дають загальний опис суспільства
початку XX ст. Поглибити чи конкретизувати цю ха
рактеристику допомагають статистичні матеріали.
У подальшій роботі з матеріалами посібника ви бу
дете зустрічатися з рубрикою «Мовою цифр». Ці
цифри можуть бути подані як частина тексту, графік,
таблиця, діаграма. Такий цифровий матеріал, що
характеризує стан суспільства, називають статисти
кою. Статистика - цінне джерело, що містить певний
обсяг інформації, дозволяє з'ясувати періодичність,
тривалість явища, подає його кількісну характеристи
ку, звертає увагу на темпи, циклічність розвитку
тощо. За допомогою статистики можна побачити
багато явищ у суспільному житті, які існують

Текст _____________________________

Статистичні дані про робітників
Російської імперії початку XX ст.
Основним джерелом поповнення робітничо
го класу ставало селянство. Чисельність робіт
ників у Росії була порівняно невеликою, хоча
й ш видко зростала. У 1900 р. вона становила
12,1 млн чоловік, а в 1913 р. - 18,2 млн чо
ловік, при цьому більш а частина робітників не
поривала зв ’язків із селами. Ч астка фабрич
но-заводських робітників у загальн ій масі
найманих робітників країни була невеликою:
за даними на 1913 р., вона дорівнювала всього

поліпшилось приблизно наполовину порівняно
з 1875 роком. За рахунок доходу, що збільшив
ся, поліпш илися також харчування та одяг.
Недавнє соціальне завою вання - короткий
робочий день по суботах - сприяло тому, що
лю ди змогли відвідувати м ю зик-холи, я к і
з ’являлися на той час, чи спортивні видови
щ а... Різном анітніш им ставало харчування
найманих робітників. Ш видкісні морські пе
ревезення дали змогу доповнити фруктам и
зростаюче внутріш нє виробництво сільсько
господарської продукції. М айже на кожному
столі з ’явилося варення. До 1905 року два-три
банани кош тували не більше пенса...
Ж уковская И., Ж уковский С.
Россия и Европа от тоталитарных
идеологий к социальным экспериментам.
h ttp : / /a rc h iv e . 1se p te m b e r/u /h is/
1999/his 14.htm

одночасно (промисловість, сільське господарство,
рівень життя, соціальна структура і таке інше). С та
тистичні дані дають можливість з'ясувати основні
тенденції у житті суспільства в одній країні у певний
час і порівняти їх з тими самими процесами в інших
часових межах та в інших країнах.
Однак слід пам'ятати, що статистичні дані, як і
будь-яке історичне джерело, можуть давати непов
ну, однобічну, навіть сфальсифіковану, інфор
мацію. Тому цифрові матеріали варто розглядати у
сукупності з іншими джерелами, звертаючи увагу
на достовірність даних. Необхідно також врахову
вати, хто, коли і де укладав інформацію, з якою ме
тою, з яких джерел використані дані та інше.
Перед вами зразки різних форм подачі статис
тичного матеріалу. Які з них, на ваш погляд, є най
легшими для сприйняття? Чому?

13,5 відсотка, а разом із робітниками гірничих,
гірничозаводських та транспорту - 21,5 відсот
ка. Проте й серед них було немало робітників
у першому поколінні. За матеріалами про
мислового та професійного перепису 1913 р.,
31,3 відсотка зарахованих фабрично-заводських робітників мали землю. Отже, значну час
тину робітничого класу становили робітникиселяни або особи, що за своїм становищем
наближ алися до напівпролетарських верств
населення.
Россия в начале XX века. М., 2002. - С . 103.
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§ 2. Соціальна структура і соціальні зміни
Кругова діаграма відображає структуру, в дано
му випадку - це соціальна структура російського
суспільства початку XX ст. Виходячи із співвідношен
ня різних частин у діаграмі, ми можемо робити вис
новки про характер суспільства в цілому. Зокрема,
що ви можете сказати про дане суспільство, виходя
чи із співвідношення кількості промислових робітни

23

ків і селян? Про що свідчить наявність такого про
шарку, як аристократія? Чи надає наведена діагра
ма повне уявлення про соціальну структуру? Як ви
думаєте, які прошарки чи верстви населення не
представлені в даній діаграмі? Порівняйте інформа
цію з кругової діаграми 23 з текстом джерела 22. Які
невідповідності ви побачили? Про що це свідчить?

Кругова діаграма
Зріз соціальної структури населення
Російської імперії початку XX ст.

Духовенство 1 %
Торговці

Військові 5 %
^Урядовці 4 %
Аристократія
,5%

Промислові
робітники
4%

Селяни
84%

Графіки відображають процес, зміни, динаміку,
дають змогу побачити тенденції. А поєднання
деяких графіків дозволяє порівняти прояви тенденцій.

Подано за: Jo h n M urray.
R ussia and the USSR
1905-1941. - London, 1996.

Яку динаміку відображає джерело 24 ? П р о які
процеси в суспільстві свідчить графік? В яких країнах
ці тенденції проявляються найяскравіше? Як ви думаєте, з чим це пов'язане?

Гра ф ік

ill

Зростання чисельності населення
міст Європи

ТИС. 4 0 л .

Лондон
Париж
Берлін
Відень
Петербург
Манчестер
Рим
Бухарест
1800

1850

1880

1900

1910

Гельсінкі
Подано за: Дейвіс Н. Європа.
Історія. - К ., 2000. - С. 1342.
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§ 2. Соціальна структура і соціальні зміни
Таблиця допомагає зробити порівняння за пев
ними, визначеними параметрами. Аналіз резуль
татів порівняння дозволяє робити висновки і уза
гальнення. З а якими параметрами проведено

порівняння у цій таблиці? Як ви думаєте, чому ви
брані саме ці покажчики? Щ о вони відображають?
Чи можемо з'ясувати причини тих відмінностей, які
відображає таблиця? Про що це свідчить?

1
§н
о

й
Таблиця

ііі

і

Зарплата, рабочий час і вартість життя
у країнах Європи та США на початку XX ст.
С таття бю дж ету

О плата п рац і
К р аїн и
А н гл ія

ра
и

Робочий час

Щ оти ж н ева п лата

К вар тп л ата та вартість
продовольства

100

100

100

5
00

Н ім еччин а

111

83

119

Ф р ан ц ія
СШ А

117
96

75
230

114
152

Р о сія

129

41

184

Подано за: Политическая история XX века.
Вып 1 . - М ., 1991. - С. 62.

■ С т о в п ч и к о в а д і а г р а м а _______
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£

І Середня тривалість життя в роках

яятшятіЛ на початку XX ст.
Перед вами ще один
зразок діаграми. На відміну
від кругової, стовпчикова
діаграма демонструє ди
наміку певного процесу чи
явища, дозволяє порівнюва
ти схожі процеси в одній
країні чи в декількох як одно
моментно, так і протягом
певного часу.

Подано за: Куркин П.И.
Мировая статистика / /
Общественный врач. 1912. - № 1. - С. 41.
1. В якій сфері життя відображають ситуацію наведені цифри?
2. Переробіть джерело 23 у зручний для вас вигляд.
3. Спробуйте переробити джерело 25 у стовпчикову діаграму.
Як змінилося сприйняття інформації?
4. Які з наведених статистичних матеріалів могли використати автори
джерел 19-21 для своїх статей?
5. Н а підставі дослідження складіть невелике повідомлення (до 100
слів) стосовно соціальної ситуації на початку XX ст.

О

о_
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§ 2. Соціальна структура і соціальні зміни

2.2. Соціальні зміни
1. Розгляньте наступну групу зображень.
2. Як ви думаєте, що послужило критерієм відбору джерел?
3. Розгляньте джерела та заповніть таблицю:

Що я бачу/читаю? Що є фактом?

?

Дитина працює на заводі.
Александрія, США,
1911 р.

Прядильна фабрика
у Ш отландії,
початок X X ст.

Які мої припущення,
висновки?

4. Які з візуальних джерел характеризують:
а) класову структуру суспільства;
б) рівень життя населення;
в) негативні соціальні явища;
г) нові явища в житті суспільства?
Поясніть свій вибір.

^ 2. Соціальна структура і соціальні зміни

Кухня для безробітних, перед 1914 р.

Дніпровський металургійний завод
на Катеринославщині, початок X X ст.

Дитячий садок.
Ш отландія, 1900-ті рр.

Полуденок у балканському селі, початок X X ст.

У селянській хаті. Росія, початок X X ст.

2*
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Бал у палаці графині Єлизавети Шувалової
у Санкт-Петербурзі, початок X X ст.
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Дві сестри. Сербія, близько 1900 р.

Виплата перших пенсій. Велика Британія, 1909 р.

Багата молода жінка. Ш отландія, 1900 р.

Жебрак у Росії, 1900 р.

Інтер’єр фермерського будинку у Ш отландії,
1900 р.

Російське село. Близько 1900-х рр.

5. Як змінилося ваше уявлення стосовно соціальної ситуації на по
чатку XX ст.? Доповніть свою розповідь про європейське суспільство.

§ 3. ОБЛИЧЧЯ ПОЛІТИКИ. СПАДОК XIX СТОЛІ
3.1. Політика: незвичайний ракурс
Як працювати з джерелом
Сер ед візуальних джерел, що надає цікаву,
хоч і неоднозначну інформацію, є карикатура.
За допомогою гумору та іронії вона дозволяє
автору висловлювати свої ідеї, поширювати які не
розумно чи небезпечно з політичної точки зору.
Історична цінність карикатур полягає втому,
що вони дозволяють отримати уявлення про дум
ки та настрої людей у певний час. Карикатури
коротко подають а б о узагальнюють суть п р о б 
леми. О д н а к слід пам'ятати, що карикатурист
передбачає повну поінформованість про події,
явища, людей, яких стосується нам альована ка
рикатура. Тому використання карикатури часто
потребує пояснення чи додаткової інформації.
Карикатурист є необ'єктивним і відверто не
прагне подати різні точки зору, бо висловлює ли
ше свій (або замовника) погляд. За допомогою
спеціальних художніх засобів він створює позитив
не чи негативне враження, нерідко спираючись на
певні стереотипи. Тому слід особливу увагу звер
тати на правила роботи з карикатурою.

О пис

1. Опиш іть зображ ені персонаж та фон.
2. Як зображ ені персонажі чи об'єкти, за д о по 
м огою яких художніх зас о б ів ?
Інтерпретація та аналіз
1. Чи упізнаєте ви персонажів? Завдяки чому? Як
що це реальні люди - назвіть їх та те становище,
яке вони займали в час створення карикатури
аб о під час події, якій присвячено малюнок.
2. Перевірте дату створення карикатури. Якій
події чи якому явищу вона присвячена?
3. Визначіть символи, використані автором. Чому
художник помістив їх у малюнок?
4. Яке ставлення до персонажів, позитивне чи не
гативне, відображає карикатура?
5. Яку оцінку, інтерпретацію персонажів, подій,
явищ подає м алю нок? Чи згодні ви з нею ?
6. Які ідеї та політичні погляди сповідує а в то р ?
Як це можна визначити?
7. Щ о вам уже відомо з інших джерел про події,
пов'язані зі змістом карикатури? Як співвід
носяться ваші попередні знання з посланням
карикатури?

Розділ І. Світ входить у XX століття
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§ 3. Обличчя політики. Спадок XIX століття
1. Перед вами два візуальних джерела: фото 41 та карикатура 42.
Хто саме зображений? Які деталі в обох зображеннях збігаються?
Наскільки це є випадковим?
2. Яке ставлення до персонажа можна побачити у джерелах 41 і 42 ?
Чи можна вважати позиції авторів неупередженими? Чому ви зробили
такий висновок? Хто, на вашу думку, робив підпис до карикатури?
3. Визначіть головну ідею карикатури та назвіть художні засоби, яки
ми вона втілюється. Яку оцінку дає автор джерела 4 2 ? На які стерео
типи він спирається? Як ви думаєте, в якій країні та коли могла з'яви
тися така карикатура? Аргументуйте.

Л іворуч фото К айзера в уніформі його улю бленом у од язі

Праворуч англійська карикатура.
Заголовок говорить: «М ожна
ж и ріти - але це надто тяжко!»
4. Як співвідносяться під
пис та малюнок джерела
43 ? Зверніть увагу на ху
дожні засоби, використані
автором, Які почуття повин
но викликати джерело 43 ?
5. Щ о спільного у джере
лах 42 і 43? До кого звер
таються карикатуристи? Чи
можливо, щоб карикатуру
43 надрукували в Англії,
а 42 в Німеччині? Чому?
6. Яку інформацію про
об'єктивні історичні явища
та процеси початку
1900-х рр. можна взяти з
цих зображень? Співстав
те їх із знаннями про між
народні відносини напри
кінці XIX - на початку
XX ст., отриманими
раніше. Прокоментуйте.

£ віт в англійській руці (ф ранцузька карикатура). 1900-т і рр.

§ 3. Обличчя політики. Спадок XIX століття
7. Розгляньте наступні візуальні джерела. Прокоментуйте подані ка
рикатури згідно із запропонованилл раніше алгоритмом.

Ниізямма

П л ак ат р о сій ськи х соц іал-дем ократів, 1901 р.

123456-

ми
ми
ми
ми
ми
ми

царюємо над вами
управляємо вами
морочимо вас
стріляємо у вас
їмо за вас
працюємо за вас, ми годуємо вас

А встрій ськи й п л акат: «Р івність виборчого п р а
ва п ісл я реформ и 1896 р. в А встро-У горщ ині»

П ерша курія - великі зем левласники
Д руга курія - торговці
Трет я курія - міста
Четверта курія - місцеві громади
П 'ят а курія - загальне виборче право

К ар и к ату р а Д ж озеф а К еп лера, провідного
політичного к а р и к ату р и ста зл ам у Х І Х - Х Х ст.

Хвилю вання американців через занадто силь
ний вплив гігантських трестів та могутніх
монополій на політ ику.

Розділ І. Світ входить у XX століття
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8. Щ о вам відомо про
явища, пов'язані з кари
катурами 4 4 - 4 7 ?
9. Які ідеї та політичні
погляди закладені авто
рами у зображення?
10. Які інші джерела мо
жуть допомагати вам пе
ревірити ваші висновки
після аналізу карикатур
4 4 -4 7 ?
11. Чи змінили карикату
ри вашу точку зору на
особи, події, явища, яким
вони присвячені? П роко
ментуйте.

Австрійський перед
виборний плакат: «Без
печні та небезпечні гро
мадяни на Рінґштрассе у
Відні 1 травня 1893 р.»

3.2. Політика: ідеї та погляди
Як працювати з джерелом
У даному параграфі, як і в наступних, ви зустріне
теся з великою кількістю текстових джерел. Це
найбільш звичний для вас вид історичного матеріалу.
Але у посібнику він подається за різними рубриками:
- Погляд очевидця
- Свідчення учасника подій
- Газетне повідомлення
- Погляд дослідника
- Офіційний документ та інші.
Як ви думаєте, чим відрізняються ці види доку
ментів?
Яке значення для розуміння історичного джере
ла мають його походження (час написання), автор
ство, ставлення автора до того чи іншого явища,
події тощ о? Для детального аналізу історичного
тексту слід відповісти на такі запитання:
1. Щ о це за документ, вид документа:
- запис у щоденнику;
- лист, приватний чи офіційний;
- спогади;
- публічне звернення чи заклик;
- політичний документ (звіт, протокол, резолюція,
урядова постанова, декларація тощо);
- дипломатичне послання, акт, нота;

- уривок з історичного дослідження?
2. Хто є автором/авторами документа (приватна
особа, офіційна, анонім)?
3. Яка політична, національна, етнічна, службова
приналежність автора? Яким чином це впливає на
його ставлення до подій?
4. Чи є у документі інформація, яка підтверджує, що
він базується на особистому досвіді чи на причет
ності автора до згадуваних подій?
5. Чи був автор очевидцем того, що сталося, або
ж брав безпосередню участь у подіях?
6. Чи є в документі які-небудь факти, які допомага
ють робити висновок щодо мети появи доку
мента? Кому адресований текст?
7. Коли з'явилося джерело? Чи був документ на
писаний у той час, коли сталася подія, відразу
після неї чи декілька днів, тижнів, місяців чи
навіть років потому?
8. Автор просто повідомляє про ситуацію, пере
дає інформацію або описує те, що сталося,
чи ж документ містить також погляди, висновки
і рекомендації?
9. Чи намагається автор дати об'єктивний і осмис
лений опис того, що сталося?
10. Чи є в документі які-небудь твердження чи фра
зи, які свідчили б про уподобання чи упере-

дження автора проти якої-небудь групи людей
чи точки зору?
11. Чи є в тексті факти, що дозволяють вам вважати
цей документ достовірним джерелом інформації?

Залежно від відповідей на ці запитання можна
визначити ступінь достовірності інформації. Тому
завжди слід намагатися проаналізувати якомога
більше різнопланових та різних видів джерел
і завжди враховувати їхню достовірність.

1. Скомпонуйте джерела 4 8 - 5 7 відповідно до рубрик, вказаних ви
ще. Поясніть свій вибір.
2. Ознайомтеся із поясненнями основних ідейно-політичних течій у
джерелах 4 9 -5 2 . Віднайдіть ознаки самодержавства, лібералізму,
консерватизму, націоналізму в інших текстових джерелах.
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І Із Зводу Основних Державних
І Законів Російської імперії

1892 р.

Ст. 1. Імператор Всеросійський є Монарх
самодерж авний та необмежений. К оритися
верховній його владі не токмо за страх, але і за
совість Сам Бог велить...
Ст. 2. Імператорський престол є спадковим
в нині благополучно царюючому імператорсь
кому домі...
Ст. 51. Н іяке місце або уряд у державі не
можуть самі установлювати новий закон, і
н іяки й закон не може бути здійсненим без за
твердження Самодержавної влади...
1906 р.

Ст. 4. Імператору Всеросійському належ ить
Верховна Самодержавна влада. Коритися вер
ховній його владі не токмо за страх, але і за
совість Сам Бог велить...
Ст. 7. Государ Імператор здійснює законо
давчу владу в єдності з Державною радою та
Державною Думою...
Цит. за: Коваль Т.В. Конспекты уроков по исто
рии России XX в. 9 кл. - М., 2001. - С. 19, 28.
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|~ З листа Л. Толстого* Миколі II**

16.01.1902 р.
Самодержавство - це форма правління, я к а
відж ила і може відповідати вимогам народу
де-небудь у центральній А фриці, відокрем
леній від усього світу, але не вимогам російсь
кого народу, котрий усе більш е й більш е
освічується спільними для усього світу знан
ням и. Тому підтрим увати цю форму
правління і зв ’язане з нею православ’я мож на
тільки, я к це й робиться тепер, за допомогою

усякого насильства: посиленої охорони,
адміністративних заслань, покарань, релігій
них гонінь, забороною книг, газет, спотворен
ня ви хованн я і взагалі різн их поганих та
жорстоких справ...
Заходами насильства можна пригнічувати
народ, але не мож на ним управляти. Єдиний
засіб у наш час, щоб дійсно управляти наро
дом, тільки в тому, щоб, ставш и на чолі руху
народу від зла до добра, від темряви до світла,
вести його до досягнення найближ чих до цьо
го руху цілей. Д ля того щоб змогти зробити це,
треба насамперед дати народові висловити
свої баж ання та потреби і, вислухавш и його,
виконати ті з них, котрі відповідатимуть ви
могам не одного класу або стану, а більшості
його, масі робітничого народу.
Толстой Л .Н . Собр. соч. в 22-х т. - Т. 19-20. М.: Худ. литература, 1984. - С. 502.
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Лібералізм. Оборонці лібералізму наголо
ш ували передусім на пануванні закону,
індивідуальній свободі, конституційних про
цедурах, релігійній толерантності та на за
гальних правах людини. Вони протестували
проти природжених привілеїв (де ті ще зберег
лися) монархів, церкви та аристократії. Лібе
рали XIX ст., крім того, надавали великої ваги
власності, вважаю чи її за головне джерело
відповідального судж ення та справж нього
громадянства.
Економічний лібералізм зосереджувався на
концепції вільної торгівлі.
Консерватизм почав викристалізовуватись
я к послідовна ідеологія в зіткненні з лібераль-

* Л ев Толстой (1828-1910) - відомий російський письменник та філософ.
** М и ко ла I I Романов (1868-1918) - останній російський цар (1895-1917).
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ними тенденціями. Він був не проти демокра
тії або змін узагалі, і його не слід сплутувати зі
звичайними реакційним и поглядами. Консер
ватизм лиш е наполягав, що всякі зміни слід
запроваджувати і скеровувати так, щоб орга
нічний розвиток загальновизнаних держ ав
них та суспільних ін ституцій - м онархії,
церкви, соціальної ієрархії, власності та роди
ни - не опинився під загрозою. Н азва «консер
ватизм» походить від латинського слова сопвегиаге - «зберігати».
Націоналізм - сукупність ідей, пов’язаних із
нацією, чиї інтереси вважали за найвище добро,
- став однією з могутніх сил новітньої доби.
Н аціоналізм обійшов усі континенти земної
кулі, розвинувшись у два протилежні варіанти.
Один з них - державний, або громадянський,
націоналізм - спирався на підтримку панівної
верхівки сформованих держав. Другий - народ
ний, або етнічний, націоналізм - живився вимо
гами спільнот, що жили в тих державах і про
тестували проти їхньої політики. Саме тому
дехто з істориків протиставляв процеси «тво
рення держави» і «творення нації».
Соціалізм, я к і націоналізм, - колективна
віра. Він виступає проти експлуататорів та
власників задля захисту не просто індивіда, а
суспільства в цілому. Його назва походить від
уявлення про товариство, або, я к каж уть те
пер, про солідарність, воств означає латиною
«товариш». Соціалізм вваж ає, що знедоле
ним, кволим та пригнобленим стерпне ж иття
буде гарантоване тільки тоді, коли будуть
об’єднані ресурси, порівну поділені багатства,
а права індивідів - підпорядковані загальному
добру. Н а відміну від лібералізму, соціалізм
не боїться сучасної держ ави, навпаки: він
розглядає державу я к арбітра, а то й першоруш ія обстоюваних заходів. Соціалізм мав бу
ти спрям ований проти гнобителів я к на
батьківщ ині, так і за кордоном. Чуття м іж н а
родної солідарності зробило його природним
опонентом націоналізму.
Дейвіс Н. Європа. Історія. С. 827, 837, 860-861.

------------------------------------------------------------Не вдаючись до вивертів, слід визнати дані
есперименту: людський посів в умовах лібера
льної демократії та технічного прогресу - двох
основних факторів - за століття потроїв люд
ські ресурси Європи.

^

Така величезна кількість, якщ о думати ро
зумно, приводить до ряду висновків: перший ліберальна дем ократія на базі технічної
творчості є вищою з донині відомих форм
суспільного життя; другий - імовірно, це не
кращ а форма, але кращ і з ’являться на її основі
й збережуть її суть; третя - повертатися до
форм нижчих, ніж у XIX ст., безглуздо.
Хосе Ортега-і-Гассет. Цит. за: Ж уковская И.,
Ж уковский С. Россия и Европа от тотали
тарных идеологий к социальным экспери
ментам .http:/ /archive. 1September /
ru /h is/1 9 9 9 /h is 14.htm

Ноme Rule.
Democratic

Government.

Temperance
Reform.
Healthy Homes.

Fair Rents.

tiMioe
No Monopoly.
k Landlordism

Eight-Hour Day.
Work for the
Unemployed.

KEIR HARDIE.
Голосуйте за Кейра Харді!
- самоуправління;
- демократичний уряд;
- справедливість для робітників;
- ні монополіям;
- ні великим землевласникам;
- реформа законів про алкоголь;
- здорові сім’ї;
- чесна орендна плата;
- 8-годинний робочий день;
-робота для безробітних.
Передвиборний плакат.
В елика Б рит анія, початок X X ст.

Із виступу сенатора Р. Лафоллета на
виборчому мітингу в Філадельфії, СІЛА
У кожній більш чи менш важливій галузі ви
робництва панують концерни, вони контролю
ють ринок сировини та готівки, вони в широких
масштабах диктують ціни на все, що продається
й купується: на яловичину, цукор, вовну, вугіл
ля, нафту, мідь, цинк, сталь та залізо, на сільсь
когосподарський інвентар, на гас, електрику,
продукти харчування. Всюди панують моно
полії. І ось природний результат: продукція ста-

ла гірша, а ціни вищ і... збереження панування
монополій означає кінець демократії.
Збірка документів з історії нового
часу. Економічний розвиток
та внутріш ня політика країн Європи
та А мерики. 1870-1914. - М.:
Вища пік., 1989. - С. 185.

Як це не дивно, Англія, аж до самих кісток мо
нархічна й консервативна вдома, завжди у своїх
зовнішніх відносинах виступала як заступниця
найдемократичніших намагань, незмінно поту
рала всім народним рухам, що були спрямовані
на послаблення монархічних традицій.
Дурново П., російський державний діяч
1гІйр://1іІ8. lse p te m b e r.ru /
аН;іс1е.р1ір?ГО=200301002
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Понад чотири століття імперія Габсбургів
була найбільш ою європейською держ авою
протягом більш як чотири століття...
У цій частині Європи, де національності так
перемішані між собою, важко було досягти зго
ди з приводу того, де повинні пролягати націо
нальні кордони або яка національність має вва
жатися державною більшістю, а яка - меншістю.
Імператор висловився так: «Нехай із цим
розбереться сам диявол». Імперія Габсбургів
віддавала перевагу у виріш енні більшості пи
тань, виходячи із наднаціональних інтересів.
Джон Торквелл, англійський історик
h tt p :/ / h i s . lsep tem b er.ru /artic le .p h p ?
ID=200301002

Настало X X століття... Ми вступаємо в нове
століття спадкоємцями досягнень і слави м и
нулого; ми стали більш зрілим и... Наш дер
ж авний лад з особистої монархії, обмеженої
спадкоємною аристократією , перетворився в
демократичну систему найліберальнішого ти 
п у... І це перетворення відбулося без усяких
болючих порушень традицій минулого... Во
лодіючи такою формою правління, володіючи
великим накопиченим багатством, яке сут
тєво проникло в усе суспільство, володіючи і це найголовніше - народом процвітаючим,
задоволеним, мужнім, розумним, котрий вірить
у свої сили, ми можемо з надією дивитися впе
ред, не боячись бурь та конф ліктів, через я к і,
можливо, нам треба буде пройти.

Росія і Німеччина є представницями консер
вативних традицій у цивілізованому світі, про
тилежного традиціям демократичним, я к і
втілювала Англія і незрівнянно менше Франція.

Зі статті в британській газеті «Тайме»,
1901 р. h ttp ://h is .ls e p te m b e r.ru /
агЬісІе.рЬр? Ш =200301002

Результати виборів у Великій Британії
Консерватори Ліберали Лейбористи Ірландські націоналісти
1900
1906
1910

402
151
273

184
400
275

2
30
40

82
83
82
Подано за: B utler D. and Freem an J . B ritish
P olitical Facts, 1964. - P. 40.

3. Дайте стислу характеристику політичної ситуації в Росії, Великій
Британії, Австро-Угорщині на початку XX ст. Запишіть свої висновки.
(Роботу можна виконати в групах та порівняти її результати.)
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§4. ТАК ЖИЛИ ЛЮДИ
Як працювати з джерелом
У цьому параграфі пропонуємо вам ще
один вид візуальних джерел - це реклама.
З нею ви зустрічаєтеся щ одня. Слід пам ’я та
ти, що реклам у використовую ть я к засіб
привернення уваги покупців, споживачів,
глядачів для популяризації товарів, видо
вищ, послуг. З реклам и мож на багато довіда
тися про суспільство та час, у яком у вона
з ’явилася; галузі виробництва, моду, уподо
бання людей, торговельні зв ’язки і навіть
проблеми у стосунках між людьми.
Є реклама, я к а за допомогою художніх за
собів створює яскравий образ товару, або ж більш інформативна, що містить текст з опи
сом товарів і послуг, подає інформацію про
власника, його адресу тощо.

^АВАЧ^ОЯ

>ЬЗАі>УНГЬ

Ф абрики
ТорговАго Л о м а

Реклама тютюнових
виробів московської
фабрики Н.К. Попова.
Р осійська ім п ер ія,
п очат ок X X ст.

Реклама торговельного
дому Д. Кромського.
У к р а їн а , п очат ок X X ст.

А налізую чи рекламу, слід відповісти на
такі запитання:
1. Який товар чи послуги пропонуються?
2. Яким періодом можна датувати рекламу?
Чому ви так вважаєте?
3. До якої категорії населення належать по
тенційні споживачі? Поясніть свої мірку
вання.
4. Які уявлення формує, на які стереотипи
спирається реклама?
5. Яку інформацію про суспільство можна
отримати з реклами? В чому «історич
ність» даної реклами? Які елементи рек
лами (художні, інформаційні) допомага
ють зробити висновки? Наскільки ці вис
новки відповідають іншим джерелам?
6. Чи звертаєте ви увагу на рекламу? Чому?
Що вас у ній приваблює чи, навпаки, від
штовхує?

Существ, съ 1898 г.

РАЗРЕШЕННАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАЛОГОМЪ

ИОМЙССІІНВ-ЙІСРЕДІШСНІІІ
КОНТОРА

Г
р

і

ш ш л А ш т ш ш г

Шевъ, Ваадкяирсная ул № 49 (вблизи городского театра).
Тедефонъ № 1428,

Реклам а посередницької контори.
У країна, початок X X ст.
П рацевлаш т уванням займ алися комісій
но-посередницькі конт ори. Крім урядової л і
цензії, яка надавала право займ ат ися цим
бізнесом, кожна посередницька контора обов'яз
ково вносила заст аву - на випадок ви н и к н ен 
ня прет ензій до неї. Одна з т а ки х конт ор, яка
належ ала Г. М оронськом у, була єдиною в
К иєві, що м ала спеціальний дозвіл Київського
навчального округу на працевлаш т ування до
м аш ніх учи т елів, гувернант ок та бонн.
Газета по-киевски. - № 28. - 2003.

Исполняетъ вс! порученш.
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ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЛИЦЪ. ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ:
УЧИТЕДЬНИЦЪ, УЧ И ТЕЛЕЙ , ГУ ВЕРН А НТО £ ГЬ,
БОННЪ и ИНООТРАНОКЪ.

КЛИНИЧЕСКОМЪ а РОДИЛЬНОМЪ ОТДЪЛЕЖИ
ПОВИВАЛЬНО-ФЕДЫШЕРСКОЙ ШКОЛЫ

№ ад П. Т. НЕЙШ ТУБЕ
ИМЕЮТСЯ ПО ВСЫГЬ БОЛЪЗНЯИЪ

И 1 ШЕВЫЯ

БШАТНЫЯ

РОЖЕНИЦЫ

Ш И Ш И

РАЗЛИЧНЫЙ СЛУЖАЩИЙ

КРОВАТИ.

Пр 1вмъ врнходящихъ больныхъ ежедневно
съ 10 н. у. ДО 4 Ч. Д.

ПРИНИМАЮТСЯ

ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ, ДНЕМ Ъ и НОЧЬЮ.

ЕЪ НИШ фабрики, ЗОИНЫ, конторы, торговли, я проч.

Кювъ, АндреевокШ СП., 38/4,
противъ церкви Андрея Первозваннаге*

ее

Лекарства приход, бояьнымъ по 25 коп. каждое.

ДОМАШНЕЙ ПРИСЛУГИ

БЪДНЫМЪ БЕЗИЛАТИО.
ПЛАТА отт» 1 р. до 10 р. от. сутки.

Л0М1ЯЦЕН1Е.

вОДЕРЖАНИЕ, Ш Д Ъ , ВРАЧЕБНОЕ НАБЛЮДЕШЕ и ЛЕЧЕН !Е.

Н аем ъ

К вартиръ.

Реклама лікувальних послуг.
Київ, початок X X ст.

1. Після ознайомлення з рекламою 5 8 -6 1 та текстами 6 2 -6 3 , пода
ними нижче, визначіть, які зміни у повсякденному житті відбулися на
початку XX ст. Чим вони були зумовлені?
2. Пригадайте матеріал § 1-2. Н а які з джерел цих параграфів могли
спиратися автори джерел 6 2 - 6 3 для своїх висновків? Аргументуйте.

6 2 І Погляд до сл ід ни ка ______________
У столицях і великих містах звичайним ви
дом транспорту ставали автомобілі, метро та
трамваї. Гасові та газові лампи в будинках і на
вулицях заміню валися електричними. У за
кладах і багатих будинках з ’явилися ліфти,
телефони. Поліпш илося водопостачання.
Чай, кава та інш і продукти, я к і раніш е
були доступні тільки деяким , тепер входили
до повсякденного раціону.

^
л
0

У містах розш ирю валися можливості про
ведення дозвілля. Кінематограф, винайдений
у 1895 р., залучав усе більше глядачів. Д ля
чоловіків у центрі уваги були різноманітні
спортивні зм агання, серед яки х велику попу
лярність здобували футбольні матчі.
Ш видкий індустріальний розвиток висував
підвищ ені вимоги до системи освіти. Промис
ловість, транспорт, сільське господарство
потребували фахівців, здатних управляти но
вою технікою. До початку X X ст. у більшості
європейських країн на зміну загальній почат-
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ковіи освіті прииш ла неповна середня освіта
(ш естирічна, а в д еяк и х к р аїн ах - вось
мирічна). Вона була обов’язковою. В АвстроУгорщині, наприклад, були передбачені ш тра
фи для батьків, чиї діти не відвідували ш колу
без поважних причин.
Цит. за: А лексаш кина Л .Н .
Новейшая история. - С. 14, 17.
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Селянський побут відрізняється патріар
хальністю. Традиції та релігійна мораль рег
ламентували до дрібниць спосіб ж иття людей.
Селянська родина вставала о 4 годині ранку,
і до пізнього вечора в будь-яку пору року день
був наповнений роботою. За столом хазяїн
різав хліб і роздавав усім, першим починав
трапезу. їли, я к правило, з однієї миски, по
черзі наповнюючи лож ки, розмовляти і см ія
тися заборонялося...
Т яж кі умови праці, недостатня матеріальна
забезпеченість позачалися на способі ж иття
меш канців робітничих окраїн. Часто родини
перебували в постійних боргах, особливо важ 
ко було родинам, я к і втратили годувальника.
Нерідко родини робітників тулилися в так зва
них квартирах ліжково-комірчиного типу. Вся
обстановка комірчини - дош ки для постелі,
іноді м атрац, стіл, 2 -3 табуретки, скриня,
декілька кухонних горщ иків.

Родини кваліф ікованих робітників ж или в
трохи інш их умовах: нерідко мали підсобні
господарства (присадибні д іл я н к и , худобу,
косовиці), повноціннішим було харчування,
вечорами лагодили, шили, майстрували, пекли,
читали. Висококваліфіковані робітники випи
сували ж урнали, брали кн и ж ки в заводських
і земських бібліотеках. Поступово робітники
знайомилися із самодіяльним театром, кін е
матографом, осередками пош ирення культури
ставали народні будинки, недільні ш коли.
Відсоток освічених серед робітників був
значно вищ ий, ніж серед селянства. В цілому
культурний рівень трудящ их був низький.
Спосіб ж и ття зам ож них верств багато в
чому визначався можливостями та м атеріаль
ним станом їх представників, однак і в цьому
випадку його становий характер проявлявся
дуже чітко.
Дворянство, наприклад, віддавало перевагу
урочистим прийомам та пиш ним балам. Купе
цтво полюбляло збиратися у своїх клубах і
влаш товувати банкети з різних приводів.
У дворянських родинах великого значення
надавали вихованню дітей. Д ворянська честь
вваж алася однією з головних чеснот. Дворяни
своїх дочок віддавали в приватні пансіони
й інститути ш ляхетних дівчат, для синів к р а
щою вваж алася військова к а р ’єра.
Ж арова Л .Н ., М ишина И.А.
История Отечества. - С. 19-23.
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З розповіді робітника автомобільного
заводу Г. Форда в Дедженхемі

Зі спогадів українського поміщика та
політичного діяча П. Скоропадського

Це найнудніш а робота у світі. Це одна й та
сама справа знову й знову. У ній немає ніяки х
змін, вона нас виснажує. Вона викликає в нас
сильну стомленість. Вона уповільню є наш і
думки. Тут не потрібно дум ати... Ви просто
робите це й робите. Ви це витримуєте заради
грошей. Ось за що нам платять - за те, щоб ми
терпіли нудність цього... Форд бачить вас
скоріш е я к м ехан ізм , н іж лю дину. Вони
стоять над вами постійно. Вони чекаю ть від
вас роботи в кож ну хвилину дня.
Цит. за: А лексаш кина Л.Н .
Новейш ая история. - С. 64.

Коли моєму брату виповнилося 10 років,
а мені було 8, дід (мій дід, Іван М ихайлович
С коропадський - коли ш н ій полтавський
губернський предводитель дворянства) покли
кав нас до кабінету і серйозно заявив, що
погратися ми завж ди встигнемо, а от що нам
потрібно знати, то це, як люди заробляють
собі на хліб, і він нам допоможе про це
дізнатися. Нам оголосили, що будуватимуть
для нас селянську хату і що ми повинні
допомагати робітникам у вільний від уроків
час. До нас приставили дядька Явла, прізвищ е
його забув. Він нас вчив, я к з маленькими

сокирами в руках обтісувати колоди, робити
зарубки тощо. Через місяць хата була вже під
солом’яним дахом; тут, у комірчині, знаходи
лось усе необхідне для селянського господар
ства. Потім нас повели в поле неподалік току
і заявили, що це поле нам дідусь віддав і ми
його повинні підготувати під пш еницю ,
засіяти, а восени, якщ о хліб вродить, то дідусь
урож ай у нас купить. Той ж е Явло почав
навчати нас орати і поганяти биків; через
к іл ька днів і брат, і я - вже подолали основні

труднощі, навчилися вести плуг, щоб не було
«огріхів», і дуже поважно покрикували на
биків «цоб», «цобе».
Потім від руки засівали зоране нами поле.
Надзвичайно переживали, піде дощ чи ні. Дощ
пішов, і ми дуже раділи, коли з ’явилися перші
ряди. Уродив хліб. Ми молотили його ціпами,
а потім урожай звезли волами до дідуся.
Скоропадський Павло. Спогади. К иїв-Ф іладельф ія, 1995. - С. 382-383.

1. Прокоментуйте джерело 64 від імені власника заводу Г. Ф орда та
джерело 65 від імені реальних українських селян. Чи збігаються у цьому
випадку опис та оцінка процесу праці? Про що це свідчить?
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«Традиційна» людина вірить у незмінність
природи, суспільства і не допускає для себе
м ож ливості зм інити їх чи контролю вати
процеси, що відбуваю ться в них. Лю дина
«сучасна» виходить із можливості змін і ві
рить у їхню необхідність і бажаність. Щоб
вбудуватися у світ, яки й змінюється, потрібно
змінювати масштаби; самоутверджуватися не
просто з маленькою локальною групою:
сім ’єю, громадою, кланом, поселенням - а
перш за все з позбавленими індивідуалізова
них рис великими утвореннями: партіям и,
класами, націями.

68
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Індустріалізація зробила з людьми ще одну
дуже болючу хірургічну операцію без наркозу
- вона розділила його з природою...
У новому суспільстві перевагу одержали ті,
кого раніше загальними чутками засуджували,
- індивідуалісти, непокірні родовим кланам,
як і прагнули новизни та волі. Ж ити в цьому не
баченому світі індивідуалізму довелося всім - і
тим, хто хотів цього, і тим, хто від усієї душі за
суджував нові віяння. У цьому світі вже не було
звичного розподілу на старших і молодших; від
тепер усі були «дорослими», «повнолітніми».
Ж уковская И., Ж уковский С. Россия и
Европа от тоталитарных идеологий к
социальным экспериментам, h ttp ://a r c h iv e .
lsep tem b er/ ru /h is /1 9 9 9 /h is 14.htm

Долуцкий И .И ., Ж уравлева В.И.
Всемирная история XX века. - С. 58.
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Особа більше не була лиш е пасивним додат
ком до племені, касти чи клану, а ставала ав
тономним індивідом. Кож ний індивід мав пра
во на власність, мав право купувати товари,
займатися справами, процвітати або голодува
ти відповідно до його або її власних активних
зусиль, з відповідним правом обирати собі
релігію й домагатися особистого щ астя. Одне
слово, індуст-реальність призвела до поняття
індивіда, дуже схожого на атом —такого, що
не зменш ується, не руйнується, а є базовою
часткою суспільства.
Тофлер Елвін. Третя хвиля. К ., 2000. - С . 103.

ill

Люди, я к і здатні своєю діяльністю створити
промислову цивілізацію , у більшій чи меншій
кількості є в кож ній країні, вони ж ивуть усю
ди (часто навіть не підозрюючи про свій по
тенціал). Отже, темпи входження тієї чи тієї
країни в індустріальну цивілізацію залеж ать
від того, в якій мірі держава і, найголовніше,
суспільство надають особистості свободу.
Ж уковская И., Ж уковский С.
Рекомендации учителю, преподающему
курс «Россия и мир в XX веке»
h tt p :/ / h is . lsep tem b er.ru /artic le .p h p ?
ID=200301003
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§ 5. Що такс процеси модернізації

Розділ І. Світ входить у XX століття

ЗО

2. Порівняйте підходи різних авторів (джерела 66~69) до суспільних
змін у країнах світу на зламі XIX—XX ст. та дайте оцінку цим змінам.
3. Укладіть таблицю:
Суспільні зміни на зламі століть

Ставлення
Автор та Зміни у суспільстві,
інформація на які звертає увагу автора до цих
змін
автор
про нього

Ваше
ставлення

4. Прокоментуйте записи у двох останніх стовпчиках таблиці.
5. Як можна назвати процес трансформації суспільства у прогре
сивніше? Як ви думаєте, від чого залежить швидкість цього процесу?

70 [_ Погляд
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Модернізація (загальна схема)
Традиція Епоха соціальної
головний регулятор
Багатофакторний вплив, що
революції (форма
життя суспільства;
постійно змінюється;
переходу; процес
невід’ємність
новий тип людини
перебудови всього
людини від колективу, колективу
(людина «сучасна»);
суспільного організму):
від держави, суспільства від
громадянське суспільство;
політичні революції;
природи; аграрна
індустріальна економіка;
правова держава;
(доіндустріальна) економіка;
панують приватна
промислова революція
панують державна власність і
і акціонерна форми
(промисловий переворот +
різноманітні форми колективної
власності;
індустріалізація);
власності; зрівняльно«рівні стартові можливості»
демократизація;
колективістський розподіл,
членів суспільства при
урбанізація;
престижна поведінка і
необмежених відмінностях
секуляризація;
споживання; психологічна
у способі життя і споживання;
розвиток освіти і засобів
установка: стабільність
глобалізація економіки
комунікації; ріст
та інших сторін життя; мобільність
соціальної напруги,
злочинності, корупції
Х У -Х У И ст.
Традиційний стан

(традиційне суспільство)

XIX с т .----->
Сучасний стан

(«західне» = індустріальне = сучасне суспільство =
капіталізм = розширений порядок людської співпраці)
Подано за: Долуцкий И .И ., Ж уравлева В.И.
Всемирная история XX века. - С. 59.
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Модернізація - перехід до більш високого
укладу господарського ж иття з відповідною
зміною суспільних відносин. М одернізаціями
були переходи від аграрної економіки, де пе
ревагу надавали натуральному господарству,

до промислової, з розвинутими товарно-гро
шовими відносинами; від промислової - до
індустріальної, що характери зується масо
вим, серійним виробництвом , зростанням
зовніш ніх ринків.
Загладин Н.В. Новейшая история
зарубеж ных стран. XX век. М, 2001. - С. 10-15.

6. Які риси модернізації ви можете назвати? Які хронологічні межі мо
дернізації? Як ви думаєте, з чим це пов'язане? Чи всі країни одночас
но ідуть таким шляхом? Чому?
7. М іру входження в процес модернізації називають «ешелонами».
Ознайомтеся з відмінностями країн різних «ешелонів» модернізації.

Погляд до сл ід ни ка

Д ля країн першого ешелону модернізації
було характерн е поступове оволодіння
ін дустріальним типом ви робн иц тва... Ц ей
розвиток відбувався без втручання держ ави,
я к а повинна була насамперед не створювати
перешкод індустріалізації, тобто:
- не утискати підприємницьку діяльність
високими податками;
- не намагатися обмежувати вільний ринок
та конкуренцію захистом цехових і станових
привілеїв;
- не заваж ати вільній торгівлі на зов
ніш ніх ринках.
З часом ліберальна ідеологія стала перева
ж ати в країнах першого еш елону модерні
зації. Зміни соціального та політичного х ар ак 
теру здійсню валися поступово, ш ляхом ре
форм, у міру того, я к суспільство переконува
лося у їх доцільності.
Н а території країн другого ешелону мо
дернізації ще в середні віки створилися най
більш і центри торгівлі і цехового виробництва
(міста Італії, П івнічної Німеччини). Вони за
багатьм а п оказн и кам и випередж али своїх
сусідів (наприкінці XVIII ст. Росія виплавля
ла більше заліза, ніж будь-яка інш а країна
Європи). Але через різні причини ці країни
затрималися на доіндустріальному етапі роз
витку. У результаті вони постали перед вибо
ром: змиритися з втратою позицій на м іж н а
родній арені, стати ринком збуту товарів
індустріальних країн, їхнім аграрно-сировин
ним придатком чи піти ш ляхом прискореної
модернізації, коли передумови для неї ще не
визріли.
К раїни другого ешелону модернізації не
тіл ь к и доган яли ін дустріальні держ ави, а
йш ли власним ш ляхом розвитку.
Н а цьому ш ляху інструментом здійснення
модернізації була держава. У країнах другого
ешелону модернізації велика роль держави
сприяла формуванню особливого ставлення до
неї, особливої ідеології, заснованої на вірі у
всесилля державної влади, у її здатність вирі
ш увати будь-які проблеми. Держ ава сприйма
лася в суспільстві як сила, що втілює і реалізо
вує її інтереси. Ліберальний погляд на держ а
ву я к ін ститут, що обслуговує потреби

суспільства, характерний для країн першого
ешелону модернізації, тут не пош ирився.
В групу третього ешелону модернізації по
трапили цілі континенти.
Більш ість народів країн А зії й А фрики до
їхнього перетворення в колонії і напівколонії
ж ила в умовах феодального чи родоплемінно
го устрою.
Заглалин Н.В. Новейшая история зарубеж 
ных стран. XX век. - С. 10-15.
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...Творення модерних надій слід розгляда
ти як частину’ загальніш ого процесу - посту
пового перетворення аграрного, малограмот
ного і маломобільного суспільства на
індустріальне, освічене і мобільне, з ш ироки
ми політичними правами та економічною сво
бодою для всіх його членів, а не лиш е для
верхівки. Початок цього процесу датують пе
реважно XVI ст. Саме тоді освічені класи по
чинають вж ивати як термін «модерний вік»
(на противагу поняттям «античність» і «се
редньовіччя»), так і слова, похідні від старого
латинського терм іна «паН о» (нація) для
підкреслення своєї залеж ності від спільної мо
ви і спільного історичного досвіду. Цей збіг не
був випадковим, бо як самі модерні процеси
стали поштовхом творення новітніх націй, так
і перемога національного принципу в ор
ганізації суспільства була важливою переду
мовою утвердження новітньої доби. Головни
ми історичними процесами, я к і визначали
специфіку новітніх часів, вважаю ть ви ник
нення і пош ирення модерної демократії, роз
виток індустріалізації та появу двох нових ве
л и к и х суспільних сил - н ац іон алізм у і
соціалізму. Більш ість суспільних процесів,
що відбувалися впродовж останніх п ’яти
століть, тією чи іншою мірою були сумішшю
«модерного і архаїчного». Старі, «домодерні»
сили й ідеї продовжували діяти, виявляю чи
подиву гідну здатність до виж ивання і присто
сування до нових умов, часто-густо н ей т
ралізую чи, ба навіть підпорядковуючи собі
процеси модернізації.
Грицак Я. Нарис історії України:
формування модерної української нації
Х ІХ -Х Х ст. - К., 2000. - Є. 14.
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§ 5. Що таке процеси модернізації
8. Дайте власне визначення модернізації. Які характерні ознаки цьо
го процесу є для вас найбільш важливі? Чому?
9. Проілюструйте найважливіші для вас ознаки модернізації, ви
бравши три-чотири джерела, включаючи візуальні та статистичні
(з § 1~5). Прокоментуйте свій вибір.
10. Н а які ознаки процесів модернізації указує автор джерела 73 ?
Щ о має на увазі Я. Грицак, говорячи про модерну націю?

НІ

Схема

Ешелони модернізації
на початок X X ст.

Сучасне суспільство

к
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1 «рЧ
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революції - модернізації йЬ 9
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Традиційне суспільство 4 о
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XIX ст.
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XVIIXVIII ст.
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Д олуцкий И .И .,
Ж уравлева В .И. Всемирная
история XX века. - С. 69.

11. Назвіть країни, які відносяться до різних ешелонів модернізації.
Розмістіть їх на графіку (джерело 74). Прокоментуйте свій вибір, спи
раючись на джерела.
12. Європейські суспільства наприкінці XIX - на початку XX ст. всту
пили в процес входження модернізації. Доберіть аргументи на ко
ристь ствердження чи заперечення цієї позиції. Використайте для а р 
гументації матеріали про технічні досягнення, соціальні та політичні
зміни, повсякденне життя. Організуйте дискусію.
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§ 6. ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ У МОДЕРНИЙ СВІТ

1. Після вивчення джерел параграфа, що стосуються економічного,
політичного, соціального та повсякденного життя українського
суспільства на початку XX ст., укладіть узагальнюючу таблицю:
Українське суспільство на початку XX ст.

Економіка

Політична
ситуація

Повсякденне
життя

Основні
тенденції
2. Після аналізу стану українського суспільства на початку XX ст.
розмістіть Україну на графіку ешелонів модернізації (джерело 74,
§ 5), аргументуючи свою точку зору.
3. Складіть невелику статтю (1 0 0 -1 5 0 слів) «Україна входить у мо
дерний світ», вказуючи на прояви тих чи інших ознак модернізації.
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6.1. Економіка України і модернізаційні процеси

З а га л ьн и й ви гл яд О лександрівського заводу
Б р ян сько го товари ства. К а т е р и н о сла в, 1903 р .

Погляд очевидця

Про залежність від іноземного
капіталу
Трамвай і конка - найвигідніше і найприбутковіше комерційне підприємство. Ось чому іно
земні капіталісти, як хиж і ворони, зграями
налітають на кожне місто, де тільки постає пи
тання про прокладання конки чи трамвая...
І начебто схоже на те, що прийшли чужоземці
в Харків, завоювали його, обклали обивателів

Міст через р. Л уган ь.
У к р а їн а , почат ок X X ст.

50-копійковою даниною і щороку відвозять цю
данину за свій кордон. Бельгійці радісно підра
ховуватимуть прибуток... а місто, як і колись,
буде без бруківок, без світла, без благоустрою.
Міська дума змушена буде збільшувати податки
в той час, коли поруч під боком місто має такі
золоті розсипи, як трамвайна справа... Проте на
цих золотих розсипах господарюватиме не
місто, а чужоземне бельгійське суспільство.
Высогин Д. Бельгийские кандалы . Харьков, 1908. - С. 3.

М о в о ю цифр
Частка України у промисловому
виробництві Російської імперії

Подано за: Субтельний О.
Україна. Історія. - К.:
Либідь, 1995. - С. 127.

Г а з е т н е повідомлення

Газета «Ранок Росії» ( 1 9 0 7 р .)
Ні для кого не було таємницею, що в залізо
робній промисловості влада «Продамету» м ай
ж е безм еж на. П ереф разувавш и слова Людовіка XIV, вона з гордістю може сказати:
«М еталургія - це я». П оклавш и в основу своєї

діяльності ясно й виразно сформульований
принцип, що не залізо існує для спож ивача, а
споживач існує для заліза, «Продамет» з най
перших кроків свого існування ріш уче повела
лінію в чітко зазначеном у н ап р ям к у і
продовжує благополучно вести її в наш час.
Цит. за: К ругляк Б .А. Внутренняя
торговля в России в конце Х ІХ -Х Х вв. Самара, 1992. - С. 44.
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Р И К І Ш Е ЩЕШ
В ъ

м о с к в ъ ,

ЕКАТЕГІ Ї Ї ОШ КЖОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ц е н т р а л ь н ій с т а н ц ія д н я оєв1»ш еш я г о р о д а Е к а т ер и н о єл а в а , ф а б р и ч н а я у л и и а .

------------ — ---------------------

дветошш ї ї с ш д а

и и е

Л иш и. Эдопрм. я ш ш . В ар о вм ат Катары. Яртмы* яавгол. £мпш на •:
«амвш. П р и й м и . ДОцш. йригіура асакага рада ■ «роч. ЩрюамвжнзЕГ*
д а эреприесжаи есвїаіеша ш передай» е д а . вюгушудавры. Т в яе* ю ы .

1. Проаналізуйте це
рекламне оголошення
з метою отримання
якомога ширшої
інформації про профіль
підприємства та продук
цію, яку воно випускає,
про власника
підприємства та його
місцезнаходження.
2. Про який рівень еконо
мічного розвитку говорить
реклама саме такої про
дукції?

І-

X

ч
ч
2

Злеітричеосїе ребенку £раны и насосы. Зреітровозьі в проч. Устройстве
электрическаго освЪщешя горояовъ. заводовъ и проч. Устройство переда
чи сипы на разетовше, устройство трамваевъ.
Правленіе к Заводь» Общества въ Москві, К**«^ К<ш«кю» Вмг,т<
і«
„И А Г Н И Т Ъ »

Р ек л ам н е оголош ення
К атеринославського
відд ілен н я Ц ентральн ого
електричн ого товариства.

Україна, початок X X ст.
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Юзовка. Новомартенівські печі.
Донбас, початок X X ст.

Плетіння корзин.
П олт авщ ина, початок X X ст.

Погляд очевидця

Із розповіді солдата, що побував
у Пруссії
Хто бачив побут німецьких і чеських ко
лоністів, наприклад на Волині, той знає, щ о...
і на 7 гектарах можна добре ж и ти ...
Волинські селяни, наслідуючи німців та
чехів, давно почали переселятися на хутори.
І, обживаю чись там, ставали подібними до
дрібних пом іщ иків на д іл ян к ах приблизно
у 7 десятин*.
Із кн.: Н еизвестная Россия.
XX век. - М., 1992. - С. 335-336.

Селяни біля віялки. Україна, початок X X ст.

тільки в *% ПР0Д1Є КОРАБЕЛЬНІ КАРТИ І ДАЄ ІНФОРМАЦІЇ

До Америки Ге? в 6 днях
Канади

С ЇР Е Ц Ь К И Й ІС ™

нанбезлечнїйше, найвигіднїйше най
дешевше екслресовими і поспішно- Французька ЛІНІЯ. Бюро ЙОДОрОЖИ,
почтовими кораблями.
або
На кораблях дуже добрий вікт.
.
Що дня до обіду і вечері даром
Львів
Чернівці
вино. — Послуга дуже чемна.
ул. Г&родецьна 97
уд. Квхановського і.

5%
І товариство .П іи с м іт . *3 |0

Жадайте тільки туток і паяерцїв з маркою: ГІД О В І Ш ІД СОЮЗННЙ

„П Р О С Ь В І Т А
Кайлунший папір сгжоетський

“

В и у Львів, р;а .а . 1 Ж
«а жалзнсдароэд'юплатно.

2 і! С1
яа

2 }?%

Реклама агентства з морських подорожей
до Америки та Канади з часопису
«Ілюстрована Україна».
Львів, 1901 р .
* 1 десятина дорівнює 1,0925 гектара.

Погляд очевидця________________

Зі спогадів про передвоєнні часи
Мої батьки були малоземельними. Хліба
нам вистачало, але вже на взуття чи убрання
треба було заробляти, де попадало. Перед
війною 1914 р. мої рідні постійно виїж дж али на
сезонні роботи до Німеччини. З захопленням
слухав я оповідання про ж иття іншого народу.
Та найбільше вбилось мені в голову оповідання
про взірцеві порядки у німецьких господарів...
Батько вживав дуже мало алкоголю, але ба
гато курив. Був віруючою людиною, та до
церкви ходив мало. Від нас, дітей, вимагав
дисципліни і порядку. Через його ставлення
до виховання дітей, м іж батьком і мамою час
то виринали суперечки. Мама дорікала татові
за гостру дисципліну. Він був найстарш ий у

своїй родині. У нього було ще двоє братів М атвій і Семен, а також дві сестри - М аланка
і Зоська. Н аціональні почуття, я к на той час,
були в нього дуже патріотичні.
К упляк Д. Спогади нерозстріляного. Торонто-Н ью -Й орк, 1991. - С. 1 8 -1 9 .

8 7 [_ Погляд д о с л і д н и к а

__________

Діяльність агентств по вербовці за океан...
із початком століття набула ш ироких масш 
табів. Будь-який агент, що завербував сім ’ю
до Канади, одержував п ’ять доларів за чо
ловіка й по два долари за кожного члена сім ’ї.
Jackson R. and Jackson P. Canadian
G overnm ent in T ransition. - O ntario,
1999. - P. 306.

М о в о ю цифр_________ __ _______ _
Порівняльна характеристика стану
зерновиробництва

Франція

Урожай пшениці
Один сільський
На 100 гектарів
посівної площі
з 1 га в середньому житель виробляє
сільських жителів за 1908-1912 pp. пшениці (в тоннах)
84
1,4
1,7

Німеччина

107

2,2

2,0

Англія

79

2,4

3,0

Україна

109

1,6

0,8

Скоропадський П.
Спогади. - С. 428.

6.2. Українці і політика на початку XX ст.
39

І О ф іц і й н и й д о к у м е н т ____________

Законопроект про навчання
українською мовою (витяг)
В марті 1908 р. 37 депутатів Державної (Государственної) Думи подали такий законопроект:
1) Щоб по тих сторонах, де живе українсь
к и й народ, в народних ш колах учено у к 
раїнською мовою...
5) Руської мови щоб учили обов’язково;
6) К ниж ки до учення щоб були приладж ені
до розуміння дітей українських і до потреб та
мошнього ж иття.
...П ри теперіш ній науці, коли на У країні
вчать по ш колах російською мовою, темнота

розвелася по У країні страш енна. М іж народом
українським у двоє менше грамотних, ніж
м іж народом великоруським ; в деяких гу
берніях українських м іж українцям и ледве
знайдеться один грамотний на десять душ ...
Так підупав український народ, такий здат
ний, способний з природи своєї, що колись д а
леко вище своєю освітою стояв від народу ве
ликоруського (московського), та дивував сто
ронніх лю дей своєю освітою й охотою до
кн и ж ки та науки.
Грушевський М.С. Про українську
мову і українську ш колу. Київ, 1991. - С . 246.
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Погляд очевидця________________

На студентському вічі у Львові
( 1 4 липня 1 9 0 0 р .)

Версія про походження українства

Залиш ається одне - створити свій власний
державний організм, свою власну незалеж ну
самостійну У країнську національну держ аву в
етнографічних границях по всій території, за
селеній українським народом... Тільки в такій
держ аві, тільки в самостійній У країні зможе
відповідно заж ити наш а н ац ія... Через кордон
подають собі руки українці з обох боків Збру
ча. Понад багнети, що стереж уть границі,
підноситься велика ідея, залучаю чи всі щирі
серця У країни.
Л. Цегельський*. Цит. за: Історія
У країни. - 2002. - № 41. - С. 5.

О ф іц і й н и й д о к у м е н т ____________
Додаток до подання
до Департаменту поліції
(З листопада 1912 р.)

У країнський рух, виникнувш и я к відома
культурна течія... неминуче в кінці кінців на
буває політичного забарвлення і стає в опо
зицію до існуючого ладу. Наочним доказом
викладеного може служ ити факт самостійного
виступу українців під час виборів до IV Дер
жавної Думи я к у Х аркові, так, певно, й по
всюдно на Півдні Росії; висунута українцям и
платформа - ряд вимог, спрямованих у кінце
вому підсумку до повного культурного і еко
номічного відокремлення від Росії українсь
ких губерній і політичної їх автономії.
Н ачальник Харківського ГЖУ
генерал Риковський.
Лавров Ю.П. Виникнення і діяльність у к 
раїнських політичних партій (кінець XIX початок XX ст.) / / Історія У країни. 1999. - № 2 2 . - С . 56.

Австро-німецьке походження легенди про
існування особливого українського народу не
підлягає сумніву... План створення Украйни
підготовлювався у Відні та Берліні давно;
методи збудж ення ш тучного сепаратизм у
були розроблені в Галичині...
Українофіли починають називати населення
«українсько-руським», а з 1907 свій партійний
клуб називають просто «українським». П артія
відрізняється дикою нетерпимістю до всіх, хто
вважає себе руськими, тобто, по суті, до всього
населення... Зародж ується дум ка про само
стійну Украйну з престолом у Києві...
К нязь А. Волконский.** Историческая
правда и украиноф ильская пропаганда. Турин, 1920. - С. 386-38 7 .

О ф іц ій н и й д о к у м е н т ____________
З промови М. Міхновського
«Самостійна Україна»

Н ехай наш а історія сумна і невідрадна, не
хай ми некультурні, нехай наш і маси темні,
подурені, ми все ж існуємо і хочемо далі існу
вати. І не тільки існувати я к ж иві істоти, ми
хочемо ж ити я к люди, я к громадяни, я к чле
ни вільної нації. Нас багато - цілих ЗО м ільйо
нів. Нам належ ить будуччина...
Ми існуємо, ми відчуваємо своє існування
і своє індивідуальне національне «Я». Н аш а
нація у своєму історичному процесі часто була
несолідарна поміж окремими своїми частина
ми, але нині увесь цвіт української нації, по
всіх частинах У країни живе однією думкою,
однією мрією, однією нацією: «Одна, єдина,
нероздільна, вільна, самостійна У країна від
Карпатів аж по К авказ»... Я к не можна спини
ти річку, що, зламавш и кригу навесні, бурх
ливо несеться до моря, так не можна спинити
нації, що, прокинувш ись до ж иття, ламає свої
кайдани.
М іхновський М.І. Самостійна У країна. К.: Діокор, 2002. - С. 41-4 2 .

*
Ц егельський Льонгин (1875-1950) - український громадсько-політичний діяч; 1918-1919 рр. член
уряду ЗУНР.
** В олконський А. - представник російської аристократії, проявив себе як великоросійський шовініст
та українофоб.
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6.3. Соціальні стосунки і повсякденне життя
94 Г Поштові листівки початку XX ст.
«Типи малоросів»

1. Щ о зображ ено на листівках? Кому вони адресовані?
2. Які стереотипи формують та на які спираються подані листівки?
Чому саме на такі? Зверніть увагу на назву.

1}

М о в о ю цифр

Ц іни взагалі залиш ались низькими: калач
у 70-ті роки - 3 коп., хліб ж итній - 4,5 коп.,
пиріг - к о п ій к а, м иска борщу - півтори
копійки, галуш ок - 5 коп., порція печені або
душ енини - 15 коп., ковбаса м ’ясна - від 15
до ЗО коп., в ’я зк а грибів - 15 коп., судак 20 коп., короп свіж ий - 50 к о п .-ік р б . Неве
ли кі були і заробітки. Гончар, наприклад, у
кінці століття заробляв по ЗО коп., швець 5 0 -9 0 коп. на день, заробітна плата в промис
ловості була приблизно на цьому ж рівні (се
редня місячна в Росії для більшості робітників
на початку X X ст. - близько 20 крб).
Попович М. Нарис історії
культури У країни. - С. 421.

96 [-

Погляд очевидця

Ой, Канадо, Канадочко,
Я ка ж ти зрадлива,
Не одного чоловіка
З торбою пустила.
Нема там і дня такого,
Щоби що не сталось,
Тому побив уголь плечі,
Того поламало...
Ой, Канадо, Канадочко,
Я ка ж ти зрадлива,
Не одного чоловіка
З ж інкой розлучила.
Із кн.: Рибалка І.К . Історія України.
Ч. 2. - Х арків: Основа, 1997. - С. 395-396.
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§ 6. Входження України у модерний світ
М о в о ю цифр

За даними перепису 1900 р., з усієї к іл ь 
кості українців* власне землеробів було 94
відсотки, робітників - 1,4 відсотка, службовців-українців взагалі майж е не було (0,5
відсотка). До Львова стікається українська
людність, але співвіднош ення м іж різними
національними групами залиш ається майж е
незмінним: трохи більше половини поляків

(53 відсотки в 1869 р., 17 відсотків у 1890 р.,
19 відсотків у 1910 р.).
Місто Львів у середині століття налічувало
70 тис. меш канців, у кінці століття - 160 ти
сяч. Л ьвів зал и ш ається одним з найзначніш их міст імперії - п ’ятим за чисельністю
після В ідня, Б удапеш та, П раги і Трієста.
Впродовж другої половини століття Львів стає
великим залізничним вузлом.
Попович М. Нарис історії
культури України. - С. 428.

Селяни полуднують у полі.
Україна, початок X X ст.
Погляд дос лі дн ик а

Н а початку минулого століття в Києві було
не менш е сотні ресторанів. К ращ і «ресто
рації» - при перш окласних готелях: «ГрандОтель» на Х рещ атику, «Континенталь» на су
часній вулиці Городецького (тепер це при
міщ ення консерваторії) і «Європейська» на
Європейській площ і (на цьому місці тепер У к
раїнський дім). У ресторанах такого класу за
обід по табльдоті (у сучасній термінології комплексний обід, чи бізнес-ланч) із 5 блюд
платили 1 руб. За ці ж гроші на Бессарабці
можна, звичайно, купити цілого гусака. Про
те навіть середній чиновник, що одержує на
місяць 8 0 -1 0 0 рублів, заплатити рубль за обід
в одному з кращ их ресторанів може собі дозво
лити, не кож ний, звичайно, день...
Ресторани другого розряду, іноді не менш
р о зк іш н і, н іж перш окласні, від р ізн яли ся
* М ається на увазі Галичина.

більш ою дем ократичністю , обід із 4 блюд
кош тував від 60 до 75 коп.
Недорогі заклади, я к і були доступні майже
кож ном у к и ян и н у , становили приблизно
половину всіх ресторанів міста. Там за обід із
двох блюд «відстьогували» 40 коп., із трьох 5 0 -6 0 коп.
«Рубльовий» обід, скаж ім о, в ресторані
готелю «Європейський», який славився росій
ською та французькою кухнями, був таким:
1. Суп марілуіз (суп-пюре із дичини).
Консоме легюм (міцний прозорий бульйон з
овочами). П иріж ки різні.
2. Стерлядь по-російськи.
3. Сідло дикої кози із крокеткам и (гарнір).
Соус Поврат.
4. Печеня пул ярди (пулярда - назва птаха)
та куропатки, салат.
5. Сир баварський.
Газета по-киевски. - № 11. - 2003.
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Погляд очевидця

У побуті всі селяни - і багаті, й середні, й
бідні - нічим не відрізнялися поміж собою.
Носили однаковий приблизно одяг, майже од
наково харчувались, у хатах теж було однако
во обставлено за невеликими змінами. Всі р а
зом ходили до церкви, разом сходилися на
сільські збори і виріш ували громадські спра
ви. Були всі, незалежно від матеріального ста
ну, один до одного ввічливі, привітні. Мо
лодші поважали старш их.
Із матеріалів етнографічної експедиції
Запорізького державного
університету, 2002 р.
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З доповідної записки члена Львівської
комісії цензорів Юзефа Билині Холодецького «Кілька зауважень про
кінотеатри» ( 1 9 1 0 р .)

Ш видкий, блискавичний поступ у технічно
му спорядженні кінематографічних фільмів
поєднується з цілою плеядою фантастичних по
мислів у напрямі створення можливих і немож
ливих сценічних ситуацій, і от уже кінотеатри
грають без перерви на нервах мільйонів ж а
дібних до вражень глядачів... легко поширю
ють деморалізацію та гнилизну і нерідко штов
хають суспільство до глибокого занепаду...
Виправлення зла вимагає радикальних за
собів, і належало б, на нашу думку:
1) Категорично заборонити крайовим фаб
рикам фільмів порушувати теми всякого роду
злочинних дій, теми спекуляцій почуттями
моральності і пристойності, теми бою биків,

Р еклам а м агазину ю велірних виробів у
Києві. П очат ок X X ст.
Якщ о вітер у киш енях свистить, а все одно
хочеться «гарно виглядати», у т аких випадках
у 1910 р. йшли на Хрещ ат ик, у готель «Савой».
Там на першому поверсі був розм іщ ений
справжній французький м агазин М . Буржа.
Вірніше, магазин - справжній, а от перли та
каблучки в ньому - несправжні. Все, що було на
вітрині. - це імітація. Проте яка імітація! Н е
відрізниш ... А вт ім, ніякого ш ахрайст ва:
реклама чесно попереджає, що магазин торгує
підробками, зате все дешеве та доступне.
Газета по-киевски. - № 27. - 2003.

дрочення звірів та ін ш і, що притупляю ть
делікатні почуття лю дяності...
3) Підтримувати виробництво фільмів на
теми ш ляхетних сторін людського ж иття і
суспільних відносин, на наукові теми, такі як:
пейзаж і, подорожі, ж иття звірів, дослідження
природи, промисловість, торгівля і т. п.
4) У випадках, коли неминучим є впровад
ж ення до акцій злочину або інш ої немораль
ної дії, не дозволяти, щоб ці злочини та дії
відбувалися на очах у глядачів.
Не допускати, щоб злочинці і бандити про
дукувалися способами вламування, відм икан
ня зам ків, щоб на сцені не мордували, не ду
ш или мотузками, не топили і т. д.; все це по
винно діятись за кулісам и...
Л ьвівський державний історичний архів. Ф. 82. - Оп. 1. - Спр. 19. - А рк. 9, 18-19.

103 j- Погляд

дос лі дн ик а

Громада мала велику владу на селі, вона
могла втручатися у особисті справи сельчан,
підтримувала традиції самоврядування, я к і
навіть суперечили законам імперії, наприк
лад, могла не визнати присланого старосту або
свящ еника і обрати свого, на цьому ґрунті
нерідко бували конф лікти з державними і цер
ковними властями. Але в спадкову власність
громада не втручалась. Селянська філософія
опиралась на п ереконан ня, що право на
власність тримається на праці, вкладеній в
землю ...
Х лопці з українських сіл іш ли на заробітки
в місто, в нові промислові райони, на вугільні
ш ахти Донбасу, щоб заробити грошей і повер
нутися додому...
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§ 6. Входження України у модерний світ

Місто лякало, і селяни, я к правило, трим а
лись громади до останнього, а якщ о ви їж дж а
ли, то прагнули осісти на нових зем лях стари
ми українським и селами, і лиш е в крайніх ви
падках переселялись до робітничих селищ на
зовсім.
Попович М.В. Нарис історії культури
України. - С. 420, 422.

104 І Погляд очевидця

Перше, що переносять українці на сибірський
ґрунт, це почитания місцевих з України святих.
Схороняють мову й звичаї жінки та діти, які
ніколи не виходять з українського оточення...
Полнер Т. Ф акты , цифры, наблюдения. СПб., 1909. - С. 79-80.

105 1 Св ідчення у ч а с н и к а подій______

Моя перша подорож до міста
Розповідь гуцулки* М арічки
Якось ми заїхали на станцію. Я гадала, що
вже на місци, а учитїль каже, що ше далеко. А я

ше ніколи не їхала таи ни знала, єка то колія ні
нїчо. Ж дали богато. Ш кода, що так квапили си.
...Там учитїль читав казету, а другу лиш ив
на столї. Я у зела й собі, перезираю та шос по
читую. Ше якіс люди були там, шо ж дали на
колїю, от як Єсінцкі из-за гори. Дивєт си та
каж ет їден другому: «Шо вере ця дївчиниш ье
диви си у казеті. Аби вона вміла чітати така
мала? А ви старі та не вмієте». Венгер каж ет:
«Ни траба». Так диве си на мене. Другий к а 
жет: «А чуй! Бігме чітаєт».
Ждемо. Аж приїхало таких возив, возиві. А
дим идет з передньої машини. Людий багато и
всї бігом у вози сїдати. Учитель казав мині йти,
бо я ни знала, єк тото. Так бояла си, але як сїла,
то вже бих хотіла в одно цим їхати. Так сидит
си єк у хаті. И тепло, и лавки. Идет колїсцема
маш ина а так дуже фушкотит. Вулиці такі, шо
боками стежки, а посередині вулиця. С тежка
ми идут люди, а ввулицев фіри. Стежками у
вечір світла горє, а в нас такого нима. Лише хо
ди вулицєма! То ни своє село, і люди чужі.
Часопис «Ілюстрована У країна». - Львів,
1 9 1 3 .- М 2. - С . 10-11.

1. Щ о вразило дівчинку під час подорожі до міста?
2. Щ о привертає вашу увагу в цій розповіді?
3. Поверніться до фото 1 §1. Порівняйте ці два джерела.
Дайте їм спільну назву. Прокоментуйте.

jvty

* Подано із збереженням мови першоджерела.
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Акт злуки
УНР і ЗУНР.
Україна
в громадянській війні

Розділ II. Доба війни і революцій

46

Частина 1. СВІТОВА ВІЙНА
§ 7. У ВИРІ ІМПЕРСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ
7.1. Є вр о па

О Петроград

Гельсінгфорс

о
Стокгольм

Таллінн
Нижній Новгород
Москва

О

(ШііШ
шміГАИодо

Копенгаген

Гамбург
Лондон

©

Данциг

Амстердам

©^

Курськ

<^>

Київ О

Царицин

^Люксембургу
Катеринослав о

Ростов

Мюнхен
Берн

Будапешт
Катеринодар
Т Р А Н С ІЛ Ь В А Н ІЯ

Венеція б

\

^ОСНІ*
Сараєво

Марсель

Тразбон
©Соф ія

о. Корсика
Рим©

4°

*

ЦетинеЬ$

*

Стамбул

©

Дуррес(

О
ОСМАНСЬКА

о. Сардинія

ОІЗМІР

Алжир

Е

\

Анкара

І М

п

є

р

*****

/

___„І----

о.Сицилія

(Ф р .)
о. Мальта
Т у н і с

(Ф р.)

(Брит.)

о. Кіпр

оДамаск

(Брит.)

Перша світова війна
Територіальні зазіхання держав перед війною:
Німеччини
|Австро-Угорщини
Італії

Щ франції
І Болгарії

Н ІМ ЕЧ Ч И Н А
@>[?ШлЩ[]£]
Д А Н ІЯ

|Сербії
»

Румунії

Росії

Німеччина та її союзники

Лінії фронтів:
у 1914 р.

Країни Антанти та їхні союзники

наприкінці 1915 р.

Нейтральні держави

наприкінці 1916 р.

Головні напрямки дій військ:

наприкінці 1917 р.

Німеччини та її союзників
Країн Антанти та їхніх союзників

на момент укладення
перемир’я 1918 р.

1. Ознайомтеся з наведеними документами та розподіліть їх на дві
великі групи. За якими критеріями їх можна розподіляти? Який з них
може бути найсуттєвішим? Поясніть свій вибір.
2. Використавши документи параграфа, заповніть таблицю
«Цілі провідних країн Європи напередодні Першої світової війни»

Країна

Цілі країни Цілі, спільні для військовоу війні
політичних блоків

Англія
Франція
Росія
Німеччина
Австро-Угорщина
Італія

9

—о

Якої інформації не вистачає, щоб таблиця була заповнена?
Відшукайте цю інформацію в інших джерелах інформації (підручники,
довідники, енциклопедії) і завершіть таблицю.

1 1Погляд с у ч а с н и к а
1
і Доповідь царю, яку склали МЗС

і Морське міністерство Росії «Про
ціль вітчизни на найближчі роки»
Безперечно, аж до остаточного виріш ення
завдання твердо приймається для всіх дипло
матичних зусиль Росії така політична ціль:
у найближ чі роки - 1918-1919 - заволодіти
Босфором і Дарданеллами.
Долуцкий И .И ., Ж уравлева В.И.
Всемирная история XX века. - С. 199.

і}

них спостерігачів вваж ав, що все простіше:
російська казна знову зазнає труднощів.
Долуцкий И .И ., Ж уравлева В.И.
Всемирная история XX века. - С. 202.

її

Із висловлювань президента Франції
Р. Пуанкаре*
Я не бачив у свого покоління інш ої мети
у ж итті, ніж надію повернути наш і втрачені
провінції.
Цит. за: Долуцкий И .И ., Ж уравлева В.И.
Всемирная история XX века. - С. 199.

Погляд дос л ід н и к а

У літку 1898 р. російський імператор М ико
ла II вперше в історії людства звернувся до
урядів усього світу з пропозицією «покласти
край безперервним озброєнням і знайти засоби,
як і запобігали б нещастю, що загрожує усьому
світові».
А нглія помітила в цьому «німецькі підсту
пи». Вільгельм II** зневаж ливо висловився:
«Гуманітарний дурман довів Н ікі до цього
неймовірного кроку». А багато хто з політич

Погляд с у ч а с н и к а

і}

Погляд с у ч а с н и к а

Член німецького генерального штабу
Ф. фон Бернгарді

Неможливо, щоб Німеччина і Ф ранція змог
ли коли-небудь домовитися стосовно своїх
проблем. Францію необхідно зовсім розтрощи
ти. Вона повинна бути знищ ена раз і назавж ди
як велика держава.
Цит. за: Такман Б. Августовские пуш ки. М., 1972. - С . 72-73.

3. Як сучасники поставилися до ініціативи російського царя? Чи могла
ця ініціатива мати іншу оцінку? Аргументуйте.

9

*
П уанкаре Р. (1860-1934) - президент Ф ранції (1913-1920), прем’єр-міністр (1912-1913, 1922-1924,
1926-1929).
** Вільгельм I I (1859-1941) - останній німецький імператор (1888-1918); його імперіалістична
політика стала однією з причин Першої світової війни.
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Картина російського художника
«Согласие» 1914 р., присвячена
англо-франко-російському союзу —
Антанті
Текст під картиною (мовою оригіналу):
Ф РАНЦІЯ
ЛЮБОВЬ въ ней чистая горитъ
К ъ земле родимой и народу. Объята ею, - отразитъ
Она тяж елую невзгоду...
РОССІЯ
Въ ней В"ЁРА глубока; тревогой
Не поколеблема ничуть;
Святая Русь во имя Бога
Свершаетъ свой победны й путь...
АНГЛІЯ
НАДЕЖ ДА въ ней всегда ж иветъ
На мощь, величіе Россіи
Съ ЛЮБОВЬЮ, В'ЁРОЮ идетъ
Она на бой и ихъ зоветъ
Сломить надменныя стихіи...
Передъ грозой враждебныхъ силъ
Въ дни тяж кой скорби, испьітаній Святой союзъ ихъ въ пол’Ь брани
Самъ Богъ съ небесъ благословилъ.

Карта Європи 1914 р.
Німецька карикатура

KARTE VON EUROPA IM JAHRE 1914
von W. T r« # r

9о
4. Визначте жанр візуальних
джерел 5 та 6. Щ о в них
спільного, а що відмінного?
Які художні засоби
використані? На кого були
розраховані такі
зображення? Яку роль, на
вашу думку, вони мали
відігравати?

її

О ф іц і й н и й д о к у м е н т
Із таємної доповіді міністра
закордонних справ Росії про мету
Антанти (14 вересня 1914 р.)

1. Головна мета союзників - зламати мо
гутність Н імеччини і її претензії на військове
та політичне панування...
2. Територіальні зміни повинні визначатися
принципом національностей.
3. Росія приєднує до себе ниж ню течію
Н ім ану і східну частину Г аличини, а до
Ц арства П ольського вона приєднує Східну
Познань, Сілезію і західну частину Галичини.
4. Ф ранц ія повертає назад Е льзас-Л ота
рингію, долучаючи до неї яку захоче частину
рейнської Пруссії та П алатинату.
5. Бельгія суттєво розширює свою територію.
6. Ш лезвіґ-Гольш тайн повертається Данії.
9. Сербія приєднує до себе Боснію та Герце
говину, Далмацію і Північну Албанію.
11. Греція приєднує до себе південь Алба
нії, за винятком Валлони, я к а відійде до Італії.
12. А нглія, Ф ранція та Японія розділять
м іж собою німецькі колонії...
13. Німеччина і Австрія заплатять військову
контрибуцію.
Х рестоматия по новой истории. М ., 1 9 5 3 . - С . 5 0 5 - 5 0 6 .

ЛІ

О ф іц ій ни й д о к у м е н т
Із таємної «доповідної записки
професорів» канцлеру Німеччини
про мету війни 1914 р.

Щоб забезпечити «тривалий м ир», н е
обхідно: а) у Ф ранції значно зміцнити наш
західний кордон від Бельфору до моря. Треба
завоювати частину північно-західного ф ран
цузького берега каналу, щоб мати стратегічні
гарантії проти нападу А нглії і отримати спри
ятливий вихід до океану. Ф ранція повинна
сплатити величезну суму у вигляді військової
контрибуції. Нам не слід також забувати, що
Ф ранція має порівняно великі колонії... б) ут
римання Бельгії народ вваж ає справою честі,
що не підлягає обговоренню... в) на кордоні
з Росією треба створити з російських земель
прикордонний пояс, доступний н ім ец ькій
сільськогосподарській колонізації. Проте ми
не зупинимось перед тим, щоб вказати на
російські остзейські провінції... г) оскільки
ця війна є війною А нглії проти впливу Н імеч
чини на світовому ринку, на морі і в заокеан
ських країнах, необхідно добитися повернення
на світовий ринок і забезпечити собі морські
ш ляхи. Контрибуції повинні бути таким и ,
щоб вони покривали країні її військові витра
ти. .. й давали б мож ливість відновити і розш и
рити нашу військову могутність.
Хрестоматия по новой истории. С. 505-506.

9

5. Порівняйте документи 7 та 8. Чому обидва документи є
«таємними»? Як вони співвідносяться з джерелами 5 та 6 ?

а

М о в о ю цифр

Воєнні видатки в 1913 р.
Показники

На душу населення
воєнних видатків
Загальні воєнні видатки,
млрд марок
Частка воєнних видатків
у бюджеті, %

Франція Англія Німеччина

Росія

100

82

72

32

1,64

1,54

2,0

1,84

38

33

50

40

6. Проаналізуйте статистику. Які висновки ви зробили? Як спів
відносяться дані таблиці з іншими джерелами цього параграф а?

4*

Складено за: История Ф ранции. М., 1973. - Т. 2. - С. 552; История
Первой мировой войны. - М.,
1 9 7 5 .- Т . 1 . - С . 68.

9
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7.2. Україна

9

Ні

1. Проаналізувавши документи параграфа, укладіть таблицю
довільної форми «Українські землі в планах воюючих сторін».
Зверніть увагу на особливості регіональних зазіхань тих чи інших
держав, далекосяжність планів щодо українських земель. У ре
алізації чиїх планів були намагання використати український чинник?
2. Яким чином, на вашу думку, українські політики могли використати
плани воюючих сторін у реалізації власних позицій стосовно
політичного самовизначення України?
Запишіть свої міркування.

О ф іц ій н и й д о к у м е н т

З таємних документів німецького
генерального штабу (1 грудня 1915 р.)

Кожен, хто в дійсності знає і розуміє гео
графічне та економічне положення, в якім
знаходиться Росія, є свідомий того ф акту, що
В елика Р осія може існувати тіл ьки через
посідання багатої У країни. Якщ о ми зуміємо
змінити стан У країни на незалежну державу
і утримати незалеж ну У країну при ж итті, то
з певністю дамо смертельний удар Великій
Росії. Тому У країну слід вваж ати серцем Ве
ликої Росії. В опінії всіх експертів, це посідання
У країни робить Росію великою європейською
потугою. У країна, відділена від Росії, ство
рить мур між властивою Росією, Центральними
державами та Б алканам и, закриваю чи доступ
Росії до Чорного моря.
Цит. за: Грицак Я. Нарис історії
У країни... - С. 103.

ЛІ

Погляд д ос лі дн ик а

На австрійському фронті російська армія
м ала сперш у блискучі успіхи. А встрійці
відступали. З вересня (21 серпня ст. ст.)
російські війська вступили до Львова. Верхов
ний головнокомандувач, великий князь Ми
кола М иколайович, видав маніфест, в якому
висловлював радість, що «російський народ
об’єднався» і що «завершено діло Івана К али
ти»*. Н овопризначений генерал-губернатор
Галичини, граф О. Бобринський, відразу по
чав проводити на практиці ці думки. Він гово
рив, що Галичина і Л ем ківщ ина - споконвіч

на корінна частина єдиної великої Русі, увесь
устрій має бути заснований на російських на
чалах. Зазначав, що запроваджуватиме тут
російську мову, закон та устрій.
Дорошенко Д. Історія України.
Доба Центральної Ради. - Ужгород,
1932. - Т . 1. - С . 6.

лі

Погляд до сл ід н и ка

Перед початком війни Міністерство закор
донних справ Австрії зацікавилося можливістю
використання українського чинника у боро
тьбі проти Росії... А встрійське дипломатичне
відомство підготувало поширений документ
про «австро-угорську ідею» і плани стосовно
майбутнього польських та українських етніч
них територій, відвойованих від Росії. На по
ч атку війни найбільш ім овірним видався
план, що передбачав приєднання до австрійсь
ких земель колиш нього ареалу пош ирення
Греко-католицької церкви: Х олмщ ини, Підляш ш я, Волині та П оділля. Н азвані території
мали бути об’єднані в окрему українську авто
номну область у складі ім перії Габсбургів.
Водночас ця такти ка зацікавила і Німеччину.
У німецьких урядових колах більше схи ляли
ся до ідеї утворення поясу буферних держав на
кордоні з Росією. Правда, закінченої концеп
ції врегулювання української проблеми на по
чатку війни Німеччина не мала.
Расевич В. Зовніш ньополітичні орієнтації
австрійських українців (1912-1918 рр.) / /
Матеріали засідань Історичної та Археоло
гічної комісії НТШ в Україні. - Вин. другий
(1995-1997). - Львів, 1999. - С. 260.

*
Ів а н К алит а (?-1340) - московський князь (з 1325 р.), великий кн язь владимирський (з 1328 р.).
Одним з перших почав об’єднувати північно-східні руські землі навколо Москви.

НІ

Погляд дос лі дн ик а

З самого початку війни Буковина опини
лась в епіцентрі інтересів трьох держав, чиї
кордони сходились тут:
Австро-Угорщина намагалася втримати край
під своєю владою.
Російська імперія хотіла приєднати «Буко
винську Русь» до своїх територій і придушити
тут національний рух та ліквідувати його
вплив на Велику Україну.
Румунія розглядала Буковину та Хотинщину - колиш ні володіння Молдавського к н я зів 
ства - я к свою «історичну спадщину», яку в

ході великої бійки можна виторгувати і приєд
нати до своїх володінь. Росія та Австро-Угор
щ ина обіцяли їй за це рахунок володінь про
тивника.
В ході дворічних торгів аргументи Росії
переважили (кордон обіцяної Південної Б уко
вини мав проходити не по Серету, а по Пруту),
і 17 серпня 1916 р. Рум унія вступила у війну
на боці Антанти.
Таким чином , Б уковин а ви ступала р о з
мінною монетою у великій політиці воюючих
держав.
Федорак В.Ф ., Ч еркач Н.І. Історія рідного
краю. - Чернівці, 2001. - С. 26.

3. Пригадайте з курсу історії України обставини та мету утворення
Головної української ради і С ою зу визволення України.
4. Проаналізуйте документи параграф а і визначте позиції ук
раїнських політиків щодо війни. Зверніть увагу на їх аргументацію.
5. Які чинники впливали на формування саме таких підходів україн
ських політиків? Які з них ви поділяєте, а які - ні? Прокоментуйте.
6. Порівняйте свої міркування щодо позицій українських політиків
у Першій світовій війні, які ви зробили при вивченні документів
§ 7.2, з реальними підходами, висвітленими нижче.

7.3. Війна і українські політичні сили

лі

Погляд с у ч а с н и к а

У країн ці не піддадуться провокаційним
впливам і виконають свій обов’язок громадян
Росії в цей тяж ки й час до кін ця і не тільки на
полі бою... але й я к громадяни-обивателі, що
п ови н н і... сп рияти успіш ном у виконанню
російською армією виїмково відповідального
завдання, що випало на її долю...
Н аціональна проблема, зокрема українсь
ка, вимагає свого невідкладного розв’язання.
Такі струси в державному ж итті, як війна,
відкриваю ть очі суспільству державної нації
на одну з її помилок у відношенні до недер
ж авних народів. Воно переконується, що ці
народи в однаковій мірі з ним відстоюють
цілість держави, обороняють її нерозривність

та добро і не є тією небезпекою, що в ній дехто
вбачає загрозу цілості Росії.
Якщ о в найбільш критичні дні проби наро
ди Росії виконують свої обов’язк и у відно
ш енні до неї, то у свідомість суспільства і його
керівних сил повинна просякти дум ка про на
дання цим народам і відповідних прав. У цьому
відношенні можна завваж ити вже сприятливі
симптоми. Л огіка речей промовляє за те, що
зм іна відношення до інородців торкнеться та
кож і українців, і в перспективах розв’язання
національного питання в Росії і українське пи
тання теж буде поставлене на денний порядок.
Москва, липня ЗО дня 1914 року.
Петлюра Симон*. Статті, листи, докумен
ти. - Нью-Йорк, 1956. - С. 185-186.

*
Петлюра С. Б. (1879-1926) - український політик, державний і військовий діяч, публіцист; з 1900 р. член Революційної української партії, з 1905 р. - Української соціал-демократичної робітничої партії;
у 1912-1917 р р . - редактор ж урналу «У краинская жизнь» (Москва); пізніш е - один з лідерів У країнської
революції; у 1919-1926 рр. - Голова Директорії У країнської Народної Республіки.
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§ 7. У вирі імперських інтересів

О ф і ц і й н и й д о к у ме н т
З маніфесту Головної української
ради (3 серпня 1914 р.)

Ідучи війною на австро-у горську монархію,
Росія грозить загином також українському
національному життю, яке найшло охорону
в конституційнім ладі австрійської держави.
Побіда Росії мала би принести українському
народові австро-угорської монархії те саме яр
мо, в якім стогне ЗО мільйонів українського
народу в Російській імперії. І тому дорога на
ша ясна...
Теперішня хвиля кличе український нарід
стати однодушно проти царської імперії, при
тій державі, в якій українське національне
життя знайшло свободу розвитку...
Побіда австро-угорської монархії буде на
шою побідою. І чим більше буде пораженіє
Росії, тим швидче виб’ є година визволення
України...
Нехай на руїнах царської імперії зійде сон
це вільної України!
Українська суспільно-політична думка
в 20 столітті: Документи і матеріали. Мюнхен, 1983. - Т. 1. - С. 2 1 1 -2 1 3.

16

LО ф і ц і й н и й

16 [

д о к у ме н т

3 відозви Загальної української ради
до народів світу (15 вересня 1916 р.)

Всі українці без огляду на державні кордо
ни стоять на становищі своєї окремішности від
сусідніх народів і змагають до визволення,
опираючи ці свої змагання не тільки на
внутрішній потребі національного розвитку,
але також на історичнім праві й незабутній
традиції своєї визвольної боротьби.
Хай буде вільний кожний народ, хай живе
й український народ, що на суцільній тери
торії числить 35 мільйонів голов і заселює
простір 850 000 кв. км, не буде погноєм для
чужих культур пануючих над ним народів!..
Хочемо бути самостійним господарем на
своїй землі, в сім’ї вільних і рівних народів,

мати повну спромогу розвивати свої духовні
сили й матеріальні багацтва свойого краю для
себе та для людства!
Україна в X X столітті. 1 900-2000: 36. док.
і матеріалів / Упоряд.: А.Г. Слюсаренко
та ін. - К.: Вища ш к., 2000. - С. 2 5 -2 6 .

О ф і ц і й н и й д о к у ме н т
З платформи Союзу визволення
України (серпень 1914 р.)

Об’єктивна історична конечність вимагає,
аби між Західною Європою і Москівщиною
повстала самостійна українська держава.
Потрібне се для осягнення і утревалення євро
пейської рівноваги, є се в інтересі народів
австро-угорської держави, а передовсім в інте
ресі німецького народу в обох цісарствах, а
для українського народу було б се здійсненнєм
вікових його мрій і зусиль...
Національно-політичною платформою Союзу
є державна самостійність України.
Україна в X X столітті. - С. 23.

is j

Погляд дослідника

Трагічні події 1914 та 1915 років виклика
ли перелім у ставленні українців Наддніпрян
щини до російського уряду. Зник той
«патріотичний» запал, який переживало бага
то з них на початку війни, і зростала
свідомість, що перемога Росії принесе Україні
нові кайдани. Рада ТУП, яка стала єдиним
об’єднуючим політичним осередком партій,
ухвалила у вересні 1914 р. постанову про те,
що українці мусять зайняти нейтральне ста
новище у війні. На цій підставі ТУП не пого
дилося з діяльністю СВУ, який закликав боро
тися спільно з австрійською армією.
Полонська-Василенко Н. Історія
України. - Т. 2. - К ., 1993. - С. 448.

§ 8. СВІТОВА ВІЙНА: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР
8.1. Людина на фронті

Демонстрація в Берліні в перші дні війни

Прощання з солдатами.
Берлін, серпень 1914 р.

Демонстрація у Парижі в перші дні війни

Прощання з солдатами.
Поштова листівка. Франція, 1914 р.

1. Щ о об'єднує джерела 19-21 ? Який настрій у людей,
зображених на фото? Чому?
2. Порівняйте фото а і б джерела 19. Щ о вас вражає?
Як ви думаєте, на що сподівалися учасники берлінської та паризь
кої демонстрацій, а про що ці чоловіки не здогадувалися?
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§ 8. Світова війна: людський вимір

П о г л я д пол і т и ка
Із висловлювань президента Франції
Р. Пуанкаре (серпень 1914 р.)

Оголошення війни Німеччиною викликало в
нації значний спалах патріотизму. Ніколи за
всю свою історію Франція не була настільки
прекрасною, як у ті часи, свідками яких нам
випало бути. Мобілізація, що розпочалася
2 серпня, завершилась уже сьогодні, вона
пройшла з такою дисципліною, в такому поряд
ку, з таким спокоєм, з таким піднесенням, що
викликають радість уряду і військової влади...
Цит. за: Geschichte 3G N / Karl Heinz Zuber
und Joachim Cornelissen. - München,
1996. - F. 227.

23 [ _ П о г ляд очевидця
Біля Букінгемського палацу дорогу перего
родив великий натовп.
- Короля Георга! Короля Георга! - хором
вигукував натовп.
Через кілька хвилин... з’явився король.
Майданом прокотилося оглушливе «ура!»...
Тисячі загорланили:
- Хо-чемо вій-ни! Хо-чемо ВІЙ-НИ!
І
знову «ура!». Король ніяк не виявив
схвалення, ні осуду.
- Говори! - кричав майдан. - Говори! ХО
ЧЕМО ВІЙ-НИ!

9
25 |-

Король знову зробив вітальний жест і зник.
Натовп відповів ревом, викрики «ура!» зміша
лися з ремствуванням розчарування. Знайш
лися весельчаки - без них не відбувалось жодне
збіговище - і почали кричати:
- Ми - боягузи?
- НІ-І!
- А німці?
- ТА-АК!
- Може, ми німців дуже любимо?
- НІ-І-І!
Можна було не сумніватися в тому, які по
чуття і настрої цієї частинки Англії.
Ричард Олдингтон. Смерть героя. К., 1982. - С . 2 1 1 -2 1 2 .

НІ

Ду мка д о с л і д н и к а

Як розповідав один спостерігач, коли поча
лася війна, в Юзівці на головній вулиці зібрав
ся натовп, агітатори виголошували патріо
тичні промови «Смерть Австрії та Німеччині!
Хай живе Росія! Ура!!!» ...Багато робітників
вірили у війну. На ринку продавали безліч
портретів «царів, королів, президентів, та
різних генералів». Люди вважали за необхідне
повісити портрет царя не тільки вдома, а й у
бараках. У бараках цей спостерігач бачив, як
чоловік на ім’я Суржик Тишка, що доти прок
ні линав і Бога, і царя, забив цвяха і повісив на
стіну портрет Миколи.
Гіроакі Куромія. Свобода і терор
у Донбасі. - К., 2002. - С. 112.

3. Порівняйте джерела 2 2 -2 4 із джерелами 19-21. Чому населення
недооцінювало небезпеку війни? Яку роль у цьому відігравала про
паганда (пригадайте джерела 5 та 6)?
4. Чому уряди країн Європи у переддень та в перші роки війни про
пагували військові дії як засіб вирішення політичних проблем? Чи
зустрічаєтеся ви з такою ситуацією у наш час? Наведіть приклади.

П о г л я д очевидця

_____ І Зі свідчень рядового австро-угорської
армії, що потрапив у полон
(2 грудня 1914 р.)

У казки про руську жорстокість мало хто
вірить, бо у дійсності вона практично ніде не
підтвердилась, а особисто з полоненими ку
банські козаки, які мене захопили, поводи
лись добре: нагодували та, дізнавшись, що я
хворий, наказали господарю тієї хати, де я
знаходився, запрягти коня й на возі довезти до
руського шпиталю.
Цит. за: Історія. - М., 1997. - № 10. - С. 7.

Австрійські солдати їдуть на фронт
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П о г л я д очевидця
З листа до матері солдата німецької
армії (25 вересня 1914 р.)

...Чи є небезпека на війні? Небезпека. Хто її
зневажає, той від неї вислизає. Набігає не
спокій. Однак я в окопному загоні. Героїчна
смерть - ось для мене найбільше бажання.
Щоправда, героїчній смерті життя важливіше.
Всі зневажають смерть. Моїм обов’язком є жит
тя. Моїм обов’язком є боротьба, на яку мене
принудили росіяни і французи. Якби війна бу
ла агресивною, загарбницькою, то моя служба
не була б добровільною... Все це реалії війни.

Німецька армія перед відправкою на фронт.
1914 р .

Freres De Fontenay Letters 1914-1916.
Paris, 1920. - S. 130.

П о г л я д очевидця
З листа до батька солдата французької
армії (жовтень 1914 р.)

Любий батьку, зараз схарактеризую своє нове
положення. Роблю все можливе, щоби добути
собі лакея... Якщо б мама виїхала з Парижа, то
могла б мене провідати в Майні. Я був би дуже
вдячний, але нехай вона бережеться залізнично
го транспорту, який ходить досить нерегулярно
через перевіз поранених, амуніції для військо
вих частин. Радив би мамі їхати самостійно, за
лежно від ситуації. В таборі багато поранених...
Шпиталь тут організований дуже добре.
До побачення, любий батьку.
Freres De Fontenay Letters
1914-1916. - S. 104.

Французькі солдати відправляються на фронт.
Серпень 1914 р.

5. Якими були настрої солдатів армій різних країн на початковому
етапі війни? Сформулюйте одним-двома словами. (Джерела 2 5 —30.)
6. Як співвідносяться візуальні джерела параграфа (26, 28, ЗО) зі
свідченнями джерел 25, 27, 29 ?
7. Чим, на вашу думку, зумовлене таке ставлення військових до
війни, адже кожен солдат знав, що міг загинути?
8. Чи пов'язані настрої солдатів на початку війни з поглядами
політиків на неї (пригадайте матеріал § 7)?
Обґрунтуйте свою відповідь.
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П о г л я д очевидця
Зі спогадів бійця Легіону українських
січових стрільців

Було це 27 серпня 1914 р. Десь опівдні через
усе село проїхав, простуючи звідти десь, звідки
чути було бухкання гармат і цокотання куле
метів, великий фургон із червоним хрестом на
білому прапорі, що його тримав у руках молодий
парубок-німець у той час, коли трохи старший
поганяв коні. У фургоні відкриті, але позакутувані в білі простирадла, лежали перев’язані мар
лею, крізь яку просочувалась кров, немолода
вже жінка і маленьке, може дволітнє, дитятко.
Голова цій дитині була туго забинтована, вигля
дали тільки повні докорів, стражденні оченята,
а перев’язка вже мокріла від крові...
Кобець Олекса. Записки полоненого. - К.:
Глобус, 1993. - С. 79.

з паштетом, бо польова кухня не може до нас
доїхати. На горі біля нас лежить багато вби
тих. Із 240 чоловік ще 40 лежать там. Моїм
єдиним бажанням є якнайшвидше завершен
ня війни.
Geschichtsstunden 8. Endeckungsreisen
in die Vergangenheit. Ernst Klett Verlag,
1988. - S. 77.

П е р е б і г П е р ш о ї с в і т о в о ї війни
1914, 28 червня - убивство сербським націона
лістом у Сараєві австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда та його дружини
28 липня - Австро-Угорщина оголосила війну
Сербії

П о г л я д очевидця________________

1—4 серпня - у війну вступили Німеччина, Росія,
Франція і Велика Британія

Війна очима солдата російської
армії* (15 грудня 1915 р.)

серпень-вересень - Галицька битва. Російські
війська зайняли Галичину і Буковину

Я пока жив, был в окопах 12 дней, а сейчас на
отдыхе. Слава богу затишье, бою пака нет, а
далше увідім. Но січас нужда заедает, хоч я і пе
ременяю біл’е, паря его в кіпятке. Ну чтож
скрепя серце переносім все, может і пережуву
все это... Во время отдиха я сплю на хворосте в
землянках. Но в окопах почті неспім, хотя і там
ест хворост, мох, ліст’я там же в окопах пориті
землінкі от холода і дождя, но грязно. Однім
словом самому злейшему врагу я нежелал бы
попадат в зті «окопи». Еслі бы дал бог чтоб нікогда в жізні нікто не попадал в зті окопы, і чтоб
даже незналі, что такое окопи. А мне еслі б дал
бог пережіть все зті солдатскіе нужды, остатся
жівьім: то я уже узнал, что значіт «война».
Лист Андрія Рубльова з Південно-Західного
фронту. Василь Рубель. Історія... / / Старо
житності Південної України. - Запоріжжя,
2003. - Вип. 9. - С. 1 09-110.

П о г л я д очевидця________________
Лист солдата Йоганна Мюллера

Люба мамо!
Тепер я знаю, чим є війна. Ми сидимо вже
вісім днів у шанцях, і тут дуже холодно. Вже
десять днів ми не їли теплої їжі, тільки галети
* Подано мовою першоджерела.

вересень - французькі війська зупинили німець
кий наступ на р. Марні
листопад - Туреччина вступила у війну на боці
Центральних держав

1915, травень - Італія вступила у війну на боці
Антанти
травень-жовтень - німецько-австрійський нас
туп на Східному фронті. Росіяни відступили з Га
личини, Буковини, Польщі і Литви

1916, лютий—грудень Франції

бої під Верденом у

червень-серпень - російський наступ під коман
дуванням О. Брусилова в Галичині і на Буковині

1917, 6 квітня - СІЛА оголосили війну Німеччині
15 грудня - сепаратне перемир’я між радянською
Росією та державами Четверного союзу

1918, 27 січня - мирний договір між Німеччиною
та УНР
З березня - Брестський мир між радянською
Росією та державами Четверного союзу
З листопада - Австро-Угорщина підписала пере
мир’я

11 листопада - Комп’єнське перемир’ я - капіту
ляція Німеччини

П о г л я д очевидця
Зі спогадів учасника подій
на Південно-Західному фронті
генерала М. Головіна (1915 р.)

...Важко словами передати весь драматизм
становища. Тільки частина бійців, що знахо
дилася на фронті, була озброєною, інші ж
чекали смерті свого товариша, щоб, у свою
чергу, взяти до рук гвинтівку. Вищі штаби
визискувались у винахідництві, часом досить
невдало, тільки б як-небудь викрутитись із ка
тастрофи. Так, наприклад, у моє буття генералквартирмейстером 9 армії згадую телеграму
штабу Південно-Західного фронту, отриману в
серпні 1915 р., про озброєння частини піхот
них рот сокирами, насадженими на довгі топо
рища. Передбачалось, що ці роти можуть бути
використаними для прикриття артилерії.
Фантастичність цього розпорядження, що
було задекларовано з глибокого тилу, була
настільки очевидною, що мій командуючий,
генерал Лечицький, глибокий знавець солда
та, заборонив давати подальший хід цьому
розпорядженню, вважаючи, що воно лише
підірве авторитет начальства. Я наводжу цю
майже анекдотичну спробу ввести «алебардистів» тільки для того, щоб охарактеризува
ти ту атмосферу відчаю, в якій знаходилася
російська армія в кампанії 1915 р ...

сури-вояка, в якій він губив усе індивідуальне
та ставав безкритичним автоматом.
3 часом у тих воюючих автоматах щось по
псувалося. В їхніх очах пробуджувалася інтелі
генція, хитрість, збайдужіння до по тричі вигукуваних наказів. Але це прийшло згодом. В пер
ших тижнях боїв австрійське вояцтво вперто на
гадувало мені отару баранів, гнану на заріз.
Біля залізничного шляху, що у сотні метрів
пробігав від мене, хтось роздягнений до поло
вини, ритмічно підносив руку вгору та опус
кав її вдолину...
Дивним чоловіком, що вимахував рукою,
показався наш підполковник. Він, наблизив
ши обшивку до самого носа (був короткозо
рий), вибирав відтіль воші.
Зловлену сердегу клав на велику кілометро
ву каменюку й меншою дещо з розмаху валив по
деліквентці. На його обличчі стояв вираз діло
витості, скупчення й кровожадної зловтіхи...
Як же він не нагадував тепер собою того пе
ресадного чепуруна за мирних часів! Адже ж
найменшу пилинку він здіймав колись з рука
ва з міною крайнього здивування й відрази. Бо
як могла вона найтися на його рукаві та псува
ти ідеальний вигляд його однострою.
Тарнавський М. Спогади. Львів, 1992. - С. 24, 3 1 -3 2 .

Головин H.H. Военные усилия России
в мировой войне. - Париж, 1939. Т. 1. - С. 136.

35 [. П о г л я д очевидця
Зі спогадів українського офіцера
М. Тарнавського*

Я підмітив знаменне явище. В найрясніший
вогонь військо скинуло, як у дим, за своїм ко
мандиром: безкритично, як барани, воно мало
лише послух напоказ, на порух руки верховода,
на його найменший знак. В цілій повноті я поба
чив тут оцю негативну й позитивну вартість дре-

Передова лінія на Західному фронті

9. Які емоції переважають у враженнях учасників війни?
10. Як і чому змінилося ставлення до війни військових у 1915 р.
у порівнянні з 1914 р.? Чим це, на вашу думку, викликане? Зверніть
увагу на фото 36.

9

* Тарнавський Мирон (1869-1938) - український військовий діяч; як офіцер австрійської армії брав
участь у Першій світовій війні; у 1917 р. командант Легіону українських січових стрільців; у 1919 р. - на
чальний вождь (головнокомандувач) Української галицької армії (УГА).
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§ 8. Світова війна: людський вимір

Після битви під Верденом

Убиті німецькі солдати в окопах. 1916р.

Солдати після газової атаки. 1915 р.

Польовий шпиталь (російська армія)

11. Співставте фотодокументи 3 6 - 4 0 та текстові джерела 3 1 -3 5 .
Знайдіть у них спільне і відмінне.
12. Уявіть, що ви - військовий кореспондент, який отримав завдання
укласти коментарі до фотоматеріалів другої частини параграфа.
Використайте свідчення очевидців та інформацію про воєнні дії,
почерпнуту з § 8.
13. З'ясуйте, що вплинуло на психологію та поведінку солдата під
час війни.
14. Які зміни відбуваються у свідомості та поведінці людини під
впливом участі у війні? Запишіть свої міркування.
15. Поверніться до джерела 19 (а, б). Придумайте долі людей,
зображених на фотографіях.

8.2. «Домашній фронт»
П о г л я д очевидця

41 І Л ог ляд очевидця________________
3 книги С. Панхерст
«Домашній фронт»

У липні (1916 р.) до мене звернулися жінки,
що працювали на авіаційних підприємствах
у Лондоні. Вони покривали крила літаків мас
кувальною фарбою за 15 шилінгів у неділю,
працюючи з восьмої ранку до о пів на сьому ве
чора. їх часто просили працювати і до 8 вечора,
а платили за цю зверхню працю, як за щоден
ну... За їхніми словами, постійно по шість або
й більше з 30-ти жінок, що працювали на фар
буванні, були вимушені виходити з цеху і від
лежуватись на камінні по півгодини чи й біль
ше, ніж вони могли повернутися на свої робочі
місця.
Цит. за: Алексашкина Л.И.
Новейшая история. - С. 61.

На фабриці гранат. Німеччина, 19 17р.

1. Уявіть, що лист з описом, схожим на джерело 41, та фотографія
(джерело 42) потрапили на фронт. Які почуття вони могли виклика
ти у солдатів? Як це позначалося на їхніх бойових якостях?
2. Розгляньте фоторяд (джерело 43). П ро які нові професії та сфери
діяльності жінок у суспільстві можна дізнатися з цих фотографій?
3. Як і чому війна змінила роль жінки в суспільстві? Запишіть свої
міркування у вигляді газетної статті аб о приватного листа від імені
однієї з жінок, зображених у параграфі.

Жінка носить вугілля

Жінка-медсестра часів війни

Жінка розвозить молоко
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Двірнички

Жінки-поліцейські

Співробітниця похоронного бюро

Жінки-вагоновожаті

44

І П о г л я д очевидця________________
Із щоденника невідомого учасника
подій (Північна Буковина)

Субота, 18.11.1916 р.
Живемо, як в криміналі: нігде не ходимо,
нічого не знаємо. Стали справжніми вегетаріанами. Правда, дріб не так-то й дуже дорогий.
Курку можна купувати за 2К (К - крона), кач
ку за ЗК, гуску за 5К, та біда, що на все треба
грошей, а грошей меншає, не прибуває, бо
платні ніхто не дає. Тому щадиться до край
ності. Що було старе «нездале», тепер направ
ляється - і воно добре. От я тепер став «шев-

цем»: золюю та латаю собі і дітям черевики,
а мама латає їм сукенки. Нафти вже не мож
ніде дістати. У нас щось 5 л, та щоби стало
надовго, світимо тільки одну лампочку № 5
в кухні. А як ця вийде, то будемо світити ка
ганчиком - черепочком зі смальцем і гнотиком.
Однако то не всім тепер так тяжко жити, як
нам. Є і такі, яким тепер багато ліпше живеть
ся, як під час миру. Але то треба бути «лисом»
і обманцем. 3-й рік науки вже нема. Олю й
Толю підготовляю сам. Однак шкільна наука
все-таки ліпша.
Федорак В.Ф., Черкач Н.І.
Історія рідного краю. - С. 60.
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Іі" Російський письменник
К. Чуковський про боротьбу
з розкішшю в Англії

Навіть обгорілі сірники в Німеччині не про
падають даремно. Німець, запаливши цигар
ку, не викине сірника, що згас, а сховає його
обережно в коробочку, щоб на сірниковій фаб
риці до неї знов приробили головку і пустили
її в повторний обіг. В результаті досить велика
економія. Скільки зберігається дерева. Таке
німецьке плюшкінство* надзвичайно схвилю
вало англійців. Англійська газета «Daily
Mail» надрукувала навіть знімок з того сірни
ка: «Ось урок, гідний наслідування...» Ось
уже півроку минуло, як призов до економії в
Англії зробився гаслом.

Геть комірці та манжети! - закликає
«Daily Mail». Відмовтесь від накрохмаленої
білизни! Отже в Англії щонеділі крохмалиться
п’ ятдесят мільйонів штук манишок, комірців і
манжетів. В рік - два з половиною мільярди!
Скільки витрачається крохмалю і вугілля! На
сімдесят мільйонів рублів! А якась жінка в
♦Daily News» з ентузіазмом пропонує фартух.
Фартух зекономить мільйони. Доброчинність
нації у фартуху. Купіть самого простого колен
кору, пошийте фартухи дітям і дорослим, і не
хай носять їх, не знімаючи, увесь день. Це не
мов у казці збереже їхню одежу.
Чуковский К.И. Англия накануне победы
/ / Нива. - СПб. - 1916. - № 49. - С. 1.
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Схема споживання продуктів у Англії
Нормовані
продукти

Ненормовані
продукти
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яйця
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СЗїіе
Sugg- 3
°
g Sugar

картопля

&>

масло і
маргарин

фрукти

вівсянка, рис

хліб і сир

законсервовані
фрукти

х Ш

Англійський плакат часів Першої світової війни
«Кухня - ключ до перемоги (їж менше хліба)»
* - з’ясуйте, що означає це слово.

Ще ніколи не було так мало їжі, щоб британцям
доводилось голодувати. Однак деякі продукти
були нормованими, як показують дані таблиці.
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4. Щ о об'єднує джерела 4 4 - 4 7 ? Як ви поясните появу плакатів,
подібних до плаката 4 6 ? Зверніть увагу на перелік продуктів (джере
ло 47), прокоментуйте.
5. Н а основі документів параграфа простежте зміни у повсякденно
му житті європейців у роки війни. Чим вони були викликані? Як впли
нули ці зміни на настрої цивільного населення у той час?

6. Чим і чому подібні джере
ла 48 і 49? Зверніть увагу:
одне з них походить з країни
Антанти, а друге Четверного блоку. Як ви ду
маєте, чому діти з'являються
на листівках і фотографіях з
атрибутами війни? Яку роль
виконували такі
зображення?

Сербський хлопчик
у військовому вбранні

Німецька листівка: «Біжи
на ворога!»
7. Напишіть листа від імені військового з фронту додому і від імені
дружини солдата з дому на фронт. Конкретизуйте, який це військо
вий, яка це жінка (країна, соціальний стан, період війни, солдат чи
офіцер тощо).

§ 9. НАСЛІДКИ ТА ПІДСУМКИ ВІЙНИ

Солдатський цвинтар часів Першої
світової війни

Зруйнований під час Першої світової
війни Реймський собор
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М о в о ю цифр
Втрати країн-учасниць у Першій
світовій війні

Країна

Великобританія
Італія
Португалія
Росія
США
Франція
Інші
Усього

Убиті й померлі
від ран
Країни Антанти

Мобілізовані

8 904 467
5 615 000
100 000
12 000 000
4 355 000
8 410 000
2 804 343
42 188 810

908 371
462 391
7 222
1 700 000
50 585
1 357 800
402 721
З 889 090

Поранені

2 090 212
953 886
13 751
4 950 000
205 690
4 266 000
329 741
12 809 280

Центральні країни
Австро-Угорщина
Болгарія
Німеччина
Туреччина
Усього
В цілому

7 800 000
1 200 000
11 000 000
2 850 000
22 850 000
65 038 810

922 500
75 844
1 808 546
325 000
З 131 890
8 020 980

3 620 000
152 390
4 247 143
400 000
8 419 533
21 228 813

Подано за: Загладин Н.В. Новейшая история зарубежных
стран. XX век. - С. 35.

1. Щ о, на вашу думку, символізують фотографії солдатського цвинтаря
та зруйнованого Реймського собору (джерела 50, 51)? Чи має
значення відсутність надпису місця розташування цвинтаря? Чому?
2. Яких втрат зазнали країни, що воювали у Першій світовій війні
(джерело 52)? Чиї втрати є найбільшими? Чому?
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П о г л я д очевидця

Зі спогадів британського солдата

У 1916 р. мене було сильно поранено у битві
при Соммі і знов у третій битві при Іпрі
наступного року. Після цього я вже не міг
займатися тяжкою роботою. Коли почалося
безробіття, мене звільнили першим. До того
часу я вже мав сім’ ю, яку потрібно було
годувати. Моя дружина Етель повинна була
братися за будь-яку роботу, пов’язану з приби
ранням, яку вона тільки могла знайти. Все,
що я мав, було декілька шилінгів допомоги від
уряду Лондона. Ми, було, думали емігрувати
до Австралії, але все ж не могли дозволити
собі цей ризик. Коли я був потрібним, я зробив
свій внесок для країни, а тепер вже всім було
до мене байдуже».
Цит. за: Richard Dargie. Social Change
in Scotland. 1900-1979. - Collins,
London. - 1999. - C. 20.

Милостиня інваліду війни. Німеччина
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Мешканці Відня збирають дрова. Австрія, 1918 р.

56 [_ П о г л я д д о с л і д н и к а ________ _
Винятково великими були масштаби мате
ріальних збитків. До безпосередньо військових
витрат, які становили 180 мільярдів доларів,
треба додати вартість втраченого в результаті
ведення воєнних дій на суходолі (будинки
і заводи, зруйновані у Франції та Бельгії) і на
морі (торговельні судна, що затонули разом
з вантажем) або внаслідок передчасного
зносу, зумовленого надто інтенсивним вико
ристанням, а також втрати, пов’язані із зруй
нуванням виробництва товарної продукції, що
в сумі становило майже 100 мільярдів доларів.
Тибо П, Эпоха диктатур. М., 1998. - С. 12-13.
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У Росії довгий час не відчувалося товарного
голоду, але ціни постійно зростали, піднестись
пересічно у два рази, а головне - змінилося
співвідношення цін: до війни за півтора пуда

в ій н и

пшениці можна було купити пуд заліза, у
1916 р. пуд заліза коштував 6 пудів пшениці,
за пуд пшениці можна було купити 10 аршин
«перкалю» (ситцю), а в 1916 - тільки 2.
У сільському господарстві не вистачало
чоловіків, коней, реманенту. Посівна площа у
1916 р. зменшилася в Україні на 1 млн 900 тис.
десятин, гуртовий збір збіжжя у порівнянні
з роком 1913 обнизився на 200 млн пудів.
Найбільше потерпіли малоземельні селяни...
1916
р. позначився рядом страйків та
заворушень, що відбувалися під гаслом «Геть
з війною». Особливо багато їх було у Донбасі...
там, де були великі заводи. Керували тими
заворушеннями підпільні соціалістичні орга
нізації. Цей настрій перекидався на фронт,
внаслідок чого цілі полки відмовлялися йти в
бій. Становище погіршували маси «запасних»,
які м’ясцями сиділи у касарнях (казармах),
чекаючи, коли їх вишлють на фронт. Вони
сиділи без діла, бо не вистачало рушниць для
муштри. «Запасні» були легкою здобичею для
революційних агітаторів.
Полонська-Василенко Н.
Історія України. - С. 452.

М о в о ю цифр_____________________
Про страйки у Франції
та Великій Британії

У Франції у 1917 р. страйкувало 300 тис.
осіб, більш, ніж за всі попередні роки війни
разом. Улітку повстало 90 полків з вимогою
негайного припинення війни. У Великій Брита
нії в 1917 р. страйкувало 800 тис. осіб - більше,
ніж за всі попередні роки разом.
Подано за: Долуцкий И.И., Журавлева В.И.
Всемирная история XX века. - С. 252.

М о в о ю цифр
Зростання антивоєнних страйків
у Німеччині та Австро-Угорщині
у 1917 р.

Країна

Німеччина
Австро-Угорщина

Кількість
страйків у
порівнянні
з 1916 р.

Кількість страйкуючих
у порівнянні з 1916 р.

у 2 рази
у 3 рази

у 4 рази
в 11 раз

Подано за: Всемирная история:
Первая мировая война /
Бадак А.Н., Войнич И.E.,
Волчек Н.М. и др. - М., 2000. С. 246-249.

3. Про які наслідки війни йдеться в документах 5 0 - 5 9 ? Які сфери
суспільного життя вони охоплюють?
4. Згрупуйте наведені джерела таким чином, щоб кожна з підбірок
відображала наслідки війни у різних сферах суспільного життя.

П о г л я д очевидця
Свідчення колишнього члена
Фройкорпсу* про насильство,
застосоване під час громадянської
війни у Німеччині

, NJ

Л

Вчора зранку... я приєднався до своїх, і о
першій годині дня ми атакували вперше.
Якби я описав усе, що сталося, ви б
сказали, що я обманюю вас. Пощади не було.
Ми вбивали навіть поранених.
Збудження було розкішним, майже неймо
вірним. Наш батальйон втратив двох. Червоні
втратили двохсот чи трьохсот. Всіх, хто був

9

захоплений, ми били прикладом рушниці, а
потім розстрілювали... ми застрелили двох
медсестер Червоного Хреста, бо вони несли
пістолети. Ми розстрілювали цих наклепни
цьких створінь із радістю, хоч як би вони не
благали про помилування. Даремно! Людина,
впіймана із зброєю, була нашим ворогом і ма
ла в це повірити. Ми були набагато гуманніші,
коли боролися з французами...
Написано 2 квітня 1920 р. після бою проти
червоних у районі річки Рур. Цит. за:
Вольфганг Руг, Веймарська Республіка.
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5. Яке враження викликає у вас цей спогад (джерело 60)?
6. Які емоції відчуває автор? З приводу чого? Як з точки зору моралі
можна оцінити таку поведінку?
7. Як ви вважаєте, поодинокими чи розповсюдженими були такі
настрої людей в роки війни? Прокоментуйте.

П о г л я д с у час ник а
В. Черчіл** про Першу світову війну

Усі страхіття всіх століть були зібрані
докупи, і не тільки армії, а усі народи були
кинуті в їхню прірву... Ні народи, ні їхні
правителі не зупинилися перед будь-яким
діянням, тільки б воно могло допомогти їхній
перемозі. Німеччина, яка випустила пекло на
свободу, стійко очолювала терор; але їй на
п’ яти наступали відчайдушні й прагнучі
помсти, розтоптані нею країни. На кожний
злочин проти людства або міжнародних
законів відповідали репресіями. Торговельні
судна, нейтральні судна, шпитальні судна
топили в морі, а людей на борту кидали
напризволяще або розстрілювали у воді.
Докладали усіляких зусиль, щоб підкорити
голодом цілі народи, незважаючи на вік та
стать. Артилерія руйнувала міста і пам’ятки.

Бомби падали з повітря без обмежень. Отруйні
гази і запалювальні речовини різних видів
душили або спопеляли солдатів. Рідкий
вогонь лився на їхні тіла. Люди падали з неба
у полум’ї або тонули в темних морських
глибинах. Жива сила армій обмежувалася
лише кількістю чоловічого населення в їхніх
країнах. Європа і більша частина Азії та
Африки стали одним величезним полем бою, з
якого після стількох років боротьби бігли не
тільки армії, а й цілі народи. Коли все
закінчилося, мордування та канібалізм
залишалися єдиними засобами, від яких
цивілізовані, учені, християнські держави
зуміли відмовитися, але користь від них була
б сумнівною.
Цит. за: Джонсон П. Современность / Мир
с двадцатых по девяностые годы. В 2 т. Т. 1.-М ., 1999. - С. 22.

*
Фройкорпс (Freikorps) - націоналістичні військові формування в Німеччині у 1919-1920 рр., які
боролися з революційним лівим рухом.
** Черчіл Вінстон (1874-1965) - британський політик; у 1911-1915 рр. - перший лорд-адмірал;
у 1940-1945 рр. - прем’єр-міністр.
5*
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...Ця тотальність воєнних зусиль і рішу
чість з обох боків воювати без кінця й за будьяку ціну залишили своє тавро. Без нього тяжко
пояснити дедалі більшу брутальність і не
людяність XX віку. На жаль, ніхто серйозно й
не сумнівається в тому, що після 1914 року
крива варварства дереться все вгору і вгору...

9

Причиною цієї дедалі більшої бруталізації
стало не тільки і не стільки вивільнення
схильності до жорстокості і насильства, яка
дрімає в людській істоті й яку війна природно
узаконює... Чого б то люди, що самі вбивали й
бачили, як убивали й калічили їхніх друзів,
вагалися, чи вбивати й жорстоко переслі
дувати ворогів якої-небудь доброї справи?
Гобсбаум Е. Вік екстремізму / / Коротка
історія XX віку. - 1914-1991. - К.:
Альтернативи, 2001. - С. 54.

8. Яка ідея об'єднує джерела 6 1 - 6 2 ? Зверніть увагу на те, що
В. Черчіл був політиком часів війни, військово-морським міністром,
тобто людиною, безпосередньо причетною до війни. Щ о саме
вразило його у Першій світовій війні?
9. На які явища звертає увагу сучасний дослідник Е. Гобсбаум?
10. Які нові міркування про наслідки війни з'явилися у вас після
знайомства із джерелами 6 0 - 6 2 ?
11. Заповніть таблицю «Наслідки Першої світової війни» на основі
джерел параграфа:

Сфера економіки Сфера політики

Сфера моралі, психології
людей та повсякденного
життя

§ 10. ВІЙНА ТА РЕВОЛЮЦІЯ
Погляд дослідника
Подібна ситуація завжди викликає збенте
ження в суспільстві: після чотирьох років
неймовірних страждань і втрат люди не ро
зуміють, що мир, який настав, не означає, що
вони негайно повертаються до нормального
життя.
Від відчуття непотрібності принесених
жертв і зв’язаного з цим почуття незадово
леності дуже сильно страждають переможені
народи. Так було в Росії, Німеччині і Угорщині,
де безробіття, убозтво і стрімкий ріст цін
(у Петрограді - від 300 до 600 % із грудня
1916 року) стали кращими аргументами на
користь революції.
У країнах, які перемогли, та нейтральних
країнах відбувалися революційні заворушен
ня. Однак перемога у війні, яка зміцнила
авторитет урядів, страх перед більшовиками,

яких зображували з ножем у зубах, і реакція
на події громадської думки привели в Англії
до перемоги урядової коаліції на виборах. Усе
це дало можливість владі звернутися по
допомогу до армії у боротьбі із страйками, що
відбувалися у Європі з 1 травня 1919-го по літо
1920 року.
Тибо П. Эпоха диктатур. - С. 13-16.

______Революці йні поді ї в Є в р о п і
Лютий 1917 - початок революції в Росії
Листопад 1917 - встановлення Радянської влади
в Росії
Жовтень 1918 - розпад Австро-Угорщини
Листопад 1918 - повстання моряків у Кілі,
початок революції у Німеччині
1919 - проголошення радянських республік
в Угорщині, Баварії та їхня поразка, революція
в Туреччині
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Погляд дослідника

Революція, що ось таким чином змела всі
режими від Владивостока до Рейну, була
переважно повстанням проти війни, тож
укладання миру й розрядило чимало закладеної
в неї вибухівки. Принаймні її соціальний зміст
був невиразний, і винятками були середовища
селян - солдатів та їхніх родин в імперіях
Габсбургів, Романових та Оттоманській, а
також у менших державах Південно-Східної
Європи. Там він складався з чотирьох пунктів:
земля, підозріле ставлення до міст, до чужинців
(особливо до євреїв) та до урядів.
Гобсбаум Е. Вік екстремізму. - С. 69.

П о г л я д с у час ника
В. Винниченко* про останній період
війни

Фронт гнувся, тріщав, рвався. Через це
гнулася, тріщала, рвалася дисципліна та вся
та складна машина, за допомогою якої
маленька купка людей може гнати на смерть
і каліцтво сотні тисяч других людей...
Винниченко В. Відродження нації. - К., 1990
(репринтне видання 1920 р.). - Ч. І. - С. 25.
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Із записів у щоденнику англійського
полковника Гауза (22 травня 1919 р.)

на бочці з порохом, і одного дня іскра може
запалити її.

«
’В

я

Цит. за: Вольфганг Рут,
Веймарська Республіка.

о
со
о
о.

П о г л я д очевидця
Як результат економічної та політичної
нестабільності одразу ж після війни навіть
у Шотландії відбулася комуністична революція,
подібна до петроградської революції 1917 року.
В громадських місцях головного індустріаль
ного міста Глазго проходили масові страйки та
демонстрації робітників, там же публічно
виставлявся червоний прапор. На місцях були
також лідери з більшовицьким типом мислен
ня, які могли керувати повстанням. Уряд
Лондона боявся більшовицької революції. Він
відправляв велику кількість англійських
військ і танків для її придушення. Віллі Гелангер був комуністом (пізніше комуністичний
член парламенту), який вважав, що Шотландія
була на межі більшовицької революції:
«Замість маршу до Глазго-Грін [район міста
Глазго] треба було марширувати до казарм
Мерігілу [те ж саме]. Бо поки війська, в основ
ному молоді новобранці, виводилися для ото
чення Глазго, солдати знаходилися в казар
мах. Якби ми зайшли в казарми, ми би легко
переконали солдатів вийти, і Глазго був би
у наших руках. Очікували повстання. Воно
таки мало відбутися. Робітники були готові
і спроможні його провести...»

Більшовизм вкорінюється всюди. Щойно
піддалася його впливу Угорщина. Ми сидимо

се
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Цит. за: Richard Dargie. Social Change in
Scotland. - C. 18, 19.

1. Визначіть основну думку у джерелах 6 3 -67 .
2. Зверніть увагу на довідку про революційні події в Європі.
Як вона співвідноситься із джерелами 6 3 - 6 7 ?

58 І О ф і ц і й н и й д о к у ме н т ____________
(міністра закордонних справ)
Німеччини Р. Кюльмана
в генеральний штаб (осінь 1919 р.)

Нашим головним завданням було посилен
ня та поглиблення націоналістичних і сепара

О

0_

тистських настроїв, а також надання всілякої
допомоги революційним елементам**... Без
нашої постійної підтримки більшовицький
рух ніколи не завоював би такої популярності
в народі, як тепер.
Цит. за: Земан 3 ., Шарлау В. Купец рево
люции. - New York, 1991. - С. 2 7 1 -2 7 2 .

*
Винниченко В. К. (1880-1951) - український політик, державний діяч і письменник; з 1907 р. - один
з лідерів Української соціал-демократичної робітничої партії; 1917 р. - один з організаторів Української
Центральної Ради, співавтор її Універсалів, перший голова Генерального Секретаріату; 1918-1919 рр. голова Директорії УНР.
** Документально підтверджено: 22 млн марок за 1917 р.
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Як працювати з джерелом
Особливим видом історичних джерел є плакат.
Плакати бувають рекламні, агітаційні, політичні.
У XX ст. особливого поширення набув політичний
плакат. Головна особливість плаката як жанру є
його спрямованість не тільки на те, щоб передати
якусь інформацію, послання, а й спонукати до
певної дії. Тому вони яскраві, цікаві, містять персо
нажі, об'єкти, що легко упізнаються, з одного боку,
а з іншого - тенденційні. Плакати повинні діяти не

тільки на свідомість, а й на підсвідомість. П р ацю ю 
чи з плакатом, слід виконати наступне: назвати і
датувати подію, якій присвячений плакат; визначити,
на чиє політичне замовлення та для якої аудиторії
він створений; проаналізувати зображені персо
нажі та іншу символіку плаката за такими питання
ми: яка фігура (об'єкт) є на передньому плані, а яка
(які) - на задньому, які фігури (об'єкти) зображені
великих розмірів, які - навпаки і чому; які кольори
використані і чому саме такі; сформулювати пос
лання, яке несе плакат.

70 І П о г л я д п ол і т и ка

_____________

Із статті екс-президента США
В. Вільсона «Як уникнути
революції» (1923 р.)

«Загальний неспокій та смута повинні мати
реальні причини. Вони не зводяться до політич
ного життя чи простих економічних прорахунків. Причини, певне, кореняться глибоко в
джерелах духовного життя нашого часу... Чому
сталася революція в Росії? Єдина відповідь:
вона була продуктом усієї соціальної системи...
Революція була результатом систематичного
позбавлення величезної кількості росіян прав і
привілеїв, яких прагнуть усі нормальні люди».
Цит. за: Долуцкий И.И., Журавлева В.И.
Всемирная история XX века. - С. 252.

71 Ц І о г ляд д о с л і д н и к а _____ ________

С М Е Р Т Ь МИРОВОМ»
ИМПЕРИЛЛИЗМЯ
Радянський плакат «Смерть світовому
імперіалізму»

ІвиивЛ Важливою особливістю цього періоду
європейської (і не тільки європейської) історії
стало широке залучення до політичного життя
величезних мас населення. Почалося «століття
мас».
Новітня історія переконливо показала, що
масові рухи можуть мати різну спрямова
ність: вони можуть бути як творчою, так
і руйнівною силою.
Мир в XX веке. - М., 1996. - С. 82-83.

3. Н а які причини революції вказують джерела 6 9 - 7 1 ? Чи переконує
вас ця інформація? Чи можна розкрити причини революції на
підставі лише якогось одного джерела? Обґрунтуйте.
4. Як ви розумієте думку автора (джерело 71)? Як узгоджується
поняття «століття мас» з матеріалом, що розповідає про Першу
світову війну?
5. Н а основі знань, отриманих із частини 1 розділу II та додаткової
інформації, побудуйте логічний ланцюжок: В ІЙ Н А - РЕВО Л Ю Ц ІЯ.
6. Напишіть коротке есе з відповідями на ключові запитання до
II розділу, присвячені війні.

Частина 2. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
Тамбов О

Литовськ

Воронеж

Житомир
Шепетівка,

Полтава
Проскурів
Тернопіль

^Вінниця
кам’яна
Годільсі

Станіслав

Кременчук

Жмеринка

£щз&етш

Чернівці

Тулчйполе

Українська революція 1 9 1 7 -1 9 2 0 pp.

Новочеркаськ'
РостовО

Українська Народна Республіка у лютому
1918 р. (за умовами Брестського миру)
Території, приєднані до України за
правління гетьмана П. Скоропадського
(травень-листопад 1918 р.)

Маріуполь,

Миколаїв

Мелітополь

Західноукраїнська Народна Республіка
у листопаді 1918 р.
___ Л Напрямки наступу польських військ у 1918-1920 pp. і межі їх просу—
<1 вання на березень 1920 р.
Межа просування білогвардійських військ у жовтні 1919 р.

)

і оловні напрямки вторгнень оільшовицьких військ на Україну ^зимс
1917/18 рр., осінь 19І8 - літо 1919 р., осінь 1919 - весна 1920 р.)
межа їх просування на березень 1920 р.
Межа територій, контрольованих урядом УНР на ЗО серпня 1919 р.

Як і більшість революцій, революція 1917 р.
в Російській імперії почалася скромно й
помірковано. Поштовхом до неї стали масові
мирні демонстрації у Петрограді наприкінці
лютого - на початку березня 1917 р. Мітинги і
демонстрації швидко переросли у політичний
страйк, і вже 2 березня Микола II змушений
був підписати заяву про зречення від престо
лу. Того ж дня спеціальний думський комітет
проголосив створення нового органу верховної
влади - Тимчасового уряду, який покликаний
був виконувати свої повноваження аж до по
чатку 1918 р., моменту скликання Всеросійсь
ких Установчих зборів. На місцях владу Тим
часового уряду представляли виконавчі
комітети. Разом з ними у Петрограді, а згодом і в інших містах були утворені Ради робітни
чих, селянських і солдатських депутатів. Спо

Російська армія
барона Врангеля
Сімферополь
Севастополь.

Територія,
контрольована
урядом УНР на
кінець березня
1920 р.
Польський наступ
на Київ у травні
1920 р.
Район дій загонів
Н. Махна у 1919 1920 pp.
Сучасні кордони
України

чатку Ради, очолені лідерами соціалістичних
партій, не перебували в опозиції до новостворених органів центральної влади. Тимчасовий
уряд формувався у порозумінні з Петроградсь
кою радою робітничих і солдатських депу
татів. Але поступово, з розвитком рево
люційних подій у Радах взяли гору ради
кальні елементи - більшовики. Вже у квітні
1917 р. їхній лідер Володимир Ленін проголо
сив лозунг «Вся влада - Радам!», а у липні
1917 р. вони спробували силою захопити вла
ду у Петрограді. Взаємне відчуження Тимча
сового уряду і Рад під кінець літа - восени
1917 р. призвело до збройного протистояння,
яке зрештою вилилося у трирічну криваву
громадянську війну.
Грицак Я. Нарис історії України... - С. 111.
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§11. ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ
11.1. Державність

9

1. Простежте еволюцію у поглядах УЦР на національно-державний
статус України (джерела 7 2 -7 6 і 79). Побудуйте ланцюжок із ключо
вих слів, що відображають цю еволюцію. Поясніть свій вибір.

72 І" З Першого універсалу Української

Х р о н о л о г і ч н а д ові дка

Центральної Ради (10 червня 1917 р.)

Хай буде Україна вільною. Не одділяючись
від усієї Росії, не розриваючи з державою
російською, хай народ український на своїй
землі має право сам порядкувати своїм життям.
Історія української Конституції/Упоряд.:
А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. - К.:
Право, 1997. - С. 93.

З Другого універсалу Української
Центральної Ради (3 липня 1917 р.)

Ми, Центральна Українська Рада, стоячи,
як все, за тим, щоб не відривати України від
Росії та щоб разом з усіма її народами змагати
до піднесення й розвитку цілої Росії та до
єдности її демократичних сил, з задоволенням
приймаємо заклик правительства до єдности...
Ми рішуче відкидаємо проби самочинного
здійснювання автономії України до всеросій
ських Установчих Зборів.
Історія української Конституції. С. 9 6 -9 7 .

З відозви Генерального Секретаріату
Центральної Ради (3 листопада 1917 р.)

Всі чутки та розмови про сепаратизм, про
відокремлення України від Росії - це лише
контрреволюційна пропаганда або просто не
свідомість. Центральна Рада та Генеральний
Секретаріат твердо і ясно заявили, що Україна
повинна залишитись у складі федеративної
російської республіки як рівноправне держав
не тіло...
Національні процеси в Україні. - Історія
і сучасність. Документи і матеріали. Довід
ник: у 2 ч. / Упоряд.: І.О. Кресіна та ін. К.: Вища ш к., 1997. - Ч. 1. - С. 4 4 9 -4 5 0 .

1917, 4 (17) березня - утворення Української
Центральної Ради
25 жовтня (7 листопада) переворот у Петрограді

більшовицький

1 (14) листопада встановлення
Центральної Ради в Києві

влади

З (16) грудня - Ультиматум Ради Народних Ко
місарів Центральній Раді
12 (25) грудня - І Всеукраїнський з’їзд Рад у
Харкові проголосив УНР Республікою Рад
1917, грудень - 1918, березень - перша війна
радянської Росії проти УНР
1918, 27 січня (9 лютого) - Берестейський
мирний договір між УНР та державами
Четверного союзу. Того ж дня більшовицькі
війська зайняли Київ
18 лютого - німецько-австрійське
розпочало наступ на Східному фронті

військо

2 березня - вступ німецьких і українських
військ до Києва
29 квітня - останнє засідання Центральної Ради.
Прийняття Конституції УНР

З Четвертого універсалу Української
Центральної Ради (9 січня 1918 р.)

Віднині Українська Народня Республіка стає
самостійною, від нікого незалежною, вільною,
суверенною Державою Українського Народу.
З усіма сусідніми державами, а саме:
Росією, Польщею, Австрією, Румунією, Ту
реччиною й иншими ми бажаємо жити в згоді
й приязни, але ніяка з них не може вмішува
тися в життя самостійної Української Рес
публіки.
Історія української Конституції. С . 102.

ЛІ

З Грамоти гетьмана П. Скоропадсько
го про федерацію України з Росією
(14 листопада 1918 р.)

На інших принципах, принципах федера
тивних повинна бути відновлена давня мо
гутність і сила всеросійської держави. В цій
федерації Україні належить зайняти одне з
перших місць...
На тих принципах... збудована майбутня
політика нашої України. їй першій належить
виступити в справі утворення всеросійської
федерації, якої конечною метою буде віднов
лення великої Росії.
Історія української Конституції. - С. 115.

77 |~ З Грамоти до всього українського

Х р о н о л о г і ч н а дові дка
1918, 29 квітня - державний переворрт у Києві.
Проголошення П. Скоропадського гетьманом
України
серпень - утворення антигетьманського Україн
ського національного союзу
13 листопада - утворення Директорії на чолі з
В. Винниченком. Початок антигетьманського
повстання
14 листопада - грамота П. Скоропадського про
федерацію з Росією
14 грудня - війська Директорії вступили до
Києва. П. Скоропадський зрікся влади

79

народу гетьмана П. Скоропадського
(29 квітня 1918 р.)

...Українська Держава стояла коло краю
загибелі.
Спаслася Вона дякуючи могутньому
підтриманню центральних держав, які, вірні
своєму слову, продовжують і по цей час боро
тись за цільність і спокій України...
Як вірний син України я рішив взяти на се
бе тимчасово всю повноту влади.
Цією Грамотою я оголошую себе Гетьманом
усієї України.
Історія української Конституції. - С. 116.

78 [- З Декларації Центрального
Виконавчого Комітету Рад України
(7 березня 1918 р.)

1. Ми ніколи не розглядали Українську Ра
дянську Республіку як національну рес
публіку, а виключно як Радянську Республіку
на території України.
2. Ми ніколи не підтримували точку зору
цілковитої незалежності Української Народ
ної Республіки, розглядаючи її як більшменш самостійне ціле, зв’язане із загальноросійською
Робітничо-Селянською
Рес
публікою федеративними зв’язками.
Україна в XX столітті. 1900-2000:
36. документів і матеріалів. - С. 54.
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З Третього універсалу Української
Центральної Ради
(7 листопада 1917 р.)

Віднині Україна стає Українською Народ
ною Республікою.
Не відділяючись від Російської Республіки
й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на
нашій землі, щоб силами нашими помогти
всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала
федерацією рівних і вільних народів.
Історія української Конституції. - С. 98.

80

П. Скоропадський у розмові
з німецьким послом в Україні

Будуча політика України йтиме в дусі са
мостійності й відсутності великоросійських
або польських тенденцій.
Цит. за: Грицак Я.
Нарис історії України... - С. 127.
81

Г З промови М. Міхновського*
(березень 1917 р.)

...Революцію в Україні мусимо обернути на
національну революцію й завершити її ство
ренням самостійної Української держави...
Але... з цим нашим правом, оскільки не
підіпремо його аргументами сили, жадна
Москва рахуватися не захоче, і боротьба з нею
- війна - неминуча!
Міхновський М. Самостійна Україна. С. 52-53.

*
Міхновський М.І. (1873-1924) - український політик; автор брошури «Самостійна Україна» (1900),
в якій обґрунтував ідею незалежної соборної української держави; 1917 р. - ініціатор створення
українського війська.
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З Основного Державного Закону

82 І Української Народної Республіки
(осінь 1920 р.)

Артикул 1
Українська держава є самостійною та неза
лежною державою з демократично-республі-

канським, на основах парламентаризму, устроєм і має назву: Українська Народна Республіка.
Історія української
Конституції. - С. 128.

2. Документ 81:
а) доповнює попередні позиції?
б) співпадає з ними?
в) відрізняється від них?
Виберіть одне з тверджень, прокоментуйте свій вибір. Чи випадко
вою була позиція цього українського політика?
3. У чому полягає різниця у підходах до національно-державного
статусу України авторів документів 76 та 7 8 ? Відповідь аргументуйте
із посиланням на джерела.
4. Зверніться до хронології параграфа. Які події, на вашу думку,
впливали на зміни у поглядах політичних діячів У Ц Р ?
5. Об'єднайтеся у три групи і від кожної з них підготуйте 3-хвилинні
промови на уявному мітингу з проблем українського державотво
рення на вибір - від імені:
1) М. Грушевського,
2) М. Міхновського,
3) П. Скоропадського.
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11.2. Земельне питання
І М о в о ю цифр
83 І

£2

А. Розподіл
земельної
власності
в Україні
на початок
1917р.

6,4 млн га

(Я

12 % / -----

Б. Майнове
розшарування
українського
\ селянства
\ на початок
1917р.

__

у

зо % х И Д

□
□

поміщицьке
господарство

547,6 млн га

58%

| |бідніші селяни
] середняки

селянське
господарство

І |заможні

9

Подано за: Геращенко Т.С.
Українська революція:
соціалістичний міф та
реальність. - Запоріжжя,
1988. -С . 42.

1. Як розподіл землі (діаграма А) міг впливати на вимоги селян щодо
дій урядів у революції?
2. Як майнове розшарування селян (діаграма Б) могло вплинути на
аграрну політику в ході революції?

З Третього універсалу Української
Центральної Ради 7 (20) листопада
1917 р.

Віднині на території української Народної
Республіки існуюче право власності на землі
поміщицькі й інші землі нетрудових хазяйств
селянсько-господарського значення, а також
на удільні, монастирські та церковні землі касується.
Цит. за: Історія української
Конституції. - С. 99.

З Четвертого універсалу Української
Центральної Ради (9 (22) січня 1918 р.)

В земельних справах комісія, вибрана на
останній сесії Центральної Ради, вже вироби
ла закон про передачу землі трудовому наро
дові без викупу, прийнявши за основу скасу
вання власності та соціалізацію* землі...
Цит. за: Історія української
Конституції. - С. 103.

П о г л я д д о с л і д н и к а ______________
...У вирішенні земельного питання...
підходи [Центральної Ради та Директорії] до
корінно
різнилися.
На
відміну
від
соціалістичних урядів на Наддніпрянщині
Національна Рада поклала в основу своєї аг
рарної політики принцип збереження приват
ної власності на землю. Приватизації підляга
ли лише державні землі, землі, що належали
членам пануючої династії, землі двірські та
церковні, землі, набуті з метою спекуляції, а
також ті, які перевершували певну дозволену
норму площі. Ця норма, яку мав визначити
сейм, повинна була коливатися у межах 30100 моргів (для порівняння: розмір стабільно
го середняцького селянського господарства у
Галичині становив 15-20 моргів). Відкритим
залишилося й питання про відшкодування
власникам конфіскованої землі. Але що
найцікавіше - за прогресивне відшкодування
виступила значна кількість селян - членів
Національної Ради, що свідчило про вироб
лення почуття власності, правопорядку серед

галицького селянства. Така ситуація була не
мислима на Наддніпрянській Україні, хоча
порівняно з нею Галичина набагато більше
страждала від земельного голоду.
Приклад ЗУНР наочно демонстрував пере
ваги австрійської правової школи над російсь
ким правовим нігілізмом, в атмосфері якого
виросли східноукраїнські політики. Як писав
Іван Лисяк-Рудницький, головна загальноук
раїнська цінність галицького зриву полягає в
тому, що «Галичина 1918-1919 років - єди
ний в новішій історії приклад українського
державного правопорядку».
Грицак Я. Нарис історії України... С . 139-140.
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§ 11. Поглади української політичної еліти

З Грамоти до всього українського
народу 29 квітня 1918 р. гетьмана
П. Скоропадського

Права приватної власності - як фундамент
культури і цивілізації - відбудовуються в
повній мірі, і всі розпорядження бувшого Ук
раїнського Уряду, а рівно Тимчасового Уряду
російського відміняються і скасовуються.
Відбудовується повна свобода по зробленню
купчих по куплі - продажі землі.
Поруч з цим будуть прийняті міри по відчу
женню земель по дійсній їх вартості від вели
ких власників для наділення земельними
участками малоземельних хліборобів.
Цит. за: Історія української
Конституції. - С. 116.

З Конституції Української
Соціалістичної Радянської Рес
публіки (10—14 березня 1919 р.)

Українська Соціалістична Радянська Рес
публіка:
Провадить в життя заходи, що безпосе
редньо направлені до знищення існуючого
економічного устрою і виявляється в скасу
вання приватної власності на землю і всі інші
засоби виробництва...
Цит. за: Історія української
Конституції. - С. 116.

*
Соціалізація (землі) - один з пунктів програми чисельних партій соціалістичного спрямування в
Російській імперії початку X X ст. (зокрема і УПРС). Під соціалізацією розумілось скасування приватної
власності і переведення землі в загальнонародну власність (усуспільнення).
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§11. Погляди української політичної еліти

З Універсалу Трудового Конгресу
(28 січня 1919 р.)

Конгрес Трудового Народу України вислов
лює своє нерушиме побажання, щоб Дирек
торія і Рада Народних Міністрів провадили
надалі свою працю по переведенню земельної
реформи, в основі якої лежить передача землі
без викупу трудовому народові.
Цит. за: Історія української
Конституції. - С. 175.

90 І 3 Проекту Основного Державного
И
іИ
_ ^

Закону Української Народної
Республіки (осінь 1920 р.)

Артикул 43
Приватна власність стоїть під охороною за
кону.
Власність зобов’ язує. Користування влас
ністю мусить служити для добра загалу.
Вивласнення або обмеження приватної
власності може відбуватися з огляду на дер
жавну, публічну чи суспільну потребу, або з
економічних причин, а також в інтересах
соціальної справедливості.
Спосіб вивласнення, або обмеження при
ватної власності, як і форма та розмір справед
ливої винагороди, визначається в окремому
законі.
Артикул 44
Дрібна і середня приватна власність стоїть
під охороною закону. Зноситься більшу зе
мельну власність. З неї утворюється земель
ний фонд, з якого задовольняється малозе
мельне і безземельне хліборобське населення.
Форму, а також умови сього задоволення виз
начить окремий земельний закон.
Цит. за: Історія української
Конституції. - С. 135.

Х р о н о л о г і ч н а дові дка
1918, 19 грудня - урочистий в’їзд Директорії до
Києва
1918, грудень - 1920, листопад - друга війна
радянської Росії проти УНР
1919, 5 лютого - більшовицькі війська вдруге
зайняли Київ
11 лютого - С. Петлюра очолив Директорію
31 серпня - українське військо вступило до
Києва, але було витіснене з міста російськими
білогвардійцями
16 грудня - більшовицькі війська втретє зайняли
Київ
1920, 22 квітня - Варшавський договір між УНР
та Польщею
25 квітня - початок наступу польсько-українсь
ких військ на більшовиків
6 травня - польсько-українські війська вступили
до Києва
12 червня - більшовицькі війська вчетверте
зайняли Київ
21 листопада - Армія УНР відступила в
Галичину, де була інтернована поляками
1918, 19 жовтня - Українська Національна Рада
у Львові проголосила створення Української
Держави на західноукраїнських землях
1 листопада - встановлення української влади у
Львові
1918, листопад - 1919, липень - українськопольська війна
1918, 13 листопада - проголошення ЗУНР
21 листопада - українські війська залишили
Львів
1919, 22 січня - Акт злуки УНР і ЗУНР у Києві
травень —липень - польські війська окупували
Галичину

2. Як ви вважаєте, які документи (84-85, 87-90) могли б задовольнити ук
раїнське селянство, а які ні впродовж 1917-1920 рр.? (Джерела 83—89).
3. Які верстви населення і чому могли виступити проти земельних про
ектів УЦР, Гетьманату, Директорії, більшовиків?
4. Я. Грицак стверджує, що у вирішенні земельного питання підходи
ЗУН Р докорінно відрізнялися від політики наддніпрянських урядів.
Доведіть, чи спростуйте, або зробіть окремі доповнення до цієї думки,
проаналізувавши джерела параграфа.
5. Які зміни ви помітили в поглядах українських політиків щодо
вирішення земельного питання? Чим вони обумовлені?
6. До яких рубрик ви віднесете джерела §11 ? Як ви думаєте, чому
зміст параграфів побудований саме таким чином?

§ 12. СУСПІЛЬНІ ПРАГНЕННЯ УКРАЇНЦІВ У РЕВОЛЮЦІЇ
91 |_ П о г л я д очевидця________________
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Маніфестація на
Софійському майдані в
Києві. Березень, 1917р.

П о г л я д очевидця

П о г л я д очевидця

Зі спогадів Д. Дорошенка*

Зі спогадів січового стрільця
про події у Львові
(початок листопада 1918 р.)

...19 березня відбулася українська маніфес
тація. Своїм грандіозним характером, своїм
одушевлінням, своїм ентузіазмом вона пе
рейшла всі наші сподіванки. В ній узяли
участь понад сто тисяч людей... Українська
маніфестація була переломним моментом в
розвитку українського руху в Києві: тепер од
разу і свої, і чужі побачили...
Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє
минуле (1914-1918 рр.) / / Укр. істор.
журнал. - 1992. - № 6. - С. 131-140.

...В місті повно народу. Українці зворуше
ні, захоплені і на радощах мало не падуть собі
в обійми. Більше чутливі плачуть сльозами
найвисшої радості, що перевисшає всі особисті
втіхи на світі. Українська молодь обох полів
увихається всюди з бравурою, заступає публіці
дорогу, розпродуючи українські відзнаки...
Кузьма О. Листопадні дні 1918 р. - Львів,
2003. -С . 71.

1. Розгляньте джерела 91 і 92. Вони стосуються однієї і тієї самої
події. Ф р а з а Дорошенка свідомо обірвана. Придумайте варіанти
її закінчення. Щ о спільного у цих джерелах?
2. З чим пов'язані спалахи національних почуттів в учасників подій
(джерела 91 -9 3 )?

* Дорошенко Д. І. (1882-1951) - український державний і політичний діяч, історик, публіцист, був від
партії Українських соціалістів-федералістів членом УЦР у 1917 р. та у 1918 р. - міністром закордонних
справ Гетьманської держави.
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§12. Суспільні прагнення українців у революції

П о г л я д очевидця_______________
Д. Дорошенко про суспільні настрої
українців восени 1917 р.

...Легкість, з якою було проведено перево
рот, показувала, що у Великороси для сприй
няття радянсько-комуністичного устрою
ґрунт уже був достатньо підготовленим і сам
по собі сприятливим. Далеко не те було в Ук
раїні. Елементи, які були готові до сприйнят
тя комунізму, складали тут досить тонкий
прошарок, та й то лише у великих центрах,
при тому являли собою людей немісцевих,
прийшлих. У своїй великій масі селянин був
налаштований як власник, як то було в Ук
раїні споконвіку. А головне - тут з весни 1917 р.
проходив національний рух, який в тій чи
іншій формі і ступені знаходив собі живий
відгук серед широких кіл населення. Цей рух
не зуміли використати його офіційні вожаки,
а між іншим була повна можливість для Ук
раїни устояти проти хвилі більшовизму, що
насувалась, і в національному відродженні
знайти сили для здорового розвитку молодої
державності і нормального будівництва життя.
Дорошенко Д.И. Война и революция на Укра
ине / / Революция на Украине. По мемуарам
белых / Под ред. Н. Попова. - К., 1990 (реп
ринтное издание 1930 г.). - С. 84-85.

П о г л я д очевидця________________
Про ідеологію селян

У значенні політичному тогочасне село не
мало, та й не могло мати будь-якої визначеної
ідеології. Всі намагання заключалися двома
моментами: земля і порядок. «Земля тепер на
ша і нікому її не віддамо, - говорили селяни. А хто наведе порядок, той і буде керувати і більше нам нічого не треба».
Гуреев В. Екатеринославский поход / /
1918 год на Украине / Под ред. С. Волкова.
- М.: Центрполиграф, 2001. - С. 274.

П о г л я д очевидця________________
В. Андрієвський про суспільні
настрої українського селянства

...На селі зараз ведуть агітацію тільки самі
українські соціалісти. Тільки вони репрезен
тують усі українські партії, бо інших Ук
раїнців на селі не чути. Ви добре знаєте методи

пропаганди, як і самих агітаторів. Через них
вже починається безладдя на селі, статочні се
ляни - хазяїни почувають ненависть і відразу
не тільки до самих проповідників й до всього,
що вони проповідують. В той спосіб серед за
можнішого і спокійнішого селянства ук
раїнська справа стає все менше популярною,
бо українство ідентифікують з соціалістични
ми засадами, які противні справжньому
російському хліборобові - власнику багатішому чи біднішому - однаковісінько...
Андрієвський В. З минулого (1917 р. на
Полтавщині). - Берлін: Українське слово,
1921. -С . 58.
9 7 І О ф і ц і й н и й д о к у ме н т ____________
Наказ № 1 Нестора Махна*
по Революційній партизанськоповстанській армії України

...Задачею нашої революційної армії... є
чесна боротьба за повне визволення трудящих
України від усякого поневолення, за повне
розкріпачення праці.
Кожний революційний Повстанець пови
нен пам’ятати, що як його особистими, так і
всенародними ворогами є особи багатого, бур
жуазного класу, незалежно від того, росіяни
вони, чи євреї, українці або французи з анг
лійцями, а також... ті, хто захищає несправед
ливий порядок, тобто самозвані комісари, чле
ни каральних загонів, чрезвичайок тощо.
Цит. за: Національні процеси
в Україні. - Ч. 1. - С. 560.
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І П о г л я д очевидця________________
3 мемуарів гетьмана П. Скоропадського

Соціальні реформи я хотів проводити в на
прямі збільшення числа самостійних госпо
дарств шляхом зменшення обширу найбіль
ших маєтків. Я бачив, що соціалістичні ідеї
чужі народній масі, що їх держиться тільки
невелика купка одірваної від народу
інтелігенції. Я ясно собі усвідомлював, що
соціалістичні експерименти привели б неми
нуче до більшовизму, до знищення духовної та
матеріальної культури, повернули б наш чудо
вий край на висохшу пустиню...
Цит. за: Історія України / Відп. ред.
Ю. Сливка. - Львів, 1996. - С. 246.

*
Махно Н І. (1888-1934) - український повстанський ватажок 1918-1921 рр., анархіст; боровся
проти німецьких окупантів та Гетьманату, згодом проти Директорії УНР, російських білогвардійців,
більшовиків.
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3. Які прагнення для українських селян мали першочергове значення соціальні чи національні? Чому? Як ваші висновки співвідносяться з точ
ками зору Д. Дорошенка (джерело 94) та В. Андрієвського (джерело 96)?
4. Зверніться до матеріалів § 12. Якою мірою та які саме українські
політичні сили враховували соціальні прагнення українських селян?
Підтвердіть джерелами.
5. Які варіанти поєднання національно-державного та соціального
устрою України обрало б, на вашу думку, українське селянство:
а) самостійність України + зрівняльний розподіл землі;
б) самостійність України + збереження старої земельної системи;
в) Україна у складі федерації + зрівняльний розподіл землі;
г) Україна у складі федерації + збереження старої земельної системи?
6. Хто з українських політиків пропонував обрану вами модель?
Які верстви могли слугувати соціальною базою для втілення кожної
моделі? Обґрунтуйте.

Погляд дослідника
...Пригноблення України російським
царатом, експлуатація заможним єврейським
населенням, в основному купецтвом, українців-селян виховувало у селянських масах
національну ненависть до «москалів» і
«жидів», яка постійно підтримувалася шові
ністично настроєною українською інтелі
генцією. Це стало дуже помітно в найпереломніший момент революції, тобто на рубежі
1917-1918 рр.
Ермаков В.Д. Махновщина: некоторые соци
ально-бытовые аспекты повстанческого дви
жения крестьян Украины / / Социологичес
кие исследования. - 1991. - № 3. - С. 77.

П о г л я д у ч а с н и к а поді й_________
М. Грушевський про національне
питання в Україні у березні-квітні

1917 р.
Ми думаємо якраз, що Україна не тільки
для українців, а для всіх, хто живе на Україні,
а живучи, любить її, а люблячи, хоче працю
вати для добра краю і його людності, служити
їй, а не обирати, експлуатувати для себе.

Всякий, хто водиться з такими поглядами,
дорогий співгромадянин для нас, незалежно
від того, хто б він не був - великорос, жид, по
ляк, чех. А хто хоче тільки живитися з праці
народної, бути паразитом, поїдателем солод
ких кусків - той нам не потрібен, без ріжниці,
чи він неукраїнець, чи українець.
Грушевський М. Вільна Україна / / Вели
кий українець: Матеріали з життя та
діяльності М. Грушевського. - К.: Веселка,
1992.-С . 109.

О ф і ц і й н и й д о к у м е н т ____________
З Конституції Української Народної
Республіки

69. Кожна з населяючих Україну націй має
право в межах УНР на національно-персональну автономію, цебто право на самостійне
устроєння свого національного життя, що
здійснюється через органи Національного Со
юзу, влада якого шириться на всіх його
членів, незалежно від місця і поселення в
УНР. Це є невід’ємне право націй, і ні одна з
них не може бути позбавлена цього права або
обмежена в ньому.
Історія української Конституції. - С. 111.

7. Чи можна погодитися із твердженням автора джерела 99 про
шовінізм української інтелігенції? Підтвердіть чи спростуйте його
точку зору.
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§ 13. РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ХАОС: СУСПІЛЬСТВО І ВЛАДА
102І_ П о г л я д очевидця
Розхитане війною економічне життя
України підупало. Голод примарою ходив уже
по Росії й подихав холодом на деякі частини ук
раїнських губерній, які межували з Росією...
Петроград просто вигрібав усе, що міг з Ук
раїни, і тим обмежувалась уся його продоволь
ча політика... З фронту цілими масами сунули
дезертири. Вимучені й розлючені своїми
стражданнями у пеклі побоїща, вони страшною
темною силою йшли на країну, забивали всі
залізниці, додавали ще безладдя й часто вили
вали на неповивних свою злість і свій одчай.
Винниченко В. Відродження нації. Ч. 2. -С . 50-51.
ю з [_ П о г л я д очевидця
Коли місяця два потому стали отриму
вати з різних кінців Чернігівської губернії те
леграми про підпалення маєтків, про знищен
ня винокуренних заводів, господарчого інвен
тарю, вбивствах... п. Савич невідмінно
посміхався і говорив: «Поглиблення рево
люції!» І ось одного разу отримали телеграму
про вбивство з метою пограбування його бать
ка й матері. Бідний Савич відчув поглиблення
революції на самому собі.
Дорошенко Д.И. Война и революция на Ук
раине / / Революция на Украине. - С. 73.

104 [- О ф і ц і й н и й д о к у ме н т

105 [_ П о г л я д очевидця
Віра в силу німців була великою, до
більшовиків все ще ставилися, як до чогось
несправжнього, і обивательська маса раділа
тому, що, по-перше, настане порядок, а, подруге, створяться відносини старі, такі, до
яких здавна звикли - відносини - хоча і війсь
кової окупації, але не комуністичної диктату
ри. Протягом кількох годин заблищали това
рами магазини, на ринках з’явилася безліч
продуктів. Це дійсно чудовий феномен: ще
вчора важко було дістати добре спечений чор
ний хліб, а тут - негайно, неначе в кінемато
графі, насипались гори білих паляниць.
Сумский С. Одиннадцать переворотов / /
Революция на Украине. - С. 106.

106 [. П о г л я д д о с л і д н и к а
Грабіж продовольства з України, по
чатий австро-германцями за всілякої допомо
ги уряду Скоропадського, був без кінця і без
краю. Вивозили все - хліб, худобу, птицю, яй
ця, сировину і т. д. - і все це у таких розмірах,
з якими ледве справлявся транспорт. Немовби
потрапивши на величезні продовольчі склади,
що були приречені на пограбування, австрійці
і німці завантажували потяг за потягом, сотні,
тисячі потягів, і вивозили їх до себе.
Аршинов П. История махновского
движения (1918-1921). - Запорожье:
Дикое Поле, 1995. - С. 47.

Відозва ГВР повстанських військ
(травень 1919 р.)

Брати і товариші! Всім тепер стало ясно, що
московські комісари прийшли сюди на Україну
грабувати наш народ... аби вивезти на Москов
щину борошно, пшоно, сало, вовну, шкіру, по
лотно, тканину, себто все, що бракує там, бо во
ни своїми комунами зруйнували в себе дома
державне господарство... їхні загони озброєні з
ніг до голови, приходять на села і під загрозою
розстрілу забирають наших менших братів. їх
оточують озброєні жиди, китайці, латиші, ка
цапи, заганяють у вагони і везуть кудись у Мос
ковщину, на Волгу, під Двінськ і т. д.
Цит. за: Документи трагічної історії Ук
раїни (1917-1927 рр.) / Редактор-упорядник П.П. Бачинський - К., 1999. - С. 146.

Німецькі війська у Києві. 1918 р.
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ДА НЕ БУДЕТ ЛАН НАД ЮВ0ЧИН ГОСПОДИН!
Плакат В. Маяковського. 1920 р.

П о г л я д очевидця
Зі спогадів офіцера єврейської міліції
у Львові Апельбаума про погром
2 2 -2 3 листопада 1918 р.

Два дні горіли жидівські доми на радість
антисемітській Польщі, а при тім діялися такі
страшні речі, яких світ і корона польська вже
давно не бачили... Від двадцяти до тридцяти
вояків нападали на жидівські доми, розбива
ли двері, вдиралися до середини та починали
свою «роботу». Одні мордували людей, били, а
молодих жінок і дівчат насилували, другі гра
бували і забирали все, що тільки можна було
взяти... У той самий час, як одні вояки грабу
вали хати, то другі знову нападали на
жидівські склепи (крамниці). За дві години
всі склепи були порожні, товари, які були в
крамницях, забрано, а решту речей, що були
всередині, поламано і понищено...
Цит. за: Рубльов О.С., Реєнт О.П.
Українські визвольні змагання
1917-1921 рр. / / Україна крізь віки.
Т. 10. - K., 1999. - С. 306.

Білогвардійський* плакат

9

О

1. Зверніть увагу на дже
рела 108 і 109. Щ о во
ни собою являють? Ким і
з якою метою створюва
лись? Як це позначилося
на їхньому змісті?

* Біла гвардія - назва антирадянських антибільшовицьких військових частин, що діяли під час грома
дянської війни. Найвідоміші - армії Денікіна, Колчака, Краснова, Врангеля тощо.
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П о г л я д очевидця________________
Зі спогадів В. Вернадського*

Німці поводяться коректно, але як пани.
Враження від української влади знову попе
реднє - безсилля та бездарність. Влади немає і
не відчувають її ні в чому. Обиватель вважає,
що справжніми господарями становища є
німці, що здійснюється справжня окупація і
що ми потрапили в остаточне ярмо... Українці
грають сумну роль маріонеток, які привели до
своєї країни іноземців-поневолювачів.
Вернадский В.И. Дневники (октябрь 1917 январь 1920). - К.: Наук, думка, 1994. - С. 65.

П о г л я д д о с л і д н и к а ______________
Наймасовіша хвиля погромів розгор
нулася весною і літом 1919 р. Найбільше по
громів здійснили самозвані «отамани» і «бать
ки», які, хоч і нерідко виступали від імені Ди
ректорії, насправді відмовлялися виконувати
її накази, кидали фронт і поверталися у рідні
місця. На контрольованих ними територіях
вони вели себе як самозвані царки. На їхню
частку припадає 40 % погромів. Ще 20 % вчи
нили банди, які часто не мали жодного
політичного пов’язання. До погромів вдавали
ся Добровольча (20 %) і навіть Червона (6 %)
армії. Найкривавіші погроми вчиняв Матвій

Григор’єв, колишній офіцер російської армії,
який спочатку воював під прапорами Дирек
торії, згодом - Червоної армії, і, зрештою,
збунтувавшись проти більшовиків, самочинно
проголосив себе отаманом України і провадив
воєнні дії на власну руку, аж поки не був вби
тий Махном наприкінці липня 1919 р.
Грицак Я. Нарис історії України... - С. 146.

О ф і ц і й н и й д о к у ме н т ____________
Повідомлення про постанову Ради
Народних Міністрів УНР про заходи
щодо припинення антиєврейської
пропаганди (15 червня 1919 р.)

1.
Звернутись через Голову Ради Народних
Міністрів до Головного і Наказового Отаманів,
аби вжити самі рішучі заходи до цілковитої
ліквідації програмних протиєврейських по
дій, а виновні щоб були потягнені до суворої
кари по законам військового часу...
3.
Доручити Міністру Преси і Інформації
стежити, щоби в пресі й відозвах не велось зло
чинної погромної протиєврейської агітації, а
винних потягати до суворої відповідальності...
6.
Доручити Міністру Шляхів вжити за
ходів до припинення розповсюдження на
залізницях програмної літератури і забезпе
чення життя проїзжаючих пасажирів.
Кам’янець-Под., Друкарня М. Гусятінєра.

2. Які проблеми виникли в українському суспільстві під час постійних
змін влади від літа 1917 до 1919 р.? Сформулюйте перелік цих проблем
на основі джерел 102-113.
3. Уявіть себе сучасником подій 1 9 1 7 -І 919 рр. в Україні. Спираючись на
документи параграфа, напишіть сторінку власного щоденника від імені:
а) міського мешканця;
б) селянина з описом власного життя в Україні в 1917, 1918, 1919 рр.
Якої інформації вам бракує для того, щоб розповідь була повною?
Порівняйте враження міських мешканців та селян про події цього періоду.
Чим були викликані спільність та відмінність у сприйнятті тогочасних
реалій?
4. Які види документів використані у джерелах 111 ~ 1 13? Які докумен
ти ви хотіли б додати для розповіді про єврейські погроми?
5. У 1926 р. під час суду над євреєм Ш варцбардом за вбивство
С. Петлюри він був виправданий. З того часу в європейському
суспільстві склався міф, нібито українці несуть відповідальність за
єврейські погроми в часи громадянської війни в Україні. Як ця думка
узгоджується з поданими джерелами?

*
Вернадський В.І. (1863-1945) - видатний учений, один із засновників та перший президент Україн
ської академії наук у Києві.

§ 14. РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ХАОС: ВЛАДА І БЕЗВЛАДДЯ
П о г л я д очевидця
Український хаос якнайкраще харак
теризувався становищем Катеринослава, про
який зведення повідомляло: «Місто роз
поділене на п’ять районів. У верхній частині
укріпилися добровольчі дружини; в районі

міської думи - єврейська самооборона; далі кільцем охоплюють німці; добровольців, са
мооборону7і німців оточують петлюрівці, а все
місто у кільці більшовиків і махновців».
Деникин А.И. Гетманство и Директория на
Украине / / Революция на Украине. С. 170.

/а р ь к ів с ь к о г о

п/ШРитльнот з я м

ф

ствд

Ü
4

1. Щ о мав на увазі автор документа 114, вживаючи вираз
«український хаос»?
2. Розгляньте джерело 115. Символом чого є власна грошова оди
ниця? Які грошові одиниці зображені? Чи можна було б використати
гроші з Харкова в Києві чи деінде? Як би ви охарактеризували
ситуацію в країні, в якій міста випускають власні грошові одиниці?

П о г л я д очевидця
Будинок наш, по Маріїнсько-Благовіщенській вулиці, розміщався між єврейським
базаром та вокзалом. Від єврейського базару
наступали українці, з вокзалу - більшовики...
Ділянка наша, що знаходилася в центрі ворогу
ючих таборів, переходила з рук в руки. Кожна
влада, яка її займала, в особі декількох солдат,
стукала у ворота і стверджувала, що на нашій
покрівлі розміщається кулемет... Далі, ук
раїнці були завжди впевнені, що на нашій
покрівлі розміщується більшовицький куле
мет, а більшовики, - що український. Робили
відповідно до цього обшуки, ходили по кварти
рах... Іноді знаходили старі годинники чи ку
льок з мукою, які передбачливо господарі не
встигли сховати. І хоча ані годинники, ані ку

льок з мукою не стріляли, їх все ж таки конфісковували; правда, цим обшуки й закінчувалися.
Сумский С. Одиннадцать переворотов / /
Революция на Украине. - С. 101.

ш і

П о г л я д очевидця

26 січня 1918 р. Київ був зайнятий радянсь
ким загоном Муравйова, Бомбардування міста
тривало цілих 11 днів - від 15 до 26 січня...
Легко уявити собі стан киян у ці дні. Увесь
цей час населення проводило у підвалах, в хо
лоді та темряві. Магазини та базари... були за
чинені; тому доводилося харчуватися випад
ковими залишками та запасами, яких тоді ще
не вважали за необхідне мати.
Гольденвейзер A.A. Из киевских
воспоминаний (1917-1920 гг.) / /
Революция на Украине. - С. 24.
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§ 14. Революційний хаос: влада і безвладдя

П о г л я д очевидця

П о г л я д очевидця________________
Зі спогадів білого офіцера

25 січня під час бомбардування Києва біль
шовики запальними снарядами розстріляли
дім, де я жив, - наш фамільний дім, побудова
ний десять літ тому за гроші, полишені бать
ком... Згоріли мої рукописи й матеріали,
бібліотека і переписка, колекції українських
старовинностей, що збирав я стільки літ,
збірки килимів, вишивок, зброї, посуду, пор
целяни, фаянсу, окрас, меблів, малюнків...
Розстріл, зайняття і знищення Києва біль
шовиками були вершком, кульмінаційним
пунктом, збірною точкою, в котрій зосередив
ся сей великий, просто незчисленний в своїх
наслідках перелом в історії України, вчине
ний більшовицьким приходом. І для мене сей
перелом конкретизується ще гостріше в сім
зруйнуванні моєї хати, мого кабінету, з ними
всього мого майна, мого духовного добутку,
всього доброго, що я зібрав навколо себе, всьо
го передуманого і перестражданого за останні,
найтяжчі і найзначніші роки мого життя.
Грушевський М. На переломі / / Великий
українець. - С. 136-137.

Мовою офіційного документа
До трудового селянства

Селяни! Наше славетне військо, а ваші
батьки, брати і сини, зараз женуть наших за
клятих ворогів, комуністів, геть з рідної землі.
Але ж, щоб вигнати ворога з батьківщини і
озброїти призваних до війська рекрутів і
мобілізованих, потрібні: зброя, набої та інше
приладдя.
Всі заходи про забезпечення війська зброєю
зроблені, але поки вона не буде доставлена,
Ваша допомога буде все ж таки необхідна.
Знаю, що в кожному селі зараз знайдуться ку
лемети, в кожній хаті - рушниця та набої, і то
му, як Головний Отаман, я вимагаю від Вас,
Селяни, допомогти мені в справі негайного за
безпечення зброєю наших славних лицарівкозаків.
Боятися банд грабіжників і грабунків і
тільки для того задержувати набої і зброю у се
бе вам не треба...
Підписав: Головний Отаман Петлюра.
Симон Петлюра. Статті. - К., Дніпро. 1993. -С . 179.

Під час громадянської війни грабували всі
- і білі, і червоні, і махновці, і навіть, при на
годі, саме населення (маєтки).
Якось у Юзівці я розговорився із селяни
ном.
- За кого ви, власне, стоїте?
- А ні за кого. Білі грабують, червоні грабу
ють і махновці грабують. Як ви хочете, щоб ми
комусь симпатизували?
Він тільки забув додати, що вони й самі гра
бують. Поруч був розграбований маєток.
Мамантов К. Походы и кони. - Париж,
1981. -С . 129.

П о г л я д д о с л і д н и к а ______________
Селяни дедалі активніше відгукувались
на заклики більшовиків підніматися на збройну
боротьбу проти Директорії, уряду УНР. Створю
валися партизанські загони, які ліквідовували
владу місцевих органів у цілих повітах. Вельми
показовими були дії селян Чигиринського,
Уманського, Звенигородського, Таращанського, Черкаського повітів, для яких непокора
будь-якій владі ставала звичним явищем.
Солдатенко В.Ф. Українська революція.
Історичний нарис. - К., 1999. - С. 694.

П о г л я д очевидця________________
Зі спогадів співробітника Музею
імператора Олександра III

Усе це відбувалося десь у середині лютого
1918 р. Важко описати гірке існування обива
теля Києва у той надзвичайно жахливий час.
В одну з останніх ночей, перед приходом до
Києва німців, було зареєстровано 176 нападів
на квартири обивателів. Захист організувати
було важко. Вибрали домові комітети, які
зайнялися організацією самооборони. І от лю
ди, що за свого життя не носили зброї, почали
чистити і лагодити рушниці й обговорювати
стратегічні методи захисту будинків та
маєтків від нападу розбійників. Подекуди
з’являлися уцілілі офіцери, які, звичайно,
взялися за організацію захисту і командуван
ня над домовими військовими дружинами.
Могилянский Н. Трагедия Украиньї (из пе
режитого в Киеве в 1918 году) / / 1918 год
на Украине. - С. 35-36.

3. Щ о в документах 1 1 4 -1 2 2 підтверджує чи заперечує наявність
хаосу в Україні того часу?
4. Як ви думаєте, чи відгукнулося селянство на звернення головного
отамана (джерело 119)? Чому? Підтвердіть аб о спростуйте ваші
висновки, спираючись на інші джерела.
5. Проаналізуйте документи 121-122. Чому створювалися подібь
загони? Чи можна вважати загони, які згадуються у документах,
однорідним явищем? Чому? Як ви думаєте, чому джерела ~одан
у такій послідовності? Поясніть свою думку.
6. Чи відповідають підібрані у параграфі документи його назві?
Чи залишили б ви її, чи змінили? На яку? Чому?

§ 15. НАЗВІТЬ ЦЕЙ ПАРАГРАФ
П о г л я д су час ни к а подій_______
Карта-карикатура «Світова злагода
в Україні»
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Ду мка д о с л і д н и к а
Три держави, що входили до складу так
званого Четверного союзу: Німеччина, Туреч
чина та Болгарія дуже хотіли миру саме з
небільшовицькою Україною, вважаючи, що
самостійна Україна буде добрим сусідом і
дасть можливість своїми багатими запасами
підняти важкий економічний стан країн, які
борються на боці центральних держав.
Дорошенко Д.І. Война и революция на
Украине / / Революция на Украине. С. 96-97.

126 |. П о г л я д очевидця
М. Какурін* про діяльність
Директорії

124 |_
I О ф і ц і й н и й д о к у ме н т
124
Із офіційної заяви комісара Фран
цузької Республіки при Уряді Ук
раїнської Республіки генерала Табуї

«Я приношу вам безумовне засвідчення в
тому, що Франція, яка перша проводить цей
урочистий акт (офіційного визнання Ук
раїни), підтримає всіма своїми моральними і
матеріальними засобами дії, які буде робити
Українська республіка, щоб іти тим шляхом,
який намітили собі союзники і яким вони й
далі будуть неухильно йти в повній свідомості
свого права та своїх обов’язків перед демо
кратіями світу і всього людства».
Цит. за: Дорошенко Д.И. Война и революция
на Украине / / Революция на Украине. - С. 88.

...Українська Директорія, утворена після
повалення уряду гетьмана Скоропадського,
продовжувала завзято відмовлятися від
співпраці з урядовими установами південної
контрреволюції до визнання ними са
мостійності України, за що була залишена со
юзниками без визнання й без будь-якої серйоз
ної матеріальної підтримки...
У галузі зовнішньої політики Директорія
виявила бажання жити в мирі з усіма народа
ми і державами, дотримуючись принципу пов
ного нейтралітету.
Див.: Какурин Н.Е. Как сражалась
революция. - Т. 1. - М.: Политиздат,
1990. - С. 83-88.

*
Какурін М.Є. (1883-1936) - командувач армії та помічник командувача армії у громадянську війну,
згодом - радянський військовий історик.
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§15. Назвіть цей параграф

О ф і ц і й н и й д о к у ме н т
Наказ румунського генерала
Я. Задіка від 26.01.1919 р. про
введення стану облоги в Північній
Буковині та Бессарабії

1. Збори та святкування всякого роду найсуворіше заборонені. Військо має наказ вжи
вати зброю проти тих, хто після вимоги не роз
ходиться.
2. ...Рух по містах дозволений також лише
удень від 6 год ранку до 6 год вечора, але ніко
ли групами.
Всі газети, брошури, та друковані ма
теріали належить перед їх виданням подати в
бюро цензури.
Непідкорення цьому розпорядженню потяг
не за собою закриття друкарень та арешт і засу
дження військовим судом відповідальних осіб.
Військові частини мають наказ придушува
ти якнайсуворіше всілякі порушення й вжи
вати зброю проти тих, хто чинитиме опір.
Цит за: Федорак В.Ф., Черкач Н.І.
Історія рідного краю. - С. 327-331.

Радянський плакат. 1920 p .

128 і О ф і ц і й н и й д о к у ме н т
128 І- _

Із матеріалів головного командування арміями Антанти (17 лютого
1919 р.) «Окупація України»

Проти більшовицької армії, яка розпоро
шена... армія Вертело, яка складається з 3-х
французьких піхотних дивізій, 3-х грецьких
піхотних дивізій, при підтримці румунської
армії, підкріплена 35-ю італійською дивізією,
може проникнути в серце України, визволити
Донець, куди вже розпочалося вторгнення, і
захопити Київ та Харків.
Цит. за: Труш І. Последствия войны. М., 1961. - С. 7.

129 L Ду мка д о с л і д н и к а ______ _
З 1917-1920 pp. Україна стала фоку
сом громадянської війни в Росії. Ні більшо
виків, ні білих, ні іноземних інтервентів не
цікавила Україна як нація, вони проводили
свою власну політику.
Rappeler A. Kleine Geschichte der Ukraine.
München, 2000. - C. 201.

1. Як ви розумієте головну ідею карти-карикатури (джерело 123)?
Яким роком може бути датована ця карта? Чому ви зробили такий
висновок? Зверніть увагу на постаті, які автор ототожнює з образом
України. Кому симпатизує автор? Чому ви так вважаєте?
2. Згрупуйте документи 1 2 4 -1 2 8 попарно таким чином, щоб вони
доповнювали один одного. Поясніть свою думку.
3. Який з наведених документів може, на вашу думку, служити підписом до джерела 123? Чому?
4. Яка з політичних сил, на вашу думку, була замовником джерела
130? Для чого створювались подібні плакати?
5. Укладіть хронологічну таблицю, яка б відображала події, зо б р а
жені на плакаті. Як би виглядали «українські митарства» з точки зору
інших політичних сил?
6. Виберіть із тексту джерел словосполучення чи речення, яке могло
б слугувати за назву цього параграфа аб о епіграфом до нього.
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§ 16. ЗУНР: РЕАЛЬНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ
121
131

І П о г л я д очевидця
І.
Із спогадів М. Чубатого (у 1918 р. студент Львівського університету)

Коли я вертався з горішнього Личакова на
ринок, на вежі ратуші була якраз шоста година.
Саме в цей момент підносили на високий машт
львівської ратуші синьо-жовтий прапор при
звуках співу «Ще не вмерла Україна». Старень
ка бабуня увійшла на ринок у той момент і, по
ражена як громом, що львівський ринок обса
джений військами з українськими кокардами,
впала на бруку на коліна з розпучливим кри
ком: «Боже сьвенти, україньци Львуф заєнлі».
Гуцуляк М. Перший листопад 1918 року на
західних землях України. - К., 1993. - С. 103.

122
132

ІІ. П о г л я д очевидця
І Із спогадів М. Літинської (у 1918 р. —
львівська школярка)

1 листопада. Вранці спішила я до школи, бо
заспала трохи, вибігаю на вулицю, чую
крісові стріли. Подумала, що певно якісь роз
рухи. По вулицях дійсно незвичайний рух.
Так зайшла я до ринку, дивлюсь на ратуш,
котра година, чи вспію ще на час прийти, і
очам не вірю: на всіх чотирьох сторонах жовто-блакитні прапори, а п’ятий повіває-має ста
тично на самій щоглі. Мені щось у душі стре
пенулось, чую безмірну радість та не можу
зрозуміти, як це сталося... Мама відчинила
мені двері, здивована моєю появою, а ще біль
ше моїм виглядом. Книжки полетіли в кут, а я

крикнула, що Львів український, і полетіла
нагору до П. П., щоб і з ним поділитися
радісною новинкою. Дзвоню до дверей кілька
разів. Відчиняє панна Маруся... Я кинулася їй
на шию, цілую, сльози мені течуть по лиці, і
кричу: «Панно Марусю, Львів український!»
Гуцуляк М. Перший листопад 1918 року на
західних землях України. - С. 102-103.

І П о г л я д очевидця
133 1.
^33

3 меморіалу Р. Дмовського
до президента США В. Вілсона
(8 жовтня 1918 р.)

Український національний рух не охопив
усього українського населення, ані витворив
достатньо численного і незалежного українсь
кого інтелектуального класу. Офіційна статис
тика говорить, що серед усіх професій та у
сфері торгівлі в Східній Галичині, за винятком
дрібних землеробів, руський елемент представ
лений менше ніж 5 % . Якщо під австрійським
пануванням уряди Галичини перебувають у
руках поляків, то це не означає, що вони були
в привілейованому становищі, але означає
тільки те, що в цьому краї немає іншого еле
мента, який був би здатен забезпечити його
адміністрацію. Тому найближчим часом
польська адміністрація є єдино можлива для
нормального розвитку і поступу цієї землі.
Цит. за: Павлишин О. Соціально-політичний
портрет українського проводу Галичини та Бу
ковини в революції 1918-1919 років / / Україна
модерна. - Число 4-5. - Львів, 2000. - С. 191.
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П о г л я д очевидця________________
Із вражень американського
кореспондента, присутнього на
Паризькій мирній конференції

Коли хто-небудь розмовляв з поляками про
їхні претензії до різних частин німецької тери
торії, вони звичайно заявляли: «Не судіть за
декількома містами. Підіть у сільську
місцевість і Ви побачите, що вона польська.
Безглуздо з боку Німеччини претендувати на
ці території тільки на тій підставі, що деякі
міста є німецькими, у значній мірі через чи
новників та їхні сім’ї». Співрозмовник сприй
мав справедливість цих аргументів і переходив
до обговорення справи Галичини. Він інформу
вав своїх польських колег, що пробував засто
сувати такі самі аргументи щодо Східної Гали
чини і що, згідно з його враженням, підкріпле
ним статистикою, у цьому краю, за винятком
Львова й одного-двох міст, немає поляків, за
винятком великих землевласників - того само
го класу, що виступав проти поляків у Познані
і Східній Пруссії. Ентузіазм щодо принципу
самовизначення раптово вщухав. їхні лиця,
які перед тим майже наповнювалися слізьми
під впливом розповіді про нещасну долю
польських селян, насуплювалися.
Paliy М. The Ukrainian-Polish Defensive
Alliance, 1919-1921. - Edmonton, Toronto,
1995. - P. 52.

П о г л я д д о с л і д н и к а __________

командування про мобілізацію польського ци
вільного населення. Польська цивільна влада
провадила свої засідання на території, яку
контролювали українські війська.
Війна втратила свій романтичний харак
тер, як тільки українські війська виступили зі
Львова. Польське командування почало ма
сові арешти українців.
Грицак Я. Нарис історії України... - С. 137.

Погляд дослідника

____

Бої були для української сторони дуже
важкі. Українські жовніри, переважно діти се
ла, чужі і безрадні в великім місті, в якім
зовсім не вміли орієнтуватися і в якім
більшість населення, поляки і спольщена часть
жидівської інтелігенції, відносилася до них во
роже, - мали проти себе повстанців, переважно
львовян і взагалі дітей міста, які знали кожну
вуличку, кожний перехід в каменюці і при тім
мали по своїм боці симпатію і поміч більшості
населення. Український жовнір почув себе окруженим ворогами, від яких не знав і не мав де
сховатися; польський повстанець знав, як хо
ватися, і скрізь знаходив приятельське приняттє. В боях проти українців брало всіма спо
собами участь польське населення. На них си
палися стріли (постріли з-за вугла) із вікон, з
дахів і пивниць камениць.
Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920. Відень, 1922. - С. 50.

П о г л я д д о с л і д н и к а ______________
Боротьба за Львів 1918 р. була остан
ньою романтичною війною старої доби. Після
денних сутичок увечері і вночі українські й
польські солдати разом грілися біля вогнищ,
нерідко - під звуки музики і взаємних тостів.
Під час перемир’я звичайним явищем було
братання і спільне позування до фотографій
(інколи біля тих самих будинків, здобуття
яких було головною метою атаки). Українські
командири відпускали полонених під «слово
честі», що ті не будуть більше брати участь у
воєнних діях. Навіть польські автори праць
про листопадові події 1918 р. не могли не ви
знати, що лицарська поведінка української
влади сильно применшила ту чашу терпіння,
яка припала на долю цивільного населення
міста. Характерно, що в захопленому ук
раїнцями Львові до 6 листопада виходили
польські газети і причиною для їхнього за
криття став надрукований наказ польського

Лідери ЗУНР не раз ставали об’єктом
критики (переважно в польських публікаціях)
за свою непоступливість у територіальних
справах - вони вперто стояли за кордон на
Сяні, хоч при тодішньому співвідношенні сил
Україна не могла в жодному разі розраховува
ти на приєднання Львова. Чи, однак, який-небудь політик міг би зректись аспірацій до
міста, яке для кожного українського патріота
мало символічне значення? Більше того, чи
більша гнучкість у питанні кордонів могла б
урятувати існування західноукраїнської дер
жавності? Це видається сумнівним. Польська
сторона боролася не тільки за певну територію,
але також проти самого принципу українсько
го суверенітету в Галичині. Можливий поділ
цієї території прирікав би українську рес
публіку на статус буферної державки, нездат
ної до самостійного існування, особливо в ситу

ації, коли незалежність Наддніпрянської Ук
раїни виявилася повною утопією.
Chojnowski A. Ukraina. Historia pan’stw s’wiata w XX wieku. - Warszawa, 1997. - S. 53.

138 І П о г л я д д о с л і д н и к а ______________
Ha той час, коли українці були най
ближчими до успіху, до Галичини приїхала
антантська місія, якою керував французький
генерал Жозеф Бартельмі. Місія мала завдан
ня розв’язати польсько-український конфлікт
і перекласти справу державної приналежності
Галичини на рішення майбутньої Паризької
мирної конференції. Ціною примирення мав
стати територіальний компроміс з обох боків.

Лінія розмежування двох ворогуючих сторін
(♦лінія Бартельмі») залишала третину Гали
чини разом зі Львовом і Бориславсько-Дрогобицьким нафтовим басейном на польському
боці, решта земель переходила до українців...
Пропозиції Антанти давали об’єднаній мо
лодій українській державі добрий шанс висто
яти у боротьбі з численними противниками.
Цей шанс не було використано... Свідо
мість українців не могла б погодитися з втра
тою галицької столиці. Українські керівники
не сприймали ніякого компромісу: єдиною
розв’язкою польсько-українського конфлікту
для них могла б бути демаркаційна лінія по
річці Сян.
Грицак Я. Нарис історії України... - С. 139.

1. Порівняйте документи 131-132. Які точки зору представлені?
Чиї вони? Хто за національністю старенька бабуся, школярка?
Якими словами виражені почуття авторів? Чому сприйняття подій
1918 р. уЛьвові настільки відрізняються?
2. Які аргументи наводить Р. Дмовський (джерело 133), обґрунтовуючи
претензії поляків на Східну Галичину? Чому він звертається до пре
зидента С Ш А ? Які ви можете навести контраргументи?
3. Зверніть увагу на джерело 134. Охарактеризуйте ставлення
офіційних польських представників на Паризькій конференції щодо
принципу самовизначення народів.
4. Порівняйте точки зору дослідників у джерелах 135-136. На які ха
рактерні особливості подій 1918 р. у Львові звертають увагу автори?
Прокоментуйте.
5. Сформулюйте проблему, яку відображають автори у джерелах
137 та 138. Назвіть аргументи протилежних сторін.
6. Обговоріть питання, чому українська держава на західних землях
не стала реальністю (есе, дискусія, дебати).

§ 17. ЧИ ЗАЗНАЛА ПОРАЗКИ УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
17.1.
139 І
шЛ Українська революція, на жаль, не
розвивалась самостійно... вона весь час мусила
сорозміряти свій марш з конвульсивними рухами й киданнями революції російської, хаотичної і страшної. Російська революція потягла нас через кров, через руїну, через вогонь.
Грушевський М. Історія України. Від давнини до сучасності. - Л., 2002. - С. 264.

—

Погляд зблизька
140 І-----------------------------------------------------------------------...Українці не зрозуміли наглядної
лекції історії: вони розщепили свою суцільну
зброю на дві половини: на соціальну й національну, вибрали останню й почали нею боротися проти соціальної. Через це вони зразу ж одірвалися
від своїх працюючих мас і були дощенту розбиті.
Винниченко В. Відродження нації. Ч. 2 . - С. 328.
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І не російський радянський уряд вига
няв нас з України, а наш власний народ, без
якого і проти якого, ще раз повторюю,
російські радянські війська не змогли б зайня
ти жодного повіту нашої території.
Винниченко В. Из истории украинской рево
люции / / Революция на Украине. - С. 303.

Революція 1917 року застала україн
ців скаліченими національно, соціально і
культурно. Після довгої москальської неволі,
перед вибухом революції лише селянство за
лишалося українським щодо мови та націо
нальних традицій. Всі інші верстви українсь
кого суспільства були денаціоналізовані.
Відсіль - недостача української інтелігенції мозку нації - і взагалі мала національна сві
домість в народніх масах.
Все це мало вирішальний вплив на ор
ганізацію українських національних сил, зок
рема на організацію українського проводу.
Загально кажучи, нам не бракувало органі
зованих і добре підготовлених сил, бракувало
людей добре дисциплінованих, з характером,
людей з фаховою та загальнополітичною ос
вітою. Наслідком того в багатьох галузях дер
жавного життя ширилася безвідповідальна
«отаманщина» та сваволя на шкоду україн
ській визвольній боротьбі.
Мазепа І.* Україна в огні й бурі революції.
1917-1921. - Прага, 1942. - Т. 2. - С. 150.

...Самостійна і соборна українська
держава була в наших руках. Усі обставини
спершу складалися так, що можна було втри
мати та закріпити її, здисциплінувати розбур

хані маси, налагодити апарат, здобути її
міжнародне визнання. Однак нам не вдалося
здійснити це. І не вдалося не тому, щоб
об’єктивно було це неможливо - навпаки, я
твердо переконаний, що ми мали ідеальну на
году здобувати самостійну державу. Та нам
забракло політичного розуму.
Не говорю тут про маси. Маси можна було б
повести... поклавши в основу державотворення
не інстинкти класових чвар, а інстинкти бо
ротьби за нашу історичну правду, не інтереси
пролетаря, а інтереси посідаючого землю господаря-селянина. Та оцього господаря-селянина
не було кому зорганізувати й озброїти, бо наша
тодішня інтелігенція виявилася невиліковно
засліплена чужою ідеологією із чужого поля соціалізмом, гаслами класової боротьби та
інтернаціоналізмом. Одна Галичина творила
(до певної міри) виняток. Але Галичина була
замала, щоб повести за собою всю Україну.
Цегельський Л. Від легенд до правди. Спо
мини про події, зв’язані з Першим Листо
падом 1918 р. - Львів, 2003. - С. 292-293.

Всі... спроби встановити державний лад
та порядок на Україні, які здійснювались під
різними прапорами, скінчилися невдачею...
Цей досвід вчить нас: 1. Що неможливо по
будувати на Україні державний лад, спираю
чись тільки на одну соціальну групу; 2. Що
лад той не може бути встановлений за допомо
гою чужинців...
Тільки власна держава, яка побудована ук
раїнською нацією на своїй етнографічній те
риторії, врятує нас від економічного розвалу
та від кривавої анархії...
В. Липинський про завдання творення
Української держави / / Національні
процеси в Україні. - Ч. 1. - С. 546-548.

1. Ви познайомилися лише з деякими оцінками революції, зроблени
ми її учасниками, що належали до різних політичних таборів.
Виділіть, сформулюйте і запишіть декілька точок зору на причини по
разки Української революції. Щ о в них співпадає, а що є відмінним?
2. Знайдіть у матеріалах попередніх параграфів документи, які
а) підтверджують; б) не підтверджують наведені точки зору.
3. Чому автор документа 143 протиставляє Галичину і Східну Украї
ну? Чим це можна пояснити? Чи виправдано це? Аргументуйте.

* Мазепа І. (1884-1952) - український громадсько-політичний діяч, міністр внутрішніх справ УНР у
1919 р. З 1920 р. жив у еміграції.

17.2. З висоти часу

Те, що українці вміють «святити ножі й
різати панів», всі знаємо чудово. Але значно
більше проблематичне, чи яка-небудь ук
раїнська влада вміє, хоч би півроку й хоч би на
території одного повіту - оберігати успішну
безпеку життя й майна громадян, що є пер
шим обов’язком кожної культурної держави.
Східньоукраїнський досвід 1917-1921 рр. дає
тут поле до дуже сумних рефлексій... Нас на
повнює втіхою й гордістю: що за весь період
самостійности і українсько-польської війни на
всій території Західньої України цивільному
польському населенню не впала волосина з го
лови; що в Галичині не було ні одного жидівсь
кого погрому й що навіть після переходу УГА
за Збруч тамошні жидівські містечка клопота
лися про галицькі залоги, бачачи в тому найпевнішу охорону проти всяких грабіжників і
мародерів; що галицький селянин, замість па
лити двори й розкрадати чуже добро, чекав на
полагодження аграрного питання законодав
чим шляхом... що тогочасна політична Гали
чина, не маючи провідних особистостей на
геніяльну міру, посідала суцільне, організова
не керівне політичне середовище... що ніхто не
заперечував леґітимности власної національ
ної влади... що обидві основні партії (разом з
деякими дрібнішими угрупованнями) зуміли
в цей вирішальний час об’єднатися в уряді
національної коаліції.
Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т.
Т. 2. - К.: Основи, 1994. - С. 56-57.

Підсумовуючи причини поразок Українсь
кої революції, автори доходять невтішного
висновку про те, що об’єктивних підстав для
перемоги було замало, скоріше їх у конкретноісторичних умовах 1917-1920 pp. зовсім не
існувало. І саме це, а не помилки та прорахун
к у хоч би скільки їх було і якими прикрими
вони здавалися, особливо ж з позиції часової
дистанції, вирішили долю боротьби.
Солдатенко В.Ф. Українська
революція. - С. 881.

Поразку визвольного руху спричини
ла також слабкість соціальної бази УНР і Ук
раїнської Держави Скоропадського. Українсь
ка революція не мала широкої підтримки в
суспільстві, що не дозволило їй захистити мо
лоду державність від зовнішньої інтервенції.
Провідники революції переважно спиралися
на селянство і нечисленну інтелігенцію.
Національна еліта, що складалася здебільшо
го з письменників, журналістів, учених і сту
дентів, не мала досвіду та навичок державноуправлінської діяльності, а більшість її спові
дувала народницьку, а не державницьку ідео
логію. Робітники переважно відстоювали
більшовицькі ідеї, а великі землевласники і
промисловці дотримувались білогвардійської
орієнтації.
...ЗУНР засвідчила можливість налаго
дження державного правопорядку, що ґрунту
вався навіть у воєнний час на виваженому гу
манізмі й утвердженні демократичних засад у
суспільстві.
Цит. за: Історія України /
Відп. ред. Ю. Сливка. - С. 265.

...Основна суперечка велася навколо того,
хто винний - народ чи еліта? У викладі істо
риків аргументами обидвох сторін одержали
більш рафінований характер. їх можна підсу
мувати у такий спосіб:
1. Слабка соціальна база українського
національного руху як результат неповної
соціальної структури української нації
(відсутність середнього класу і промислової
буржуазії, слабкість міського елементу). Ук
раїнські лідери змушені були апелювати до
політично недорозвинутого селянства тощо...
2. Недостатня відданість ідеї державності з
боку революційних еліт, які творили лівоцентристські коаліції і перебували при владі від 1917
аж до 1920 р., з декількамісячною перервою на
час правління Скоропадського. Замість держав
ницької ідеї вони пропонували народницький
націоналізм або доктринерський соціалізм.
Грицак Я. Нарис історії України... - С. 160.
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§ 17\ Чи зазнала поразки Українська революція

1. Ознайомтеся з оцінками Української революції істориками другої
половини XX ст. Н а які причини поразки революції вони звертають
увагу? Чи співпадають їхні погляди з оцінкою сучасників? У чому?
Які з наведених у параграфі суджень видаються вам більш об'єктив
ними чи ґрунтовними? Чому?
2. Як ви гадаєте, чому автори посібника не вказали рубрики/жанр
документів, уміщених у першій та другій частинах параграф а? С п р о 
буйте зробити це самостійно.

Щ е о д н а оці нка
...Було б помилково говорити про по
разку української революції. Вона не досягла
своєї остаточної мети, але вона внутрішньо пе
реродила суспільство України, вона створила

Україну як модерну політичну націю. На цьо
му фундаменті з того часу розвивається все
дальше українське життя.
Лисяк-Рудницький І.
Історичні есе. - Т. 2. - С. 60.

1. Спробуйте пояснити, що автор розуміє під «модерною політич
ною нацією»; чому вважає її творення головним результатом рево
люції?
2. Як ви думаєте, чому саме цей документ завершує розділ про Ук
раїнську революцію?
Підготуйтеся до дискусії про долю та уроки Української революції з
точки зору всіх учасників (соціальних та політичних сил) подій 1917—
1920 рр., відповідаючи на ключові питання частини 2 розділу II.
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§ 1 8 . Територіально-політичні зміни в Європі

Частина 1. НОВА ЄВРОПА
§ 18. ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В ЄВРОПІ
Європа у 1914 р
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Дамаск

о Мальта

3 листів до доньки Індіри Ганді

У Європі відбулися суттєві зміни, і на її
карті з’явився ряд нових держав. Порівняй
стару карту з новою, і ти зразу побачиш ці
великі зміни... Подивися на нову карту
Європи. Повністю зникла одна з найбільших
держав - Австро-Угорщина, - і замість неї
з’явилося декілька невеликих держав... До
них відносяться: Австрія, що зберегла мізерну
частину своєї попередньої території і велике
славне місто Відень - столицю країни; Угор
щина, також в урізаному вигляді; Чехословаччина, до якої увійшла колишня Богемія;
Югославія...

о.Крит

о.Кіпр (Брит.)

°

Далі на північ знаходиться ще одна нова
держава, правильніше, стара держава, що
знову з’явилася на карті, - Польща. Польща
була створена з території Пруссії, Росії,
Австрії...
На північ від Польщі знаходяться Прибал
тійські держави: Литва, Латвія, Естонія, Фін
ляндія - всі спадкоємиці колишньої царської
імперії...
Останні великі територіальні зміни в
Європі - це передача провінцій Ельзасу та
Лотарингії Франції. Є й ще деякі зміни...
Подивися на карту ще раз. Бачиш, Росія
повністю відрізана від Європи низкою держав.
Це Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща
і Румунія... Більшість цих держав виникла не

в результаті Версальських угод, а внаслідок
радянської революції. Разом з тим, союзники
вітали їх появу, оскільки вони створюють

ланцюг, що відділяє Росію від небільшовицької Європи.
Неру Д.* Взгляд на всемирную историю. М., 1975. - С. 55-56.

Європа у 1923 р.
Цифрами позначено:
1 Люксембург
2 Вільне місто
Данциг
3 Ліхтенштейн
4 Андорра
5 Монако
6 Сан-Марино
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кордон
України
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§ 18. Територіально-політичні змінну Європі

Стамбул

Анкара
О

о. Сардинія
Гібралтар (Брит.)
Танжер о,°
(міжнародна зона)

Марокко
\-viicn
J_,

Марокко

(Фр.)

о. Сицилія

Алжир

(Фр.)

Туніс

(Фр.)

о. Мальта

Дамаск

(Брит.)

о. Кіпр (Брит.)

1. Які територіальні зміни відбулися в Європі після Перш ої світової
війни?
2. Проаналізуйте карти на стор. 9 4 - 9 5 та зафіксуйте ці зміни
у вигляді таблиці «Нові держави Європи»:

Країна
з яких
територій
(країн) вона
утворилась

на що
що виникла на
що зникла з
розпалася, до
карті світу після карти світу
складу яких
Першої світової після Першої
країн увійшли
війни
світової війни
її території

3. Порівняйте зміни, згадувані Д. Неру (джерело 1), з тими, які ви
зафіксували після аналізу карт. Як пояснює автор ці зміни? Які ще
можуть бути пояснення?

*
Джавахарлал Неру (1889-1964) - політичний і державний діяч, один з керівників боротьби за
незалежність Індії та її перший прем’єр-міністр. Книгу «Погляд на всесвітню історію» написав у формі
листів до своєї доньки (Індіри Ганді), коли відбував тюремне ув’язнення (1930-1933) за участь у боротьбі
проти британського панування на території Індії.

Розділ ІІІ. Повоєнна стабілізація: здобутки і втрати

96

§ 1 9 . Українські землі у складі європейських держав

§ 19. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

1І

По г л я д у кр аї нс ько г о дослі дника

Безсумнівно, він [Ризький мир] був вели
кою поразкою української дипломатії та гро
бом самостійності Української держави в
новітніх часах. Соціалістична Польща і біль
шовицька Москва поділились українськими
землями, як в Андрусові 1667 року. Тому
Ризький договір деякі автори називають та
кож Ризьким Андрусовом.
Нагаєвський І. Історія Української
держави двадцятого століття. - К.: Укр.
письменник, 1993. - С. 363.

і}

П о г л я д р адя нс ько г о до с л і д н и к а

Укладання мирного договору [Ризького]
відкривало сприятливі можливості для розвит
ку всебічної співпраці, торгово-економічних і
культурних зв’язків. Цього і домагався ра
дянський уряд, розглядаючи добросусідські
відносини з Польщею як важливу умову
зміцнення миру і безпеки у Східній Європі.
Підписанням Ризького договору завершив
ся складний в історії Радянської держави
період, основним змістом якого був збройний
захист трудящими завоювань Жовтневої рево
люції від зазіхань внутрішньої контррево
люції та іноземних інтервентів, які прагнули
спільними зусиллями скинути владу Рад і
відновити в Росії буржуазний лад.
Ольшанский П.Н. Рижский договор и
развитие советско-польских отношений:
1921-1924. - М.: Наука, 1974. - С. 6-12.
4

| Погляд польського дослідника

Перемога Пілсудського у великій битві над
Віслою в серпні 1920 р. зберегла незалежність
Польщі, але не врятувала України. Виснажена
війною Річ Посполита прагнула швидше уклас
ти мир і, розчарована можливостями Петлюри,
погодилася
покинути
свого
союзника.
Внаслідок мирного договору в Ризі 18 березня
1921 р. українські землі були поділені між
Польщею і Радянською Росією, причому Річ
Посполита визнала псевдонезалежну більшо

вицьку державність у Києві, відмовившись від
свого визнання влади Української Народної
Республіки (війська Директорії, що знаходи
лись у Польщі, були інтерновані). Завдяки
закінченню конфлікту з Польщею більшовики
змогли кинути всі свої сили проти решток
білогвардійських армій, а до кінця 1921 р
закінчили пацифікацію України, ліквідував
ши рештки отаманського партизанського руху
Chojnowski A. Ukraina. - Warszawa
1997. - S. 62

1}

Погляд американського дослідника

Серед держав, які нажилися на Версалі,
Польща була самою ненажерливою і войовни
чою. У 1921 р. після трьох років війни, вона
виявилася вдвічі більшою, ніж передбачала
мирна конференція. Вона напала на Україну,
відібрала Східну Галичину з її столицею Льво
вом... Вона вела справжню загарбницьку
війну проти Росії і в 1923 р. переконала захід
ні сили ратифікувати її нові кордони. В про
цесі цієї силової експансії Польща вміло грала
на страху Британії перед більшовизмом і на
бажанні Франції знову віднайти могутнього
партнера на сході після смерті свого царського
союзника.
Джонсон П. Современность... - С. 51.

Х р о н о л о г і ч н а дові дка
1918 - розпад Російської та Австро-Угорської
імперій, окупація Румунією українських земель:
Ізмаїльського, Акерманського і Хотинського
повітів Бессарабії, Північної Буковини і частини
Мармаронщини - Сигітщини в Закарпатті.
8 травня 1919 - Закарпатську Україну передано
Чехословаччині. Це рішення узаконила СенЖерменська угода від 10 вересня 1919 р.
18 березня 1921 - Ризький мир між УСРР,
РСФРР та Польщею; Західна Волинь, Полісся,
Холмщина, Підляшшя увійшли до складу
Польської держави.
15 березня 1923 - Рада послів великих держав
(Рада амбасадорів) визнала Східну Галичину
частиною Польщі. На території Східної України
більшовики проголосили УСРР, яка у 1922 р.
увійшла до складу СРСР.

Г а з е т н е п ові домлення__________
Стаття «Відповідь краю на рішеннє
Антанти» в газеті «Український
прапор», (24 березня 1923 р.)

В неділю дня 18 с. м. відбулася у Львові ве
лика українська демонстрація... Виступив
бувш. віце-президент австрійського парляменту проф. Юліян Романчук, 82-літній сідоглавий патріярх українського народу Галичини й
відчитав сильним голосом роту присяги, яку
присутні повторювали поодинокими речення
ми, піднісши праву руку догори. Текст її зву
чав: «Ми, український нарід, клянемося, що
ніколи не погодимося на панованнє Польщі
над нами й кожну нагоду використаємо, щоб
ненависне ярмо неволі зі себе скинути, та злу

читися з цілим великим українським народом
в одній, незалежній, соборній державі».
Українська суспільно-політична
думка в 20 столітті. - С. 52.

О ф і ц і й н и й д о к у ме н т ____________
З програми Українського Народного
Єднання (1922 р.)

1.
УНЄ* узнає, що кожний громадянин по
винен оберігати інтереси тієї держави, до якої
він належить територіально - бо він є атом
держави, а життя атома залежить від всього
тіла, а тому українці-обивателі (громадяни)
Речі Посполитої Польської повинні стояти на
ґрунті панствовим [державному] польському.
Державний архів Рівненської області.
Ф. 86. - Оп. 4. - Спр. 24. - Арк. 1.

1. З наведених джерел 2 -7 , що дають оцінку поділу українських
земель між Польщею та Радянською Росією, з'ясуйте, у яких:
а) позитивно оцінюється цей процес; б) надається негативна оцінка;
в) є спроба безсторонньої оцінки.
2. Хто автори цих документів? Якими чинниками, на вашу думку, ви
кликана саме така позиція авторів наведених оцінок? (Відповідь на
це запитання можна обговорити в групах.)
3. Проаналізуйте та порівняйте документи 4 і 7. З'ясуйте причини
появи різних підходів щодо включення українських земель до складу
Польщі українськими політичними діячами. Чи є в документах інфор
мація про підтримку пересічними громадянами вказаних підходів
різних політичних сил? Яка саме?

О ф і ц і й н и й д о к у ме н т ____________
Із Сен-Жерменського мирного
договору (1919 р.)**

Стаття 10. Чехо-Словаччина зобов’ язується
уконституювати Підкарпатську Русь... як ав
тономну одиницю в рамках Чехо-Словацької
держави із найвищим ступенем самовряду
вання, який тільки можливий при збереженні
єдності Чехо-Словацької держави.
Стаття 11. Підкарпатська Русь повинна ма
ти власний Сейм. До компетенцій Сейму нале
жить уся законодавча влада у справах місце
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вої адміністрації і в інших справах, що їх за
кони Чехо-Словацької держави відносять до
його відання. Губернатор Підкарпатської Русі
має призначатися Президентом Чехо-Словацької Республіки і бути відповідальним пе
ред Сеймом Підкарпатської Русі.
Стаття 12. Чехо-Словаччина зобов’язується
підбирати урядовців адміністрації у Підкар
патській Русі в міру можливостей із місцевого
населення.
Цит. за: Стерчо П. Карпато-Українська
держава. - Львів, 1994. - С. 21.

*
Українське народне єднання - організація, що виникла у 1922 р. на Волині напередодні виборів до
сейму. УНЄ підтримували польські урядові структури, оскільки одним з її завдань було досягнення
польсько-українського компромісу.
** Переклад документа наближено до сучасної літературної мови.
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Погляд дослідника
Питання визнання міжнародною спіль
нотою приєднання Буковини до Румунії роз
глядалось на Паризькій мирній конференції.
За підтримки Франції було вирішено залишити
Буковину за Румунією, зобов’язавши її підпи

?

сати положення про національні меншини. Од
нак румунська делегація у відповідь на таку
умову спочатку покинула переговори, а потім
керівник делегації І.К. Бретіану відмовився
підписати угоду про національні меншини.
Федорак В.Ф., Черкач Н.І.
Історія рідного краю. - С. 66.

4. Спрогнозуйте можливий варіант національно-державного статусу
українських земель у складі Чехо-Словаччини та Румунії на підставі
джерел 8, 9. Дізнайтеся, чи справдилися ваші прогнози в історичній
дійсності.

О ф і ц і й н и й д о к у ме н т ____________
З Декларації І з’їзду рад Союзу PCP
«Про утворення Союзу Радянських
Соціалістичних Республік»
(ЗО грудня 1922 р.)

...Зруйновані продуктивні сили і виснажені
господарські ресурси роблять недостатніми ок
ремі зусилля окремих республік по господарсь
кому будівництву. Відбудова народного госпо
дарства, як виявилось, неможлива при відок
ремленому існуванні республік.
З другого боку, нестійкість міжнародного
становища і небезпека нових нападів роблять
неминучим створення єдиного фронту ра
дянських республік перед лицем капіталіс
тичного оточення.
Нарешті сама будова радянської влади, інтер
національної за своєю класовою природою,
штовхає трудящі маси радянських республік на
шлях об’єднання в одну соціалістичну сім’ю...
Союз цей є добровільним об’єднанням
рівноправних народів... за кожною республі
кою забезпечене право вільного виходу з Сою
зу... нова союзна держава буде достойним увін
чанням закладених ще в жовтні 1917 року ос
нов мирного співжиття і братерського спів
робітництва народів... новим рішучим кроком

на шляху об’єднання трудящих усіх країн у
світову соціалістичну радянську республіку.
Цит. за: Хрестоматія з історії України. К.: Освіта, 1998. - С. 103.

П о г л я д очевидця
С. Петлюра про ставлення до союзу
з Радянською Росією

Справді. Чому Україна повинна бути обов’яз
ково в залежності, чи «в злуці» з Москвою? Які
матеріальні і моральні користі вона з цього має,
крім тих, що їй припала доля знову бути, як з
царських часів, дійною коровою для Москви з її
модернізованими претензіями на всесвітнє па
нування? Чому і за що Україна повинна віддава
ти Москві свій хліб, цукор, вугіль, марганець і
інші багатства своєї землі журавлиної, праці і
не отримувати з Москви нічого потрібного їй,
крім постолів і вагонів баламутячої голови і деморалізуючої душі комуністичної літератури...
Краще вже мати з Чемберленом* діло, як з
пройдисвітами, пануючими сьогодні в Москві і
продовжуючими стару лінію хижацького по
водження її з нашою батьківщиною. Адже це
«коштуватиме» куди менше матеріальних
жертв, як ота федерація і союз з СРСР!
Петлюра С. Народе український: вибрані статті,
листи, документи. - Харків, 1992. - С. 127.

5. Які аргументи на користь входження українських земель до складу
С Р С Р наводяться у документі 10? Чи можна вважати перелік причин
вичерпним?
6. Які контраргументи наводить автор джерела 11? Чи достатньо во
ни переконливі?
7. Сформулюйте три речення, які розкривали б причини входження
України до Радянського Союзу. Використайте знання, отримані
раніше.

* Чемберлен Невіл (1869-1940) - член британського уряду 1920-х рр., один з лідерів консервативної партії.
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з ІДЕТАРІІ 1СІІ 6ТР11, ОШІНІЙТЕСЬ!

Гей, яблучко - на зеленій вітці,
Україна ж моя - у московській клітці.
(Записано від Петра Макаренка,
Харківщина)
Гей, яблучко, наливається!
Москаль всіх загнуздав, та й катається!
(Записана від Петра Борща, Полтавщина)
Мі буржуєв разобйом
На Украіну жіть пойдьом!
На Украінє лучше жіть Єсть что кушать і что піть!
(Такі «пролетарські частушки-бодрячки»
наспівували на Київщині).
Сенько Г. Народні приповідки-частівки про на
ціонально-визвольну боротьбу 1917-1921 рр. Буенос-Айрес: Перемога, 1953. - С. 16-37.

Г

П Я Ш Ь ІИ ^ ^ .

о к іп л б р ь ^

і

РЕВОЛЮ ЦИИ
Радянський плакат
«П’ятий Жовтень революції». 19 22р.

то ш іи и м /Ь Г\І

Радянський плакат
«Товаришам українцям».
Тільки у братерській
спілці Радянської України
з Радянською Росією порятунок робітників
і селян від світових
хижаків і грабіжниківпоміщиків, капіталістів
та генералів
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8. Чому джерела 1 2 -1 4 об'єднані в одну групу? Прокоментуйте.
9. З якою метою створювалися плакати, подібні до 13, 14? П р о 
аналізуйте плакати за відомим вам алгоритмом.
10. Як зміст листівок (джерело 12) співвідноситься з іншими
джерелами параграф а?

-її

Газетні пов і домл е ння __________
З газети «Діло»* (20 травня 1923 р.)

Наше відношення... до світської влади в Ук
раїні є негативне. Бо не є це влада українсько
го народу, тільки влада над українським наро
дом. Є це здебільшого в теорії влада не-українського робітництва на Україні, а в суті
річи влада червоної Москви.
З газети «Діло» (16 січня 1926 р.)
...В Союзі Радянських Республік українсь
ка нація має не лише свій природний культур
ний центр, але й має свою державність. Як не
оцінювати правові відносини, соціальний лад,
культурно-агітаційну спекуляцію - то все-таки не слід замикати очей на ті державні рам
ки, ті зав’язки української державности, що
звільна, але неминуче створюють все кращі,
певніші й постійні умови життя всестороннього розвитку української нації.

і Погляд дослідника
16

Та все ж таки збереження за Україною
статусу хай навіть формальної, але окремої дер
жавної одиниці мало великий позитивний
вплив на дальший розвиток української
національної самобутності. Українці дістали
те, чого їх довгі роки позбавляла Російська
імперія: окрему адміністрацію, територію, дер
жавні і громадські структури - основи для май
бутнього територіального усамостійнення Ук
раїни. Утворення СРСР найкраще можна зро
зуміти як досягнення компромісу між російсь
ким більшовизмом й українським національ
ним рухом4... Без існування у період революції
Української Народної Республіки більшовики
навряд чи згодилися б на утворення УСРР. Яс
на річ, цей компроміс мав тактичний характер.
З обох сторін були сили, які противилися йому
або сприймали лише як тимчасове явище і при
першій же нагоді відмовилися б від нього.
Цит. за: Грицак Я. Нарис історії
України... - С. 168-169.

11. Порівняйте оцінки, подані у джерелах 7, 15, 16 щодо входження
українських земель до складу СРСР. Чому, на вашу думку, газета
«Діло» - орган галицької інтелігенції - в цілому позитивно оцінює
становище України у складі С Р С Р ?
12. Зверніть увагу, як змінюється оцінка Радянської влади в західно
українській газеті «Діло» протягом короткого періоду. Щ о, на вашу
думку, могло вплинути на цю зміну?
13. Як ви розумієте твердження Я. Грицака про «компроміс між
російським більшовизмом та українським національним рухом»?
14. Сучасний американський науковець, що досліджує історію країн
Східної та Центральної Європи в міжвоєнний період, Дж. Ротшильд
вважає: «Українці були найбільшою національною групою у
міжвоєнній Європі, яких доктрини політичного самовизначення та
возз'єднання ще не стосувалися. Вони тоді були поділені між
Радянським Союзом, Польщею, Чехословаччиною та Румунією не як
розпорошені меншини, а як компактні місцеві більшості в регіонах
поселення». Використовуючи здобуті знання, підтвердіть чи
заперечте його висновок.
15. Уявіть себе журналістом англійської газети «Тайме», який отри
мав завдання влітку 1923 р. написати серію аналітичних статей про
долю українських земель після завершення Перш ої світової війни.

*
«Діло» - найстаріша і довгий час єдина українська щоденна газета в Галичині. З часу свого виходу
газета проводила ідеологію народовської течії в українському суспільно-політичному русі.

§ 20. ЄВРОПА ЗМІНЮЄ ПОЛІТИЧНЕ ОБЛИЧЧЯ
1. Назвіть країни, де у 1920-х рр. були встановлені недемократичні
політичні режими. На якому етапі модернізації знаходилися ці країни
(пригадайте матеріал І розділу)?

ЛІ

Погляд дослідника

Міжвоєнна політика мала таку харак
терну й часто повторювану прикмету, як пе
ретворення ліберальних демократій на жертву
диктаторських режимів. Західні держави
сподівалися, що їхня перемога стане початком
доби, змодельованої за їхньою власною подо
бою. Зрештою, на початку Великої війни на
Європейському континенті було 19 монархій і
З республіки, а наприкінці - 14 монархій і 16
республік. Проте «демократична революція»
невдовзі виявилася ілюзією. Не минуло й ро
ку, щоб у тій або тій країні диктатор тієї або
тієї масті не порушив демократичну консти
туцію. Це явище можна приписати тільки
одній простій причині: західні держави не ма
ли змоги боронити режими, які вони самі й на
дихнули.
Дейвіс Н. Європа.
Історія. - С. 971.

Лі

Погляд дослідника

У Великобританії та Сполучених Шта
тах Америки демократичні системи розвива
лися тривалий час, проте в багатьох державах
Європи демократична система не мала ко
ренів, і народ не мав відповідного попередньо
го досвіду. Демократичні системи, які здава
лися досконалими на папері, такі, наприклад,

як Веймарська республіка*, часто-густо мали
своїм наслідком таку безліч парламентських
партій, що формування стабільного уряду ви
явилося неможливим і виникла необхідність
утворення коаліцій. Щоб утриматися при
владі, уряд уникав спірних питань, хоча їх
треба було вирішувати. Легше було повірити
Гітлеру і Муссоліні, які обіцяли саме те, чого
не вистачало іншим, - дій.
Watson J. В. Success in 20th century world
affairs. L., 1997. Цит. за: На пути к пони
манию прошлого. Поиски. Версии. Идеи:
Книга для учителя истории. - Рига:
ZVAIGZNE ABC, 2000. - С. 16.
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§ 20. Європа змінює політичне обличчя

.1 1 } Вже в середині квітучих 20-х років у
Німеччині стали помітними ознаки небезпеки
для долі республіки: у 1925 р. німці обрали
президентом героя війни П. фон Гінденбурга**, що швидше був намісником імператора,
аніж особою, придатною для того, щоб очоли
ти демократичну республіку. У Німеччині до
того ж не виникло чіткої партійної системи:
пропорційна виборча система дозволяла більш
ніж десятку партій отримувати місця в парла
менті, але в жодного угруповання не було там
переважаючої більшості.
Pearce R. Fascism and nazism. L., 1988. Цит. за:
На пути к пониманию прошлого. - С. 31.

2. Щ о розуміє автор джерела 17 під «демократичною революцією»?
Чому це словосполучення в тексті взято в лапки?
3. Чи можна однією причиною пояснити ілюзорність «демократичної
революції»?
4. Які ще причини слабкості демократичних систем ви можете назва
ти, проаналізувавши джерела 18, 19, 20 ? Спробуйте їх розмістити
в зростаючому порядку: від більш важливих - до менш значимих.

*
Веймарська республіка - Німеччина часів дії конституції, що була прийнята у 1919 р. в м. Веймарі
і заклала підґрунтя демократичного розвитку федеративної країни.
** Пауль фон Гінденбург (1847-1934) - німецький фельдмаршал, командував німецькими військами
на сході в роки Першої світової війни. З 1916 р. - начальник генштабу. У 1925-1933 рр. - президент Веймарської республіки. У 1933 р. призначив А. Гітлера канцлером Німеччини.
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П о г л я д п ол і т и ка_________________
В. Черчіл про Б. Муссоліні
Італія, 15 січня 1927 р.
Римський геній, уособлений в Беніто Мус
соліні*, найвидатнішому законодавцеві серед
сучасників, показав усім народам, що можна
успішно протистояти наступу комунізму...
Якщо б я був італійцем, то від початку і до
кінця підтримав би Муссоліні. Нерозумно запе
речувати, що влада в Італії вийшла із гущі наро
ду, що вона керує у згоді з більшістю італійсько
го народу. Мене, як і інших, покорила простота
поведінки Муссоліні, його спокій і щирість, які
він незмінно зберігає, незважаючи на турботи
та хвилювання. Він думає, і це очевидно, тільки
про благоустрій італійського народу, щонай
менше про такий благоустрій, який він собі уяв
ляє, і в цьому питанні для нього немає дрібниць.
Він перетворює свою країну на могутню держа
ву, яку поважають у всьому світі. Італія набуває
своєї попередньої імперської величі.
Цит. за: Бенито Муссолини. Познаватель
ная энциклопедия (СБ).

П о г л я д пол і т ика_________________
Б. Муссоліні про владу

Для того щоб керувати державою, тобі
потрібно лише дві речі - поліція та озброєні
загони на вулицях. Народні маси не повинні
знати, вони повинні вірити і підкорятися формовці. Хтось має знати, як завоювати увагу
громадськості: це справжня таємниця прави
теля. Як тільки ми навчимо народні маси
вірити в те, що можна зрушити гори з місця,
вони погодяться з цією ілюзією, і тому вона
може перетворитися на реальність.
Ці люди... повинні коритися. їм потрібно
вірити, й вони вірять в те, що я їм скажу, і тоді
вони крокуватимуть в єдиному строю під моїм
командуванням.
Беніто Муссоліні.
Hite J., Hinton Chr. Fascist Italy. L., 1988.
Цит. за: На пути к пониманию
прошлого. - С. 22.

5. Чим ви можете пояснити те, що В. Черчіл, який представляв країну з
глибокими демократичними традиціями, так схвально відгукується про
Б. Муссоліні, який фактично був диктатором (джерело 20)?
6. Яку роль відводить Муссоліні народним масам у повоєнній Італії (дже
рело 21)? Чи погоджуєтеся ви з його формулою влади? Прокоментуйте.
7. В. Черчіл стверджує, що якби він був італійцем, то неодмінно
підтримав Муссоліні. Як ви вважаєте, чи відомі були Черчілу вислов
лювання Муссоліні про владу? Чи змінив би свою думку Черчіл, про
читавши джерело 2 1 ? Поясніть свою думку.

§21. ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
22 І П о г л я д д о с л і д н и к а ______________
...ЦК РКП(б) розсилав губкомам спе
ціальні циркуляри щодо боротьби з антирадянськими партіями. Членам цих партій забо
ронялися публічні лекції, їх відсівали при
прийомі на роботу, до вузів, вони перебували
під наглядом ЧК-ДПУ, їх вичищали з проф
спілок, кооперативів, трестів...
Кожному випадку розпуску передувала га
ласлива кампанія компрометації націонал-ко
муністів... Далі йшов розрив блоку, що означа

ло виключення з державних органів і дезор
ганізацію партії на деякий час. Крім того, при
пинялося фінансування партії, що було знач
ним деструктивним чинником і заморожувало
функціонування легенів партії - преси. Най
довше з українських націонал-комуністичних
партій проіснувала наймолодша з них - Укра
їнська комуністична партія - УКП - до 1925 р.
Бриндак О. Б. Ліквідація більшовиками
політичної опозиції та встановлення одно
партійної системи в Україні в 20-ті роки
XX ст. - Одеса, 1998. - С. 104, 109.

*
Муссоліні Беніто (1883-1945) - засновник, лідер італійської фашистської партії, прем’єр-міністр
(1922-1943). Після спроби перевороту (марш на Рим) - прем’єр-міністр, а з 1925 р. - диктатор (дуче).
Створив культ вождя, вважав, що головне завдання фашистської держави - створення імперії.

23 І

О ф іц і й н и й д о к у м е н т
Лист ЦК УКП до Виконкому
Комінтерну* щодо взаємовідносин
УКП і КП(б)У (27 серпня 1924 р.)

...Останнім часом... у зв’язку зі зростанням
нашого впливу на робітничі маси Катерино
слава, знову почалися переслідування УКП.
Це знову змушує нас звернутися до ВККІ з
нагальною вимогою втрутитися в наш і стосун
ки з КП(б)У... з метою припинити пересліду
вання комуністів комуністами і створити умо
ви, я к і сприяли б наш ій співпраці з КП(б)У.
Історія України: 1917 - 1928 рр. Хресто
матія. - К., 1997. - С. 197-198.

НІ

О ф іц і й н и й д о к у м е н т
Постанова пленуму ЦК КП(б)У
про антирадянські угруповання
(8 жовтня 1924 р.)

Резолюцію по доповіді про антирадянські
угруповання не приймати, передати її Політбюро ЦК КП(б)У для розгляду та затвердження.
Стосовно УКП - взяти курс на ліквідацію .
Політбюро ЦК КП(б)У розробити план. Це
ріш ення вважати строго конспіративним.
Історія України: 1917-1928 рр.
Хрестоматія. - С. 194.

25

І Погляд очевидця________________
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І Зі спогадів С. Єфремова**
23
березня 1927 р. Отже, Шумського
«усушили». Боротьба у його з Кагановичем дав
но провалилася, і ще торік навесні казали мені в
Харкові, що з них один має полетіти, хто не «ус
тоит в неровном споре». Не встояв Ш умський, звісно, українець... Здається, постановлено в
провину Шумському його «боротьбистське» ми
нуле. В Чернігові мені оповідали, що викрито
знову колишніх боротьбистів на чолі з Шумським: ніби вони на случай війни мали зрадити
комуністів і перейти до ворожого табору. Це,
певна річ, дурниця, бо в такому разі Шумського
не заслали б на схід ще головою виконкому, а
попросту розстріляли б. Ближ ча до правди, ма
буть, інша версія, що стоїть у зв’язку з недав
ньою літературною полемікою серед самих ко
муністів. У результаті полеміки всіх колиш ніх
боротьбистів - на підставі принципу: «не ду
бьем, так рублем» - позбавлено посад. Тоді вони
обернулися на це з скаргою до Раднаркому, і
Ш умський ту скаргу підтримав. От і виникла
догадка про об’єднання колиш ніх боротьбистів
на чолі з Ш умським. От чим кінчаються у нас
«літературні»полеміки! І по заслузі: не скоп
ляйся, коли ти комуніст, і терпи мовчки...
Єфремов С. Щоденники. 1923-1929. - К.,
1997. - С . 359-376.

1. Про які зміни в політичному житті Радянської України йдеться у
джерелах 22 -2 5 ? Яка основна ідея об'єднує ці джерела? Поясніть,
чому вони розташовані у такій послідовності? Яку тенденцію відоб
ражає цей порядок?
2. Виділіть ключові слова, що характеризують роль Комуністичної
партії в Радянській державі (джерела 26-27). На які риси Комуністич
ної партії звертає увагу дослідник П. Тібо? Чому вони важливі?

26

Дійсність оч им а п и сь м ен н и к а

...А в кімнаті, де висів раніш е Олек
сандр II, Н иколай II, а також білий генерал на
білому коні, - висять: Ленін, Троцький, Раковський і малесенький портрет Карла Маркса.

...А ндрій Андрійович надів окуляри й на
писав: «Прошу мєня зачисліть в кандидати
Ваш ей государственной партії. Мої лічниє
убєждєнія в правотє комуністическіх ідей...»
Хвильовий М.*** Заулок / Сині етюди. К.: Рад. письменник, 1989. - С. 155.

*
Комінтерн - Третій Комуністичний Інтернаціонал, міжнародна організація комуністичних партій,
створена з ініціативи В. Леніна у 1919 р. Фактично керувалася з Москви.
** Єфремов С. (1893 - р. см. невід.) - видатний український політичний діяч, історик літератури,
академік Української академії наук, публіцист, був членом Центральної Ради, Генерального Секре
таріату, після встановлення Радянської влади залишився в Україні, виступав з гострою критикою біль
шовицького режиму.
*** Хвильовий М. Г. (Фітільов) (1893-1933) - український письменник, громадсько-культурний діяч,
член ВКП(б). Відстоював право української культури на самостійний розвиток. Анкетування українських
літераторів 1925 р. виявило, що більшість назвала його улюбленим письменником. Примусова колек
тивізація в Україні, голодомор 1932-1933 рр., арешт товариша М. Ялового призвели до самогубства.
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27 [-

Погляд до сл ід ни ка

П олітичне
керівни цтво
країною
здійснював позаконституційний орган - Ко
муністична партія Радянського Союзу, нечис
ленна (732 521 член у березні 1921 р.), дуже

молода (щонайменше 85,8 % членів партії у
1927 р. були молодші сорока років), часто під
лягала чисткам (1919, 1921, 1934 та 1935 рр.)>
генеральний секретар якої володів реальною
повнотою влади.
Тибо П. Эпоха диктатур. - С. 85.

Українські політичні партії і блоки
у виборах до сейму Польщі (1928 р.)
Кількість здобутих
голосів

Партія (блок)
Українське національно-демократичне
об’єднання - у складі Блоку національних
меншин
Виборчий блок українських соціалістичних
селянських і робітничих партій

близько 600 тис.

Українське селянсько-робітниче
соціалістичне об’єднання (Сельроб)
Сельроб-лівиця

270 591
216 987
160 145

Комуністична партія Західної України
(список «Робітничо-селянська єдність»)

10 192

Українська партія праці

45 006

Український народний союз

8 887

Блок русофілів і «старорусинів»

94 935

Statystyka Polski. - T. X. Warszawa, 1930. - S. 130;
Radziejowski J. Komunistyczna
Part ja Zachodniej Ukrainy. Krakow, 1979. - Tablica miedzy. S. 224-22 5 .

3. Про що йдеться у джерелі 28? Визначіть рубрику запропоновано
го документа. Зверніть увагу, що подана інформація стосується
Польщі, яку більшість дослідників характеризували як державу, де
був встановлений диктаторський режим (1926 р.). На яку характе
ристику у зв'язку з цим заслуговує радянська політична система?

29

Погляд до сл ід ни ка

П ісля взяття влади та знищ ення політич
них конкурентів вона [партія] почала розгалу
ж увати ся на внутріш ню й зовніш ню .
Внутрішню партію складала партійно-радян
ська номенклатура, тобто, начальники всіх
рангів в опанованих або створених більшови-

ками суспільних структурах. До зовнішньої
партії належ ала основна членська маса. Р я 
дові члени надавали РКП(б) оманливого виг
ляду політичної партії. Ф актично ж вона зли
лася з державою й перетворилася в структуру,
я к а пронизала собою всі управлінські ланки.
Кульчицький С.В. Україна між
двома війнами (1921-1939) / /
Україна крізь віки. - К., 1999. - С. 66.

4. Ознайомтеся із джерелом 29. Як ви розумієте вислів «внутрішня й
зовнішня партія», термін «партійно-радянська номенклатура»? По
ясніть. Зверніться ще раз до джерела 26. Чому герой М. Хвильового
хоче вступити в партію? Як джерело 27 допомагає дати відповідь на
попереднє запитання?
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З листа у центральні органи влади
С каж іть, чому в партію не йдуть орачі та
інш і, я к і хочуть чесно ж ити? А піш ли ті, хто
працювати не хоче, і лиш е собак селом га
н яє... Серед них є такі лежебоки, а все-таки
намагаю ться вказати вміючому орачу. І тут же
нарікаю ть: «Не змогли пояснити дядькам. Не
слухаю ться дядька». Невже цей дядько слуха
тиме неука, якщ о він у двадцять разів більше
знає, ніж цей комуніст-лежебока, який у себе
вдома лінується огорожу відремонтувати.
Цит. за: Капустин А. Общественнополитические настроения крестьянства
Украины в 1920 годы / / Архив. - 2000. Ноябрь-декабрь. - С. 104.

Погляд очевидця

І1 І З листа у центральні органи влади

ма, а селянин-робочий вже загубив надію на
справедливість виборів... У строїли собі гарні
ставки, і ж ивуть собі на ш иї селянина-робітник а... За що мучать нас? До яких пір будуть да
вити нас податками, а не підвищ увати зарпла
ту, щоб можна було себе прогодувати та дітей,
взути, навчити? Де всі наш і завоювання? За
що ми кров невинну лили, перекопи брали,
гнали паразита? А тепер кого гнати? Ні, товарищ і вожді, ж иття робочому-селянину - кош 
мар. Страна повна сльоз, повна незадоволення,
ворожнечі... Москва, дай розпорядження в усі
кінці СРСР та дай більше права трудящ ім для
управлінн я країною . А головне - очисти
партію від см іття... Дорогий редакторе, не рви
цього листа, а дай його вождям, хай почують
наш зов: ми, трудящ і, гинемо від старих ч и 
новників, я к і пролізли до партії. Із проле
тарським привітом - робочі і селяни Донбасу.
Чекаємо на ваш ричаг управління свободою.
Хай живе наж им на бюрократа!

...Бю рократизм у повному розпалі... Уся не
чисть позбиралася в партію! Вони цього хо
тіли. Вони тепер царюють при владі, біля кер

Цит. за: Соколов А. Повседневная жизнь
советских людей в 20-е годы / / История. 1997. - № 2 9 -3 0 . - С. 13.
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5. Про які настрої українських робітників і селян свідчать документи
3 0 -3 1 ? Як ви вважаєте, наскільки поширеними були такі настрої?
Чи були вони відомі вождям? Чому, на вашу думку, автор листа
звертається до Москви, а не до Харкова? Відповідь обґрунтуйте.
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Усім ГУБЧЕКА*.
Телеграма. 30.06.1921 року:
...В ж ити заходів щодо насадження інфор
мування фабрик, заводів, центрів губерній,
радгоспів, кооперативів, лісгоспів, каральних
загонів, сіл. До роботи щодо здійснення інфор
мування поставитись якомога уваж ніш е, дот
римуючись усіх принципів конспірації.
М енжинський, Самсонов

7.
Треба завж ди пам ’ятати прийоми єзуї
тів, я к і не галасували на весь майдан про свою
роботу і не виставляли її напоказ, а були по
тайними людьми, котрі про все знали і вміли
тільки діяти...
12.
Бережи як зіницю ока дані тобі дору
чення, а коли виконаєш , будеш корисним р а
дянським працівником.
http: / /www. hro. org/editions/karta/
пгЗ/lozin.htm
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Зі спогадів С. Сфремова
Завдання та обов’язки інструкторів губе
рнської Надзвичайної комісії. 1921 рік:
Щ о повинен пам ’ятати кож ний інструктор
і розвідник, працюючи по розш уку:
... 3. Перш ніж говорити, слід подумати...

Один х ар к івец ь розповідав про останні
ареш ти. Чоловік з 50 сидить. Інкриміновано
їм заснування організації під назвою «МУС»М уж ицький У країнський Союз, щоб на вибо-

*
Губчека - губернські надзвичайні комісії, які підпорядковувалися центральному органу державної
безпеки в Радянській Росії, створеному при Раді народних комісарів (1917-1922). З 1918 р. отримали пра
во розстрілювати на місці злочину тих, кого вважали контрреволюціонерами. В 1919 р. чекістами знище
но 12 000 осіб. З 1922 р. ВЧК перейменовано в ДПУ.
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рах до рад по селах проводити свідомих селян.
Це влада витолковує як змову проти радянсь
кого режиму, і хоче новий процес інсценува
ти. Власне - і тут важ ко витворити злочин
ство, бо скоро існують вибори, то логічно треба
допустити і право людності справді вибирати,
а не окликати, кого надиктовано. Але логіка

давно вже одбігла од нашого ж иття, і може не
забаром справді розпочнеться одна з безглуз
дих справ: про нелегальну організацію для ле
гальної мети.
Єфремов С. Щоденники
1923-1929. - С . 491.

6. Яку роль відігравали каральні органи у політичній системі Ра
дянської держави (джерело 32)? Щ о вразило С. Єфремова як оче
видця 1920-х рр. (джерело 33)? Чи можна владу в Радянській Україні
назвати владою Рад? Поясніть.
7. На основі джерел параграфа підготуйте повідомлення про
політичне життя Радянської України у 1920-ті рр.

§ 22. ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ
i l l

О ф іц і й н и й д о к у м е н т

З Конституції Польщі (1921 р.)

Окремі державні закони забезпечать мен
шинам у П ольській держ аві цілковитий та
вільний розвиток їхніх національних власти
востей ш ляхом діяльності органів автономних
меншин публічно-правового характеру, зокре
ма органів загального самоврядування.
Цит. за: Кульчицький С.В. Україна між
двома війнами. - С. 284.

Погляд до сл ід ни ка

...З ак о н від вересня 1922 р. передбачав
створення у Східній М алопольщі територіаль
ного самоврядування (двонаціональні воєвод
ські сеймики), яке мало б право ріш ення в
справах освіти, релігії, будівництва, промис
ловості і торгівлі. Закон, що мав увійти в дію
протягом двох років з моменту ухвалення, пе
редбачав також утворення коштом держави
українського університету.
Усі ці обіцянки залиш илися на папері, а
згаданий закон виявився лиш е тактичним м а
невром, продиктованим заходами польської
дип лом атії з метою ви зн анн я вели ким и
західними державами східного кордону Речі
Посполитої. Я к тільки це визнання стало ф ак

том (ріш ення Ради амбасадорів від 14 березня
1923 р.), влада здала проект воєводського са
моврядування до архіву.
СЬо;іпо\У8кі А. икгаіпа. - № 1. - 8. 79.

3 6 [. Г а з е т н е повідомлення

Взагалі, говорячи словами польської газети
«Ілюстрованого К ур’єра Польського», польсь
кі політики будували свою державу не з її фун
даменту, а з даху, не зі згоди й солідарності
всіх складових елементів держ ави, а безогляд
ного панування польського елементу над міс
цевою людністю, над українцям и.
Дзвін*. - 1926. - 1 січня. Ч. 172. - С . 3.

О ф іц і й н и й д о к у м е н т
Звіт поліції з Дубно (9 липня 1922 р.)

Хоча більшість населення вираж ає задово
лення польською владою, але може піддатися
впливу україн ськи х діячів (пропагую чи) у
напрям ку незалежної У країни. У країнський
рух зріс від часу розпуску і розпорош ення на
Волині та в Галичині відділів Петлюри.
Державний архів Волинської області. Ф. 1. - Оп. 2. - Спр. 13. - Арк. 69.

*
«Дзвін» - політична, економічна, літературна газета, що друкувалася упродовж 1923-1928 рр. на те
риторії Західної України. Упродовж 1924-1928 рр. - орган Української народної партії. На сторінках
«Дзвону» велася полеміка з польською і більшовицькою державними ідеологіями.
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Погляд очевидця

З листа В. Біднова* до
Д. Яворницького**
П оляки залиш илися історичними по л яка
ми. Якою була колись ш ляхта, такою є й
польська демократія та соціалісти. Релігійні
утиски над православними та полонізація такі
самі, як і в 16-17 ст. Нема нічого нового на те
риторії Польщ і.
Хроніка 2000. - 1993. № 3 - 4 . - С . 136-137.

В р а ж е н н я у ч а с н и к а подій

Скарга селянина Сидорчука Федора
на дії польських солдатів
До Високо Ш ановної Комісії Сеймової (до
української фракції).
Від громадянина міста Рівного Федора Сидор
чука мешкаючого по Кавказькій вулиці № 21.

Скарга.
З початку зан яття польскіми військам и
міста Рівного, військо польське влетіло до моєї
клуні, зломал о замки, стало розтяговать збоже.
Забрано у мене вісім кіп овса, п ’ять кіп ячменю.
Так як я чоловік старий і ранений і незгідний до
роботи, маю шістдесят років, став просити щоб
вони не розбирали збоже і бачучи, що моє про
хання даремне, став просить, щоб вони мені ска
зали до кого звернутись, щоб заплатили що-небудь, бо я поля свого не маю. То вони стали мене
бить прикладами й до того забрали пару ко
ней... Через деякий час польова жандармерія
реквізувала у мене меш кання і довела будинок
до такого руйнування, що будинок став вали
тись і я не маю звідки його поправить... Н апи
савши скаргу до будівляної Комісії о знищенню
будинку, то комісія будівляна заставила мене
подписаця, що я отказуюсь от свого прохання...
Державний архів Рівненської області. Ф. ЗО. - Оп. 14. - Спр. 28. - Арк. 2.

1. Проаналізуйте джерела 3 4 -3 5 . Чим пояснюється введення в текст
Конституції Польщі 1921 р. положення про цілковитий та вільний
розвиток національних меншин? Чи можна вважати це положення
Конституції Польщі проявом демократії? Аргументуйте.
2. Порівняйте оцінки демократичності Польської держави, спираю
чись на джерела 3 5 -3 7 , звертаючи увагу на авторство та рубрику.
3. Знайдіть у запропонованих вам джерелах свідчення того, що в Польщі
1920-х рр. були присутні елементи демократії. Прокоментуйте.
4. Як влада ставилася до українців як частини населення Польщі?

40

[- Г а з е т н е повідомлення__________

До населення Галицької землі!
Надходить переважна, історична хвиля для
многострадальної Галицької землі. На день 5
листопада с. р. розписав уряд Польщі вибори до
польського сойму у Варшаві і то не лише на области польської республіки, але також на чужій
для неї території у Східній Галичині. Сим актом
польський уряд задумує нанести смертельний
удар державній ідеї Галицької Республіки на
землі Романа Великого й Данила...
Сини галицької Землі! Ніхто з Вас не сміє
взяти участи в польських виборах. Се націо
нальний приказ!
Додаток до «Українського прапора», 23 ве
ресня 1922 р.; Цит. за: Українська суспільнополітична думка в 20 столітті. - С. 29, 34.

Погляд дос л ід н и ка

Єврейське питання було, безумовно,
цілком відмінним від українського, білорусь
кого чи нім ецького. Воно здавалося менш
важ ким і небезпечним. Зрештою, євреї не м а
ли територіальних претензій, що стосувалися
б П ольщ і, я к і озброєних союзників на польсь
ких кордонах. Традиційно вони були населен
ням політично лояльним, хоча культурно і
релігійно не дуже схильним до пристосування
і не було приводу, через яки й мали б не бути
лояльними громадянами польської держави.
Mendelsohn Е. Zydzi Europy SrodkowoWschodniej w okresie mi^dzywojennym. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWK,
1992. - S. 63.

*
Біднов В.О. (1874-1935) - український історик, педагог, публіцист, громадсько-політичний діяч,
член Української Центральної Ради. З початку 1920-х рр. перебував в еміграції.
** Яворницький Д.І. (1855-1940) - видатний український історик, археолог, етнограф, фольклорист і
письменник, академік АН УРСР ( з 1929 р.).
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Г а з е т н е повідомлення

Н а порозі нового року
.. .Правди нема чого таїти - старий рік зали
шаємо «громадянами другого сорту». Вся по
вага до держави, з котрою ми тісно зв’язані не
тіл ь к и сучасністю , а й м айбутнім , найретельніш е виконування наш их обов’язків, все
ж таки в нашому річному балансі дали один
тільки мінус. Нема того справедливого відно
ш ення до нас, не дотримується обов’язую ча
к о н сти ту ц ія з 17 березня 1921 року.
Закінчуємо старий рік ніби прибиті, приго
ломшені обухом. Дуже тяж ки м і сумним був
для нас 1925 рік!
Не було згоди в 1925 році і м іж українцям и.
Кожен тільки те й робив, що брат на брата то
чив нож а. Передові політики українців не
знайш ли м іж собою порозум іння. В іра
політична затуманю вала очі ... в стремліні
зруш ити, приневолити слухатися тільки його
засад, - а раз ні, найганебніш ими і брудними
засобами виводиться «в расход» свойого про
тивника.
Дзвін. - 1926. - 1 січня . - Ч. 172. - С. 1.

44 [.
Передвиборний плакат Комуністичної партії
Польщі. 1928 р.
У плакаті використані написи: надзвичайні
суди, см ертна к ар а, 12-годинний робочий
день, господарчий арбітраж.
У травні 1926 р. Пілсудський* з допомогою
армії й за підтримки лівих сил здійснив дер
ж авний переворот, встановив авторитарний
режим «санації» (оздоровлення). Санаційна
диктатура прагнула централізувати управ
ління країною, спираючись на військову силу.
Діяльність опозиційних партій... всіляко пе
реслідувалась.
Зашкільняк Л. Польща / / Довідник з
історії України. - К., 2001. - С. 608.

О ф іц і й н и й д о к у м е н т

Із промови голови УНДП
Д. Левицького в польському сеймі
(29 березня 1928 р.)

Н айвищ им, святим і непорушним ідеалом
наш им є н езалеж н а, соборна У кр аїн ська
національна держава на всіх українських зем
л ях. Тому всі між народні акти, яким и спо
конвічні українські землі: Східна Галичина
разом з Лемківщ иною, Х олмщ ина, Волинь,
П ідляш ш я і Полісся, передано Польщі, а саме:
трактат укладений в Ризі 18 березня 1921 р.
і ріш ення Ради амбасадорів у П ариж і 14 бе
резня 1923 р. як акти, що насилують право у к 
раїнського народу на самовизначення, ува
жаємо де-юре неправосильними. А вступаючи
до польських законодавчих палат, будемо і
цим ш ляхом йти до здійснення найвищого
права української нації.
8рга\¥огсІапіа 8Іепо£га:£іс7пе Яеіши
КгесгуровроШеі Роївкіеі. Окгев II. З ровіесігіепіе т
*29. III. 1928. - Ь. 9.

*
Пілсудський Ю.К. (1867-1935) - п о л ь с ь к и й п о л і т и к , маршал Польщі; на початку XX ст. - один з
лідерів боротьби за незалежність Польщі; 1918-1922 рр. - Голова держави; висував ідею федерації
Польщі, України і Білорусі; ініціатор т. зв. київського походу польської армії 1920 р.

Н а підставі Ризького договору ми перейшли
до П ольщ і, і здоровий, тверезий глузд вимагає
від нас пристосування в майбутньому до нових

Sprawozdania Stenograficzne Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej. Okres II. - 12
posiedzienie z ЗО. V. 1928. - L. 77.

5. Зверніть увагу на джерело 40. Які почуття викликає у вас цей
текст? Чи стали б ви виконувати цей «національний приказ»? П роко
ментуйте.
6. Порівняйте джерела 40, 41. Чим, на вашу думку, пояснюється
різниця у ставленні до польської влади українців та євреїв?
7. Ознайомтеся із карикатурою та довідкою до неї (джерело 42).
Кому адресований плакат? На чиє замовлення виконаний плакат?
Наскільки об'єктивною є інформація, що подається у плакаті? Чим це
пояснюється?
8. Ознайомтеся із джерелами 42, 4 4 -4 5 . Чи змінювалася тактика
українців стосовно польської влади упродовж 1920-х рр.? Визначте
ці зміни.
9. Порівняйте політичні системи Радянської України та Польщі
(§ 22-23). Яким було становище українців у цих державах?
Поясніть свої міркування.
10. Редактор шкільної газети запропонував вам написати невелику
статтю на тему «Польська держава очима українця» і попросив вас
висвітлити такі питання: а) політичний режим; б) якими були
взаємовідносини між українцями і поляками у 1920-ті рр. і що на них
впливало; в) на якому ґрунті виникали міжнаціональні непоро
зуміння; г) поляки конфліктували лише з українцями чи й з іншими
національностями; д) чи лише поляки були винні у тому становищі,
в якому опинилися українці; е) що могло змінити становище
національних меншин у Польщі, аби вплинути на їх покращання;
є) чи все так і насправді було погано на українських землях, що зна
ходилися у складі Польщі? Використайте у статті фрагменти джерел,
які змогли б підтвердити достовірність того, про що ви пишете та
зробіть узагальнення змісту у вигляді висновків.

Поради
Ваше завдання: а) написати статтю, яка б
зацікавила школярів; б) підібрати заголовок
статті, який би привертав до себе увагу; в) вико
ристати у статті фрагменти джерел, які змогли б

підтвердити достовірність того, про що ви пише
те; г) визначити основні проблеми в українськопольських взаєминах; д) аргументовано і доказо
во викласти матеріал; е) узагальнити зміст у виг
ляді висновків.

Розділ

Із промови члена Безпартійного
блоку співпраці з урядом
Є. Богуславського в польському сеймі
(ЗО травня 1928 р.)

умов ж иття. Ми не зрікаємося наш их ідеалів,
але визнаємо сувору дійсність, і ця дійсність
вимагає від нас, щоб ми були лояльними гро
м адянам и П ольської держ ави і спільно з
польським народом будували той дім, де нам
судилося долею ж ити.

Оф іц ій н и й д о к у м е н т ____________
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Частина 2. «ЩАСЛИВІ» 20-ті
§ 23. СВІТ ДОЛАЄ ПОВОЄННУ КРИЗУ
1. Ознайомтеся зі схемою американського економічного буму
1920-х рр. Які причини та характерні риси економічного розвитку
вона виділяє?

46 І Схема
1. Ресурси
США мали великий запас
природних ресурсів. Це
допомогло Америці стати
великою індустріальною
державою до початку
двадцятого століття і
заклало твердий ґрунт для
подальшої експансії
у 1920-х рр.
2. Вплив Першої світової
війни
США успішно вийшли з
війни. Вони постачали
Європу багатьма товарами і
захоплювали європейські
закордонні ринки під час
війни.
Війна прискорила
технологічні зміни, на які з
готовністю пристали США.

Всі ці фактори стали приводом для
буму. Як тільки бум почався, він
одразу ж набрав самоутворюючого
характеру. Масовий випуск
автомобілів стимулював ріст тих видів
промисловості, що виробляли частини
до автомобілів. Більша кількість
машин привела також до будівництва
більшої кількості доріг, автозаправних
станцій та збільшення споживання
пального. Розвиток електрики
стимулював ріст нових видів
промисловості, що виробляли
електричні вироби. Нові компанії
потребували більшої кількості
будівель, тим самим допомагаючи
будівельній промисловості. Більше
працюючих людей, що отримувало
пристойну зарплату, означали
підвищену потребу в товарах.

3. Технологічні зміни
Це був період великих
інновацій. Це допомогло
модернізувати існуючі види
промисловості і розвинути
нові. Підтримкою цим
змінам став розвиток
електрики. Електрика
забезпечувала більш дешеве
та ефективне джерело
енергії для фабрик. Вона
також привела до випуску
нових споживацьких
товарів, таких як
холодильники, пилососи і
радіо.
4. Масова продукція
Нові технології означали, що товари могли вироблятися
набагато дешевше і у великих розмірах. Генрі Форд
започаткував масову продукцію в автомобільній
промисловості, ввівши напередодні війни складальний
конвеєр. Він випускав машини так дешево, що тисячі
звичайних американців могли дозволити собі їх придбати. У
1920-х його ідеї застосовувалися у всіх видах промисловості,
зокрема щодо споживацьких виробів.

У

8. Політика
республіканських
президентів
Республіканська пробізнесова політика
заохочувала бум. Вона
зменшила податки на
доходи та прибутки
компаній, що дозволяло
багатим людям вкладати
більше грошей в
американську
промисловість та
будування, а простим витрачати більше на
американські товари. Вона
наклала тарифи на
імпортовані товари, і це
допомогло американським
виробникам.
7. Впевненість
Впевненість серед
американців була дуже
великою. Тобто впевненість
у тому, що вони можуть
купувати товари, вкладати
гроші в компанії і
випробовувати нові ідеї.
Впевненість є життєво
необхідним компонентом в
будь-якому економічному
бумі.
6. Кредити
Ріст кредитів набагато
спростив купівлю товарів
для людей, навіть якщо
вони не мали достатньо
готівки, щоб заплатити за
них одразу.

5. Масовий маркетинг
Продукти масового виробництва мали
продаватися на масовому ринку. Деякі
компанії витрачають дуже великі суми на
рекламу. Ця нова індустрія розвинула
премудрі технології, щоб переконувати
людей купувати.

§23. Світ долає повоєнну кризу
2. Проаналізуйте схему і джерела 47 -51 і визначіть, які з чинників
економічного буму в С Ш А (джерело 46) діяли в країнах Європи.
Чому? Прокоментуйте.

лиш е Б ританія заборгувала США 4,66 м ільяр
да. Однак Британії також були винні 6,5 м іль
ярда, в основному Ф ранція, Італія, Росія.
Пол Джонсон. Современность... - С. 47.

50

Німецькі діти граються пачками грошей,
що втратили свою вартість внаслідок
гіперінфляції. 1923 р.
48

[_ Погляд с у ч а с н и к а

.У 1923-му я керував відділом рекла
ми фабрики гумових виробів. Тоді була інф ля
ція. Моя м ісячна платня становила двісті
мільярдів марок. Гроші виплачували двічі на
день, і після кожної виплати надавалася від
пустка, щоб оббігати крамниці і що-небудь к у 
пити, поки не з ’явився новий курс долара і вар
тість грошей не знизилася вдвічі...
Ремарк Э.М. Три товарища. М.: Правда, 1985. - С. 76.

М о в о ю цифр

Всі, крім Сполучених Ш татів А мерики, бу
ли в боргах. Проблема полягала саме в цьому.
У 1923 р. заборгованість СІЛА разом з відсот
ками складала 11,8 м ільярда доларів. З них

[_ Погляд до сл ід ни ка

Німеччина першою вж ила необхідних за
ходів після ж ахливого фінансового кр ах у
1923 року, спричиненого спекуляціям и діло
вих кіл і величезними кредитами, я к і держ ав
ний банк видавав казначейству і промислов
цям . О купація Руру дезорган ізувала ек о 
номіку й зменш ила надходж ення до банку.
Долар кош тував 2 січня 1923 року 7260 м а
рок, а 15 листопада - 4200 мільярдів. Серед
населення виникла паніка, магазини спусто
ш увались, а постачальники та селяни відмов
ляли ся відпускати продукцію не інакш е, ніж
за золото.
...Відновили фінансову ситуацію за два ета
пи: 15 листопада 1923 року була випущ ена
«рентна марка», перехідна валюта, еквівале
нтна 1000 млрд паперових марок. 1924 року, у
жовтні, з ’явилася «рейхсмарка», гарантована
золотим запасом і вільно конвертована.
Ч ерез к іл ь к а м ісяців В еликобританія
виріш ила й собі повернутися до «золотого
стандарту», повернувши 13 травня 1925 року
фунту стерлінгів його вартість 1913 року.
У цілому результати фінансової стабілізації
були вдалими в усіх країнах і сприяли зро
станню промисловості.
Тибо П. Эпоха диктатур. - С. 4 3 -4 4 .

І1}

Д у м к а до сл ід н ик а

П ісля переходу до мирної економіки (1922)
починається процвітання «щасливих двадця
тих років» (1 9 2 2 -1 9 2 9 ), я к е базується на
стрімкому розвитку техніки (раціоналізація,
стандартизація), розбудові механічної, елект
ричної і хімічної великої промисловості, на
зростанні економічної концентрації (часто за
державної допомоги) і яком у сприяє утворен
ня картелів, трестів, великих банків та кон-
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цернів. Завдяки всесвітньому економічному
піднесенню і підвищенню народного добробу
ту ознаки кризи залиш аю ться непоміченими:
велике безробіття в європейських промисло
вих країнах, ціни залиш аю ться незмінними і
частково зниж ую ться завдяки ко н ’ю нктурі
обсягу товарів замість к о н ’ю нктури цін за
н и зьк и х зар о б ітк ів ... стрім ке зростання
бірж ового ку р су ... зм енш ення видобутку
вугілл я і зн и ж ен н я виробництва в тек с
тильній промисловості та низькі прибутки в
аграрному виробництві.
Кіндер Герман, Хільгеман Вернер.
Всесвітня історія: dtv Atlas. - К.: ЗнанняПрес, 2001. - С . 463.

Автомобілі робітників біля заводу Форда.
Детройт , США, 1920-ті рр.

Конвеєрне виробництво на заводі «Сітроен»

сс

І Погляд до сл ід ни ка ________

На той час річний прож итковий мінімум у
США для сім ’ї з чотирьох осіб становив 2 тис.
доларів, а річна середня зарплата робітника
перевищ увала 1,6 тис. доларів. Це у 2 -5 разів
вище за європейський рівень: але стільки ж
заробляли й 65 відсотків ам ери кан ськи х
сімей, а не окремі робітники. У країні налічу
валося 2 млн безробітних. Однак новий авто
мобіль вартістю 600 доларів і подержаний за
300 та старий за 100 доларів багато хто міг ку
пити. Інакш е ринок не поглинув би ті 20 млн
маш ин, що випускала ам ериканська промис
ловість, я к а в найкращ і роки знім ала з кон
веєра до 25 тис. маш ин за день!
Форд Т - перший і наймасовіший автомобіль
1920-х pp.

Долуцкий И. И., Журавлева В.И. Всемир
ная история XX века. - С. 300.

3. Розгляньте наступну схему 56. Щ о спільного і що відмінного
в характері економічного розвитку Німеччини та С Ш А ви бачите?
Чому період 1920-х pp. називають «prosperity» - «процвітання» тільки стосовно США? Прокоментуйте.

Економічний розвиток Німеччини
у 1920-ті рр.
Промисловість
Економічний ріст
(проте нестабільний)
Німеччина відстає від світу
Раціоналізація і монополізація
(утворення картелів)

к

Іноземний капітал
Наплив
короткотермінових
інвестицій, в основному
із СІЛА
Торгівля
Зростаючий
торговельний дефіцит

А
Е К О Н О М ІК А
ВЕЙМ АРСЬКОЇ
Н ІМ Е Ч Ч И Н И
у 19 2 0 -х р р .

Безробіття
Понад 1 мільйон
Іи* безробітних
З 1928 р. рівень безробіття
підвищується
Соціальний добробут
Розширення схем
добробуту. Підвищення цін

/

Ціни
Стабільні ціни
Ціни на
сільськогосподарську
продукцію

Сільське господарство
В занепаді, оскільки ціни
продовжують падати

Фінансова політика
Підвищені податки,
проте все ще існує
бюджетний дефіцит

РЕЗУЛЬТАТИ
Сільські фермери і юнкери все більш і більш ворожо сприймають режим; перші розраховують на
нацистів, останні - на авторитарнішу систему уряду
Роботодавці все більш і більш обурюються через високі витрати на соціальне забезпечення в час
обмеженого економічного росту
Робітники отримують скромні прибутки
Економіка залежить від економіки США

4. Використовуючи матеріали параграфа, схарактеризуйте еко
номічне життя Європи у 1920-ті рр. у таких сферах: а) промисло
вості, б) сільському господарстві, в) фінансах.
5. За допомогою яких факторів вдалося подолати повоєнну кризу
і стати на шлях стабілізації економічного розвитку? Відповідь на це
запитання підготуйте у вигляді таблиці «Фактори, що вплинули на

стабілізацію європейської економіки».
6. Уявіть, що ви прем'єр-міністр однієї з європейських країн, що пе
режила війну. Ви пропонуєте на засіданні уряду план виходу з еко
номічної кризи. Які рекомендації будуть у вашому плані щодо:
а) зруйнованих фабрик та заводів, б) занедбаного сільського госпо
дарства, в) боротьби з інфляцією, г) працевлаштування демобілізо
ваних солдатів, д) забезпечення харчовими продуктами та предме
тами першої необхідності працюючих і безробітних, е) налагоджен
ня роботи транспорту, є) фінансування закладів освіти, культури, ме
дицини? Спробуйте свій план побудувати у такій послідовності, щоб
стало зрозуміло, яким сферам ви надаєте перевагу. Обговоріть цей
план у класі і співставте його з планами своїх однокласників.
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§ 24. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОГО
ЕКОНОМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

—1 Видозва
ДО УСІХ СЕ/ІДН ХАРЬКі Ві і і ИНЧ.
Т о в а р и ш м с і л и й « ! Зн ову Радяньска Україна переж ивае важкий мент.
Польські пани, вкули, з бурж уазією А нтанти мають на думці придуш ити Ра
дянську Україну, зап рягти у ярмо, як колись милійони Українських селян т а
робітників. П ольска ш ляхта хоче яким бы то не було шляхом вернути землю
панам, хоче, щоб сел я н е знову гнули спину перед куркулями-дукачами, глита
ями« гетьманськими впастниками.
П о Украинській зем ли ллється кров сел ян та робітників; скрізь чути стогін
працюючих; скрізь видно полумя пож еж ; скрізь руїна І пустеля: то йде польсь
кий пан, який баж ає вернути свої старі лривилеі. Але иьому не бути! Р обітниче-Селямська Р осія зниш ияа більш мінних та зухвалих ворогів,— Колчака,
Ю деніча. Деникина; зниш ила внутрнш ню контр-револю ційну бурж уазію . В она
перем ож е і нахабну пансько-бурж уазну П ольщ у. А ле, щоб швидче закінчити цю
війну та вернутись до мирної праці, необхідно, щоби червона армія, ці и ело
хитні І чесні сини селян та робітників, були не голодні, щ оби вони мали зм огу
спокійно виконувати свій обсвязск і не почували недостачи у хлібові. А для
цього усі лишки того хліба, який у В ас мається Эи повинні здати сесій робітниче^сслянській владі, це б то Губериіяльним та повитовим продовольчим
установам.
З гід н о зак ону про хлибну роскладку від 27 лю того цього року роскладка
мусить бути вик онан а на Ь ш е липня цього 1920 року. Зостався лиш е один
місяць. Усякий чесний праиьовник селян ин повинен виконати свій о б ’язок; довг,
ни пізиійш е 1-го липня здати усі, які з нього причитаю ться лишки хліба, фу
ражу, худоби і инш их продуктів.
Г ром адяне, які володіють землею до 3-х десяти н , звільняю ться від роскладки.
25% хліба лишаєте» ся на ссипных пунктах для біднійш ого н аселен ня.
Волости, які виконають роскладку цілком одерж ать ус?і необхідні товари,
як сіль, мануфактуру і т. д. Тім ж е волостям, які не виконають розкладку
сором і ганьба і сами вони будуть записані на чорну дош ку, як вороги Р ад я н 
ської Влади і трудового селянства
Т о в а р и ш і с е п и и е і аезнть же хліб на ссипні пунк-ЦДіа вас звернені погляди
славетних наших вояків червоноі армії; на вас дивляться змучені голодом діти
мійських робітників. Ваш і дітьі, онуки будуть з подякою вас згадувати* усіх же
куркулів, мародьорів і спекулянтів, які в тяж кій мент для Р а д я н с ь к і Влади
одмовляться нагодуваты голодных своїх братів і будуть на боці ворогів робіт
ників I селян , вони будуть проклинати.
Р обітниче*Селянська Влада не щадить своих ворогів; куркуль і спекулянт,
які хватають хліб будуть суворо покарані.
Товариш і, приступайте не одкладуючи і негай н о до організації комітетів
незам ож них селян для того, абы організованим ш ляхом боротися з куркулями
і глітаями на селі. Ці комітети повинні бути органом допомогак^им Р адянській
Владі в виконанні хлібноі роскладки!

Гать иуриуля та спекулянта!
Хай живе
живе
Хай живе
Хай *****

ХаІ

чесний лрацьоаник!
робітниче седянедна Україна!
чернмжа «армія!
дій гаї ура пролетарии* та (ндишіога селянства.
Харківська Окрема Губерніальна Продонольча Комксія по
постачанню Червоної Армії ПіпдеинФ-Західного фронту.

1. Спробуйте визначити
жанр цього документа. До
кого він був звернений?
2. З тексту документа
визначіть, що являла
собою продрозкладка,
як вона збиралась, кому
надавались пільги при її
збиранні і чому. Які міри
заохочення і покарання
передбачались?
3. Чим мотивується
необхідність продрозкладки? Наскільки ця
мотивація могла бути
значимою для селян?
4. Визначіть відношення
українського селянства
до продрозкладки з
тексту документа.
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Радянський плакат. 1921 р.
5. Роздивіться уважно плакати 58а~58б. Зверніть увагу на дати їх
створення. Перечитайте текст. Знайдіть спільне і відмінне. Спробуй
те визначити різницю між продрозкладкою і продподатком (можливо
вам допоможе текст першого плаката).

г$с*оА **ст*о
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Рекламне оголошення
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ
ЮЖНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

„ХИМУГОЛЬ“
Объединение химических, красочных, стекольных заводов н
угольных руднякое Донецкого Бассейна.
ГЛА ВН ЕЙ Ш И Е П Р Е Д П Р И Я Т И Я КОМ БИ НАТА:
Докедашй Содовый Завод, бывш. „Любимов-Сольве н К3*,
Несветевичевский Стекольный Завод, б. Лнвеигофского О-ва»
Рубежаяский Химический Завод» бывш. „Русско-Кргска“, Церезнновый Завод ^Люборад“, Коястактииовский Стекольный»
Зеркальный я Химический Заводы, Славянская Карандашная
фабрика, бывш. Маевского, Меловые карьеры и друг.
РУДНИКИ: Донецко-Рубежа некий, Владимиро-Константиновский,
Александро-Дмитриевский, Скальковский, Аниеиский и другие-

ІКП! ЕИІШ! НІШ №ІЗ ШЩІ і ОН» II *ШУШ Я1ЕЖ.
ПРАВЛЕНИЕ ТРИСТА:
Хлрьхо»,

її! ТЕЛЕГРАФНЫ Й АДРЕС:
Рышрсжгя ул.,
22.
|
Харькоа-.ХИМУГОЛЬГ.
Председатель Правлена* }€. / . Рухимобич.

Зашредяравлеви* в Диреггор-расторя-и 'еть X ^

Внутріш ній вигляд магазину
в Києві у 1924 р.

СолоЫЬ,

Члаы П р . « « » : |

* ■£
ІX
^ ХурчгхиызЬ.

Коммерческий Директор

X уїейтис.

ТОРГОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:
Москва, Б. Златоустикский пер-, М 6. Телефоны: 1-07-15 я 62-20, Харьков,
влощ, Р, Люксембург, гост. »Свартак*', Кие», Лаотеракекая, 2 (уг. Крещатика).,
Ростов а Д., Малая Садовая, 17»
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: в Баку, Севастополе, Екагерпносдаве.

ТРЕСТ ПРОИЗВОДИТ:
Соду кальцинированную, каустическую и двууглекислую (би
карбонат), нашатырный спирт, хлорную известь, хлор жидкий,
нашатырь, серную и азотную кислоту, бета-нафтол, фенол
сиктетнч., медный и желе ный купорос, английскую соль, краски
железные, кварцы аммиачные, сернистую краску, х і ш л ч . чистые
серную и соляную кислоты, стекло оконное, полубелое, стекло
сортовое и техническое, п о су д у аптекарскую , церезин и
каменный уголь.

ТРЕСТ ПОКУПАЕТ:
Аммиачную воду,
Окись железа,
Серу комовую,
Пикринов* кислоту,
Бензол,
Селитру чилийск.,

Колчедан серный,
Песок кварцевый,
Мел молотый,
Липу в бревнах,
Кедр в бревнах,
Железо кровельн.

Клепку осинову:
Обручи ореховые,
Лесные материалы.
Мешки джутовые,
Корзины лозовые.

Внутріш ній вигляд магазину в Києві
у 1 9 2 6 -1 9 2 7 рр.

Державний трест південної хім ічної промисло
вості «Хімвугілля»

6. Розгляньте рекламне оголошення (джерело 59). Підготуйте харак
теристику державного тресту «Хімвугілля» за такими показниками:
а) основні реквізити тресту (адреса, інформація про керівництво);
б) підприємства та організації, що входять до тресту; в) виробнича
діяльність тресту; г) потреби тресту.
7. Порівняйте з рекламою початку століття Катеринославського
відділення Центрального Електричного товариства з І розділу § 6.
Чим відрізняються ці два підприємства? Про що це свідчить? Яке з
них може збанкрутувати, а яке - ні? Чому?
8. Порівняйте два магазини (джерела 60а~60б). Які зміни ви бачите?
Про що це свідчить?
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9. Наступні джерела подані без будь-якої послідовності.
Згрупуйте їх за таким планом:
а) причини запровадження непу;
б) основні риси (складові частини), суть непу;
в) труднощі і протиріччя непу;
г) результати непу.
10. Складіть порівняльну таблицю за наведеними критеріями:

«Неп і «воєнний комунізм».
11. Визначіть, що спільного в економічних процесах, які відбувалися
протягом 1920-х рр. у світі та в Радянській Україні? Яке одне слово
можна використати?

НІ

Погляд очевидця
З вражень кореспондента амери
канської газети в СРСР (1925 р.)

...Н а початку своєї вулиці я побачив лю ди
ну, я к а продавала з маленького столика бо
рошно, цукор та рис... Н априкінці тиж ня він
торгував свіж ими яйцям и й овочами... До се
редини листопада в нього було вже чотири
продавці у великому магазині, куди селяни
щ оранку привозили свіж ий товар. За р ік
то р гівл і... його чистий прибуток становив
2 0 -3 0 тис. доларів. Річ у тім, що його підпри
ємство стимулювало селян відгодовувати ку р 
чат, поросят та вирощ увати овочі. Те саме
відбувалося по всій Росії, і результати були
вражаю чими. Лиш е за один рік постачання
продуктами харчування і товарами підскочи
ло з голодного рівня до рівня, який майж е за
довольняв потреби, а ціни відповідно впали.
Опис Уолтера Дюранти, 1925 р. Цит. за: На
пути к пониманию прошлого. - С. 48.
Погляд очевидця
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[_ М о в о ю цифр

Дані про падіння збору зернових та
виробництва промислової продукції
1913 р.

1913 р.

100 %

100 %

1921 р.

25%

і
1

1921 р.
І

І_____ І Валовий збір зернових
І
І Обсяг промислової продукції

Укладено за: Історія України /
Відп. ред. Ю. Сливка.
М о в о ю цифр

Зі спогадів С. Єфремова
На початок 1921 р. в У країні та Криму
2
квітня 1926 р. Торгують тепер усі - і через діяло 464 повстанських загони чисельністю
те просто лихо, коли треба щось купити. Н іяк від 20 до 500 бійців.
не можу, напр[иклад], купити собі калош :
А рмія Н. М ахна на кінець 1920 р. нарахо
цілу зиму, коли не зайду до того «Резинтрес- вувала до 15 тис. чоловік. На боротьбу з «мах
т у » - все читаєш , що або калош нема, або в м а новщиною» було кинуто регулярні частини
газині «учёт» і т. п. І сьогодні теж пішов не Червоної арм ії загальною чисельністю до 60
здобихом. Так само не мож на дістати денату тис. чоловік.
рату, щоб банки поставити. Питаю в УкрспиртЗа офіційними даними в повстанських фор
тресті: «Де можна дістати?» Кажуть: «Ніде не муваннях на території У країни перебувало до
дістанете». Мабуть, це тому, що всі торгують.
100 тис. чоловік.
Тільки час збавиш та нерви собі зопсуєш, коли
Подано за: Архієрейський Д., Ченцов В.
треба щось купити.
Влада і селянство в Україні у 20-ті рр. /
Єфремов С. Щоденники. 1923-1929. З архівів ВУЧК - ГПУ - НКВД - КГБ. С. 359-376.
№1/2. - 1999. - С. 96-97.
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6 5 [-

Погляд до сл ід ни ка

Приватне господарювання допускало
ся головним чином на дрібних заводах і фаб
риках. Дрібна промисловість передавалась в
оренду... За порівняно короткий час було зда
но в оренду 5200 підприємств, тобто половину
наявного фонду...
П рагнучи оживити підприємства, більш о
вики винайш ли власний метод господарюван
ня, який назвали спочатку комерційним роз
рахунком. О скільки слово «комерція» різало
вуха новим власникам, поступово перейшли
до інш ої назви - господарський розрахунок.
На госпрозрахунок переводилися не окремі
фабрики і заводи, а їх певна сукупність, утво

66

рена за галузевою, територіальною або галузе
во-територіальною ознаками. Ц я сукупність
була названа трестом....
Перші трести з ’явилися восени 1921 р. Де
я к і з них були надзвичайно великими під
приємствами. Зокрема, у тресті «Донвугілля»
було об’єднано переважну більшість великих
ш ахт Донбасу. На початку 1923 р. в ньому
працювало 94 тис. робітників.
У 1925-1926 р. довоєнний рівень промис
лового виробництва вперше було перевищено,
а в структурі капіталовкладень з ’явилася нова
складова: витрати на новобудови.
Історія України / За ред. В. А. Смолія. К., 1997. -С . 271-272.

М о в о ю цифр
[-Основні
показники народного

господарства УСРР (до 1913 р. в %)
Сільське
Вся продукція
Промисловість
народного господарства господарство

Роки
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27

Ні

60
67
91
99,5

81
81
99
100,5

Погляд до сл ід ни ка

В період непу торгівля набирає трьох форм:
державної, кооперативної і приватної, причо
му на частку останньої припадало 75 % усього
роздрібного обороту: населення, у зв’язк у з
відновленням народного господарства, через
торговельну мережу могло дістати все йому
потрібне.
Енциклопедія українознавства. Загальна
частина. - Т. 3. - К., 1995. - С. 1103.

68

|_

38
51
82
98

Подано за:
Чубар В. Я. Вибрані статті
і промови. - К., 1972. - С. 327.
Погляд д ос лі дн ик а

У 1923 р., коли основні роботи по перероз
поділу земельних ресурсів заверш илися, ос
новною фігурою на селі утвердився селянинвласник...
У травні 1923 р. всі податки з селянського
двору були зведені до єдиного сільськогоспо
дарського податку в грошовій формі.
Історія України / За ред. В.А. Смолія. - С. 273.
70 |_ М о в о ю цифр

Погляд до сл ід ни ка

Найвищі норми землекористування на двір від 15 га на Правобережжі, до 48 га в Степу. В ме
ж ах цих норм селянам надавалося право оренди
земель, терміном не довше 3 років. Форми зем
лекористування зберігалися вільні з обмеженим
правом земельної громади порушувати їх.
Енциклопедія українознавства. Т. 3. -С . 1043.

Урожайність зернових культур на У країні
одна з найниж чих в Європі... 1924-1928 рр. 8,1 центнерів з гектара... В той же час збір
пш ениці з одного гектара доходив у країнах з
найвищою хліборобською культурою: Данії,
Голландії і Бельгії - до ЗО центнерів з гектара,
в А нглії і Н імеччині - 22, у Ф ранції - 15,
Італії - 14, Польщ і - 12...
Енциклопедія українознавства. Т. 3. -С . 1058-1059.

ЛІ

Погляд очевидця

Зі спогадів С. Єфремова

17 квітня 1926 р. З приводу теперішнього
стану сила оповіданнів ходить пом іж
публікою. Говорять, що закривається сила
ф абрик, бо нема ні сировини, ні збуту, ні
кош тів на виробництво... чув я в Х аркові од
інж[енера] П авленка, що завідує ш ахтами на
Донині. Ш ахти, сказав він, майж е не працю 
ють, бо у статкуван н я цілком до ру й н ац ії
дійшло. Щ оденні катастрофи: там обвалиться
й засипле робітників, там заллє ш ахту водою,
там вибухнуть гази ... Недавно довелось мені
говорити з одним відомим фінансистом: «П ли
вем по морю тьми, - мовив він, - і ніякісінької
надії, що кудись приб’ємось». Н астрій в
усякім разі надзвичайно характерний, - він
показує, що держ ава вступила в смугу гостро
го кризису, мабуть, далеко не безпечнішого,
ніж горожанська війна, інтервенції, повстан
ня. І справді нема надії на добрий вихід, бо
влада теперіш ня, я к і колись царська, не може
робити уступок, не зрікш ись самої себе.
20 травня 1926 р. По місту знов маніфес
тації безробітних. Ходять з прапорами, вим а
гають роботи. Звичайна кожного літа картина
в наш ій благословенній «робітничо-селянській» державі. І, я к звичайно, м іліція
попросту розгонить цих «хазяїнів» держ ави,
як їх звуть, уви! в самих деклараціях.
Єфремов С. Щоденники.
1923-1929. -С . 376.
7
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І| О ф іц і й н и й д о к у м е н т ____________

П останова РНК (1 лютого 1921 р.)
Бандитизм, будучи військовою підпорою
кур ку л ьства і контрреволю ції, становить
найбільш у перешкоду будівництву Радянсь
кої влади на У країн і. Б андити зм заваж ає
сільській бідноті взяти владу у свої руки, зава
ж ає продовольчим заготівлям , зриває пра
вильний залізничний і телеграфний зв’язок,
робить неможливим відновлення правильного
функціонування радянських органів.
Враховуючи небезпеку, яку становить для
робітничо-селянської влади У країни, банди
тизм, що продовжує руйнування змученою ба

гаторічною війною, обібраної світовими х и ж а
кам и злиденної к р аїн и , Р ада Н ародних
Комісарів УСРР постановляє: фронт війни з
бандитизмом оголосити фронтом такої ж дер
жавної важливості, яким був фронт боротьби
(з) білогвардійськими генералами і яким є
фронт боротьби (з) господарською розрухою,
закликавш и трудящ і маси У країни до нещ ад
ної боротьби з куркульсько-пом іщ ицьким и
бандами...
Цит. за: Архієрейський Д., Ченцов В.
Влада і селянство в Україні у 20-ті рр. С. 96-97.

Лі

Погляд до сл ід ни ка

Б іл ьш о ви к и могли утрим увати ся при
владі, надалі застосовую чи терор проти
місцевого населення. І дійсно, з першого року
існуван ня рад ян ської влади репресії не
при пи няли ся. Вони мали цілеспрям ований
характер, вели до ліквідації будь-яких виявів
інакомислення і до насадж ення монопольної
влади партії над суспільством....
Список потенційних ж ертв терору був над
звичайно великим: у секретному циркулярі
Державного політичного управління до пере
ліку ворожих груп і організацій увійш ло бли
зько 20 категорій населення - націоналісти
всіх мастей і відтінків, колиш ні білогвардій
ці, замож ні селяни, торговці, свящ еннослу
ж ителі, науковці та інш і, одним словом, усі,
хто піднімався вище пролетарського рівня.
Але репресії мали свої межі. М ожна було
ліквід у вати нечисленні п артії і зал я к ат и
інтеліген цію . Однак що робити з б ага
томільйонним з глибоко вкоріненим приват
н овласни цьким
почуттям
селянством ,
політично неблагонадійним робітництвом, одним словом, з дрібнобуржуазною стихією,
я к ій більш овики не довіряли, боялися і як у
вваж али своїм головним ворогом? У 1920-х
роках тоталітарна система була далека від за
верш ення, її потужностей явно не вистачало,
щоб перепустити цю стихію крізь ж орна рево
люційного терору.
Грицак Я. Нарис історії України... С. 166-167.
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§ 25. ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЕЛЬ У 1920-ті рр.

Обробіток землі волами. Волинь ,
1920-ті рр.

Сушіння льону на Поліссі. Рівненщ ина ,
1920-ті рр.

Будівництво сільської хати.
1920-ті рр.

Майстерня з виготовлення цементних блоків та
тумб для криниць. Рівненщина, початок 1920-х рр.
1. Яку інформацію про економічне становище західноукраїнських
земель (у складі Польщі) можна отримати з аналізу джерел 7 4-77?
Якої інформації джерела не надають?

М о в о ю цифр

Уряд запланував високі темпи «осад
ження» колоністів на «східних кресах»: у 1921 р.
- 8 тис., у 1922 - 12 тис., у 1923-20 тис...
За 1921-1922 pp. осадникам на Волині було
виділено 112 тис. га, на Поліссі - 113 тис. га, у
Східній Галичині - близько 200 тис. га...
У 1922 р. на постійне прож ивання в східні
воєводства прибуло 5557 сімей, у 1924 - 3223,
у 1925 - 788, у 1926 - 773 сім ’ї військових
осадників.
Кульчицький С.В. Україна між двома
війнами. - С. 289-290.

Погляд до сл ід ни ка

Уряд старався реалізувати постулат
Вінцентія Вітоса, щоб земля «з рук польського
поміщика» переходила до «рук польського се
лянина». Суто політичні мотиви мала проведе
на в 1921-1923 рр. акція військового осадництва. Вона привела до створення на Волині понад
3,5 тис. земельних наділів, на яких оселено ко
лиш ніх солдатів Війська польського. Очевид
ним результатом напливу військових к о
лоністів стало загострення національних відно
син на південно-східних територіях країни...
СЬощолувкі А. икгаіпа... - Я. 80.

Польсько-пропагандистська листівка «Сів»,
1929р.
82 |_ Погляд очевидця_____________

Родина польського осадника Томічека біля новорічної ялинки. Рівненщина, 1 9 2 0 -1 930-ті рр.

...П анську землю інколи парцелювали, та
не для нас, а для осадників з центральної
Польщі, переважно легіоністів, що то в 1919 р.
«пшелєвалі крев за поврут полькего Волиня
до М ацєжи». «Культурні» завойовники, як і
вчора стріляли на нас, забирали сьогодні з-під
носа прабатьківську землю, ще й вимагали ло
яльного відношення до польської держави.
Отож до початку 1923 р. влада на Волині дала
їм 3548 ділянок від 15 до 25, а то й по 50 гек
тарів, для 95% безплатно та ще й з добрими
гріш ми на господарювання.
Сивіцький М. Записки сірого
волиняка. - Львів, 1996. - С. 128.

2. Розгляньте фото родини осадника. Порівняйте з українською родиною з фото «Будівництво сільської хати». Яку інформацію про
рівень життя двох родин (польської та української) можна отримати?
На що ви звертали увагу при аналізі? Зробіть висновки. Щ о саме
на фото допомогло вам? Прокоментуйте.
3. Розгляньте польську пропагандистську листівку (джерело 81).
Чому біля сівача військова форма і зброя? Який образ створює
зображення? На кого воно розраховане? З якою метою вида
валися великим тиражем такі листівки?
4. Проаналізуйте статистику і знайдіть у ній пояснення ваших попе
редніх міркувань (підказка: порахуйте, скільки землі в середньому
отримала кожна польська родина). Які ще пояснення ви можете
запропонувати (зверніться до джерела 78).
5. Згадайте матеріали попередніх параграфів і дайте відповідь на
запитання: яку мету переслідував польський уряд, проводячи «осад
ження»?
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Погляд до сл ід ни ка

М айже третина сільського населення
Польщі (бл. 6 млн чол.) та чверть сільського
населення Румунії (бл. З млн чол.) були над
лиш ковими з точки зору продуктивності в аг
рарному секторі. Цей надлишок маскувався
існуванням величезної кількості карликових
(менше 2 га) господарств, що ледве могли про
годувати своїх власників. Міцні, фермерського
типу господарства були радше винятком, аніж
правилом. Н евеликий розмір земельних д іл я
нок унеможливлював впровадження техніки
та інтенсивного сільськогосподарського вироб
ництва, а в ширшому плані і модернізацію
всієї економіки, оскільки землеробство стано
вило основу господарського ж иття.
Грицак Я. Нарис історії України... - С. 187.
84

Погляд дос л ід н и ка

За весь між воєнний період П івнічна
Буковина і Хотинщ ина менше отримували від
казн и, н іж давали їй. З кош тів, я к і були
виділені на відбудову краю, сюди дійш ла тіль
ки одна десята... Д ля промисловості краю бу
ли характерні дрібні підприємства, низька
технічна оснащеність та значна питома вага
ремісничого виробництва... Д ля сільського
господарства було характерно малоземелля,
селяни володіли лиш е 47 % сільгоспугідь.
У 1921-1926 рр. проводилась аграрна рефор
ма. В ході реалізації у поміщ иків було вилуче
но більше 74 тис. га землі. Середній наділ се
лян Бессарабії мав складати 6 га, Буковини
4 -6 га. Колоністам наділяли 6 -1 0 га землі, од
нак більшість селянських господарств (80 %)
складали наділи до 2 га, а 31 тис. господарств

були безземельними. Багато колоністів, які
мали збільш ити в краї прош арок румунів,
продавши наділи селянам -українцям , повер
тались у королівство.
В результаті війни різко знизилось по
голів’я худоби, яке досягло довоєнного рівня
на 1927 р.
Цит. за: Федорак В.Ф., Черкач Н.І.
Історія рідного краю... - С. 69.
85

Погляд до сл ід ни ка

Найбільш відсталим із промислового погляду
було Закарпаття. Частка промислової продукції
в сукупному суспільному продукті краю до
рівнювала 2 % , кількість зайнятих у промисло
вості не перевищувала 16 тис. чоловік. Жодного
нового великого підприємства за два десятиліття
не побудували. Іноземних і вітчизняних підпри
ємців цікавила тільки сировина, яку можна бу
ло вивезти. Уряд Чехо-Словаччини не бажав
фінансувати промислові об’єкти в місцевостях,
де не існувало кваліфікованої робочої сили.
Чехословацький уряд не вдавався до ради
кальних змін у землеволодінні та землекорис
туванні. Він викупив у поміщ иків, в основно
му угорського походження, 29 тис. га землі.
Ці землі були поділені м іж 32 тис. дрібних се
лянських господарств. Така реформа майже
не послабила земельного голоду.
Н априкінці 30-х років 103 тис. селянських
господарств Закарпаття мали менше землі,
ніж 703 магнатські маєтки. Через перенасе
леність, дефіцит ріллі в цьому гірському краї
та примітивну агрокультуру більшість селян
дуже бідувала.
Кульчицький С.В. Україна між
двома війнами. - С. 288.

6. Проаналізуйте джерела 8 3 -8 5 . Щ о спільного і що відмінного бу
ло в економічному розвитку трьох регіонів Західної України? Чим ви
це пояснюєте? Порівняйте умови життя українських селян у межах
українських земель під владою різних держав.
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[-Д у м к а

у к р а ї н с ь к о г о дослі дника

У 20-30-х роках Західна У країна залиш а
лася відсталою аграрною окраїною Польської
держави. Уряд ділив територію У країни на дві
частини: Польщу «А» (корінні польські землі)
і Польщ у «Б» (так звані східні креси - Західна

У країн а і З ах ід н а Білорусь). Н а розвиток
Польщ і «А» йш ла більша частина капітало
вкладень, тут були зосереджені основні галузі
промисловості, тоді як П ольщ а «Б» служ ила
ринком збуту продукції польської та іноземної
промисловості і джерелом сировини.
Історія України / Відп. ред.
Ю. Сливка. - С. 292.

Д у м к а н ім е ць к ог о д ос лі дн ик а

Польський уряд діяв проти чисельної перева
ги українців на сході країни націленою земель
ною політикою та політикою заселень. На Во
линь та вже й без того перенаселеної Східної Га
личини відселялися численні польські селяни,
їм надавалися, щ оправда, менш а частина
польських землеволодінь та фінансова підтрим
ка. Одночасно все ж найбільша частина земле
володінь на Волині віддавалася у власність у к 
раїнським селянам. Українські області Польщі
залиш алися переважно аграрними окраїнами зі
слабко розвинутою промисловістю.
Kappeler, Andreas. Kleine Geschichte der
Ukraine. - C. 252.

Д у м к а польського до слі дн ика

У найгірш ом у становищ і знаходи лися
східні околиці країни, відсталість яких пояс
нюється тим, що вони раніш е перебували у
складі царської Росії. Тут, за рідким винят

ком, майж е не було промисловості, а сільське
господарство навіть у великих пом іщ ицьких
м аєтках, знаходилося на низькому рівні. У
східних зем лях прож и вали в основному
слов’янські національності та євреї.
Alicja Dybkowska, Jan Zaryn, Malgorzata
Zaryn. Polskie dzieje od czasow najdawniszych do wspolczesnosci. - Warszawa,
1994. - L . 238.

Думка американського дослідника

Ч астка української нації, я к а долучилася
до міжвоєнної П ольщ і, була переважно сільсь
когосподарською. Але навіть всередині суто
у кр аїн сько ї сільської м ісцевості лю дність
південно-східних невеликих міст становили
польські чиновники і гарнізони та польські й
єврейські фахівці та торгівці. М алоземельні
українські селяни ж адали ділянок, яким и во
лоділи польські поміщ ики.
Ротшильд Джозеф. Східно-Центральна
Європа між двома світовими
війнами. - K.: Мегатайп, 2001. - С. 59.

1. Порівняйте різні точки зору на економічне становище західноук
раїнських земель. Щ о є спільним у них? Чим вони відрізняються одна
від одної? На які причини відставання в економічному розвитку вони
вказують? Чи побачили ви залежність цих точок зору від
національної і державної належності авторів?
2. На скільки висновки авторів співвідносяться з джерелами цього
параграфа?

§ 26. СУСПІЛЬСТВО В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Погляд очевидця________________

З листа невідомого (Івана) з Ф ранції
дядькові на У країну на початку
1920-х рр.
Дорогий дядя!
Ж и тт я тут не схож е на У країн і. Всі
працюють від малого до великого і всі ситі,
взуті і одягнені. У святкові дні робітницю з
наш ої фабрики не відрізниш від друж ини
директора ф абрики... Я працюю на фабриці
простим робітником і заробляю досить добре до 800 франків у місяць. Така зарплатня на

ф абриці вваж ається досить високою для
робітника, яки й не є спеціалістом. Взагалі,
умови праці у Ф ранції набагато кращ і, ніж це
було в У країн і до війни. Такої ж дум ки
дотримуються люди, я к і приїхали до Ф ранції
раніш е.
Буду дуже радий отримати від вас звістку.
Н апиш іть мені, що нового у вашому ж итті?
Я кі зміни відбуваються на У країні? Баж аю
вам всього найкращ ого.
Ваня.
Фонди Рівненського
краєзнавчого музею: 16430/8.
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І Погляд с у ч а с н и к а _______________

З книги німецького письменника
Е.М. Ремарка
...П о д р у ж ж я Хассе, я к е прож ивало за
стіною, вже п ’ять років наймало тут невеличку
кімнату. По суті, це були непогані люди. Якщо
вони мали б трикімнатну квартиру з кухнею
для дружини та ще й дитину на додаток, їхній
шлюб, треба думати, залиш ився би цілком
благополучним. Проте така квартира кош тува
ла чималих грошей. А заводити дитину в ці
хиткі часи - хто собі може це дозволити...
Так вони й тіснилися удвох, дружина пере
творилася на істеричку, а чоловік, побоюючись
втратити своє скромне місце, ж ив у постійному
страхові. І справді - звільнення було би для
нього повною катастрофою. Залиш итися без ро
боти в сорок п’ять років —значить, що вже ніде
не влаштуватися. В цьому і був увесь ж ах його
становища. Колись, бувало, люди повільно йшли
на дно, але в них все-таки залиш ався якийсь
шанс винирнути. Тепер за кожним звільнен
ням глибочіла прірва вічного безробіття.
Ремарк 3. М. Три товарища. - С. 210.
92

приймач - 150-400 злотих, холодильник - 1400
злотих, в той час як середня зарплата службов
ця становила 250-300 злотих на місяць.
Зашкільняк Л., Крикун М. Історія
Польщі: Від найдавніших часів до наших
днів. - Львів, 2002. - С. 505-506.

Погляд до сл ід ни ка

...З ’явилися більш зручні меблі, електрика,
електричне обладнання (праски, пральні ма
шинки, кухонні прилади, нагрівачі). Тогочас
ний публіцист у 1929 р. зазначав: «У деяких
містах Польщі вже третя частина родинних гос
подарств використовує виключно цей спосіб
прасування». З другого боку, високі ціни елект
роенергії та електротоварів стримували зрос
тання їхнього споживання. На той час елект
ропраска коштувала 15 злотих, кавоварка - 62
злотих, електропічка - 27-95 злотих, радіо

Сірий день. Картина німецького художника
Георга Ґросца, 1921 р.

1. Ознайомтеся із джерелами 9 0 -9 2 . На що звертають увагу
автори? Хто вони? Чим викликана різниця в їхніх враженнях? Чи
пов'язані проблеми подружжя Хассе тільки з тим, що вони живуть
у Німеччині? Якому зі свідчень можна більше довіряти? Чому?
2. Проаналізуйте джерело 93. Картина має символічний характер.
Кого уособлюють, на вашу думку, її персонажі? Назвіть їх. Як би ви
визначили настрій цієї картини?
3. Як співвідноситься наведена у джерелі 90 інформація з попередніми
джерелами? Хто з персонажів картини міг би скористатися новими
речами, описаними дослідниками (джерело 91)?
4. Дайте коротку характеристику європейському суспільству 1920-х рр.
Щ о нового у ньому з'явилося?

дд

І Погляд очевидця________________

І Зі спогадів Докії Гуменної*
...Саме тоді починався неп (Нова еконо
мічна політика) і місто починало оживати від
розрухи... Грошей на трамвай я не мала, на лек
ції до університету ходила пішки... «Непманів»
було видно зразу. Вони й трималися окремо: чис
тенькі, випрасувані, окраватчені, виплекані...
Докія Гуменна. Дар Евдотеї. - Торонто,
1990. -С . 178-187.
М о в о ю цифр

У літку 1922 р. ЦК РКП(б) приймає
постанову «Про поліпш ення побуту активних
робітників», яки х разом із членами сімей було
майж е 80 тис. чоловік. При середній зарплаті в
промисловості 10 крб. на місяць секретар партосередку отримував 300 крб., член ЦК або сек
ретар губернського комітету партії - 430 крб.
Додаткове підвищ ення окладу (за роботу у позаурочний час, за утриманців) могло досягати
100 відсотків. Окрім окладів видавали безкош 
товний продовольчий пайок (12 кг м ’яса, 1,2 кг
вершкового масла і стільки ж цукру, 5 кг рису
тощо). П рацівників безкоштовно забезпечува
ли житлом, одягом, медичним обслуговуван
ням, персональним транспортом.
Долуцкий И.И., Журавлева В.И.
Всемирная история XX века. - С. 334.
99 56

и
|_ Погляд очевидця

І 3 листа селянина Куценка
в ЦК КЩб) (9 вересня 1928 р.)
Селянин нашого району [Жовтневого райо
ну, Сумської округи] має 5 членів сім’ї (2 пра
цездатні), 4 десятини землі, 1 коня, 1 корову, 1
свиню. Платить 14 крб. податку. Пішов він до
крамниці: підошви коштують 2 крб., передки 3,5 крб., в готовому вигляді - 20 крб. Я й

сміюся. Чому це так, що ш куру з коня здав у
шкірсиндикат за 5 крб. 75 коп., а чобіт коштує
20 крб. Скільки ж потрібно здати хліба по 95
коп., щоб взути сім’ю? Так нічого й не купив. Л и
ше склав кошторис. 14 крб. - податку, 80 крб. п ’ять пар чобіт (3 пари для дорослих, 2 для
дітей). 50 крб. - 2 піджаки. 60 крб. - кофта,
спідниця. Всього: 204 крб. Скільки ж потрібно
продати хліба? 204 : 95 коп. = 214,5 пудів. В т а 
ких умовах живе середняк. А як живе бідняк?
Про його ж иття писати й паперу не вистачить.
Капустян А. Общественно-политическое наст
роение крестьянства Украины в 1920 годы / /
Международный исторический журнал. Арх.
9 7 |-

Погляд очевидця
Зі спогадів С. Єфремова

1924 р. Хохітва село невеличке, але, мабуть,
типове. Є «Рада селянських депутатів» - вічно
на замку. Є ком ’ячейка - «ком’яш і», як к а
жуть селяне, з 2 -3 комуністів, є «комсомол»,
якого теж і на десяток не набереться. Є новітній
«кооператив», у якому нічого не докупишся, бо
вічно стоїть порожнім. Є хата-читальня; у їй,
зайшовши, застав півня з парою курей, обов’я з
кові портрети по стінах і ні одної книжки! Є на
реш ті вінець больш евицького господарства
«Культсовхоз» (дядьки каж уть «Куцохвос
тий»). Уся сучасна бутафорія. А ж иття обминає
її і йде своїм ш ляхом. Біднота й темнота ще
гірш і, як були, гризня страш енна...
«Куркулів» викинуто з громади, позбавлено
права голоса, а між цими «багатіями» чимало
таких, яким кусати нічого. Але не кращ е і неза
можникам «комез’а» вимовляють дядьки оте
новітнє слово «комнезам»): голова ради та пара
«комуністів» та міліцейський не дають їм і сло
ва мовити. «Мовчи та диш ». Задоволених нема.
Єфремов С. Щоденники.
1923-1929. -С . 135.

5. Хто такі, на думку автора джерела 94, «непмани»? Чому вони три
маються, з погляду автора, окремо?
6. Порівняйте джерела 9 5 -9 6 . Кого постанова ЦК називає «актив
ними працівниками»? Як ви думаєте, чим викликана різниця в побуті
«активних працівників» та селянина середняка?
7. Які ще групи селянського населення (згідно з джерелом 97) виділяє
автор? Чим вони відрізняються одна від одної, а що у них спільне? Щ о
має на увазі автор, вживаючи словосполучення «сучасна бутафорія»?
8. Спробуйте визначити соціальну структуру українського
суспільства у 1920-х рр. на підставі наведених джерел.

* Докія Гуменна - письменниця, літературний критик, яка проживала на початку 1920-х рр. у Києві.
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§ 27. ЛЮДИНА В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ.
ЗУСТРІЧ ТРАДИЦІЇ І МОДЕРНУ

Реклама нагрівачів води.
Німеччина , 1920-ті рр.

Реклама використання побутових
електроприладів. Західна Європа , 1920-тірр.
1 0 1 * О чим а художника

Ж інки збирають радіоприймачі.
Велика Брит анія , 1920-тірр.

Відпочинок. Картина А. Черкаського.
Україна , 1 9 2 7 р.

102

Зростання споживання побутових
|~товарів
(у відсотках, на одну
американську родину)

холодильники
1%
1. Щ о, на вашу думку, об'єднує джерела 9 8 -1 02 ? Яке призначення
нових для 1920-х рр. речей? Як ви це розумієте? Поясніть.
Щ о на зображеннях говорить про модернізацію умов життя і праці?

103

Погляд д ос л ід н и к а

Промисловість досить швидко полегш ила
становище домогосподарок - у кожному м ага
зині продається готова їж а. Складні процеду
ри приготування солодкого яйцево-верш ково
го соусу, карамельного та інш их пудингів,
бланманже, желе та інш их солодких блюд з
використанням готових сумішей були скоро
чені до однієї операції. Каш і були колись щ о
денним сніданком представників середнього
класу. їх приготування займало, я к правило,
20 хвилин. З використанням швидкорозварюючих пластівців цей час зменш ився наполови
ну. П ластівці в американськом у стилі, що
вживаю ть з молоком, зайняли те ж місце, що
каш а та омлет з беконом у замож них сім ’ях
або хліб з маргарином серед бідняків.
Цит. за: На пути к пониманию прошлого. С. 69. Graves R., Hodge A. The long week
end: A social history of GB. - N.Y., 1963.
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Погляд до сл ід н ик а

Меню ни зькооплачуваного робітника і
сільськогосподарського робітника (у Велико
британії) мало чим відрізнялося один від одно
го: в обох випадках основним прийманням їж і
була вечеря, до якої входили міцний чай, хліб
та маргарин, консервована лососина або сар
дина, якщ о могли собі це дозволити, або ж
рибний чи м ’ясний паш тет... На селі гарячі
страви, як правило, готували лиш е раз на
тиждень - у неділю, в інш і дні їли хліб з сиром
і маринованими овочами. Причиною такого
х арчуван ня була зокрем а висока ціна на
вугілля та брак лісу в окремих сільських райо
нах.
Graves R., Hodge A. Op. cif. Цит. за: На пути к пониманию прошлого. - C. 70.
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Погляд очевидця

Погляд до сл ід ни ка

Українські селянки на початку 1920-х рр.
Ю б и Д огляд очевидця_________

У країнські селяни про побут
Сорочки ш или, ш тани ш или, верхній одяг
ш или сам і... Були сапож ники, були кравці,
я к і ш или чоботи чуть не в кожному дворі...
Матерій дуже мало було... Це диво було я к па
русова сорочка або там щось. Це полотняна, це
тканична. Верхній одяг також полотняний,
або більш і держ али, так сукно робили, такі
ш или сукно...
Ткачів було багато. Я сам ткав і полотно, і
руш ники, і запаски. І м іш ки. І скатерті.
Цит. за: Нолл В. Трансформація
громадянського суспільства. Усна історія
української селянської культури 1920-30
років. - К., 1999. - С. 67, 71.

...Раціон харчування в місті й на селі
відрізнявся: на селі більшу частину спож иван
ня традиційно складали хліб, картопля, моло
ко, тоді я к у місті - м ’ясо, овочі, кава, чай. У
місті входило в норму приготування гарячої
їж і два рази на день.
Відбулись зміни і в одязі. Насамперед вони
стосувалися жіночого вбрання. Внаслідок еман
сипації ж інки в суспільстві, зростання ролі ма
сових заходів (спорт, мистецтво) жіночий одяг
зазнав спрощення і більшої відкритості. Зник
ли довгі сукні, корсети, масивні прикраси; під
коротилися спідниці, більш зручним для пов
сякденного життя і праці стали блузки, жакети.
У вжитку з ’явилися штучні тканини, виробни
цтво яких було налагоджене 1926 р. Модними
залиш алися бавовняні й шовкові тканини...
Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від
найдавніших часів до наших днів. - С. 505-506.
Погляд дос л ід н и к а

Спекотним літом 1928 р. загоряти на
сонці стало популярним заняттям. Купальники
стали значно куцішими, була оголена спина.
Більшість купальників було із спідницею... Як
правило, поверх купальників носили світлі
цератові купальні халати з підкладкою з руш 
никової тканини; вперше громадська думка
дозволила ж інці носити пляж ні піжами з креп
дешину, що були подібні на спортивні штани.
Graves R., Hodge A. The long weekend. Цит. за:
На пути к пониманию прошлого. - С. 71.

2. Дайте назву підбірці джерел 105-108. Від чого залежали тип хар
чування та одягу? Поясніть свої висновки. Чи відносяться вони тільки
до 1920-х рр.? Прокоментуйте.

10 9 |_ Погляд очевидця

На зламі двадцятих і тридцятих років
газета на волинському селі гостювала рідко...
Радіо було чудом. Якось я почув, що Сілка
Фурманець в залізничній казармі... має радіо,
де все можна почути. Пішов я те чудо побачи
ти. Дійсно, коричнева скринька грала, співа
ла, говорила... Я заглядав з усіх боків, чи хтось
там десь не сховався, та дарма! А по кількох ро
ках Марко сам зробив подібну ш тукенцію «кришталкове» (детекторне) радіо, де вистача

ло наложити навуш ники, покрутити галочкою
- і перед тобою розкривався ш ирокий світ...
Найцікавіше було вхопити Київ, де українсь
ку мову чути було, як у нас на вулиці, як деінде
англійську, французьку, німецьку, італійську.
Польське радіо по-нашому не говорило. Дико
відлунювався тільки зміст київських передач класова боротьба, революція, вороги народу,
куркулі, фашисти, петлюрівці, націоналісти,
капіталістичні прихвостні, ревкоми, соцбуди...
Сивіцький М. Записки сірого волиняка...
С. 15-16.

Погляд очевидця

Відчувалася потреба зв’язку з дальні
ми селами, де були цікаві люди і щось робило
ся. Про авта і мотоцикли тоді мови не було, ав
тобусів ніхто ніде не бачив, а десять кілом ет
рів туди й назад чулися в ногах і час забирали.
Сивіцький М. Записки сірого
волиняка. - С. 32.

тах-читальнях і врешті по базарних майданах
сіл і містечок.
Будівництво Радянської України. Вип. 2. Харків, Б.р. - С. 79-80.

Погляд очевидця

Зі щ оденника С. Єфремова
(7 червня 1928 р.)
Автобусом виїхав на Запоріж ж я. Дев’яносто
верстов за чотири години - степом. Переїздили
через німецькі колонії. Сади й будівлі ще м а
ють ознаки колишнього місцевого господар
ства, надійного добробуту. Але разом постерег
ти вже можна познаки й загрозливого занепа
ду: покрівлі дірчавіють, забруднення старіють
ся, стоять облуплені. Кажуть що і в духовноморальному обличчі колоністів зайшли значні
зміни. Де й ділись їхні звички до невпинної
праці, самовпевненість, культурність, чесність!
Тепер вони все більш наближаються до наших
од віку затурканих і забитих дядьків. Всіх
порівняно - з убожеством і недолею...
Кичкас, центр рекламованого Дніпрельстану. Н імців виселено на степ поодалік, а тут те
пер господарюють інж енери. Зам ість тихої
німецької колонії виросло галасливе місто.
Єфремов С. Щоденники. 1923-1929... С. 646.

Червоноармієць налаштовує радіоприймач
на селі. Харківщ ина , 1929 р.

112а |_ М о в о ю

цифр________________

Погляд до сл ід н ик а ______________

До 1927 р. розвитку радіомовлення на
У країні майж е не було.
...Окрім музичної... роботи... радіостанція
проводить лекційну роботу по всіх галузях знан
ня, а також передає радіогазети й журнали...
Свою велику виховуючу роль радіо виконає
в міру найбільшого пош ирення на периферії,
приймачів зокрема, в клубах, сільбудах, в х а

З агал ьн а к іл ь к іс ть населення на
У країні за переписом 1926 року становить
29 019 747 чол.
Із зазначеної кількості населення переписа
но в містах і селищах міського типу 5 373 553
чол. (18,5 % ) і в сільських місцевостях - 23
646 196 чол. (81,5 %).
Подано за: Будівництво Радянської
України... - С. 156.

3. Які нові явища з'явилися у житті українського суспільства
у 1920-ті рр., що вплинули на повсякденне життя українців (джерела

ТО9“ 112)?
4. У яких джерелах параграфа поєднано життя традиційного
суспільства з модернізацією?
5. Від чого залежало «просування», розповсюдження модерних
явищ в українському суспільстві?
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§ 28. ЖІНКА, ЯКОЇ ЩЕ НЕ БАЧИЛИ
и з LІ Погляд

.[Війна] змусила ж інок займатися
найтяжчою і найневдячнішою працею й брати
на себе відповідальність за те, що раніше їх не
стосувалося. Після війни ж інки повернулися у
свої вітальні або на кухні, але не змогли забути
ні переваг, які дає людині робота, ні того стано
вища, котре вони зайняли в суспільстві завдяки
університетським дипломам і яке було доступне
раніше лише чоловікам... Ж інки навчилися не
залежно думати і боротися за свої права, навіть
якщ о вони зневажалися їхніми чоловіками.
Тибо П. Эпоха диктатур. - С. 69.
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Х р о н о л о г і ч н а довідка

до сл ід ни ка

до сл ід ни ка ______________

Боротьба за ж іночі права, тільки-но
розпочавшись, одразу здобула успіх. Н априк
лад, у Великій Британії Констанція Гор-Бут
(графиня М аркевич, 1868-1927), свого часу
засуджена на смерть за участь у Великодньому
страйку, відзначилася тим, що стала першою
ж інкою , обраною до британського парламен
ту, і першою жінкою в ірландському кабінеті
м ін істрів. П роте рух за право голосу для
ж інок, що виник у роки дитинства його найзавзя тіш о ї акти в істк и Ем елін П енкгерст
(1858-1928), здобувся на успіх у Британії л и 
ше у рік її смерті. Мері Стоупс (1880-1958),
піонерка контролю за народж уваністю , що
1921 р. відкрила першу у Сполученому Ко
ролівстві клін іку з регулювання народж ува
ності, була ще й професійним палеонтологом,
викладала в М анчестерському університеті.
Дейвіс Н. Європа: Історія. - С. 987-9 88.

1917 - жінки Радянської Росії отримали виборче
право
1918 - жінки Канади отримали виборче право.
Угорська феміністка і пацифістка Розика Швіммер
стала першою у світі жінкою-депутатом. Жінки
Естонії отримали виборче право
1919 - жінки Німеччини і Латвії отримали ви
борче право
1920 - жінки СІЛА отримали виборче право
1928 - жінки вперше взяли участь у Олімпійсь
ких іграх. Жінки Великої Британії отримали ви
борче право
1929 р. - Стаття 5 з Конституції УСРР: «Україн
ська соціалістична радянська республіка забезпе
чує політичні права для трудящих мас, без
різниці статі, віри, раси і національності і цілком
позбавляє цих прав експлуататорські кляси».

Погляд пол іт ик а
Із промови Муссоліні (1927 р.)

Дайте нам зрозуміло висловитися: що таке
40 млн італійців порівняно з 90 млн німців і
200 млн слов’ян? Що таке 40 млн італійців
порівняно з 40 млн французів плюс 90 млн ж и 
телів у їхніх колоніях або 49 млн англійців ра
зом з 450 млн людей, я к і проживаю ть у їхніх
колоніях? Панове, щоб чогось досягти у світі,
народонаселення Італії повинно до середини
цього століття становити не менш як 60 млн.
Pollard J. Fascist experience in Italy. Цит. за:
На пути к пониманию прошлого. - С. 75.
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Боротьба за виборче право і рух феміністок
не набули в Німеччині великого розмаху. Коли
1919 року Установчі збори надали ж інкам ви
борче право, то вони його широко використали.
Проте більшість голосів жінок, набагато біль
ша, ніж голосів чоловіків, була віддана цент
ристській католицькій партії і спадкоємцям
консерваторів, я к і найбільше чорнили жінок.
Women in the world. Цит. за: На пути к по
ниманию прошлого. - С. 74.

ш і

О ф іц ій ни й д о к у м е н т

Зі статті С таліна до М іжнародного
жіночого дня (березень 1925 р.)
Трудящ і ж ін ки, робітниці і селянки є вели
чезним резервом робітничого класу. Резерв
цей є добра половина населення. Чи буде ж ін о
чий резерв за робітничий клас чи проти нього,
від цього залеж ить доля пролетарського руху,
перем ога або п оразка пролетарської рево
лю ції, перемога або поразка пролетарської

влади. Тому перш е завдання пролетаріату
і його передового загону, комуністичної пар
тії, полягає в тому, щоб повести ріш учу бо
ротьбу за визволення ж інок, робітниць і селя
нок з-під впливу б урж уазії, за політичну
освіту і організацію робітниць та селянок під
прапором пролетаріату.

Свідчення

очевидців

а) - Ж інка виконувала чоловічу роботу?
П .В.: - Не виконувала. В’язала снопи на
ж нива, все робила. А з батьком діти робили.
М ати по хазяйству була і всьо. Пошти кож ен
день хліб пече і скотина дома.

Сталін Й. Твори. Т. 7. - К., 1948. - С. 198.

Довідка: Худик Петро Васильович,
1909 р. н., Полтавщина.

М о в о ю цифр_____________________

б)
...У 1926 р. ж ін ки в трудових колективах
[України] становили 24 % усіх працюючих, а
у 1929 р. - вже більше 32 % .
Якщ о 1925 р. у промисловості та будівницт
ві республіки працювало 93,1 тис. ж інок робітниць і службовців, то 1928 р. - 112,2 тис.
Уже в 1928/29 р. 220 ж інок були обрані
членами президій міськрад (це становило 16,6 %
кількості всіх членів президії). Якщо 1927/28 р.
серед голів міськрад була лиш е одна ж ін ка, то
1928/29 р. - ш ість...
10-16 ж овтня 1927 р. у Москві проходив
Всесоюзний з ’їзд робітниць і селянок - депу
татів Рад. В його роботі взяли участь 811 деле
гаток з ухвальним голосом. Від У країни було
127 представниць. Серед них 76 селянок,
34 робітниці; 29 членів і кандидатів у члени
партії, 5 комсомолок.
Вітрук Л.Д. Жінки-трудівниці в період
соціалістичної індустріалізації. - К.: Нау
кова думка, 1973. - С. 8 4 -8 5 .

Погляд до слі дн ика _____________

У 1929 р. серед робітників найбільшого на
У країні підприємства - Дніпропетровського
металургійного заводу ім. Г.І. Петровського
близько 10 % становили ж ін ки (через два ро
ки їх стало 17,4 % ). Ж інок мож на було поба
чити в усіх цехах. Та лиш е 300 з них працю ва
ли на кваліф ікованих роботах, реш та - як
допоміжна сила. А звідси і заробітки ж інок
були значно менш ими, ніж чоловіків (52 крб.
проти 86).
Вітрук Л.Д. Жінки-трудівниці в період
соціалістичної індустріалізації. - С. 29.

Розділ III. Повоєнна стабілізація: здобутки і втрати

§28. Жінка, якої ще не бачили

- Х т о в сім 'ї був старш ий: батько чи

мати?

В.Д.: Батько.
- А мат и йому підкорялася?
В.Д.: Та куди там! Раньш е, Боже сохрани,
сказать, що «брешеш», - не могла ж ін ка цьо
го сказать, це треба було униж аться. Що бать
ко сказав - так і буде.
Довідка: Чухліб Варвара Денисівна,
1915 р. н., Черкащина.
Нолл Вільям. Трансформація громадянсь
кого суспільства. - С. 104-106.

Погляд дос лі дн ик а ______________

Невдовзі газети Х ристиянії (Осло), а слідом
усієї Європи зчинили ґвалт про нечувану досі
у світі сенсацію: пані Коллонтай* (ж інка і
більшовичка!) призначена послом Радянсько
го Союзу в Норвегії! Ім ’я Коллонтай не зн и ка
ло зі сторінок світової преси. Її портрети дру
кувалися на перших сторінках. Дивувалися.
Іронізували. З неї глузували, її ображали. Про
неї писали неймовірні вигадки. Ж інка-дипломат стала справжньою сенсацією.
Mindlin Е. Koduks maailm. Цит. за: На пути к пониманию прошлого. - С. 75.
122 І

М о в о ю цифр_____________________

22-га сесія МОК, як а відбулася в П ариж і
1924 p., дала новий поштовх олімпійському
рухові: відтепер ж інкам офіційно дозволялося
брати участь у більш ості видів програми
Олімпійських ігор.
Паризькі ігри (1924 р.) стали наймасовішими
порівняно з усіма попередніми —3092 спорт
смени (серед них 136 ж інок) із 44 країн.

*
Коллонтай О. М. (1872-1952) - перша жінка, яка увійшла до складу уряду, і перша жінка - повно
важний представник країни і надзвичайний посланець... Повпред і торгпред СРСР у Норвегії з травня
1923 р.
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За складом учасників і програмою змагань
А мстердамські ігри (1928 р.) мало чим відріз
нялися від П аризьких: 3014 спортсменів (у то
му числі 290 жінок) із 46 країн.
Уперше в змаганнях із гімнастики і легкої
атлетики виступили ж інки.
2-гі зимові О лімпійські ігри (Санкт-Моріц,
Ш вей царія, 1928 р .)... У зм аган нях серед

ж інок першою була С. Хені - видатна норвезь
к а ф ігуристка, я к а за р ік до Ігор стала
чемпіонкою світу. Потім вона ще два рази ста
ла чемпіонкою (1932 і 1936 рр.)» а також ви
грала всі чемпіонати світу аж до 1936 року.
Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский
спорт: В 2 кн. К. 1. - К., 1994. - С. 153.

1. Згадайте, як змінилася роль жінки під час війни?
2. Як співвідноситься джерело 113 з даними хроніки про надання ви
борчих прав жінкам у світі (с. 1ЗО)?
3. Які суттєві зміни відбулися у становищі жінки у 1920-ті рр.? Чим во
ни були зумовлені?
4. Чому політики 1920-х рр. стали звертати увагу на жінку? Якою во
ни хотіли її бачити?
5. Чому жінки Німеччини віддавали свої голоси за центристські като
лицькі і консервативні партії (джерело 115)? Спрогнозуйте, як зміню
валися політичні уподобання жінок протягом 1920-х рр.
6. Назвіть основні причини зміни поглядів на роль жінки у суспільнополітичному житті СРСР (джерела 117-119).
7. Розгляньте джерело 121. Як ви гадаєте, чому Олександра Коллонтай викликала саме таку реакцію в європейських країнах: тому, що
вона була жінкою, чи тому, що вона була радянським дипломатом?
8. Співставте джерела 120 і 121. Як ви думаєте, чому вони настільки
по-різному описують місце жінки у суспільстві? Прокоментуйте.
9. У запропонованих джерелах відшукайте свідчення емансипації
жінки у 1920-х рр.

Фоторяд

Українські робітниці у цеху фабрики.

Ж інка збирає вугілля на березі моря.

К иів , 1922 р.

Ш отландія
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Ж інка художника

Жіночий оркестр. Німеччина .

For M y Lady
W e are specialising for the
lady who enjoys the soothing
effect of a

CIGARETTE
Our .Mock has been carefully selected in order to
provide her with those dainty requisites which,
while making smoking more enjoyable» add an
additional grace and charm to the

SMOKER
J ames Y ule & S on, L td.
17 UNJON BUILDINGS

Елізабет Робінсон з команди США (праворуч)
стає першою олімпійською чемпіонкою в бігу на
100 м. Амстердам , 1928 р .

Реклама жіночих сигарет

Стара жінка. Ш отландія , 1929 р.

Курна хата. Рівненщина

8*
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Марія Мук, перша жінка-адвокат у Н імеччині, 1924 р.
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Ж інка-друкарка. Німеччина , 1925 р.

Німецькі дівчата

Е
'сі
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О
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Група плавчинь на відкритті басейну.
Х арк ів , 1927 р.

Ж інка часів непу

10. Розгляньте фотографії та плакати. Хто на них зображений? Які
нові сфери діяльності жінки в суспільстві з'явилися у 1920-ті рр.?
Назвіть їх та професії, які стали актуальними після Першої світової
війни.
11. Поєднайте візуальні джерела з текстами документів. Виконайте
цю роботу в групах. Обговоріть разом. Свій вибір прокоментуйте.
12. Хто із зображених жінок пішов би на вибори? Як ви думаєте, за
кого б вони проголосували?
13. Спробуйте визначити, кому з цих жінок вдалося б поспілкувати
ся одна з одною. Про що б вони говорили?

§ 29. Освіта і політика

§ 29. ОСВІТА І ПОЛІТИКА
124

І

Погляд до слі дн ика

У повоєнні роки західні держ ави більше,
ніж раніш е, відчули потребу у кваліф ікованих
р обітни ках і грам отних у п р авл ін ц ях . Н е
обхідність відновлення зруйнованої війною
економіки, формування у молоді нового мис
лення змуш ували поставитись уваж ніш е до
проблем виховання та освіти. Слід зазначити,
що протягом цього періоду в усіх провідних
західноєвропейських країнах і США ш кола,
можливо, більш адекватно, ніж будь-яка інш а
громадська структура, відображала настрої та
інтереси епохи. Ринок праці потребував не л и 
ше «універсального» працівника, а людину,
я к а мала б ґрунтовну загальну освіту.
История педагогики. - М., 2000. - С. 438.
125

j-

Погляд до сл ід ни ка

П ісля 1918 р. більше ж інок почали виходи
ти на роботу. У 20-х роках уряд відкрив к іл ь 
к а дитячих садків. Імена тих, хто чекав на цю
подію, завж ди фігурували у довгих списках.
Б атьки, я к і могли собі це дозволити, відправ
лял и своїх дітей віком до п ’яти років у при
ватні дитячі садки.

Дитячий садок в Україні
127 |_ Погляд дос лі дн ик а

У 1918 р. [у Великій Британії] за так
званим законом Ф іш ера було збільшено гра
ничний вік обов’язкового навчання з 12 до 14
років. Вся початкова освіта стала повністю
безкоштовною. Дітям, я к і далі не навчалися у
середній ш колі, - а таких була більшість, н а
дано деякі можливості для подальш ої освіти.
Місцевим владам надали право відкривати
дош кільні заклади для дітей до 5 років. Однак
це не мало успіху, через те що кош ти уряду бу
ло витрачено на організацію продовження по
чаткової освіти...
Менш як 10 відсотків дітей навчалось у се
редній ш колі, в якій у 16 років можна було
скласти випускний іспит. До середньої ш коли
йш ли діти з посередніми здібностями з бага
тих сімей, тому що їхні батьки були в змозі
заплатити за навчання. Діти з бідних сімей,
що склали іспити, отримували грошову допо
могу для внесення плати за навчання, але
о ск ільки н авчання в середній ш колі було
пов’язане з різними витратами, то дуже мало
дітей з робітничих сімей продовжувало н а
вчання у середній ш колі, а ще менше - у вищ ій
ш колі.
Watson J. Success in British history since

Дитячий садок у Шотландії
1. Щ о нового з'явилося в освіті і вихованні на початку 1920-х рр.?
З чим це було пов'язане?

1914. - L . , 1983. - P. 129.

Б
C
00t
O

CL.

Розділ III. Повоєнна стабілізація: здобутки і втрати

136

§ 29. Освіта і політика

Погляд політика
Ленін про завдання комуністичного
виховання

Погляд пол ітик а
Б. Муссоліні про мету шкільної освіти
Н емає н іяк о ї потреби переван таж увати
дітей викладанням вчень, що походять я к з
минулого, так і з сьогодення. Те, що нам
дійсно треба, то це, щоб ш коли розвивали х а
рактер італійців. Уся ш кільна система повин
на вчити молодих людей розуміти фаш изм,
щоб вони самі обновлювались у фаш измі й ж и 
ли в тій історичній атмосфері, яку створила
фаш истська революція.
Беніто Муссоліні.
Цит. за: На пути к пониманию
прошлого. - С. 62.

129 І Погляд д ос лі дн ика ______________

П ісля 1918 р. у старш их класах вивча
ли більше предметів. Важливість класичних
предметів занепадала. Більш е учнів вивчали
точні науки, хоча була тенденція вваж ати
фізику і хімію «хлопчачими» предметами, в
той час коли дівчата вивчали біологію. П ред
мети комерційного і технічного спрямування
стали нормальним явищ ем у середній ш колі,
хоча вони все ще приваблювали менш здібних
дітей.
Richard Dargie. Social Change in Scotland
1900-1979. - P. 11.

Т ільки перетворю ючи докорінно справу
навчання, організацію і виховання молоді, ми
зможемо досягти того, щоб результатом моло
дого покоління було створення суспільства, не
схож ого на старе, тобто ком уністичного
суспільства... спілка молоді і вся молодь вза
галі, я к а хоче перейти до комунізму, повинна
вчитися комунізму.
Ленін В.І. Завдання спілок молоді: 36.
творів. - К., 1990. - С. 414-41 5 .

121

І О ф іц ій ни й д о к у м е н т
З Кодексу законів про народну освіту

вУРСР
2.
Мета радянського виховання і освіти розкріпачення трудящ их мас від духовного
рабства, розвиток їх самосвідомості, створен
ня нового покоління людей комуністичного
суспільства з психологією колективізм у, з
твердою волею, гром адсько необхідною
кваліф ікацією і з матеріалістичним світогля
дом, яки й би ґрунтувався на ясному розумінні
законів розвитку природи і суспільства.
Кодекс законів про народну освіту в УРСР.
- Харків, 1922. - С. 3.

2. Використовуючи матеріал джерел 124-131, визначте основну ме
ту освіти у повоєнні роки.
3. Порівняйте цілі освіти у європейських країнах (джерела 124, 127)
з метою освіти в радянській державі (джерело 129-130). Щ о в них
спільне і відмінне?
4. Як ви вважаєте, від чого залежала мета освіти у 1920-ті рр.?

Слухачі курсів з підготовки продавців на заняттях. Киів, 1928р.

Український плакат. 1925 р.

Л'УЛ 1і " М.....о в о ю
—

цифр

1 РІК

Кількість лікпунктів

Учнів лікнепу

1922/23
1926/27

2188
13740
Всього учнів: 1 644 000

2500
500000

1 3 5 [_ Погляд до слі дн ика

Д ерж ава забезпечувала безкош товне н а 
вчання в гуртках лікнепу й надавала певні
пільги тим, хто навчався. Зокрема, робітники
звільнялися на дві години від праці зі збере
ж енням заробітку. Селянам надавалася зн и ж 
ка (20 %) при обов’язковому страхуванні май-

Подано за: Будівництво
Радянської України. - С. 75.

на. П ідручники для гуртків лікнепу випуска
лися мовами багатьох національностей. Було
організовано понад 120 к у л ьтар м ій ськ и х
університетів для надання методичної допо
моги активістам лікнепу... За 20-ті pp. в У к
р аїн і навчи лися читати й писати близько
2 млн. чол.
Кульчицький С. Україна між двома
війнами. - С. 111.

5. Якій темі присвячена підбірка джерел 132-135?
6. З якою метою проводилася політика ліквідації неписьменності?
На які категорії населення вона була спрямована у першу чергу?
Чому? Як ви оцінюєте таку політику радянської влади? Як ви думаєте,
яким було ставлення населення до цих кроків?
7. Яким є ваше ставлення до політики радянської влади щодо
ліквідації неписьменності?
8. Чи можливим було подібне явище (ліквідація неписьменності)
в європейських країнах? Поясніть свої міркування.

§ ЗО. ПОЛІТИКА І ОСВІТА: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР
136 І С п о г а д очевидця

Я пішов до каменоломні ш укати робо
ти. Побачивши, як керівник к ар ’єру, стоячи
на горбку, керує багатогранною роботою під
приємства, я з першого дня виріш ив за всяку
ціну стати таким же.
А ціна, я к потім виявилося, була дуже ви
сока. Я вже, бігаючи за худобою, встиг забути
«азбуку», якої мене в Бистринах учили зи 
мою. А тут вимагається алгебра. В мене, н а
томість, ні засобів, ні освіти. Треба все знову
починати з «азів». Треба дуже багато вчитися.
Але як? Де? Від кого? За що? Нема не те що
якоїсь допомоги, але навіть доброї поради.
Я кидаюся до вчителя та до свящ еника. Хто
ж , я к не вони, мали б мені допомогти! Д ерж ав
ний польський вчитель дуже радо мені в усьо
му допоможе. Він може навіть так зробити, що
я буду вчитися в усіх ш колах на державний
кош т, але він ставить маленьку вимогу: я маю

перехреститися з православного на католика,
щоб згодом з українця стати поляком. Тоді
мені всі двері як до ш коли, так і до урядових
посад будуть відчинені. Інакш е дорога до нау
ки буде закрита, хоч би я був мудріш ий від са
мого Соломона.
Старий російський батю ш ка також дуже
радо готовий мені допомогти. Він напише до
«Русского благотворітєльного общества» та до
самого єпископа. Мене приймуть в науку до
духовної семінарії на кош ти консисторії. Од
наче я мушу скласти йому присягу на Єван
гелії, що, коли вивчусь на д яка або навіть на
свящ еника, - ніколи не буду ні українцем, ні
поляком, а лиш е росіянином...
Кого слухати? Кому вірити? Хто каж е
правду, хто обманює? Чому вони усі хочуть,
щоб я був таким , як вони.
Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Львів, 1993. - С. 9.
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§ ЗО. Політика і освіта: український вимір
1. Ознайомтесь зі спогадами Т. Бульби-Боровця. Щ о спонукало йо
го до освіти? Про яку «ціну» йдеться? Чому для автора вона висока?
2. Хто, як і з якою метою хотів використати прагнення українців до
освіти?
3. Як би ви відповіли на останнє запитання автора документа 136?

Погляд до сл ід ни ка

Сейм у 1924 р. ухвалив закон про переве
дення українських народних ш кіл на навчан
ня двома мовами. Згідно з ним, у двомовних
ш колах історія та географ ія ви кладали ся
польською мовою, а вивчення польської мови

стало обов’язковим. У багатьох ш колах учителів-українців зам іняли учителями-поляками. О скільки вони не володіли українською ,
то й інш і предмети викладали польською мо
вою. В такий спосіб двомовні ш коли поступово
полонізувалися «знизу».
Кульчицький С. Україна між двома
війнами. - С. 319.

138 |- М о в о ю цифр

Кількість народних ш кіл на Волині
1922-1923

1927-1928

Українські

443

Польські
Утраквістичні
(двомовні)
Інші

546

709

89

421

80

76

1 3 9 ] . Погляд до сл ід ни ка

У 1920 р. було закрито 84 українські школи,
а в 1927 р. їх не залишилось жодної, були за
криті українські гімназії у Кіцмані, Вижниці,
Чернівцях. 12 вересня 1919 р. Чернівецький
університет перетворено на румунський, тут
закрито кафедру української мови та літерату
ри. В ш коли направлялись вчителі - румуни.
Федорак В.Ф., Черкач Н.І. Історія рідного
краю. - С. 68.
140 І|_ Погляд дос л ід н и к а
140

На момент входження Закарпаття і Пряш івщ ини до складу Чехо-Словаччини тут м ай
же не було ш кіл, у яки х навчання велося рід
ною мовою. У 1930-х роках їхнє число доходи
ло до 500. П ольський уряд не виконав своєї
обіцянки відкрити український університет, а
навпаки, позакривав усі існуючі вже україн

Енциклопедія Українознавства.
Т. 3. - С. 944.

ські кафедри у Львівському університеті. На
противагу цьому, Чехо-Словаччина дала при
тулок і фінансову підтримку зразу декільком
українським вищим навчальним закладам укранському вільному університету (1921) та
Високому педагогічному інституту ім. Драгоманова у Празі (1923-1933), Український гос
подарській академії у Подєбрадах (1922-1935).
Щ оправда, празький уряд не залиш ався
стороннім спостерігачем дискусії, що точила
ся м іж українофільською , москвофільською
та русинофільською орієнтаціями. Він нада
вав підтримку по черзі кож ній, з них, зупи
нивш ись у середині 1930-х на останній, оскі
льки перші дві створювали загрозу для націо
нальних інтересів Чехо-Словаччини. Але, я к у
випадку з галичанам и в А встро-У горській
монархії, найбільше, хто скористався з лібе
ральних політичних умов у міжвоєнній ЧехоСловаччині, були прихильники україноф іль
ської орієнтації.
Грицак Я. Нарис історії України... С. 192.

141 І

О ф іц і й н и й д о к у м е н т

пашапіа її коїїпєш.
№

і

учебн. год ъ .

192

Аттеетація за 1-е полугодіе
учениціїї

Частной І'имнааіи сі»

VI___класса

русскимъ языкомъ

преподаиакія въ г. Ровно.
Поведете

-----------------

Іі й щ ь і .К и

Прмежаиіе
По Закону Бож1ю ■ .
польскому языку
русскому языку . . .
латинскому языку . .
немецкому языку . .
французскому языку .

т

ІО-мг,

и с т о р ж ............................

Ш ЛйшАкщШ іЗ&АіЛ.
ШШлА-ЬАі&,

географіи . . .
математик^ . . . .
природовіідінію

.

физикЪ и химіи

.

ф»кг»»афсііаі*’ прбп ед евт.
космографіи
рисованію

.

. .

...................

Ц
^ЛиЦРХиЛ

чистолисанію . .
ручному труду

. .

п Ь н і ю ............................
гимнастикЪ . . . . .

Ровно,

і.Р ^ А р и І /'

іазІ,

дня 1*.)^/^ ^года
—І____ І----4

4. Розгляньте джерело 141. Охарактеризуйте навчальний заклад,
який видав цей документ. Де він був розташований? Зверніть увагу,
які предмети вивчалися. Вивчення якої мови ви вважали б для себе
обов'язковим? Чому?
5. Назвіть характерні риси політики Польщі та Румунії стосовно ук
раїнської освіти (джерела 138-141). Яку мету переслідували уряди
цих держав? Чим пояснюється різниця в підходах до освіти українців
Польщі, Румунії та Чехо-Словаччини?
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§ ЗО. Політика і освіта: український вимір
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§ 30. Політика і освіта: український вимір

О ф іц і й н и й д о к у м е н т ____________
Із декрету ВУЦВК і РНК УСРР «Про
заходи забезпечення рівноправності
мов і про допомогу розвиткові
української мови» (1 серпня 1923 р.)
1. Мови всіх національностей, що є на тери
торії України, проголошуються рівноправними.
2. Кожному громадянинові будь-якої націо
нальності забезпечується можливість в його
зносинах з державними органами і в зносинах
державних органів з ним користуватися рід
ною мовою.
3. Відповідно до переважного числа насе
лення, що говорить українською мовою, ви
брати, я к переважаючу для офіціальних зно
син, українську мову.
4. Відповідно до політичного та культурно
го значення російської мови та її поширеності
на У країні, вваж ати за найпош иреніш і на У к
раїні обидві мови - українську та російську...
20. З наданням чинності цьому декретові
ніхто з тих громадян, хто не володіє обома
найбільш поширеними мовами, не може бути
прийнятий на службу в держ авну установу...
21. Особи, що перебувають на державній
службі до моменту надання чинності цьому дек
ретові і не володіють обома найбільш пошире
ними мовами, мають вивчати їх протягом року.
22. Зазначені в п. 21 особи, що не вивчили в
установлений для них строк української мови,
підлягаю ть безумовному звільненню з дер
жавної служби.
Українська суспільно-політична думка в
20 столітті... - С. 78, 8 0 -8 1 .

________________ Д о в ід к а ___________
Квітень 1923 р. - XII з ’їзд РКП(б) - проголошення
політики коренізації з метою укорінення комуніс
тичних партійно-радянських структур влади у
національних республіках. Передбачалося, що
управлінські структури мають оволодіти мовами і
культурними традиціями місцевого населення та
будуть поповнюватися його представниками.
Довідник з історії України. - С. 899.

О ф іц ій н и й д о к у м е н т ____________
Із доповіді Голови Рад наркому УСРР
В.Я. Чубаря на пленумі ЦК КП(б)У
про українізацію (6 - 8 жовтня 1924 р.)

Ми мали постанову пленуму про те, щоб усі
товариші, хто може, розмовляли українською
мовою. Але говорити одному при всій ауди
торії, яка не розуміє української, - просто не
можливо. Я намагався вести засідання у к 
раїнською мовою. Але з цього до кінця засідан
ня нічого не виходило: перепитували, не ро
зуміли окремі слова, які необхідно було перек
ладати під час промови тощо. Проте, товариші,
таке явищ е спостерігається не лише в цент
ральному радянському апараті, а й у ЦК. Таке
ж відбувається і по усій периферії. Якщо й то
вариші пишуть папери, витяги, відписки у к
раїнською мовою, то жодна серйозна доповідь,
жодне велике питання не висвітлюються цією
мовою, бо більшість закладів користується пос
лугами перекладачів, не має достатньої кіль
кості працівників, я к і б знали українську мову.
Україна в XX столітті. - С. 91.

144 І Л огляд очевидця________________
я— ив^ Зі спогадів С. Єфремова
24 ж овтня 1924 р. У країн ізац ія... От
справж ня злоба дня. Просто стогін і ґвалт
стоїть по установах. Виданий був наказ, щоб
усі службовці вміли по-українському, але як
ніхто із росіян і «тоже - малоросов» того
всерйоз не брав, то граматики і словники лю
бенько собі спочивали під спудом. А ж тут по
чали іспити робити і, хто не складе, - ви ганя
ти. От тут от і почалося. Достається, звичайно,
українцям , хоча в тому, що робиться, вони Бо
гові Д уха винні. Х арактерно, що н ай 
серйозніше до українізації поставилися службовці-жиди і справді за цих півроку понавча
лися, тоді як росіяне нарікали і нарікаю ть,
але пальцем кивнути не хочуть, щоб якось
вже раз раду собі з тим дати.
Єфремов С. Щоденники. 1923-1929. - С. 155.

6. Ознайомтесь із документом 142 та довідкою. На кого розрахова
ний декрет? Чому українській мові у 1923 р. була, на думку радянської
держави, потрібна допомога? Які державні заходи передбачалися?
Яку мету вони переслідували? Проаналізуйте термін «коренізація».
7. Як ви гадаєте, чи були виконані пункти 21 та 22 декрету ВУЦВК і
РНК УСРР (джерело 142)?
8. Порівняйте свідчення 143 та 144. Зверніть увагу на авторство та
емоційне забарвлення документів. Чим його можна пояснити?
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Дитяча демонстрація. Ленінград , 1930-ті рр.
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Ч астка українців у КП(б)У зросла з 23 %
1922 р. до 60 % у 1933 р. Проте українці зосе
реджувались переважно на ниж ніх щ аблях
партійної ієрархії. У ЦК КП(б)У 1924 р. у к 
раїнці становили 16 % , 1925 - 25, 1930 43 % . Від моменту утворення Компартії У к
раїни і аж до смерті Сталіна посади першого
(генерального) секретаря її ЦК обіймали
росіяни, поляк, єврей, поволзький німець тільки не українці...
У 1929 р. в УСРР було 80 % ш кіл, понад
60 % технікумів і ЗО % інститутів з українсь
кою мовою навчання. Понад 97 % українсь
ких дітей навчалося рідною мовою. Я кщ о
1922 р. республіка мала не більше десятка у к 
раїномовних газет і ж урналів, то 1933 р. з 426
газет 373 видавалися українською мовою. Р о
билися спроби українізувати навіть армію - з
цією метою в Харкові створено Ш колу черво
них старш ин.
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Історія України / Відп. ред.
Ю. Сливка. - С. 273.

9 П^Мт Т
** к т ш ш ш

Дитяча демонстрація. Україна
9. Яку інформацію про освітню політику держави надають джерела
145-146?

1 4 8 [_ Погляд очевидця

Зі статті А. Крушельницького* (1929 р.)
Під теперішню пору найбільш і творчі м ож 
ливості з усіх українських національних об
ластей... має Р адянська У країна. Коли пооди
нокі українські національні території піддати
класиф ікації у відношенні умов і розвиткові
дійсності, то на другому місці за Радянською
Україною - на основі об’єктивної оцінки - тре
ба поставити Закарпатську У країну, на тре
тьому - області з українською більшістю в

РСФ РР, на четвертому - українську національ
ну територію у П ольщ і...
Особливо буйно розвивається і розцвітає
українська культура... ш умить вона бистрими
бурхливими рікам и, що, розливаючись повін
ню, оживотворяють пустирі і змивають відста
лість, витворені довговіковим гнітом, варвар
ськими заборонами і власним занедбанням.
Крушельницький А. Люди і народи / / Нові
шляхи. - 1929. - Ч. 2 - С. 304.

*
Крушельницький А (1878-1937) - відомий український письменник, громадсько-політичний діяч і
педагог. Працював у Західній Україні протягом 1920-1930-х рр. У 1934 р. переїхав до Радянської України.
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І Погляд очевидця________________

Із промови члена УНДО
м - і М. Черкавського в польському сенаті
(2 березня 1927 р.)
Панове, чого ви турбуєтеся про ту Україну,
яка і без вас дає собі раду, швидко прогресуючи
у своїй політичній та економічній емансипації?
Лиш іть її в спокої. Вже сьогодні Наддніпрянсь
ка Україна - і це кажемо ми, українські само
стійники, - є напівсуверенною державою, не
каж у, що суверенною, має певні атрибути дер
жавної влади і, хоч значною мірою залеж на ще
від Москви, творить власну культуру, виявляє
невичерпні сили... Правда, є там інший дер
жавний і суспільний устрій, але і з ним Україна
дасть сама собі раду. Якщ о хочете турбуватися
про Україну, якщ о вас розпирає співчуття з
приводу тяж кої долі сусіда, якщ о справді від
чуваєте потребу «визволяти», доконувати ге
ройських діл в ім ’я культури і західноєвропей
ської цивілізації, то визвольте цю Україну, що
лежить зв’язана під вашим чоботом.
8ргалуогс1апіа 8Іепо£га:£ісгпе вепаіи
КгесгуровроШеі Роївкіеі. Окгев І. 145
ровіесігепіе г 2. III. 1927. Ь. 84.
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Часом каж уть, що вона [політика украї
нізації] була нещирою або й провокативною:
виявити всі активні національні сили, а потім їх
знищити. Це несерйозно. Великі історичні про
цеси в ж итті народів так не діються. Інш а річ,
що для керівництва РКП(б) «коренізація» та
«українізація» були вимушеними актами. Це
була спроба поєднати непоєднанне: створюючи
«соціалістичну» великодержаву, водночас ви
ступити в ролі оборонців національного розвит

ку - мобілізувати сили національного розвитку
для створення системи, яка ці сили знищує.
В самому мотивуванні політики «українізації»
крилася внутрішня ущербність: утилітарний
підхід. Але вона дала можливість більшовиць
кому режимові зміцнити себе і знайти собі до
даткові ідеологічні й інтелектуальні резерви в
національних культурах.
Дзюба І. Пастка. Тридцять років зі
Сталіним. П ’ятдесят років без Сталіна. К., 2 0 0 3 . - С . 42.

151 |_ Погляд дос л ід н и к а

Вона [політика українізації] ви кли ка
ла серйозні зміни в соціальній і національній
структурі. Н аявність розвинутої україномов
ної інфраструктури (ш коли, інститути, преса,
театри) спинила процес русиф ікації населен
ня у великих містах Сходу і П івдня У країни...
Вперше в українській історії українці стано
вили більше половини (55 % у 1926 р.) робіт
ничого класу. Причому чим нижчою була ві
кова група, тим більшим був відсоток у країн 
ців. Більш ість робітників-українців у побуті
розмовляла українською мовою.
Місто почало втрачати позиції цитаделі
російської ідентичності. Натомість активно
формувалася українська міська ідентичність.
Ставлення новоприбулих селян до міського се
редовища зазнавало сильної еволюції: від по
чаткового уявлення, що «місто, душне й нуд
не, - це страш енна помилка історії», аж до
ствердного: «Не ненавидіти треба місто, а здо
бути» . Новою українською свідомістю найбіль
ше перейнялось молоде покоління, що вихову
валося в інтелектуальному клім аті 1920-х.
Грицак Я. Нарис історії України... - С. 171.

10. Ознайомтеся із джерелами 148—150. Зверніть увагу на час та
місце написання документів. Яку оцінку і чому дають автори?
Наскільки вона об'єктивна? Прокоментуйте.
11. Проаналізуйте джерела 150-152. На які аспекти українізації
звертають увагу наші сучасники? Які з них видаються вам найбільш
важливими? Чому?

152 |_ Погляд очевидця

Зі спогадів С. Єфремова
28 березня 1927 р. Вчора селюкам-депутатам показали культуру наочно: урядили для
депутатів виставу. Поставлено оперу «Князь
Ігор». Ще поки співали артисти, то селяни хоч
дивувались, але мовчали. Та ось вилітає поло
вецький балет, скидає біленькі кирейки, і без

трико, голісенькі, починають показувати вся
ких штук ногами. Баби-селючки аж попригина
лися та кихкаю ть - душаться зо сміху та плюються. Чоловіки загули: «Оце так культура! Так
ось куди наші грошики йдуть!»... Думаю, що
тут яка-небудь старезна «Наталка-Полтавка»
зовсім би інакш е була б вражіння викликала.
Єфремов С. Щоденники. 1923-1929. - С. 484.
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Святкування 1 травня.
Х арків , 1925 р.

Бібліотека на вулиці Воровського.
Киів , 1925 р.

Засідання членів Одеської організації Спілки
пролетарських письменників України «Гарт».
1926р.

Артисти Полтавської капели бандуристів. 1927р.

12. Розгляньте фотографії 153-156. Зверніть увагу на мову вивісок
та плакатів. Як співвідносяться фотографії з джерелами на
стор. 140-142?
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13. Поверніться до змісту параграфів 2 9 -3 0 та складіть перелік чин
ників зростання важливості освіти у перші десятиліття XX ст.
14. Спробуйте на основі джерел параграфів 2 9 -3 0 визначити
взаємовідносини в трикутнику «Школа - суспільство - держава»
в умовах радянської дійсності 20-х рр. XX ст.

15. Чимало істориків називають двадцяті роки «щасливими 20-ми».
Так називається і 2 частина III розділу. Дійсно, війна завершилася.
Стабілізувався розвиток економіки. Зміни у виробництві викликали
зміни у повсякденному житті. Люди стали жити краще, заможніше.
Зник страх війни. А що ще потрібно для щастя? А як вважаєте ви?
Чи всі відчували себе щасливими у цей час?
Підготуйте і проведіть у класі з приводу порушеної проблеми дис
кусію.
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Частина 1. Політичні перетворення
§ 31. Тридцяті роки: нова роль держави
§ 32. Ф орсована індустріалізація
§ 33. Колективізація
§ 34. Терор голодом
§ 35. Згортання українізації
§ 36. Західні українці: об'єкт і суб'єкт політики
Частина 2. Соціальні зміни
§ 37. Зміни у соціальній структурі
§ 38. Жінка тридцятих
§ 39. Соціальні аутсайдери
§ 40. Повсякденне життя міста
§ 41. Українське радянське село
§ 42. Українці західноукраїнських земель
Частина 3. Політизація людської свідомості: феномен епохи
§ 43. Влада ідеології
§ 44. Культ вождя
§ 45. Пропаганда
45.1. Сила слова
45.2. Монументалізм
45.3. «Олюднення»
45.4. Висновки
§ 46. Героїчні міфи
§ 47. Творення нової людини
§ 48. Нова людина: мрія чи реальність
§ 49. Суспільна атмосфера
§ 50. Тоталітаризм: втілені утопії
§51. Людина в умовах тоталітаризму
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Світова
економічна
криза

Прихід фашистів до влади, ]
встановлення
тоталітарного режиму
в Німеччині

Аншлюс Австрії.
Мюнхенська змова, j
Розчленування
Чехо-Словаччини

Діяльність
народних фронтів
у Європі.
Створення осі
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Подано за: Георги Марков, Румяна
Кушева, Бойко Маринков. История и
цивилизация. За 10 клас. Задължителна и
профилирана подготовка. - София:
Просвета, 2001. - С. 40.
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Подано за: Всемирная история: новейшее
время, 1914-1939. - Учебн. для 10 кл. /
Н.Е. Рожик и др. - К.: Генеза, 2001. - 288 с.

і}

Погляд дос лі дн ик а

Період 1929-33 рр. став каньйоном,
який зробив повернення до 1913-го не лиш е
неможливим, а й немислимим. Старомодний
лібералізм упокоївся чи видався приреченим.
Три варіанти вибору змагались за інтелекту
ально-політичну гегемонію. Одним з них був ко
мунізм марксистського взірця. Та ще й СРСР по
казав себе ніби несприятливим до катастрофи.
Другою альтернативою був капіталізм , по
збавлений своєї віри в оптимальність вільних
ринків і реформований таким собі неофіцій-

ним шлюбом чи то постійним зв’язком із по
міркованою соціал-дем ократією некомуністичних робітничих рухів.
Третім на вибір був фаш изм. Ф аш изм в йо
го нім ецькій версії (націонал-соціалізм) ско
ристався з двох речей: з німецької інтелекту
альної традиції, що вороже ставилася до те
орій економічного лібералізму, а також із безж альності уряду, що заповзявся будь-якою
ціною позбутися безробіття. Слід сказати, що
він розправився з Великою Кризою хутко й
успіш ніш е, ніж подібні реж ими.
Гобсбаум Е. Вік екстремізму. - С. 103-104.

§ 31. Тридцяті роки: нова роль держави

Погляд дос лі дн ик а

Громадська думка була, звичайно, враж ена
тим, що Р ади приступили до ви кон ан н я
п ’ятирічного плану тоді, коли весь інш ий
(капіталістичний) світ прирік на безробіття й
убогість щ онайменш е 3 0 -4 0 мільйонів трудя
щ их, а трудівники сільського господарства
визнали за кращ е знищ ити запаси продоволь
ства, ніж віддати їх безкоштовно голодуючим.
Подібна ситуація не могла не хвилю вати
світову гром адськість, примуш ую чи людей
взяти під сумнів принципи системи, у як ій во
ни ж или (індивідуалізм, вільне підприємни
цтво, ініціатива, конкуренція) і котра могла
породити подібну кризу. Щоб виправити ста
новище, приватні компанії й уряди змуш ені

були розглянути мож ливість втручання дер
ж ави, оскільки тільки вона мала у своєму роз
порядж енні засоби, я к і здатні заставити к о ж 
ного громадянина йти на жертви заради інте
ресів усього суспільства.
Тибо П. Эпоха диктатур. - С. 100-101.
Погляд с у ч а с н и к а

.1 }

Зі статті американського тижневика
«Ліберті» (1929 р.)

Я кщ о найближ чим часом щ ось не буде
зроблено для виправлення того ж ахливого
становищ а, в яком у ми тепер перебуваємо, то
революція може звалитися на нас у будь-який
момент.
Цит. за: История XX века. Зарубежные
страны. - М.: Аванта, 2002. - С. 132.

1. Які зміни відбулися у світі на межі 20~30-х рр. XX ст.? Прокомен
туйте.
2. Пригадайте, що таке світова економічна криза 1929-19 32 рр.
Щ о таке «Велика депресія»? Чому криза загрожує, на думку журна
лу «Ліберті», революцією? Щ о дає підстави для такого висновку?
3. Проаналізуйте джерело 3. Назвіть три варіанти суспільного вибору.
Як ви їх розумієте?
4. Назвіть три моделі політичного вибору суспільства, які, на думку
дослідника Гобсбаума, стали логічною відповіддю на виклик епохи.

і}

Погляд п олі тик а
Ф.Д. Рузвелт про проблеми
американської економіки

Я бачу в цій країні десятки мільйонів її гро
м адян... чиє буденне ж иття минає в умовах,
я к і ви зн ані недостойними ц и вілізованим
суспільством півстоліття тому... Я бачу, що
третина нації живе в поганих будинках, пога
но одягнена і погано харчується. «Держава,
я к а не нам агається урядовим и заходам и
розв’язати нові проблеми, спричинені вели
чезним зростанням населення і дивовиж ними
досягненнями науки, приречена на занепад і
неминучу загибель від бездіяльності. Н е
обхідно обм еж ити операції сп ек у л ян та,
маніпулятора, навіть фінансиста. Я вважаю,
що, зреш тою , найваж ли віш ою є проблема
контролю, проблема задовільного планування
виробництва і розподіл тих продуктів, я к і н а
ш а величезна економічна маш ина здатна ство
рювати.
Цит. за: История США. - Т. 3: 1918-1945.
М., 1985. - С. 253, 367-368.

ІІ

Погляд до сл ід н ик а

Він [Гітлер] вваж ав себе соціалістом, і
сутність його соціалізму полягала в тому, що
кожен індивід чи група в державі повинні були
не вагаючись працювати на національну політи
ку. Так що не мало значення, кому належить
конкретний завод, поки ті, хто ним керує, роб
лять, що їм наказують. Німецький соціалізм,
говорив він Германові Раушингу, не прагне до
націоналізації: «Наш соціалізм проникає наба
гато глибше. Він не змінює зовнішній порядок
речей, він наводить порядок тільки у ставленні
людини до держави... У такому випадку, яке
значення має власність і дохід? Навіщо потріб
но усуспільнювати банки і заводи? Ми усуспіль
нюємо лю дей...» Представляючи свій Ч оти
рирічний план (який, як і сталінський, був тіль
ки пропагандистським прийомом), Гітлер гово
рив, що Міністерство економіки повинне тільки
«дати завдання національній економіці», а
потім «приватна економіка має їх виконувати».
Джонсон П. Современность... - С. 339.
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о

| Д у м к а до сл ід н и ка

.1 1
Для перелому кін ця 20-х - початку 30-х рр.
було використано термін «сталінська рево
лю ція», яки й добре передає його насильниць
кий, руйнівний і утопічний характер. Однак
ця революція здійснювалась з ініціативи дер
жави, а не в результаті народних рухів, і не
привела до зміни політичного керівництва. За
думкою Сталіна, її завданням було закласти

економічний фундамент для побудови соціа
лізм у... використовуючи державне плануван
ня з метою прискореного економічного роз
витку країни...
П ланування подавалось я к героїчний акт
підкорення непідконтрольних до тих пір еко
номічних сил.
Фицпатрик ПІ.* Повседневный сталинизм.
Социальная история Советской России в
30-е годы: город / Пер. с англ. - М.:
РОССПЭН, 2001. - С. 10-11.

5. Як розуміють автори документів 6~8 нову роль держави на ру
бежі 19 2 0 -1 930-х рр.? Які надії на неї покладають і чому?
6. Знайдіть конкретизацію положень Е. Гобсбаума в докумен
тах 6, 7, 8.
7. Яка з моделей, запропонованих ним: а) найбільш враховує інтере
си людини; б) яку з цих моделей найскладніше зреалізувати;
в) яка може бути найбільш ефективною з точки зору держави та
суспільства?

§ 32. ФОРСОВАНА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ
9

І Погляд до сл ід ни ка ______________

Військова істерія 1927 р. зм інила ат
мосферу, і незабаром уряд виріш ив ввести в
к р аїн і «передм обілізаційний стан», я к и й
зберігався протягом усіх 1930-х рр. З цього ч а
су радянські кордони були майж е закриті для
руху людей і товарів, і СРСР заявив про свій
намір добитися «економічної самостійності».
Н а ближчий час цей крок випадково мав пози
тивний результат, відгородивши Радянський
Союз від «Великої депресії».
Фицпатрик ПІ. Повседневный
сталинизм... - С. 11-12.

ю° L
І Погляд с у ч а с н и к а
1
Відомий радянський поет
Симонов K.M. про суспільні настрої
Думки про Червону Армію і про п ’ятирічку
зв’язувались в одне ціле з капіталістичним
оточенням: якщ о ми не побудуємо всього того,
що виріш или, то будемо беззахисні, загинемо,
не зможемо воювати, якщ о на нас нападуть це було безсумнівним.
Глазами человека моего поколения. Размышле
ния о И.В. Сталине. - М., 1988. - С. 44-45.

Український радянський плакат 1930-х рр .

*
Фіцпатрік Ш. - сучасна американська дослідниця. У сфері її інтересів, зокрема, - історія повсякден
ного життя радянської Росії.

Демонстрація у противогазах. Х арків

К ерівництво країни на чолі зі Сталіним
дійсно відчуває страх перед війною. Як пока
зують розсекречені недавно документи, розду
муючи над становищем економіки і Червоної
ар м ії, воно дійш ло висновку про н ем ож 
ливість з боку СРСР вести сучасну війну.
Звідси й, з одного боку, установка на викорис
тання всіх засобів її відтягування, з другого внести корективи в індустріалізацію , що про
водиться, наголошуючи насамперед на ті га
лузі, що забезпечують розвиток військової
промисловості.
Голос народа: письма и отклики рядовых со
ветских граждан о событиях 1918-1932 гг. /
Отв. ред. А.К. Соколов. - М., 1997. - С. 284.

1. Щ о розуміють автори джерел 9 - І 3 під терміном «військова
істерія» (військова тривога)?
2. Яку роль відіграв військовий чинник у форсуванні індустріалізації
в СРСР?

Погляд с у ч а с н и к а
Радянський економіст Струмілін
про економічні завдання

Ми самі ставимо ціль, старанно форму
люємо модель ш ляху на свій розсуд... ми ста
вимо вольове завдання; значною мірою за цих
обставин ми вільні від лещ атів, зумовлених
історичним розвитком; ми рвемо старі зв’язк и
і отримуємо значно більшу творчу свободу.
Цит. за: Карр Э. История Советской России.
Кн. 10. - М., 1989. - Т. 1. - Ч. 2. - С. 24.
П о ч а т о к індустріалізації в СРСР

1921 - випущено перший український трактор
1922 - створено Комісію у справах елект
рифікації України
1925 - XIV з’їзд ВКП(б) проголосив курс на
індустріалізацію
1926 - 86 % валової продукції промисловості ви
роблено у державному секторі
1927 - Україна перевищила рівень промислового
виробництва до 1913 р.

ВИКОНАЙМО

ВУГІЛЬНУ П'ЯТИРІЧКУ

ЗА Т Р И Р О К И

Український радянський плакат 1930-х рр.
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І О ф іц і й н и й д о к у м е н т ____________

З політичного звіту Центрального
Комітету XVI з ’їзду ВКП(б)
27 червня 1930 р.
...Робота ЦК у галузі (господарського
будівництва) ви конувалася, переваж но, по
лінії виправлення й уточнення п ’ятирічного
плану з метою збільш ення темпів і скорочення
термінів. По чорній металургії: п ’ятирічним
планом передбачено довести виробництво ча
вуну в останній рік п ’ятирічки до 10 мільйонів
тонн, ріш ення ж ЦК визнає цю норму недос
татньою і вважає, що виробництво чавуну на
цей рік п ’ятирічки має збільшитись до 17 м іль
йонів тонн. По тракторобудуванню : п ’я т и 
річним планом передбачено довести виробни
цтво тракторів в останній рік п ’ятирічки до 55
тисяч ш тук; ріш ення ж ЦК визнає це завдання
недостатнім і вважає, що виробництво трак
торів в останній рік п ’ятирічки має збільш и
тись до 170 тисяч ш тук. Те саме варто сказати
й про автобудування, де замість виробництва
100 тисяч автомобілів (вантажних і легкових),
передбачених п ’ятирічним планом на останній
рік п ’ятирічки, було вирішено збільшити ви
робництво автомобілів до 200 тисяч ш тук.
Сталин И.В. Собр. соч. в 16 т. Т. 12. - М., 1949. - С. 345-348.

І1 І

Погляд до сл ід ни ка

Індустріалізація в СРСР була проведена си
лами держ ави в рам ках планової централізо
ваної економіки. П риватний сектор періоду
непу було при цьому зруйновано.
У виборі ш ляхів і методів індустріалізації
зіграла роль ідеологія - більш овицьке неприй
няття ринку і приватної власності. В зростанні
приватного сектору більш овики бачили загро
зу реставрації капіталізм у.
Існували й інш і обставини. Використання
ринку і приватного кап італу... видавалось (і
було) важ кою кропіткою роботою. Сталінське
Політбюро, однак, прагнуло провести індуст
ріалізацію в найкоротш і строки, очікую чи
близької війни. Воно не хотіло панькатися з
приватником ... Значно простіше було б просто
ви кинути цього кон курен та з екон ом іки,
сконцентрувати ресурси в руках держ ави і
спрямувати їх на розвиток важ кої і військової
промисловості...
Осокина Е. СССР в конце 1920-х начале 1930-х годов:
Хроника начавшегося голода. История. - 1999. - № 20.

3. Як ви розумієте термін «індустріалізація»? (Згадайте матеріал по
передніх курсів історії.) Спробуйте визначити поняття «форсована
індустріалізація». Які причини та прояви цього явища?
4. Наскільки реальними були плани, вказані у джерелі 16? Чому
дослідники називають такий підхід «сталінською революцією»?
5. Яка роль відводиться радянській державі у визначенні темпів і ме
тодів індустріалізації? Порівняйте з роллю урядів західних країн у
подібних процесах (§31).

Погляд с у ч а с н и к а

Посол СІЛА в СРСР у 1 9 3 7 -1 9 3 8 рр.
Дж. Девіс про розвиток
промисловості
В радянській практи ці планування н ай
більш враж ає сміливість у прийнятті ріш ень і
впертість у їх здійсненні. П ’ять років тому в
районі Зап оріж ж я був голий степ, а сьогодні
можна бачити величезні заводи і місто з насе
ленням 125 тисяч осіб... Будинки і устаткуван
ня в більшості своїй найсучасніш і. До їх про
ектування залучалися на конкурсній основі
найкращ і фірми, головним чином із СІЛА, але
також з Німеччини, Ф ранції, та Англії.

Є сумніви відносно здатності пром исло
вості довгий час підтримувати потреби фрон
ту у випадку вели кої європейської війни,
однак, на мою думку, ця здатність може в и я 
витися значно вищою, аніж очікується. В ц і
лом у нові пром ислові райони сп равляю ть
величезне враж ення: росіянам вдалося за сім
років зробити стільки ж , скільки А мериці за
сорок починаю чи з 80-х років минулого
сторіччя.
12 березня 1931 р.
Дж. Девис. Миссия в Москве.
Заметки посла СІЛА. http://svoboda.ovg/programs/hd/2002.

П е р ш і п'ятирічки

1927 - XV з’їзд ВКП(б) прийняв директиви щодо
першого п’ятирічного плану
1928 - початок 1-ї п’ятирічки
1931 - пуск Харківського тракторного заводу
1932 - пуск Дніпровської ГЕС
1933 - Й. Сталін оголосив про виконання 1-ї
п’ятирічки за 4 роки і 3 місяці (в дійсності ос
новні показники плану не були виконані навіть
за 5 років)
1935 - початок стаханівського руху
1937 - оголошено про виконання 2-ї п’ятирічки
за 4 роки і 3 місяці (в дійсності процент виконан
ня плану не перевищував 70-77)
Радянський
плакат 1930-х рр.

6. Розгляньте плакат 19 та ознайомтеся із довідкою про перші п'яти
річки. Кого на радянському плакаті символізує фігура в циліндрі?
Чому, за задумом автора, змінився вираз обличчя у персонажа?
Чи змінили б ви зображення на плакаті з огляду на дані довідки?
Чому саме?
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Г а з е т н е повідомлення

Заклинаннями хочуть зліквідувати
прорив
Дніпропетровськ, 2 серпня. (Наш кор.).
Дніпропетровський паровозоремонтний завод
не допостачив дорозі в червні 60, а в липні 23 па
ровози. Оголошений у липні штурмовий місяч
ник не дав ніяких результатів. Зрив програми
пояснюють відсутністю єдиноначальності,
безвідповідальністю цехових трикутників.
Правда. - 4 августа 1931 г.
Г а з е т н е повідомлення
Зі статті «Радянське Ельдорадо»
російськомовної емігрантської газети
у Франції (1931 р.)
Монтер із Ш пандау Ц игель втратив місце і
став безробітнім. Йому порадили звернутися в
торгпредство. Німцю запропонували їхати до
Харкова, щоб працювати на тракторному за
воді. Ц игель за свого віку всякі заводи бачив,
однак такого величезного ще не бачив. М айс
терні були обладнані чудовою американською
технікою, навіть пункт був упорядкований за
американським зразком. П ісля нової м узики і

нових промов Ц игель приступив до роботи на
цьому чудовому заводі... Б іл я американських
станків, до яки х у Н імеччині робітника під
пускали тільки після 4-річної технічної підго
товки, стояли чоловіки та ж ін ки, як и х навер
бували якийсь місяць назад із сіл. П раця всіх
цих безпорадних людей полягала в тому, що
вони псували маш ини, а заодно і матеріал.
Последние новости. - Париж, 24 декабря
1931г.
Г а з е т н е по відомлення
Американці про прориви в Донбасі
ВРНГ доручила групі американських інж е
нерів написати доповідь про причини проривів
на Донбасі, що загрожують п ’ятирічному пла
ну. Її автори головну причину недостатнього
добування вугілля бачать у тому, що в Москві
надають перевагу гігантським конструкціям,
які вимагають величезних витрат, а не скром
нішим за розмахом завданням, таким я к раціоналізація роботи на існуючих копальнях.
Взагалі на Донбасі дуже дається взнаки погана
організація праці. За умови нормальної експлу
атації - не було б нестатку в робочій силі.
Последние новости. - Париж, 6 июня 1931 г.

Розділ IV. Демократія
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7. Яке головне враження автора джерела 18?
8. Яку проблему висвітлюють джерела 2 0-22? Зверніть увагу на те,
які саме газети її піднімають. Чи однаковий настрій цих публікацій?
9. Щ о розуміють під словом «прорив»? Як співвідноситься інформація
із джерел 18 та 20-2 2 ?
10. Які труднощі у реалізації планів індустріалізації висвітлюють джерела?
11. Які способи подолання цих труднощів і проблем пропонуються?
Наскільки, на вашу думку, вони реалістичні? А що б запропонували ви?

24 |_ Газетне повідомлення

23 [. Погляд сучасника

Кінець 30-х років. Робітниче селище на
Донеччині. Ж иття змінюється на очах: ще вчо
ра довбали к ар ’єри кайлам и, лупили камінь
молотами, вивозили вагонетками людською, а
потім кінською силою, а вже з ’являється неве
личкий чеський екскаватор «Ш кода», тут же
на зміну йому - чи то німецький, чи то амери
канський гігант (таким тоді він здавався) «Демаг», скрегіт якого чути було на весь навко
лиш ній степ; завтра по залізних коліях зачах
кають «Овечки» - перші вітчизняні паровози
«ОВ», а післязавтра могутньо посуне гордий
красень «Федя» - «Фелікс Дзерж инський».
Газети щодня повідомляють про нових стахановців, нові рекорди, робітничі мітинги.

Бернард Шоу** про СРСР
Відень, 22 листопада. «Нейє фрейє
прессе» розміщує статтю відомого німецького
перекладача Бернарда Шоу, його близького
товариш а Зиґф ріда Требича, в як ій останній
передає враж ення про свою недавню зустріч з
Бернардом Шоу.
За словами Требича, основною темою їхньої
розмови був СРСР, причому Шоу виявив надто
захоплене ставлення до Радянського Союзу.
Шоу вважає, що «СРСР проводить вдалий
експеримент, який може стати прикладом».
Требич до цього додає: «Ентузіазм письменника
стане цілком зрозумілим, коли взяти до уваги,
що він приїхав з країни безробіття до країни, де
руками, я к і гарячково творять, будується но
вий світ, де серед пустелі і степу безпосередньо
з-під землі виникають нові сили і нові міста».

Дзюба І. Пастка... - С. 5.

Правда. - 29 ноября 1931 г.

І. Дзюба* про будівництво
на Донеччині

12. Яке загальне враження від 1930-х років залишилося в І. Дзюби
та Б. Ш оу (джерела 23-24)? Щ о в цих враженнях суб'єктивне?

М ов о ю цифр
Відсотки валового промислового
виробництва порівняно з 1929 р.
1930

1932

1937

США

81

54

Німеччина
Великобританія
Франція
Італія

88
92
100
92
95
131

58
83
77
67
98
183

92
116
124

Японія
СРСР

83
100
171
424

Подано за: Георги Марков, Румяна
Кушева, Бойко Маринков.
История и цивилизация. - С. 43.

* Дзюба І. - видатний сучасний український публіцист, літературознавець, академік НАН України,
учасник антирадянського суспільно-політичного руху в Україні у 1960-ті рр.
** Шоу Б. (1856-1960) - відомий англійський письменник, симпатизував Радянському Союзу, відвіду
вав СРСР.

27 І

п-кпгп?

Електрика
(млрд кВт)

Газ (млрд м3)
48,3

1

1,9

0,3

0,017

5,0

Сталь (млн т)

Нафта (млн т)
31,1

у

11,6

*тштА

9,1
3

&

Вугілля (млн т)
166,0
35,5
29,1
’а

Трактори
(тис. одиниць)

зі є

1,3

Цемент (млн т)
5,7;
1,8
1,5

Молоко
(млн т)

29,3

«

24, з Л

Л

26,5

’

А

Зерно (млн т)
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69
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4,1

Радянський плакат. 1929 р.

Погляд дослідника
Незважаю чи на те, що жодна з перших до
воєнних п ’ятирічок не була виконана в повно
му обсязі, вона все ж вивела У країну на якісно
новий рівень промислового розвитку, до
корінно зм інивш и структуру господарства:
зросла частка промисловості у порівнянні з
часткою сільського господарства у загальному
обсязі валової продукції УСРР; у валовій про
д у к ц ії самої промисловості дедалі більш е

4,2

- 1913 рік
- 1928 рік
- 1940 рік

4,0

Темпи зростання промислового виробництва
та сільськогосподарської продукції
домінувало виробництво засобів виробництва;
дрібна пром исловість (кустарно-рем існичі
підприємства, окремі товаровиробники) ви ті
сн ялася великою індустрією . М одернізація
промислового потенціалу У країни дала змогу
республіці посісти 2-ге місце в Європі (після
Німеччини) за виплавкою чавуну, 3-тє місце
за виробництвом сталі (після Н імеччини та
А нглії), 4-те місце в світі за видобутком
вугілля.
Довідник з історії України. - С. 270.
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§ 33. Колективізація
13. Проаналізуйте дані про рівень розвитку промислового виробни
цтва у вказаних у джерелі 25 країнах. Які з них подолали економічну
кризу на 1937 рік?
14. Хто мається на увазі в запитанні джерела 26 «Хто кого?» Яку б
відповідь дала людина 1930-х на це запитання? Які пояснення вона
могла б використати? Наскільки враховані інтереси людини при по
шуку відповіді на запитання плаката 26.
15. Порівняйте темпи зростання промислового виробництва та
сільськогосподарської продукції (джерело 27). Щ о привернуло вашу
увагу? Які ви можете зробити висновки?
16. Назвіть позитивні наслідки індустріалізації як явища для України.
17. Зверніться до довідкової літератури, з'ясуйте джерела фінансу
вання радянської індустріалізації. Спробуйте укласти логічно-струк
турну схему «Індустріалізація».

§ 33. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ
29 І Офіційний документ
Гасла до XIV річниці Жовтня:
Боротьба за хліб - боротьба за соціалізм!
М іцніше вдар по куркулю , по рвачах, по дез
організаторах хлібозаготівлі! Ні одного цент
нера приватнику! За виконання плану хлібо
заготівлі!
Правда. - 24 октября 1931 г.
3зо
0 ІІ Офіційний документ
тяяшяя2 Зі звернення ЦК ВКП(б)
«До всіх організацій ВКП(б)»
від 13 лютого 1928 р.
Н а січень 1928 р. ми мали найсерйозніш у
кризу в хлібозаготівлях. Що означає криза в
хлібозаготівлях, у чому її сенс, я к і вірогідні
результати?
Це означає, перш за все, кризу постачання
робітничих районів... Це означає, по-друге,
кризу постачання Червоної А рм ії... Це озна
чає, по-третє, кризу постачання лляних та ба
вовняних районів. Це, означає, по-четверте,
відсутність хлібних резервів у руках держ ави
я к для потреб усередині країни (на випадок
неврожаю ), так і для потреб експорту, не
обхідного для ввезення устаткування і сільсь
когосподарських маш ин.
Сталин И.В. Сочинения. Т. 11. -С . 10-11.

Колективізація
1927—1928 - хлібозаготівельна криза в СРСР.
«Надзвичайні заходи» у хлібозаготівлях

1929, листопад - пленум ЦК ВКП(б) проголосив
курс на суцільну колективізацію

1929, грудень - Й. Сталін поставив завдання
«ліквідації куркульства як класу»

1930, березень - стаття Сталіна «Запаморочення
від успіхів» із засудженням «перегинів» у колек
тивізації
1930, грудень - пленум ЦК КП(б)У прийняв пос
танову «Про колективізацію». Початок другої
фази колективізації і «розкуркулення»
1932, жовтень - початок роботи надзвичайної
хлібозаготівельної комісії на чолі з В. Молотовим
в Україні - організація штучного голоду
1933 - голодомор в Україні
1935 - вийшов «Примерный устав сельскохозяй
ственной артели» - це уніфікувало всі колгоспи

1937 - колгоспи в Україні об’єднували 96 % се
лянських господарств і майже 100 % посівних
площ

1. Чому питання про хліб набуло такої гостроти наприкінці 1920-х рр.?
2. Чим можна пояснити, що «боротьба за хліб - боротьба за
соціалізм»?

Існує думка, що такі надзвичайні захо
ди були зумовлені безвихідною ситуацією із за
безпеченістю країни збіж ж ям , необхідністю
прогодувати місто, робочий клас. Але це не так.
Для внутрішнього ринку в ті часи хліба не вис
тачало. Йшлося про демпінговий експорт з ме
тою будь-що здобути валюту на прискорену
індустріалізацію. 1932 р. було вивезено за кор
дон 1 760 000 тонн пшениці; 1933 р., незважаю
чи на голод, - 1 717 500 тонн, майже стільки ж.
Дзюба І. Пастка... - С. 51.
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üi

Про масштабність планів більшовиць
кого керівництва красномовно свідчить той
факт, що 1931 рад. закупки становили ЗО %
світового експорту машин і обладнання, 1932 майже 50 % ... Сталін і його оточення були пе
реконані в тому, що потреби індустріалізації

простіше і гарантованіше можна задовольнити,
спираючись не на 2 5 -3 0 млн індивідуальних
сел. госп., а на 200-300 тис. колгоспів. На цьо
му ґрунті визріла думка про кардинальну зміну
вектора залежності: не держава мусила зале
ж ати від значної кількості неконтрольованих
сил індивідуальних сел. госп., а сконцентро
вані у великі спільні господарства селяни муси
ли перебувати у залежності від держ. структур.
Довідник з історії України. - С. 270, 327.
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Керівництво мало надію, що за індуст
ріалізацію заплатять селяни; колективізація
сільського господарства, я к а проводилась у
роки першої п ’яти річки і була покликана до
сягнути такого результату, примушуючи се
лян змиритися з низьким и державними ц ін а
ми на їхню продукцію...
Фицпатрик Ш. Повседневный
сталинизм... - С. 11.

3. Як розуміти поняття «колективізація»? Як пояснюють причини колек
тивізації та форсування її темпів сучасні дослідники (джерела 31-33)?
Чи співпадають їхні точки зору з офіційним поглядом (джерела 29-30)?
4. Зверніть увагу на джерело 32. Як ви розудлієте думку автора про
«кардинальну зміну вектора залежності»? Як це співвідноситься із
джерелом 29?
5. Спрогнозуйте можливі наслідки форсування колективізації.
Зробіть висновки.
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3 листа колгоспника К.Г. Херсуна із
села Куниче Крижопольського району
Тульчинського округу У PCP до «Се
лянської газети» від 27 лютого 1928 р.
Вперед до соціалізм у
...Б ачить моя друж ина, що вж е не розба
гатіє, й каж е: «Ану ідім у ко ліктів, там уж е
серпом не ж нуть й ціпом не молотять і крепче
виглядаю т». Отож я на четвертий рік перехо
дж у на нормальне соціалістичне господарство.
П ісля мене вступило ще шість родин. Як бачи
мо, такі господарства і держ аві допомагають, і
самі кращ е ж ивуть... Хай живе соціалізм і йо
го керівництво! З повагою до Вас селянин Климентій Федорович Херсун.
Прошу, якщ о друкуватимете у пресі, то
розш ирте й виправте.
Херсун.
Голос народа: письма и отклики рядовых со
ветских граждан о событиях 1918-1932 гг. /
Отв. ред. А.К. Соколов. - М., 1997. - С. 286.

35 |. Газетне повідомлення
Розпочався наплив до колгоспів
Київ, 7 липня. (Наш кор.). На Правобе
реж ж і розпочали збирати врожай. У К ам ’янецькому районі першим почав збирати ж ито
Рихтецький колгосп. Усі працездатні члени
колгоспу дружно, з піснями вийш ли в поле.
Бригади працюють відрядно і перевиконують
норми. Н айближ чими днями почнуть ж нива
Руж инський, Білоцерківський та Київський
райони. У результаті ударної і масової підго
товки до ж нив розпочався наплив до к о л 
госпів. У Конотопському районі організовано
нову с.-г. артіль «Нове ж иття». У перші дні за
писалося 33 бідняцько-середняцьких госпо
дарств.
Правда. - 9 июля 1931 г.

Розділ IV. Демократія

üJ

Думка дослідника

і диктатура. Тридцяті: людський вимір

157

§33. Колективізація

§33. Колективізація

і диктатура. Тридцяті: людський вимір

158

Використання тракторів у сільському господар
стві. Фото з радянської газети початку 1930-х рр.
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38 І
ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ НА УКРАЇНІ

Большевики хяадятьсй, що по всіх се
дах розіслали богато рільничих машин
Біда тільки, що машжш такдитяі і ско
ро псуються.

— В нас Індустріалізація! Оремо тракторами...

Радянський плакат. 1929 р.

Карикатура із західноукраїнського часопису
«Комар». 1933 р.
6. Як ви розумієте поняття «колгосп»? На які причини входження се
лян до колгоспів вказують джерела 3 4-38? Які з документів, на вашу
думку, можуть розглядатися як державна пропаганда? На підставі
чого ви дійшли таких висновків?
7. Порівняйте джерела 3 6 -38 за якомога більшою кількістю ознак. На
кого вони були розраховані? Які враження викликають вони у вас? Чим
викликана, на вашу думку, поява карикатури 38? Наскільки об'єктивну
інформацію вона надає читачам західноукраїнського журналу «Комар»?
8. Уявіть себе радянським агітатором-активістом, що має завдання
залучити можливо більшу кількість селян до колгоспу. Які аргументи
ви б використали для пропаганди колективного господарювання?
Хто із селян міг сприйняти цю агітацію? Спробуйте скласти соціаль
ний портрет такого селянина.

Погляд політика
Не можна насаджувати колгоспи си
лою, це було б безглуздо і реакційно.
Сталін Й. Запаморочення від успіхів.

Газетне повідомлення
Колективізація перемагає
У 1931 році Радянський Союз утричі пере
вищив намічений п ’ятирічним планом на ос
танній рік відсоток колективізації. Щ е два ро-

Офіційний документ
З доповіді С. Косіора на листопадово
му (1929 р.) пленумі ЦК ВКП(б)
Ми мали суцільну колективізацію на тери
торії десятків сіл, а потім виявлялося, що все
це дуте і штучно створене, населення в цьому
не бере участі і нічого не знає.
Цит. за: Даниленко В.М., Касьянов Г.В.,
Кульчицький C.B. Сталінізм на Україні:
20-30-ті роки. - К.: Либідь, 1991. - С. 99.

ЛІ

Офіційний документ
З постанови грудневого (1930 р.)
пленуму ЦК КП(б)У

...Наступної весни подвоїти сучасний рівень
колективізації та протягом 1931 р. в основно
му закінчити суцільну колективізацію вирі
ш альних сільськогосподарських районів У к
раїни (Степ). Нещ адний наступ на глитая по
всьому фронту (хлібозаготівлі, фінансові захо
ди тощо), л ік в ід ац ія к у р к у л я в районах
суцільної колекти візац ії... і повинні стати
складовою частиною боротьби... за здійснення
суцільної колективізації.
Комуністична партія України в резолюціях та
рішеннях... - Т. 1. - С. 709, 716.
Погляд уч асника подій_________
З листа селянина с. В[елика] Бушинка
Немирівського району Вінницької
округи Г. Яременка до редакції газети
«Радянське село» 5 лютого 1930 р.
До нашого села прибула бригада проводити
колективізацію і пішла величезна боротьба. Б а

гато людей не хотять поки ідти до колективу.
Хто вискажеться проти колективу, як селянин,
несвідома людина, то у нас таких кидали на сут
ки у бувший попів погреб. Агроном Чернишівський в цій бригаді сказав, хто не піде до колекти
ву, то ми тому повідбиваємо руки і ноги. Чи ма
ють вони право так знущатись над людьми?
Прошу, дайте відповідь. Г. Яременко.
Цит. за: Васильєв В., Віола Л.
Колективізація і селянський опір на
Україні. - Вінниця, 1997. - С. 414.
44 [_ Погляд очевидця
Із листа до Г.І. Петровського слухачів
військово-повітряної академії РСЧА
про примусову колективізацію й розкуркулення селян на Старобільщіні
7 липня 1931 р.
Є ряд випадків насильницького залучення
в колгосп, на випадок відмови йти у колгосп
підводять під графу куркуля і розкуркулю ють, забираючи все майно, і вивозять...
Існує переконання, що залучити в колгосп
м ож на лиш е силою. Н априклад, на зборах
хут. Статівки актив заявив, що для залучення
15 чол. середняків і бідняків, що залиш илися,
в колгосп, необхідно 5 чол. вивезти...
В икри вленн я л ін ії п ар тії проводиться
свідомо верхівкою колгоспів. Н априклад, го
лова колгоспу хут. Статівки Ш андра Никанор
заявляє: «Чи потрібні нам колгоспи? На нас
партія жме і ми жмемо».
Крім цього, правління колгоспу система
тично пиячить, що ми самі бачили в дорозі, і
коли приїхали в хутір, і там виявилася части
на п ’яних колгоспників. Про п ’янки правлін
ня нам скарж илися колгоспниці-біднячки.
П ’янство, залякування, погане виховання і
забезпечення колгоспників є причиною неба
жання бідноти і середняків, які лишилися, всту
пати в колгосп, внаслідок чого вони йдуть на по
воду куркульства і відбивають його настрій.

9. Які суперечності в офіційних документах 3 9 -4 2 ви бачите? Зверніть
увагу на дату їх появи.
10. Яку відповідь на запитання «Хто кого?» дає джерело 40? Як вона
співвідноситься з відповіддю на це запитання, яку ви обговорювали у § 33?
11. Як співвідносяться документи 43~44 з 39-42? Які з них викликають
у вас більшу довіру? Чому?

Цит. за: Україна в XX ст. 36. док.
і матеріалів. - С. 110.
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ки тому в 1929 році ми мали всього тільки 7,5
відсотка господарств, я к і вступили до ко л 
госпів; через рік їх було вже 21,7 % , а тепер
відсоток колективізації сягнув 62.
П итання «хто кого» в сільському госпо
дарстві вирішилось на користь соціалізму. 1932
рік, останній рік п ’ятирічки, буде роком завер
шення в основному колективізації в СРСР.
Комсомольская правда. - 1 января 1932 г.
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Офіційний документ
К ам панія щодо виселення куркулів
і їхніх родин проводиться передусім
у таких районах СРСР:
УРСР

виселяється

30-35000

родин

Півн. Кавказ та Дагестан

виселяється

20000

родин

Середньоволзький край

виселяється

8-10000

родин

Ц.Ч.О.

виселяється

10-15000

родин

Нижньоволзький край

виселяється

10-12000

родин

Білорусія

виселяється

6-7000

родин

Сибір

виселяється

25000

родин

Урал

виселяється

10-15000

родин

Казахстан

виселяється

10-15000

родин

Подано за: Неизвестная Россия.
XX век. - Вып. 1 .- М., 1992.

Офіційний документ
Про роботу на селі.
Промова тов. Сталіна на об’єднаному
пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б),
11 січня 1933 р.
...Ш укаю ть класового ворога поза колгос
пами, ш укаю ть його у вигляді людей зі звіря
чою фізіономією, з величезними зубами, товс
тою шиєю, з обрізом у руках. Ш укаю ть к у р ку
л я, яким ми його знаємо з плакатів. Проте та
ких куркулів давно вже немає на поверхні.
Н иніш ні куркулі і підкуркульники, ниніш ні
антирадянські елементи на селі - це здебіль
шого лю ди «тихі», «солоденькі», м айж е
«святі». їх не потрібно ш укати далеко від кол
госпу, вони сидять у самому колгоспі і займ а
ють там посади ко м ір н и к ів , завгоспів,
рахівників, секретарів і т. ін. Вони ніколи не
скаж уть «гетьколгоспи». Вони «за» колгоспи.
Але вони ведуть у колгоспах таку саботаж
ницьку і ш кідницьку роботу, що колгоспам
від них не буде добре...
Правда. - 17 января 1933 г. Цит. за: Ва
сильєв В., Віола Л. Колективізація і се
лянський опір на Україні. - С. 422-429.

«Знищемо куркуля як клас».
Радянський плакат« 1929 р.

§ 34. ТЕРОР голодом
43

І Офіційний документ___________
Додаток до протоколу ПБ № 93

торгівлю на місці і вивезення з відповідних
кооперативних та держ авних крам ниць всіх
наявних товарів.
2. Повністю заборонити колгоспну торгів
лю я к для колгоспів, колгоспників, так і одно
осібників.
3. П рипинити будь-яке кредитування, про
вести дострокове стягнення кредитів та інш их
фінансових зобов’язань.

Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП (б)У
про занесення на чорну дошку сіл, які злісно
саботували хлібозаготівлю.
Зважаючи на надзвичайно ганебний провал
хлібозаготівлі в окремих районах України, РНК
і ЦК ставлять перед Облвиконкомами та Обко
мами, райвиконкомами і райкомами завдання
Офіційний документ____________
зламати саботаж хлібозаготівлі, організований
куркулями та контрреволюційними елемента
Протокол № 96 засідання політбюро
ми, зламати опір частини сільських комуністів,
ЦК КП(б)У з участю т. Кагановича Л.М.
що стали фактичними провідниками саботажу, і
від 29 грудня 1932 р.
ліквідувати несумісну зі званням члена партії
I. Про посилення репресій до злісних нездапасивність і примиренність до саботажників, за
безпечити швидке зростання темпів, повне і бе вачів хліба - одноосібників.
Запропонувати Дніпропетровському і Х ар
зумовне виконання плану хлібозаготівлі.
ківськом у обкомам стосовно злісних одно
РН К і ЦК постановляють:
За очевидний зрив плану хлібозаготівлі і осібників застосувати на підставі Постанови
злісний саботаж, організований куркулям и і РНК УРСР від 11.X I.32 р. розпродаж усього
контрреволюційними елементами, занести на їхнього майна, а також позбавити їх повністю
усієї присадибної землі і всіх споруд. Щодо
чорну дош ку такі села:
1. с. Вербка Павлоградського р-ну Дніпро Х арківської області цю міру застосувати у
відношенні приблизно тисячі господарств; по
петровської області.
2. с. Гаврилівка М ежевського р-ну Д ніпро Дніпропетровській області - 500 господарств.
петровської області.
II. П итання хлібозаготівель.
3. с. Лютеньки Гадяцького р-ну Х арківсь
в) дати вказівки як по партійній лінії, так і
кої області.
по лін ії ГПУ про те, щоб звернути серйозну
4. с. К ам ’яні Потоки Кременчуцького р-ну увагу на розкриття таємних складів і схованок
Х арківської області.
розкраденого хліба у великих і малих містах,
5. с. Святотроїцьке Троїцького р-ну Одесь пристанційних пунктах і в деяких залізнич
кої області.
них службовців, що є спільниками куркулів і
6. с. П іски Баш танського р-ну Одеської об саботажників.
ласті.
Чорна книга України. 36. документів,
Стосовно цих сіл провести такі заходи:
архівних матеріалів, листів, доповідей, ста
1.
Негайно припинити підвезення товарів,
тей, досліджень, есе. - К., 1998. - С. 134.
повністю припинити кооперативну і державну
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12. Щ о об'єднує джерела 4 5 -4 7 ? З яких територій Радянського С о
юзу висилалася найбільша кількість родин? З чим це, на вашу думку,
було пов'язане?
13. Чому було висунуто гасло «ліквідувати куркуля як клас»? Кого
вважали куркулями? Як розуміти часто вживаний термін «підкуркульники»? Чому важливо було зробити з куркуля ворога?
14. Дайте відповідь радянському агітатору від імені селянина, який
не хоче йти до колгоспу.
15. Проведіть невелике дослідження (опитування чи інтерв'ю) та з'ясуй
те, чи торкнулися процеси, описані у цьому та попередніх параграфах,
вашої родини. Яким чином? Запишіть результати свого дослідження.
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§ 34. Терор голодом
1. Проаналізуйте документи 4 8 -4 9 . Щ о це за документи? Щ о ро
зуміють органи влади під «саботажем»? Поясніть, використовуючи
знання, отримані раніше. А що це було насправді? Чому саботува
ли цілі села? Які заходи вимагається застосувати до саботажників?
Спрогнозуйте наслідки застосування цих заходів.

Офіційний документ
Постанова Центрального Виконкому і
Ради Народних Комісарів «Про охорону
майна державних підприємств, кол
госпів і кооперації та зміцнення суспіль
ної (соціалістичної) власності»
7 серпня 1932 р. (витяг)
Суспільна власність є основою радянського
ладу, вона священна і недоторканна, і люди, які
зазіхають на суспільну власність, повинні бути
розглянуті як вороги народу... Виходячи з цих
міркувань і йдучи назустріч вимогам робітників
і колгоспників, Центральний Виконком і Рада
Народних Комісарів Союзу PCP постановляють:
1. П рирівняти за своїм значенням майно
колгоспів і кооперативів до майна державного...
2. Застосовувати як міру судової репресії за
розкрадан ня колгоспного і кооперативного
м айна вищ у м іру соціального захи сту розстріл з конф іскацією всього м айна і із
заміною при пом ’якш у вальн и х обставинах
позбавлення волі на термін не нижче 10 років
з конфіскацією всього майна.
Збірник законів СРСР. - М.,1932. - С. 360.

il}

Офіційний документ
Постанова касаційної колегії
Верховного суду УРСР про
залишення в силі вироку
про 10-річне ув’язнення селянки
Н.М. Кліменко за мішок колосків,
25 грудня 1932 р. (витяг)

Р о згл ян у вш и в порядкові касацій ном у
справу з вироком про К лім енко Настю
М атвіївну, 55 років, селянку, міцну середняч
ку, засуджену за постановою ЦВК та РН К Со
юзу з 7.VIII. 1932 р. до позбавлення волі в да
леких місцях у в’язнення з конфіскацією м ай
на, з обмеженням в правах на 5 років. За те,
що вона займалася крадіж кам и з колгоспних
ланів ш ляхом зрізання колосків, де її було
затримано на місці крадіж ки з одним ланту
хом колосків. П окликання касатора уваги не
заслуговує, тому що міра соцзахисту відпові
дає скоєному...
Цит. за: Укр. істор. журнал. - 1989. № 11. -С . 85.

2. Проаналізуйте документи 5 0 -5 1 . Щ о таке «лантух»? Чому ка
саційна колегія радянського суду вважала застосовану до селянки
міру покарання справедливою? Як ви думаєте, чому документ 50 у
народі називали «законом про п'ять колосків»? Завершіть письмово
думку: «Закон про п'ять колосків з'явився саме в цей час, тому що...»

il}

М о в о ю цифр

Кількість померлих від голоду немож 
ливо точно підрахувати. Різні дослідники на
зивали цифри від 2,5 до 8 млн жертв. За підра
хунками Р. Конквеста, від голоду померло
5 млн селян в У країні і ще 2 млн за її межами.
На початку 90-х років Станіслав Кульчицький
(Україна) і Сергій Маскудов (СІЛА) спробували
уточнити ці цифри на підставі щойно розсекре
чених м атеріалів радянської демографічної
статистики. За їхніми оцінками, прямі втрати
від голоду 1933 р. в Україні коливаються в
діапазоні від 3 до 4,5 млн осіб, повні втрати
(з урахуванням зниж ення народжуваності) -

від 4,4 до 6 млн. Дослідники дійш ли висновку,
що те, що скоїлося в Україні на початку 30-х ро
ків, за своїми масш табами переверш ує всі
відомі людству випадки геноциду.
Історія України / Відп. ред.
Ю. Сливка.- С. 285.
53 |_ Погляд дослідника
В 1932-1933 рр. сталося те, що можна
охарактеризувати я к терор голодом (або, як
ще каж уть, - голодомор) проти колективізова
них селян У країни та значної частини заселе
ної у к р аїн ц ям и Кубані (разом із деяки м и
регіонами Подоння й Поволжя)... Уявну впер
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54
54 ІІ- Газетне повідомлення
І Лондон, 2 грудня. Чергова кореспон
денція пані Клаймен у «Дейлі
Експрес» присвячена голодомору
в радянській Росії.
Ц ієї зими тисячі людей гинуть від голоду.
Колгоспи дали третину тієї кількості хліба, на
я к и й розраховувала влада. По всій к р аїн і
стогнуть: «Дайте хліба!»
Сотні сіл покинуті населенням, бо йому там
немає що їсти. Проводяться безперервні ареш 
ти та заслання.
Скрізь розстрілюють.
Поблизу Х аркова ж урналістка бачила на
власні очі, я к діти їдять траву. Часто дово
диться чути: «Торік у нас усе відібрали, а цьо
го року всі помремо».
Последние новости. - Париж,
З декабря 1932 г.

Погляд дослідника
Зовніш ній світ на знав нічого. У СІПА
кореспондентові «Нью-Йорк Тайме»*, що в
приватном у колі багато розповідав про
мільйони смертей, проте нічого не опубліку
вав, дано П улітцерівську премію.
Дейвіс Н. Європа. Історія. - С. 994.
56

К а р и к а т у р а _____________________
ьГголоду
(ЖурнМсгзм. що п риїзш т гь ш гртнці,
большевики 3*КЛ*Д310ТЬ Н4 лице і мімт9ркн*, » яки*
щрнШет бачить тільки ге, що Ш ь ш т т т вигідно).

- Дишітьі У т е грушин т т рт р ш у Ш , „

Карикатура із західноукраїнського часопису
«Комар». 1933 р .

Розділ IV. Демократія

тість українських селян, котрі не здавали зер
на (якого вони не мали), недвозначно розціню 
вали як «націоналізм». Все це повністю від
повідало твердженню Сталіна, що національ
на проблема є за своєю суттю селянською
проблемою. Тож український селянин терпів
подвійно - і я к селянин, і я к українець.
Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колек
тивізація і голодомор. - К.: Либідь, 1993. - С. 6.
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3. Щ о означають поняття «голод» і «терор голодом»? Яка між ними,
на вашу думку, різниця? Як історики називають явище вимирання
українського сільського населення у 1932-19 33 рр.? Чому?
4. Ознайомтеся з різними даними про кількість жертв голодомору
(джерело 52). Щ о вас вразило в цих цифрах? Прокоментуйте.
5. На які причини «терору голодом» радянською владою селян вка
зує Р. Конквест? Чи переконує вас ця точка зору? Прокоментуйте.
6. Чи знав Захід про події 1932-19 33 рр. в Україні, чи не хотів зна
ти? Чому? Прокоментуйте, спираючись на джерела 5 4 -5 6 .

Без коментарів...

НІ

...К о н ’ю нктура на світовому зерновому
ринкові була несприятлива, ціни низькі, і вся
виручка за проданий по демпінгових цінах
хліб становила в 1933 р. 389 млн карб. (П рав

да, 28 ж овтня 1988 р.). Якщ о взяти число
ж ертв голоду за 8 мільйонів чоловік (ця цифра
н азивається найчастіш е), то виходить, що
кож н а лю дська смерть - страш на смерть у го
лодних м уках - дала Йосифу Віссаріоновичу
50 карбованців.
Дзюба І. Пастка... - С. 51.

*
Дуранті У. Зараз у СІЛА поставлене питання про позбавлення його цієї найпрестижнішої
журналістської винагороди - випадок безпрецедентний.

164
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§ 35. Згортання українізації

І В. Сідур. «Волаючий» - скульптура

І___________________________________
І Звернення до українського народу
учасників спеціального засідання
Верховної Ради України щодо вшану
вання пам’яті жертв голодомору
1 9 3 2 - 1 9 3 3 рр.

Розділ IV. Демократія

...Вперше в історії лю дства кон ф іскац ія
продовольства була застосована державою як
зброя масового знищ ення її власного населен
ня з політичною метою.
Щодо громадян У країни, то для них істина
про події 1932-1933 рр. стала відкриватися
напередодні розпаду СРСР.
...Голодомор 1932-1933 рр. був свідомо ор
ганізований сталінським режимом і повинен
бути публічно засуджений українським су
спільством та міжнародним співтовариством
я к один з найбільш их за кількістю ж ертв у
світовій історії факт геноциду.
www.r ada.kie v.ua

§ 35. ЗГОРТАННЯ УКРАЇНІЗАЦІЇ
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1. Пригадайте, якими були основні кроки радянської держави в
освітній політиці у 1920-ті рр. Щ о таке «коренізація»? Які чинники
впливали на проведення політики українізації? Яким було ставлення
різних суспільних груп до цієї політики?
2. На основі джерел 60-61 визначіть, чи мала політика українізації
успіх. На які причини саме такого перебігу українізації вказують
українські дослідники Ю. Шевельов та Я. Грицак?

І Погляд дослідника_____________

Н аслідки політики [українізації] були
далеко не прості. З одного боку, більше ніж
будь-коли, людей опанувало українську мову,
ознайомилося до певної міри з українською
літературою й культурою, дехто навіть почав
розмовляти по-українському. На вулицях ве
ликих міст українська мова лунала частіш е,
ніж перед тим, хоч і не заступила російську як
засіб щоденного користування. З другого боку,
притаманний політиці елемент примусовості
й штучності збуджував почуття ворожості до
української мови. З ’явилася маса анекдотів...
що брали українську мову на глум.
Міцної соціальної основи українізац ія під
собою не мала. Ф актично вона спиралася на
українську інтелігенцію комуністичної орієн
тації, дуже тонкий прошарок суспільства. Ро

бітництво і середня кляса були в кращ ому ви
падку байдужі. Не збереглось жадних відомос
тей про який-небудь ентузіазм селянства. Тут
слід застерегтися. На ділянках, вільних від
партійного впливу, укр аїн ізац ія проходила
скоро й бурхливо.
Шевельов Ю. Українська мова в першій по
ловині двадцятого століття (1900-1941).
Стан і статус. - Сучасність, 1987. - С. 148.
Погляд дослідника_____________
«Українізація» підірвала рівновагу сил,
що склалася на початку 1920-х рр. між комуніс
тичним режимом і українським національним
рухом. Перехід частини комуністів на націо
нальні позиції, витворення українського проле
таріату, збільшення частки українського місь
кого населення та активна освітня, культурна і

Погляд дослідника
1930-ті роки характеризую ться поворотом
у національній політиці, зумовленим зміною
стратегічних гасел. Замість світової революції
на порядок денний висунулося гасло побудови
соціалізму в одній країні. Поворот не змінив
мети національної політики партії, я к а зав ж 
ди була прагматичною: зміцнити диктаторсь
ку владу в багатонаціональній країні. Але він
змінив підхід до національних проблем. Н а
передньому плані постало завдання м акси
мальної централізації та уніф ікації радянсь

кого ж иття. У національній сфері воно ви яви
лось у формі русиф ікації.
Кульчицький С. Україна між двома
війнами. - Т. 11. - С. 240.
ІІ. Офіційний документ
І Радянський підручник про перебіг
українізації на межі 1920-1930-х рр.
Республіканська партійна організація по
стійно піклувалася про виховання трудящ их у
дусі ін тернаціоналізм у та друж би народів.
Листопадовий (1933 р.) об’єднаний пленум
ЦК ЦКК КП(б)У визначив завдання щодо по
дальшого національно-культурного будівництва
і виправлення помилок, допущених у діяльнос
ті Наркомпросу УСРР. Пленум закликав пар
тійні організації посилити керівництво куль
турним процесом, піддав критиці М.О. Скрип
ника, який очолював Наркомпрос УСРР і ніс
персональну відповідальність за помилки у
проведенні національної політики. У 1933 р.
набули чинності нові правила українського
правопису. Вони замінили введені М.О. Скрип
ником правила 1928 р., я к і штучно відривали
українські літературні норми від мови трудя
щ их, українську мову від російської.
История Украинской ССР. Т. 7. -С . 443.
663
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3. Як сучасні вітчизняні історики Я. Грицак (джерело 61), С. Кульчиць
кий (джерело 62) та радянський підручник з історії, що відображав
офіційну партійну позицію (джерело 63), пояснюють причини пово
роту в національній політиці більшовиків? Чи ці пояснення супере
чать одне одному, чи взаємно одне одне доповнюють? Обґрунтуйте.

64
І Офіційний документ
64 IЗаява Української парламентарної
репрезентації у Варшаві «Проти чер
воного терору на Радянській Україні»
Комуністична диктатура на Великій Україні
провела в осені ц. р. черговий, дуже масовий
наступ на представників української інтеліген
ції, зокрема на визначних діячів української
науки й літератури, на українську молодь се
редніх і вищих ш кіл, на діяльність представни
ків українського селянства й робітництва.
Завданням цього наступу є ломання всього
національного українського руху та дискреди
тування його при допомозі політичних монстрпроцесів і накінець відстраш ення від нього
населення при допомозі кривавих екзекуцій
над його провідними діячами. Словом - на всій
території Великої У країни котиться грізна
хвиля червоного терору.

У країнська парлям ентарна репрезентація,
протестує перед цілим світом проти цього ко
муністичного наступу на українське націона
льне ж иття і зокрема проти червоного терору,
що нищ ить провідні кадри української нації.
Діло. - 16 листопада 1929 р.
65

І Погляд дослідника_____________

П роцес СВУ підготував ґрунт для
дальшого погрому української інтелігенції.
Це й було зроблено у ж орстокі 30-ті роки, ко
ли сталінський режим винищ ив кіл ьк а тисяч
культурних діячів У країни. Звичайно, все це
остаточно підірвало справу українізації, я к а
завдяки Скрипникові та його однодумцям ще
так-сяк тривала до 1932 року.
Гунчак Т. Україна. Перша половина
XX ст. - К ., 1993. -С . 196.

Розділ IV. Демократія

наукова діяльність старої і молодої української
еліти створювали серйозну загрозу контролю
Москви над УРСР.
Центр так довго міг дивитися крізь пальці на
стан справ в Україні, поки він був зайнятий
внутрішньопартійною боротьбою за владу в
Кремлі після смерті Леніна... З кінця 1920-х
років, після розгрому «ухилів» і «опозицій» та
остаточного укріплення Сталіна при владі, на
креслилася різка зміна у внутрішній політиці
партії...
Грицак Я. Нарис історії України... С. 175.
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Хро нол ог ічн а довідка
1 9 2 6 -1 9 3 0 , 1 9 3 3 -1 9 3 7 - перебування П. Постишева на посаді секретаря ЦК КП(б) України
1929 - чистка (примусове позбавлення партійного
квитка) КП(б)У, в результаті якої виключено 9,8 %
членів партії, серед яких було 27 тис. українців
1930, березень—квітень - судовий інспірований
процес «Спілки визволення України», було засуд
жено до різних строків ув’язнення 45 осіб, серед
них відомі представники української інтелігенції:
С. Єфремов, В. Чехівський, І. Гермайзе та інші

1931, друга половина - «розкриття» міфічної ор
ганізації «Український національний центр», за
справою УНЦ засуджено 50 осіб, колишні члени
українських партій УПСР, УСДРП, КПЗУ - В. Голубович, П. Христюк, К. Божко та інші. Були
притягнуті до слідства також М. Грушевський та
М. Яворський - відомі діячі української науки
1933 - перші арешти серед українських письмен
ників. Посилилися після самогубства М. Хвильо
вого. Серед 193 членів та кандидатів у члени
Спілки радянських письменників України було
репресовано 97

4. Як співвідноситься хронологічна довідка із джерелами 64, 65?
5. Порівняйте документи 64, 65 із джерелами 1 4 9 -150 § ЗО.
Зверніть увагу на авторство вказаних документів.

Офіційний документ
Повідомлення ЦК ВКП(б)
і ЦК КП(б)У про смерть
М.О. Скрипника 8 липня 1933 р.
ЦК ВКП(б) повідомляє про смерть члена
ЦК ВКП(б) т. Миколи Олексійовича Скрипни
ка, яка настала в результаті акту самогубства.
Розглядаю чи акт самогубства я к акт легко
духості, особливо недостойний члена ЦК
ВКП(б), ЦК вваж ає за необхідне повідомити
членів партії, що т. Скрипник став жертвою
тих бурж уазно-націоналістичних елементів,
як і, прикриваючись своєю формальною при
належністю до партії, здобули в нього довіру і
використали його ім ’я для своїх антирадянських націоналістичних цілей. Заплутавш ись у
своїх зв ’я зках з ними, т. Скрипник допустив
ряд політичних помилок, і, визнавш и ці по
милки, він не знайш ов у собі мужності побільш овицьки подолати їх на справі й пішов
на акт самогубства.
ЦК ВКП(б)
7 липня 1933 р. покінчив життя само
губством член ЦК і Політбюро ЦК КП(б)У
тов. Микола Олексійович Скрипник.
Будучи старим революціонером та більш о
виком, маю чи вел и кі заслуги перед рево
люцією і робітничим класом, т. С крипник
здійснив акт легкодухості, недостойний будьякого комуніста і тим більше члена ЦК. П ри
чиною цього недопустимого акту є те, що за ос
танні роки т. Скрипник, заплутавш ись у своїх
зв ’язках з українським и буржуазно-націоналістичними елементами, маючи партбілет у

киш ені і не маючи більше сил вибратися із
цього павутиння, став жертвою цих контрре
волю ційних елементів і пішов на самогубство.
ЦК КП(б)У
Національні відносини в Україні у XX ст.
36. док. і матеріалів. - К.: Наук, думка,
1994. -С . 210-211.

СТРІЛЯЮТЬСЯ
По смерти М, Хвильового ш іш н и т самогуб
М. Скрипни*, голта Ц, К, я Хзркоаі. Хоч «аи
комуніст, «є ніг дивитися на змоскояашшн і лииисто

щ у&ш т ухраШ ьг т мас е д м т .

Большевик; На Україні П П. У. вже непотрібне« Народ сам стріляеться.

Карикатура із західноукраїнського часопису
«Комар». 1933 р.

Погляд сучасника
Всеволод Голубничий про смерть
М. Скрипника

...[Зі смертю Скрипника] скінчилася ціла
течія національно-українського більшовизму,
що щиро вірила в ленінізм, в інтернаціоналізм,
у рівність всіх націй, в ідеальний Союз PCP.

Цю течію залізною п ’ятою розчавив могутній
російський бюрократичний ш овінізм, що саме
наступав по всьому фронту в У країні в особі
П авла Постишева.
Голуб В. (Голубничий)? Конспективний
нарис історії КП(б)У. - Мюнхен, 1957. С. 70. Цит за: Гунчак Т. Україна. Перша
половина XX ст. - С. 201.

6. Як ви думаєте, якими були причини самогубства М. Скрипника?
7. Як пояснює та оцінює смерть провідного партійного діяча керівни
цтво ЦК ВКП(б), західноукраїнський часопис «Комар» та В. Голуб?
8. Яка з версій викликає у вас більшу довіру? Чому?

69

Погляд очевидця
П. Постишев про наслідки партійних
чисток в Україні (листопад 1933 р.)

Виявивш и націоналістичний ухил Скрип
ника, ми змогли звільнити... структуру у к 
раїнської соціалістичної культури від усіх...
націоналістичних елементів. Була виконана
велика робота. Досить сказати, що один лиш е
Н аркомісаріат освіти ми очистили від двох ти 
сяч людей, що належ али до націоналістичних
елементів, у тому числі близько 300 вчених і
письменників.
Цит. за: Субтельний О. Україна.
Історія. - С. 364.
70 [_ Погляд сучасника
JI. Троцький* про наслідки політики
П. Постишева в Україні
...Н іде репресії, чистки, приниж ення і вза
галі всякого роду бюрократичне хуліганство
не набрали таких страхітливих розмірів, як на
У країні, у боротьбі з могутніми прихованими

прагненнями українських мас до більшої сво
боди і незалежності.
Цит. за: Субтельний О. Україна.
Історія. - С. 365.
Погляд дослідника
Згубні наслідки політики Постишева
виявилися, отож, не в забороні української мови
чи формальному припиненні українізації, а в
майже тотальному розгромі українських кад
рів... Ліквідація 1936 р. таких інститутів А ка
демії наук, як Інститут Шевченкознавства, Ін
ститут єврейської пролетарської культури, Ін
ститут польської пролетарської культури теж,
ймовірно, була викликана арештами геть усіх
або трохи не всіх співробітників... Після 1937 р.
в ділянці освіти починається деукраїнізація чим
раз більшого числа ш кіл по великих містах та
промислових центрах... Деукраїнізація освіти
провадилася нишком і дуже поступово, а проте,
додаймо, вповні послідовно і безоглядно.
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині
двадцятого століття... - С. 174, 182-183.
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9. Щ о об'єднує документи 6 9-71 ? Яким чином вони розкривають
особливості сталінської національної політики щодо українців?
10. Наскільки можна довіряти джерелу 70, враховуючи, що автором
висловлювання є відомий організатор більшовицької революції, що
відіграв одну з головних ролей у ліквідації української державності у
1918-19 20 рр.?

*
Троцький Лев (1879-1940) - радянський політик, відіграв важливу роль в організації більшовицької
революції, Червоної армії, радянської держави, автор політики «воєнного комунізму»; з 1929 р.
проживав за кордоном, з 1932 р. позбавлений радянського громадянства, перебував у політичній дискусії
зі Сталіним.
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І Офіційний документ ___________
I Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У
від 20 квітня 1938 р. «Про обов’язкове
вивчення російської мови в неросій
ських школах України»
РНК УРСР і ЦК КП(б)У відмічають, що вна
слідок підривної роботи контрреволюційних троцькістсько-бухарінських і буржуазно-націона
лістичних елементів викладання російської мови
в школах України поставлено незадовільно...
Необхідність вивчення російської мови в
ш колах України обумовлюється, по-перше, по
силенням братерського зв’язку та єднанням
між українським народом і російським наро
дом і народами Союзу PCP; по-друге, щоб спри
яти вдосконаленню українських кадрів у галузі
наукових і технічних знань; по-третє, щоб за
безпечити необхідні умови для успішного не
сення усіма гром адянам и УРСР військової
служби в рядах Робітничо-Селянської Червоної
Армії і Військово-Морського Флоту...
Культурне будівництво в Українській PCP.
36. док. у 2-х т. - К., 1959. - Т. 1. - С. 740-741.

2І

Погляд дослідника
Перелік репресій проти українських
наукових, освітніх та творчих
установ і діячів

1. Знищ ено У країнську автокефальну пра
вославну церкву з усім єпископатом, духівни
цтвом і багатьма віруючими.
2. Знищ ено основоположника і творця но
вітньої української історичної ш коли акаде
м іка М ихайла Грушевського, всіх його учнів і
всі наукові заклади, де вони працювали.
3. Знищ ено історичну ш колу акад ем іка
М атвія Яворського з усіма учнями і заснова
ний ним Інститут історії.

4. Знищ ено філософську ш колу академ іка
Ю ринця, усіх його учнів, а також Інститут
філософії.
5. Знищ ено Н ауково-дослідний інститут
літературознавства імені Ш евченка, а його ди
ректора Сергія П илипенка та більшість пра
цівників у в’язнено або розстріляно.
6. Знищ ено Н ауково-дослідний інститут
історії імені академ іка Дмитра Б агалія з усіма
співробітниками.
7. Розгромлено Інститут мовознавства А ка
демії наук. П ереважну більшість співробітни
ків інституту знищено.
8. Знищ ені Сільськогосподарська академ ія
і Науково-дослідний інститут економіки та ор
ганізації сільського господарства з його керів
никам и та співробітниками.
9. Розгромлено У країнський науково-дос
лідний інститут сходознавства, а директора
В еличка і більшість наукових співробітників
заарештовано.
10. Розгромлено всі літературно-мистецькі
об’єднання та організації, а всіх основних
письменників і критиків заарештовано.
11. Знищ ена велика мистецька ш кола бойчукістів на чолі з видатним художником Ми
хайлом Бойчуком.
12. Знищ ено театр «Березіль», а його керів
ника Леся Курбаса і ряд визначних акторів
у в’язнено. Курбас загинув у концтаборі.
13. Розгромлено видавництво і редакцію
У країнської Радянської Енциклопедії, а к е
рівництво і редакторів її знищено.
Заборонено студії над історією КП(б)У на
підставі архівних джерел, а визначних істо
риків М. Равича-Черкаського та М. Попова р а
зом з їхнім и співробітниками знищено.
Цит. за: Гунчак Т. Україна. Перша
половина XX ст. - С. 196.

11. Чим автори документа 72 пояснюють причини «незадовільного
стану» викладання російської мови в Україні? Порівняйте позиції,
викладені в документі 143 § ЗО із джерелом 72.
12. Які аргументи на користь необхідності покращання вивчення
російської мови наводяться у постанові (джерело 72)? Назвіть най
суттєвіші з них відповідно до потреб сталінської модернізації. Наскільки
закономірною є поява такої постанови саме наприкінці 1930-х рр.?
13. Історик Я. Дашкевич, оцінюючи долю активістів українізації у
1930-х рр. (див. джерело 73), ставить запитання: чи не була ук
раїнізація від самого початку широкомасштабною провокацією,
скерованою на виявлення і наступне знищення національно свідо
мих елементів? А як би ви відповіли на це запитання?
14. Укладіть план повідомлення «Згортання українізації. Причини та
наслідки».
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ляди...

Маш дзєцко цукерка!
E, а мозе то знов сказете підписати татуня на тій декраПогляд дослідника

Н аслідком закону 1924 р.* стала ліквідація
більшості державних загальноосвітніх ш кіл з
українською мовою навчання. У 1925/26 р. ще
було 1279 таких ш кіл, у 1936/37 р. вже тільки
496. Зате кількість утраквістичних зросла з
1426 до 2710...
Це була сп равж н я боротьба за душ і.
П ольський історик, який знає історію бороть

Карикатура із
західноукраїнського
часопису «Комар». 1 9 3 3 р.

би [поляків] за освіту рідною мовою в усіх іно
земних займанщ инах, може відчувати тільки
сором, вивчаючи документи про становище
українського ш кільництва в П ольській Речі
Посполитій, я к а - у м ріях багатьох її творців
- мала стати державою справедливості щодо
всіх її громадян.
Tomaszewski J. Rzeczpospolita wielu narodow. Warszawa, 1985. - S. 95.

*
Польський сейм під тиском націонал-демократів 1924 р. ухвалив закон про переведення українських
народних шкіл на навчання двома мовами.

Розділ IV. Демократія

і диктатура. Тридцяті: людський вимір

170

§ 36. Західні українці: об’єкт і суб’єкт політики

ЛІ

Погляд очевидця

У країнські посли добилися в сеймі за
кону, що коли батьки принаймні 40 дітей вне
суть до ш кільного інспекторату декларац ії за
навчанням української мови в ш колі, влада
мусить таке навчання ввести. Газети почали
кампанію щодо збирання підписів. Я виписав
зі Львова деклярації та й руш ив од хати до х а
ти. Душ а раділа, коли вмовляння кінчалося
кресленням хрестиків на місці підписів. Село
з Заболотям начисляло 114 хат, то я досить
ш видко зібрав підписів більше, як треба, і
завіз ш кільному інспекторові у ґміну [назва
адміністративної одиниці] Верба.
А через пару днів почали нам усім давати
«школу».
Ото вкочувались роверами на подвір’я двох
чи трьох поліцаїв та й починали господаря ви
питувати: що чувати, пощо йому українська
ш кола? П отім «владза» пом ічала нелад сміття на подвір’ї, неприв’язаного собаку писала протокол, культурно прощ алася і пере
ходила до сусіда. Не пропустила жодного
дядька, що піддався моїй намові. Через пару

днів солтис доручив правопоруш никам карні
накази з ґм іни по 5, 10 і 15 злотих. Мені, як
«зачинщ икові», вліпили найкращ у порцію 50 злотих... Б атьки кл ял и «дурня з Заболотя»,
дехто боронив, кленучи владу, а я к іл ь к а
місяців у селі не з ’являвся, щоб люди матом
не крили.
Сивіцький М. Записки сірого
волиняка. - С. 20.
77 [_ Погляд очевидця
У 1936 р. злучено польську й українсь
ку школу разом, почавши від четвертої кляси
включно, і створено одну, семиклясову школу...
На місце директора прийшов польський війсь
ковий старшина в ранзі поручника; називався
Ґоляж . Реш та учителів були поляки...
В злученій ш колі дуж е часто доходило до
сутичок і бійок поміж українцям и й поляка
ми; деколи втручалася п о л іц ія, а так о ж
польські стш ельци з кольонії.
Малярчук Я. Школи / / Село Конюхи:
козацьке гніздо. - Нью-Йорк: Видання
Комітету с. Конюхи, 1992. - С. 62-63.

1. Розгляньте карикатуру 74 з українського сатиричного часопису
«Комар». Як ви розумієте її зміст? На яку реакцію сподівались авто
ри карикатури та редакція, подаючи її на сторінках часопису? Яке
явище вона відображала?
2. Ознайомтеся із джерелом 75. Як ви розумієте вираз автора «Це
була справжня боротьба за душі»? Чи тільки у Польщі точилася така
боротьба (пригадайте § ЗО «Освіта і політика»)? Чому автор вважає,
що «польський історик може відчувати тільки сором» за становище
українського шкільництва?
3. Яку інформацію про шкільну політику надають джерела 7 6 -77?
Які методи застосовувала польська влада у «боротьбі за душі»?

Погляд дослідника
У літку 1930 р. ворожнеча між українським
селянством і польськими колоністами досягла
кри ти чн ої точки. Галичиною прокоти лася
хвиля підпалів майна польських осадників.
Всього було зареєстровано близько 300 актів
«саботажу». П ольська влада і преса оголосили
головним організатором підпалів У країнську
військову організацію , незабаром і сама УВО
взяла на себе відповідальність за них...
Під приводом боротьби з «українськими те
рористами» уряд здійснив жорстокі погроми
мирного населення. В середині вересня великі
підрозділи польської поліції та кавалерії вдер-

лися в галицькі села для «пацифікації» («заспокоєння»), я к а охопила близько 500 сіл.
Історія України / Відп. ред. Ю. Сливка. - С. 274.
7 9 І Офіційний документ
79 L
_____ 3 промови депутата Здзіслава
Сторонського в польському сеймі при
розгляді питання про «пацифікацію»
.. .Якщо хтось тут, у цій палаті чи деінде гово
рить про утиски чи репресії стосовно українців
на території Східної Малопольщі, то він гово
рить це на підставі повного незнання фактів або
з повністю усвідомленою злою волею.
Sprawozdania Stenograficzne Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej. Okres III. 7 posiedzenie z 26-27.1.1931. - L. 22.

По скінченню того грабунку поприходили
мужчини та ж інки, і ми почали цілій руїні да
вати лад, тож кооператива «Вигода» продовжу
вала існувати - хоч, звичайно, мало що доброго
можна було сподіватись після такого погрому...
То не потривало довго - всього один тиждень.
Люди знову наробили в селі шелесту, бо приїха
ла друга банда - польська поліція. Господи! Що
вже та жандармерія виробляла не тільки з ко
оперативами, а й по цілому селі! Не одному
мужчині й не одній ж інці відібрали ж иття або
страшного каліцтва, страшних мук завдали.
Королишин Г. Польська пацифікація ук
раїнців у Галичині в Конюхах 1930 року / /
Село Конюхи: козацьке гніздо. С. 136-138.
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І Д огляд

очевидця_______________
Зі спогадів Т. Бульби-Боровця

Офіційно кацет (концтабір у Березі Картузькій*) мав назву «місце відокремлення». Л ю 
дей туди зам икали так, я к і у більш овиків без юридичної процедури, знаної у цивілізова
них країнах. Без вироку суду, на баж ання л і
вої ноги якогось «держиморди». Термін ув’я з 
нення невідомий. К ож ні три м ісяці в ’язням
давали нові присуди на наступних три м ісяці.
Харчовий пайок був не цілком голодомор
ний, але постійне «бігом» та т я ж к а праця вис
наж ували людей до того, що вони падали з ніг.
Коли ввечері, повернувшись з роботи, знову
треба було бігти в казарм у, я не мав сили під
няти ноги на східці. Люди падали, але один
через одного дерлися угору, бо постійно свис
тіла гума та лунали дикі вигуки «бігом»...
Чого цим домоглася П ольська держ ава - я
не знаю. Думаю, що окрім ганьби - нічого.

Розділ IV. Демократія

Погляд учасн ика подій_________
Зі спогадів Григорія Королишина
В половині ж овтня 1930 року, ж ах л и 
ва польська експедиція 8-го полку уланів при
була до Конюх.
Село Конюхи було дуже велике, поділене на
три частини: Містечко, Середина і Кут. У тому
розлогому селі в кож ній частині була кооператива. П ерш а була зруйнована на містечку.
Друга руїна була - на Середині - ще гірша. Там
відібрано ж иття трьом мужчинам і двом дівча
там. Третя була кооператива «Вигода» на Куті.
Я, тоді ще малолітній 15-річний хлопець, з ко
оперативи «Вигоди» не втікав, а я к незламний
мур залиш ився пильнувати своєї роботи.
...П ерш им війшов найстарш ий над тими
катам и чортовина, себто старш ина на вигляд
дуж е гарн ий, підсвистую чи собі. Він підсміхнувся, подивився мені в очі, а тоді почав
мене своєю гарапою бити так, що з болів мені
аж в п ’ятах іскри виходили, й за кож ним уда
ром казав мені сміятися. Ах, Бож е милий, з
тих болів я вже не видів, де стояв.
Скінчивш и бичування, він обернувся до
дверей і звелів своїм грабіж никам все розки
дати і усі кооперативні товари зміш ати на
руїну. Я к вже все зруйнували, ще лиш алась
20-літрова банька нафти, і її двоє з тих оп
риш ків піднесли догори вище мене й почали
мене тою нафтою обливати. Тоді старш ина ще
тою гарапою кіл ька разів припік мені, і ви 
крикую чи: «Вставай, ти, гайдамако!» Я через
сили зачав підводитися під його копнякам и, а
заледве став він, витяг зі своєї киш ені запаль
ничку і узявся мене знизу підпалювати. Як
вж е мені ш тани почали горіти по ногах, я ви
скочив з кооперативи надвір і кинувся в рів, у
болото. А вони всі стали вслід вигукувати:
«У країнська кооператива дала ці вигоде».
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Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Львів, 1993. - С. 28.

4. Чому, на вашу думку, ворожнеча між українським селянством і
польськими колоністами досягла критичної точки саме у 1930 р.? Чому
саме польські осадники стали об'єктом підпалів? Чому польський уряд
називав свої дії «пацифікацією» (джерело 78)? Як оцінювали ситуацію
офіційні польські політики (джерело 79)?
5. Які почуття викликають у вас джерела 80—81 ? Чим були викликані такі
дії польських властей? Яку мету вони переслідували? Чи можна вважати
такі дії адекватними? Як у такій ситуації повинна була діяти влада в де
мократичній державі?
6. Дайте відповідь польському депутату (джерело 79) від імені українсь
кого (врахуйте, що підпали маєтків все ж таки мали місце).

*
У 1934-1939 рр. польський концтабір для політичних в’язнів, переважно українців (членів ОУН та
комуністів).

Розділ IV. Демократія
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82 [-

один єврей; більшість - 36 - були українцям и
(з них лиш е один комуніст)!

Офіційний документ

У країнський нарід є у неволі. Щоб
став він вільним і створив власну державу, му
сить усунути ворогів із своїх земель...
М ожна цю ціль осягнути самим терором?
Ні! Це мож на осягнути повстанням і війною...
Однак тим не менш , терор є конечний, бо ви
творюючи стан провізорії*, підриваючи силу
ворож ої держ ави та не даю чи ворогові
закріпитися на землі поневоленого народу, те
рор підготовлює підложе до остаточної розпра
ви над ворогом, в я к ій мають брати участь ш и
рокі маси. Значіння терору леж ить передусім
у його характері, я к засобу самооборони поне
воленого народу перед безправствами ворога...
Тому терор не є єдиним засобом, а одним із
засобів боротьби українського народу з оку
пантами й це засобом помічним.
Українська Військова Організація і терор
/ / Сурма [орган УВО], 1929. - Число 4.

83 | . Погляд очевидця
Це були не тільки слова. Н аціоналісти
вбили у 1934 р. директора української ак а
демічної гімназії у Львові, в минулому - стар
ш ину УГА Івана Бабія, за те, що той забороняв
своїм учням вступати в ОУН.
Цит. за: Кульчицький С.В. Україна
між двома війнами. - С. 310.

84 [_ Погляд дослідника
Терор УВО-ОУН був спрямований не
тільки проти зовнішнього, а й проти внутріш 
нього ворога, насамперед проти тих, хто вис
тупав за нормалізацію відносин з польським
урядом. Всього за 1921-1939 рр. націоналіс
тичне підпілля провело 63 зам ахи. їхн ім и
жертвами стали 25 поляків, один росіянин і

Грицак Я. Нарис історії України... - С. 199.

85 | - Погляд дослідника
Без сумніву, найбільш відомою бойо
вою акцією ОУН стало вбивство 15 червня
1934 р. польського міністра внутріш ніх справ
Броніслава Перацького - у відомсту за його
активну участь у пациф ікації.
Для польського уряду і суспільства замах на
Перацького був приголомшливою подією - адже
це сталося на очах польської столиці. Вбивство
міністра і опісля голосний процес над 12 члена
ми ОУН, що тривав від 18 листопада 1935 р. по
13 січня 1936 р., довели польській спільноті, що
українська проблема не є німецькою вигадкою
чи інтригою, коли молоді люди готові покласти
своє життя задля добра українського народу.
Гунчак Т. Україна.
Перша половина XX ст. - С. 217.

86 |_Погляд

очевидця
Зі спогадів члена ОУН про акцію проти
польських колоністів (1937 р.)
Хтось зібрав групу людей і подався на
польську колонію коло села Дмитрова. Там на
казали всім колоністам запакувати своє добро
на вози і ще до схід сонця виїхати на захід, на
свою польську землю. Якщо ні, згинуть. Твер
дий наказ, я к доля поневоленого народу. Відчу
ли чужі люди погрозу й поспішно завантаж или
своє добро, а хлопці ще й допомагали, щоб
швидше виїхали на битий ш лях на Холоїв.
До сходу сонця вже не було колоністів, не
стало і їхніх хат, все було здемольоване. Не
стало гнізда, до якого могла б повернутися чу
ж а птиця.
Казанівський Б. Шляхом Леґенди: Споми
ни. - Лондон, 1975. - С. 25.

7. Як ви розумієте поняття «терор»? Яке місце відводить терору УВО
(джерело 82)? Чим це пояснюється? Чи задовольняє вас це пояснен
ня? Як ви ставитеся до позиції УВО? Чи терор може бути засобом
національно-визвольної війни?
8. Ознайомтеся з інформацією із джерел 8 3 -8 5 . Хто став об'єктом
терору? Чому? Як ви думаєте, якою була реакція української гро
мадськості до вбивств Перацького та Бабія? Поясніть.
9. Як ви думаєте, чому ОУН організовувала акції проти польських
колоністів (джерело 86)? Які методи використовувалися при цьому?
Чи можна це вважати терором?

* Тимчасовості.

...П ід впливом ш кідливої, безвідповідаль
ної і безконтрольної діяльности конспіратив
ної О рганізації У країн ських Н аціоналістів
(ОУН) ан архізується, атом ізується і забагнюється щ ораз більше внутрішнє українське
ж иття... Засада перманентної національної ре
волюції, акти індивідуального терору... та а к 
ти саботажів я к засоби боротьби у службі цієї
ж засади, стосовані через ОУН, наносять необчислимі ш коди життю і розвиткові українсь
кої н ації. В тяганн я нелітньої молоді в
підпілля, стосування неморальної засади, що
всі засоби добрі в боротьбі зі своїми і чуж ими,
довели до розкладу і повної анархізації самого
підпілля. Масове самовинищ ування людей,
без ніякої користи для нації в теперішности та
зі шкодою для неї у майбутности, пош ирення
провокації - отеє страш ні ж алю гідні наслідки
діяльности ОУН. Поведінка ОУН утруднює, а
то й унеможливлює конструктивну працю у к 
раїнських освітніх, господарських і політич
них організацій, йде на руку польським екстерм інаційним течіям у віднош енні до у к 
раїнського народу і веде націю на небезпечний
ш лях політики катастроф. Діяльність ОУН є з
національного погляду позбавлена всякого
політичного змислу та є в своїх наслідках
ш кідлива.
Діло. - 16 липня 1934 р.
88

І Погляд очевидця_______________

Я жадібно ловив кож ну вістку про
таємничі підпали державних скирт, про сутич
ки підпільних воїнів із польською поліцією.
Н азва УВО чи ОУН була страш на й таємнича,
а одночасно стала для мене дуже притягаю ча
й рідна. Мені здавалося, що я справді є одним
з тих таємничих воїнів, я к і не дають спокою
окупантові.
Чим більше ходило чуток про бойові акц ії
УВО й ОУН, тим більше росло моє баж ання
стати дійсним вояком підпілля, членом ОУН,
дарма, що за це слово польський суд карав де
сяткам и років тяж кого ув’язнення.
Казанівський Б. Шляхом Леґенди. - С. 16.

гляд очевидця
80
89 1 ^ °
--------1 До 1930 року політи ка завойованої
У країн и була репрезентована трьом а к о н 
цепціями: комуністичною - у рам ках СРСР,
республіканською та монархічною - в ем ігра
ції. У тридцятих роках на обрії антикомуніс
тичної української політики з ’являється тре
тя концепція - вождівського націоналізму на
зразок модного на той час західноєвропейсь
кого фашизму...
Якби український націоналістичний рух то
тально не заперечував усіх інших світоглядів і
базував свою ідеологію та програмову дію не на
авторитарному вождизмові, а на основі ширшої
репрезентації на зразок західних вільних
країн, то тоді напевно, усі українці були б вли
лися в його ряди. Але так не було. Націоналісти
починали історію цілого світу від себе. Ось чому
багато українців, і я в тому числі, не влилися у
русло вождівського націоналізму, хоч він на
початку мені дуже імпонував масштабом свого
розмаху, прекрасною організованістю та зраз
ковою дисципліною.
Бульба-Боровець Т. Армія без держави. С. 15.
90

І Погляд очевидця_______________

П ісля 1929 року почався процес глибо
ких змін у психіці народних мас, зокрема се
ред молоді. Розповсюджувані невидимими ру
кам и перші летю чки ОУН сприймалися по се
лах, немов нове об’явлення. Перші масові вис
тупи проти польських окупантів улітку 1930
року (акція палення польських фільварків), а
слідом за тим карн і експедиції польських
військових відділів на села - розбудили народ.
У тій атмосф ері л и ц ар ська смерть на
польській шибениці двох бойовиків УВО-ОУН
Д м итра Д ан и ли ш и н а та В асиля Б іл аса у
грудні 1932 року була тим струсом, який оста
точно завершив цілковите моральне й духове
пробудження та переродження дослівно найш ирш их народних мас. В усьому краю прого
лошено стан всенаціональної жалоби. Зати х
ли веселі співи, забави, гульня. Д ля розгор
нення українського націоналістичного руху
настала надзвичайно сприятлива пора.
Макар В. Когорти хоробрих / / Життя і
смерть полковника Коновальця. Докумен
ти. Матеріали. Спогади. Щоденники. Лис
ти. Фотографії. - Львів, 1993. - С. 96.

Розділ IV. Демократія

Офіційний документ____________
Із постанови спільного засідання
президій Українського національнодемократичного об’єднання
і Української парламентарної
репрезентації (13 липня 1934 р.)

і диктатура. Тридцяті: людський вимір
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10. Зверніть увагу на авторство та час написання джерела 87.
Щ о саме засуджується у документі? У чому, з точки зору членів
УНДО, є найбільша шкода діяльності ОУН? Чому вона оцінюється
як безвідповідальна?
11. Чим саме приваблювала українську молодь діяльність ОУН
(джерело 88)? Чи поділяєте ви таке ставлення автора? Чому?
12. Щ о Т. Бульба-Боровець (джерело 89) називає «вождівським
націоналізмом»? Чому автор не влився в його русло? Поясніть.
13. Як ви розумієте вираз із джерела 90 - «розбудили народ»?
Щ о вплинуло, на думку автора, на зміну настроїв української
молоді в Західній Україні на зламі 1 9 2 0 -1930-х рр.?

Офіційний документ___________
З промови члена Українського
національно-демократичного
об’єднання Дмитра Паліїва
в польському сеймі
Завтраш ня У країна, У країна незалеж на й
соборна визнаватиме, що існування незалеж 
ної Польщ і є необхідністю... Тому ми стоїмо
на єдино раціональній позиції, що Польщ а,
якщ о хоче існувати, якщ о в майбутньому хоче
мати підтримку українського народу, може
існувати тіл ь к и на засаді сам овизначення
націй. Ми не вороги польської держави, але
ми вороги тієї помилки історії, якою є П ольщ а
в сьогоднішніх кордонах.
Sprawozdania Stenograficzne Sejmu
Rzeczypospolitej Polskej. Okres II. - 42
posiedzenie z 31. I. 1929. - L. 44-45.
Офіційний документ___________
З постанови конгресу ОУН
Беручи ідею У країнської Самостійної Со
борної Держ ави в підставу свого політичного
діяння та не признаю чи всіх тих між народних
актів, умов та установ, що стан українського
державного розірвання сотворили і закріп и 
ли, О рганізація У країнських Н аціоналістів
ставить себе у категоричне противенство до
всіх тих си л... Спираючись на творчі елементи
українського громадянства та об’єднуючи їх
навколо українського національно-державно
го ідеалу, О рганізація У країнських Н аціона
лістів ставить собі завдання уздоровити відно

сини внутрі нації, викликати в українському
народі державотворчі зусилля, розгорнути у к 
раїнську національну силу на всю її ш ирину й
таким чином забезпечити великій українській
нації відповідне місце серед інш их держ авних
народів світу.
Гунчак Т. Україна. Перша
половина XX ст. - С. 217.
Погляд сучасника______________
Зі статті Андрея Шептицького
«Хто винен?»
Дивлячись на страшну руїну, в яку попав
наш нарід на П ридніпрянщ ині, на небувало
тяж кі переживання, руїну нашого ш кільницт
ва, крайнє зубожіння наших сіл, безробіття
майже цілої інтелігентної молоді, крайню нуж 
ду, в якій приходиться нашим дітям виховува
тися, учитися; на крайній упадок моральності
по селах, на безхосенність (безрезультатність....
- Ж.К.) нашої проповіді, на те з якою легкою
совістю люди, навіть інтелігентні, переступа
ють сьому Заповідь Божу, дивлячись на легко
душність молодих, несовісність старших, на те
страшне багно, в яке глибше западаємо... див
лячись на зростаючу небезпеку алкоголізму...
на руїну всього того, за чим може лучитися
якась тінь надії батьківщини, - я питав себе,
я к а того жахливого стану причина? І логіка
фактів вела мене безнастанно до другого питан
ня: чи не треба ш укати причини тої руїни пере
довсім в нас самих?
Львівські Архієпархіальні відомості. 1934. - Т. ХЬУІІ. - С. 45.

14. Як ви ставитеся до оцінки А. Шептицького? Чи погоджуєтеся ви
з його моральним діагнозом «самі винні»?
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Частина 2. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ
§ 37. ЗМІНИ У СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ
94 І Офіційний документ___________
Необхідність зміни Конституції СРСР
ви кли кан а тими величезними зм інам и, що
відбулися в ж итті СРСР із 1924 року, тобто з
часу прийняття першої Конституції Радянсь
кого Союзу, до наш их днів. За минулі роки
зовсім зм інилося співвіднош ення класових
сил у СРСР: була створена нова соціалістична
індустрія, розгромлено куркульство, переміг
колгоспний лад, затвердилася соціалістична
власність на засоби виробництва в усьому н а
родному господарстві я к основа радянського
суспільства...
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За роки соціалістичного будівництва були
ліквідовані всі експлуататорські елементи капіталісти, купці, куркулі, спекулянти. Збе
реглися лиш е незначні залиш ки ліквідованих
експлуататорських класів, повна ліквідація
я к и х є питанням найближчого часу.
Відповідно до цієї Конституції радянське
суспільство складається з двох дружніх класів робітників і селян, між яким и збереглися ще
класові відмінності. Союз Р адянських Соціа
лістичних Республік є соціалістичною держ а
вою робітників і селян.
Краткий курс истории ВКП(б). М., 1937. -С . 326, 330.

М о в о ю цифр
Статистичні дані про соціальний
склад населення СССР
1913

1928

1937

139,3 млн

152,6 млн

160 млн

Міська і сільська буржуазія

16,3 %

4,6 %

-

Селяни, кустарі, ремісники
Робітники і службовці
Колгоспне селянство
і кооперовані кустарі

66,7 %
17,0 %

74,9 %
17,6 %

2,6 %
50,2 %

-

2,9 %

47,2 %
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Подано за: Данилов A.A.,
Косулина JI. Г. Рабочая тетрадь по
истории России. XX век. - М.,
2001.-С . 16.

1. Назвіть групи населення, які протягом 1930-х рр. зменшуються
у своїй кількості, а які, відповідно, - навпаки.
2. Чи є, на вашу думку, ці зміни наслідком звичайної еволюції
суспільства чи цілеспрямованої державної політики? Чому?
При відповіді використайте знання попереднього матеріалу.

Картина невідомого радянського художника
«Незабутній момент»

ЩІ6 _______ _____ _ _ ______ __ ______ ___________ _______________________

§ 37. Зміни у соціальній структурі

«Хто уславлений
і знатний в країні
соціалізму».
Радянський
плакат. 1938 р.
На плакаті (зліва направо): шахтар Олексій Стаханов, ткаля Євдокія Виногра
дова, льотчик Валерій Чкалов, розчеканщиця Метробуду Тетяна Федорова,
фрезерувальник Іван Гудов, трактористка Парасковія Ковардак.
3. Розгляньте джерела 96а~96б. Щ о зображено на картині (96а), як
ви думаєте, чому вона має таку назву? Ким, на вашу думку, є
персонажі картини?
4. Прочитайте напис та текст на плакаті 966. Назвіть тих, кого худож
ник зобразив як колишню знать. Чому художник зобразив їх саме та
ким чином? Назвіть професії, які представляють «нову знать». Щ о
об'єднує усіх цих людей?
5. Щ о спільного у джерелах 96а і 966?
97

І Погляд дослідника_____________

——
Кожна радянська людина заповнюва
ла... безліч анкет... Анкета передбачала в пер
шу чергу соціально-класовий відбір і головним
анкетним пунктом було соціальне походжен
ня... Все це дещо нагадує феодально-аристократичний принцип підходу до людини, коли
чистота крові або аристократичне походження
забезпечувало людині і привілейоване місце в
суспільстві, і подальше просування.
Синявский А.Д. Основы советской цивили
зации. - М., 2001. - С. 206-207.
98 І Погляд очевидця_______________
"
Серед найбільш ш анованих і привіле
йованих осіб у колгоспі на початку 1930-х рр.

були трактористи і комбайнери... Павліченко А .Г., який працював у той період тракто
ристом, розповів, що у 1938 р. він мав добрий
заробіток: близько 35 рублів на м ісяць та
премію - 25 пудів зерна у м ісяці ж нив. Це ста
новило разючий контраст до заробітної плати
звичайних працівників колгоспу. Звичайні
працівники заробляли приблизно 4,5 рублів
на місяць (якщ о їх виплачували), що було в 9
разів менше за заробіток тракториста. Інш ий
тракторист - Харченко П .К. - заробляв ще
більше - 3,5 рублі та 3 кг пш ениці в день, що,
як казав опитуваний, було в 40 разів більше за
грошову частину заробітку звичайних колгос
пників і щ онайменше у 10 разів перевищувало
зернову...
Цит. за: Нолл В. Трансформація грома
дянського суспільства... - С. 198.

Наркомздрав затвердив правила прийому
до медичних інститутів. Під час осіннього
прийому цього року в інститутах має бути

представлено не менш я к 60 відсотків місць
робітникам, наймитам, біднякам та колгосп
никам. Перевагою при прийомі користуються
робітники-ударники, члени їхн іх родин та
діти медичних працівників.
Последние новости. - Париж,
21 июня 1931 г.

6. Як розуміти поняття «соціальне походження»? Як ви вважаєте, чо
му в цей час йому надається таке велике значення в офіційній
політиці? Чому посилення уваги до соціального походження радянсь
ких громадян з боку держави нагадує авторові документа 97 «фео
дально-аристократичний принцип підходу до людини»? Як ви осо
бисто ставитесь до такої оцінки?
7. Ознайомтеся з документами 9 8 -9 9 . Кого автор документа 99 на
зиває найбільш шанобливими і привілейованими? Чому? Де надру
ковано джерело 99? Як ви гадаєте, чому ця інформація про радянсь
ке життя зацікавила редакцію газети? Як особисто ви ставитеся до
таких правил?

100

Погляд очевидця
З листа, нелегально відправленого
за кордон (жовтень 1928 р., Харків)

Вузівська молодь, як небо від землі, від
різняється від дореволюційного студентства...
Бойове гасло - університет для робітників і се
лян. В першу чергу для комсомольців і рабфаківців... Д ля дітей службовців, тобто ко
лиш ньої інтелігенції встановлено «процентну
норму»: величезний конкурс на м ізерну
кількість вакансій... Хто щасливо проскочив
через сито приймальних комісій з їхнім класо
вим підходом і політичним «сиском», той
тихіш е води нижче трави. Вилетиш миттєво
за найменшою підозрою. «Сиск» ведеться зсе
редини за принципом «самообслуговування»:
в трудовій ш колі - однокласниками - «шпіонерами», у вузі - студентськими «коміщ ейками». А нові студенти «від сохи» старанно
«гризуть граніт науки» і в кращ ому випадку
лякливо озираються навкруги...
К валіф ікована інтелігенція - професори,
інж енери, л ік ар і, адвокати - в масі своїй

«осовітилась» і боїться зм ін. Б ільш ість із
гріхом навпіл влаш тувалась і боїться змін...
Данилов A .A ., Косулина Л.Г. Рабочая тет
радь по истории России. XX век. C. 20-21.

101 j_ Погляд очевидця
З пропозицій громадян при
обговоренні Конституції СРСР 1936 р.
...Я студент Криворізького гірничорудного
технікуму, відслужив у Червоній армії, і не
зважаю чи на те, що я був безпритульним.., я
все-таки виріс, мені дали можливість стати
людиною. Але зрозумійте, що тепер бути тіль
ки людиною - цього замало, хочеться зробити
набагато більше, ніж ми робимо. Я вважаю , це
підтвердять кращ і люди наш ої країни.
Із студентським привітом Грива.
Моя адреса: УРСР, м. Кривий Ріг, вул. Карла М аркса, 73/7. Грива Олексій Олексійович
21/Х І-36 р.
Цит. за: http://svoboda.org/program s/hd/

8. Чим (і чому) відрізняються ставлення авторів документів 100-101
до запровадження державою соціальних привілеїв у галузі освіти?
9. Щ о ви можете сказати про соціальне походження автора листа
з Харкова (джерело 100)? Кого, на вашу думку, він має на увазі під
«кращими людьми нашої країни»? Як автор документа ставиться до
соціального та політичного устрою радянської України? Чи можна
його вважати опорою режиму? Ким є (і був), на вашу думку, автор
за своїм фахом та соціальним походженням? Спробуйте пояснити
вживані ним іронічні терміни «шпіонери» і «коміщейки».

Розділ IV. Демократія

Газетне повідомлення_________
Не менш як 60 % місць у медінститу
тах робітникам і колгоспникам
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10. Якби могли відверто поговорити один з одним автори документів
98 і 100, що вони сказали б один одному? Спробуйте реконструю
вати цю удавану розмову.
11. Дайте назву блоку документів 96 -1 0 1 . Щ о об'єднує всі ці доку
менти? Уявіть собі ситуацію, при якій автори могли б поспілкуватися
наодинці. Чи змінилися б їхні висловлювання? Поясніть.

Погляд очевидця
Зі спогадів посла США в СРСР
у 1 9 3 7 -1 9 3 8 рр.
Мені вдалося побувати в Донбасі і в Дніпро
петровську. Радянський уряд відмовився че
рез необхідність від багатьох своїх к о 
муністичних принципів. Ідея «безкласового»
суспільства руйнувалась і продовжує руйнува
тися на практиці. Сам уряд - бюрократія зі
всіма ознакам и класу: особливі п ри вілеї,
кращ і умови ж иття тощо. Усюди - від верху
до низу - бачимо ознаки класів.
У промисловості класи розвиваються на ос
нові принципу вищ ої оплати за прод ук
тивніш у працю. Мабуть, комуністи-теоретики
зіткнулися з реальністю й були змуш ені вра
ховувати особливості лю дської психології:
особистий інтерес і нагороду за працю. «Без
корислива» система виробництва, я к з ’ясува
лося, веде до застою.
12 березня 1937 р.
Дж. Девис. Миссия в Москве (Заметки
посла США в 1937-1938 гг.).
Погляд очевидця
Зі спогадів американського
журналіста Карла Кітчена
Що відбувається в СРСР
Хто ще добре і навіть розкіш но ж иве в
СРСР - це видні комуністи.
Сановники їздять у 8-циліндрових авто
мобілях, ж ивуть у прекрасних кварти рах,
прикраш ених картинам и, «взятими в борг» з
музеїв і приватних квартир колиш ніх влас
ників, і мають прекрасні вина і першокласну
кухню.
Але їх меншість. Більш ість комуністів ж и 
ве скромно, і це мож на сказати навіть про
лідерів, що намагаю ться показати приклад
скромності своїм підлеглим...
Цит. за: Новое русское слово. - Нью-Йорк,
8 октября 1931 г.

Відпочинок в урядовому санаторії.
Початок 1930-х рр.

105

Погляд очевидця
Свідчення Філенка Олександра
Петровича, 1916 р. н., жителя с. Понінка
Полонського р-ну на Хмельниччині

В 37 році я попав у армію до Дніпропет
ровська, возив армійського полковника. Ма
шин тоді мало було. То вдень вожу свого пол
ковника, а вночі я в розпорядженні начальни
ка Дніпропетровського НКВД - то полковник
на ніч віддає мене туди. А вночі вони ж или
розкіш но, і ш ампанське, і що хоч.
Цит. за: Портрет темряви. Свідчення, до
кументи і матеріали у 2-х кн. - Кн. 1. - К.
- Нью-Йорк, 1999. - С. 262.

106 І
1061

Погляд очевидця

Ось так описує, наприклад, свій візит
до театру французький письменник Луї-Фердинанд Селін, чітко помітивши в той час існую
чу в радянському суспільстві строгу ієрархію:
«У царській лож і сидять місцеві партійні боси.
Робітники у святкових костюмах сидять на галерці. А в першому ряду - ветерани рево
лю ції... На балконах тісняться колгоспники,
інженери, чиновники і, насамкінець, стахановці, найш ум ли віш і, найбалакучіш і при-

Цит. за: http://svoboda.org/program s/hd/

107 [_ Погляд сучасника
Зі спогадів Вєри П ірож кової

Ми знали, що ця ієрархія є, але типова но
менклатура, номенклатура, я к а вже не так боя
лася за своє фізичне існування й матеріальне,
утворилася після війни. А в той час ніхто не
був застрахований, і найвищ і ієрархи, я к і та
кож могли поплатитися своєю головою.
Рівність, я к а означає, що кож ний може в
будь-який момент і без усякої провини втрати
ти ж иття - це також дуже страш на рівність.

...Хто там сидів по ієрархії, як вони були
одягнені, на це я ніколи не звертала уваги, що,
звичайно, не означає, що інші не звертали уваги.

Іі^р: //svoboda. org/program s/T D /2000/ТБ.
020200. авр

12. Ознайомтеся із враженнями посла С Ш А Дж. Девіса (джерело 102).
Сформулюйте основну думку автора.
13. Якому з документів блоку 102—107, на ваш погляд, можна біль
ше довіряти? Чому? Як ви розумієте вислів автора джерела 107 про
«страшну рівність»?
14. На підставі документів 103-107 та попереднього матеріалу
складіть невелике повідомлення «Радянська еліта»: походження, гру
пи, умови життя, привілеї тощо.

108 [-

Погляд дослідника

109 [-

Погляд дослідника

Радянське соціалістичне суспільство
виникло і перемогло в ході реалізації марксист
ського вчення про класи і класову боротьбу...
Тому виріш альним фактором у відборі людей,
в їхньому життєвому ш ляху і к ар ’єрі стало
соціальне або класове походження людини.
Якщ о ти пролетар - ти вж е... гарна людина і
тобі можна довіряти, тобі надаються знаки
уваги і... певні суспільно-побутові переваги.
Д ля... людей з поганим (тобто чужокласовим
походженням - з дворян, чиновників, купців,
духівництва) двері в нове суспільство автома
тично зачинялись. Ці особи не могли влаш ту
ватись на роботу, вступити у вищий навчаль
ний заклад. їх позбавляли продуктових к ар 
ток, виборчих прав. У 1920-1930-х рр. їх нази
вали «лиш енцями»... Через анкету виріш ува
лось, кого викинути або знищ ити, кого зали
шити животіти, а кому... забезпечити щасливе
просування по службі або в навчанні. Найщасливіш ий вихід був забезпечений представни
кам трудящ их мас, людям робітничо-селянсь
кого походження. Вони були «чистою расою»,
на яку держава покладала свої надії, проводя
чи соціальний відбір. Д ля цієї категорії
відкривались найбільш ш ирокі можливості,
вона складала опору державної влади...

Коли в 1936 р. Сталін, приурочивш и
це до прийняття нової радянської Консти
туції, проголосив, що в СРСР нема більше
експлуататорських класів, насправді було за
верш ено вж е процес не тіл ьк и зни щ ення
капіталістів і інш их класів колиш ньої систе
ми, але і сформовано клас, не бачений до тієї
пори в історії.
І цілком зрозуміло, що цей к л ас... сам
сприйняв встановлення власного панування як
остаточний тріумф загального щастя і свободи.
Цей новий клас, бю рократія, а точніше ск а
зати, політична бю рократія... новий клас ос
таточно сформувався вже знаходячись при
владі... Новий клас виступав носієм об’єктив
них тенденцій індустріалізації... Віра в обіця
ний ним ідеальний світ цементувала його р я 
ди, сіяла ілю зії в масах, але і кликала, і нади
хала їх на гігантські практичні зверш ення...
Коріння нового класу знаходиться в партії...
Дійсним і непохитним творцем нового к л а
су був С талін... В розпал ін д устріалізац ій
Сталін почав вводити значн і і все більш
пом ітні відм інності в заробітках. Він зро
зумів, що індустріалізації не буде, якщ о новий
клас не зацікавити матеріально, якщ о не дати
йому по-справжньому дорватися до власності.

Синявский А. Д . Основы советской
цивилизации. - С. 206-207.

Джилас М. Лицо тоталитаризма. - М.:
Новости, 1992. - С. 198-199, 209.

Розділ IV. Демократія

хильники режиму. їх дуже багато. Здається,
всі інш і присутні в залі глядачі їх не дуже й по
важають. То тут, то там маячать вертливі сту
денти у білих кепках з червоними стрічкам и».

і диктатура. Тридцяті: людський вимір
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§38. Жінка тридцятих
15. Порівняйте джерела 108 і 109. Щ о в них спільного та відмінного
(візьміть до уваги, що автор джерела 108 пише про другу половину
1930-х рр.)? Щ о нового додали ці джерела до вашого розуміння
соціальної структури радянського суспільства та радянської еліти?
Прокоментуйте.

§38. ЖІНКА ТРИДЦЯТИХ
п о | Газетне повідомлення______
Жіноча праця в радянській Росії
Інформаційне видання Міжнародного бюро
праці в Женеві, яке тільки що вийшло, містило
цікаві дані про жіночу працю в радянській Росії.
П ’ятирічним планом передбачено залучити
до праці на фабриках і заводах 800 000 жінок,
причому вони повинні бути завербовані, в ос
новному, для текстильної і металевої промис
ловості. Існуюча в радянському законодавстві
заборона нічної роботи для жінок на практиці
скасовується. Крім того, передбачається поси
лено залучати ж інок до сільськогосподарської
праці, для того, щоб звільнену таким чином чо
ловічу робочу силу можна було застосувати на
ударних роботах в копальнях і на транспорті.
В ідеалі ради сподіваються повністю передати ме
ханізоване сільське господарство до рук жінок.
Последние новости. - Париж, 4 мая 1931 г.

112

[_

Газетне повідомлення
Працююча жінка —активний
будівник соціалізму
Москва. Досягнуті в СРСР успіхи в індуст
ріалізації країни і колективізації сільського
господарства підняли на небачену висоту політактивність і участь працюючих ж інок у соцбудівництві. У 1930 р., і особливо в 1931 р., в
усі галузі народного господарства було залуче
но величезну кількість ж інок. На 1 жовтня
1928 р. у СРСР було 2,4 млн працю ю чих
ж інок, у 1929 р. - 2,6 млн, у 1930 р. - 3,7 млн,
а в 1931 р. - уж е 5,9 млн.
Красная газета. - Ленинград,
5 марта 1932 г.

1. Порівняйте газетні повідомлення 110-111. Чим вони відрізняють
ся у висвітленні проблеми застосування жіночої праці в Радянському
Союзі? Чи розкривають наведені документи причини посилення
участі радянських жінок у виробництві? Як саме?

Погляд учасн ика подій
Зі спогадів жінки-шахтаря
Шепеленко-Осадчої У.Ю.

Мене образила к о н тр ак тац ія: давай зо
бов’язанн я, що ти нікуди не поїдеш, остаєшся
в колгоспі і будеш виконувати роботу. Мене це
дуже образило, що теля контрактую ть і ме
не... Ми з дівчатами зговорились поїхать у Балаклею і поступить на сахарний завод... На

другий день ми вийш ли на буряки, оставили
копаниці, а самі поїхали і поступили на завод.
Мене оприділили до випарщ ика, а прийняли
без документів... П риїхали, а почалась контр
актац ія і набор в Донбас - не було робочих, і я
поїхала... потім влаш тувалась мотористкою
на вентиляторі... Потім спустили мене в шахту.
Цит. за: Нолл В. Трансформація грома
дянського суспільства... - С. 1.

2. Щ о саме, на вашу думку, образило дівчину (джерело 112)? Як ви
розумієте значення терміна «контрактація»? Чому авторка спогадів
наголошує, що її прийняли без документів? А чому ж її, дійсно, прий
няли на роботу без будь-яких документів, адже це - незаконно?

§ 38. Жінка тридцятих

учасника подій
ш к ЗіПогляд
спогадів радянського перекладача

шшшш^ про відвідування делегацією англій
ських шахтарів шахти в Донбасі
- Oh, cam rade Tam ara, одне запитання. Чи
застосовується на радянських ш ахтах ж іноча
праця?
Я переклала запитання директору ш ахти.
У його очах на хвилину промайнула зн іяко 
вілість, але він відразу ж відповів:
- Ні, у нас ж ін ки під землею ніколи не до
пускаються до роботи.
- Oh, well, але от там тільки що пройш ла
ж ін ка з конем.
Я запитально подивилася на директора. Я к
же він тепер викрутиться?

- А це так, випадково... Вона принесла чо
ловікові сніданок, і він попросив її повести ко
ня на водопій.
- Дивно, дуже дивно. Адже в А нглії ж інки
ніколи не допускаються під землю.
Цього разу пронесло... П ізніш е я довідала
ся, що й у цій ш ахті і на сусідніх, і взагалі у
всьому Донбасі ж ін ки працюють під землею
нарівні з чоловіками. А в наступні роки ж іно
чу працю почали дуже ш ироко застосовувати.
А нглійців, звичайно, обдурили найнахабнішим чином. Проте думаю, що в них усе-таки
зародився сумнів із приводу ж ін ки, що при
несла сніданок своєму чоловікові.
Солоневич Т. Записки советской переводчи
цы. - София: Голос России, 1937. - С. 20.

3. Чому директор радянської шахти (джерело 113) намагається при
ховати від англійців факт роботи жінок у шахті? Які в нас є докумен
тальні підстави йому не вірити?

Погляд учасника подій
Зі свідчень Любичанківської
Параски Іванівни
- Ч и могла ж інка ви конуват и чоловічу р о 
бот у , а чоловік - жіночу?
- Всяко бувало. Але більшу часть ж ін ка

знала своє: прати, хату білити, за дітьми диви
тися, а чоловік вже —на дворі, в хліві і в сто
долі. Чоловік ходив за худобою, молотив, зби
рав пашню.
Зі свідчень Медведенка
Миколи Івановича
- Я к а була роль жінки? М али вони якісь
права?
- Полоть, прясти і ткать, і дітей доглядать.
Нолл В. Трансформація громадянського
суспільства... - С. 255.

115 j- Погляд дослідника
Двадцяті роки в Америці ознаменувалися
найбільшим прогресом ж інок за одне десяти
ліття. У 1930 р. налічувалося 10 546 000 жінок
«вигідно зайнятих» поза домом: найбільше,
як і колись, було зайнято в сфері домашнього
й особистого обслуговування (3 483 000), але
було майж е 2 млн у кан целяріях, 1 860 000 у виробництві і обнадійливим було те, що
1 226 000 із них були спеціалістами. Важли-

вими і дуже значущ ими для культури були х а
зя й к и ... у яки х уперше з ’явився вільний час
завдяки побутовим приладам, маш инам і ви
соким заробіткам чоловіків.
Джонсон П. Современность... - С. 261.

Погляд дослідника
Стан жіночого питання
у Великобританії в 1934 р.
Більш ість професій, за винятком біржі і
церкви, тепер відкриті для ж інок. Проте й у
бізнесі, й у професійній діяльності ж ін ки най
частіш е одержують меншу заробітну плату,
ніж чоловіки, і їх рідко призначаю ть на
керівні посади.
Р обітниці продовж ую ть свою роботу на
підприємствах, особливо в текстильній про
мисловості, і завдяки своїм ш видким пальцям
вони знаходять роботу й у багатьох інш их но
вих галузях промисловості. Досвідчений сек
ретар заробляє більше, ніж ш ахтар, і, без
сумнівно, більше, ніж сільськогосподарський
робітник. Проте за правилами гарного тону не
дозволялося до 1939 року зам іж ній ж інці хо
дити на роботу. Завданням ж інки середнього
класу, як і раніш е, залиш алося пильнувати
порядок вдома. Ходити на роботу могли тіль
ки друж ини робітників.
Watson J. Success in British history since
1914. Цит. за: На пути к пониманию
прошлого. - С. 72.
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Погляд дослідника
У 1936 р. соціаліст Леон Блю м як
прем’єр-міністр увів до складу уряду Народно
го фронту трьох жінок-міністрів, але вони не
мали права голосувати на засіданнях кабінету.

Жіноче питання у Франції, як і раніше, ре
гулювалося Кодексом Наполеона. До 1938 р.
для одержання паспорта ж інки повинні були
запитувати згоди чоловіка.
Collin J / The Cambridge illustrated history of France.
ТТит. за: На пути к пониманию прошлого. - С. 73.

4. Чи бачите ви різницю у характері застосування жіночої праці в
радянській Україні та США? У чому вона, на вашу думку, полягає?
Чим вона викликана?
5. Сформулюйте загальні тенденції зміни ролі жінок у суспільному
виробництві. Щ о нового в ролі жінок у суспільному виробництві з'яв
ляється в 1930-х рр. порівняно з 1920-ми? З чим це було пов'язано?
Яка у цьому процесі роль держави?
6. Чому зростання зайнятості жінок за межами власної родини у
С Ш А автор документа 115 називає «великим прогресом»? Як ви
особисто ставитесь до цього? Чи сприймалося таке зростання як
прогрес у Радянському Союзі?
7. Сформулюйте загальні тенденції зміни ролі жінок у суспільстві у
1 9 2 0 -1930-ті рр. Чим пояснюється різке зростання ролі жіночої
праці у суспільному виробництві?
8. Заповніть порівняльну таблицю, визначивши критерій порівняння.

Роль жінок у суспільстві у 1920-1930-ті рр.

Тенденції

Радянська
Україна

Спільні

Західні країни

9. Розгляньте візуальні джерела 118-131. Об'єднайтеся в групи та
підготуйте фотоекспозицію, розмістивши фото та плакати у певній
послідовності. Поясніть, які критерії ви для цієї послідовності обрали
Виберіть із попередніх текстових джерел слова чи речення, які мож
на використати як підписи чи заголовки до них.
10. Уявіть, що радянські та західні жінки обмінялися делегаціями.
Складіть перелік питань, які вони могли б поставити одна одній. За
пишіть уявне інтерв'ю, вказавши особу, що дає та бере інтерв'ю, ЇЇ
суспільне становище, сферу діяльності, вік тощо.

Ж інка на тракторі. Радянська Росія

Бригада П. Ангеліної на нараді передовиків виро
щування високих урожаїв зерна. Москва , 1935 р.
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Радянський плакат
1932 р .

Австрійські жінки за плугом. 1930-ті рр,

Колгоспниця-бригадир.
Картина Г.Г. Ряжського. 1932 р.

Безробітня німкеня, що шукає роботу.
Німеччина , початок 1930-х рр.

§ 38. Жінка тридцятих

Франціє Перкінс, міністр праці СІЛА.
1933-1945 рр.

Радянські льотчиці

Ж інка часів «Великої депресії».
Каліфорнія , 1936 р.

Жінка-токар. Сталінградський тракторний
завод. 1930-ті рр .

18

Мешканки харківського гуртожитку.
1935 р.

Реклама радянського фільму
«Дівчина з характером»

Демонстрація британських жінок спрямована
проти застосування розумових тестів для учнів

Реклама німецького фільму
з Марлен Дітріх у головній ролі

Розділ IV. Демократія
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§ 39. СОЦІАЛЬНІ АУТСАЙДЕРИ
Хроноло гіч на довідка
1925 - Постанова Раднаркому «Про використан
ня праці кримінально ув’язнених»
1929 - рік масового розкуркулення
1930 - в СРСР зачинена остання біржа праці
1930 - розпорядження Держплану СРСР про
включення праці ув’язнених до покажчиків пла
нової економіки
1934, листопад - утворення при Наркомі внут
рішніх справ Особливої наради, яка мала право в
адміністративному порядку відправляти «воро
гів народу» у заслання чи виправно-трудові табо
ри на строк до п’яти років.

132 [_ Офіційний документ
Стаття 127 Конституції Української РСР
1937 р. Громадянам СРСР забезпечується
недоторканість особи. Ніхто не може бути за
ареш тований інакш е, ніж як за ріш енням су
ду або із санкції прокурора...
М о во ю ан ек до т а
«Як ви живете?» - питали в 20-х рр.
«Як ви? Ж ивете?» - питали на початку 30-х.
«Як? Ви живете?» - наприкінці 30-х.
Оч им а художника

_________ Зі «словника епохи»_________
Перелік слів, які вживалися в офіційних та приват
них документах для означення тих чи інших
соціальних груп: вожді, керівники, передовики ви
робництва, колгоспники, робітники радгоспів, ак
тивісти, ударники, стахановці, знатні люди (ро
бітники, колгоспники), висуванці, радянська
інтелігенція, бюрократи, комсомольці, піонери, во
роги народу, ЧСИР (ЧСР) - «члены семей изменни
ков родины (репресированных)», ЗК («заключен
ный»), лишенці (до 1936 р.), спецпереселенці тощо.

т

«Біломорканал»*.
Полотно художника Петра Белова.

1. Ознайомтеся зі «словником епохи» та хронологічною довідкою на
початку параграфа. Які слова вам ще невідомі? Як їх можна пов'яза
ти з даними хронологічної довідки? Чи випадковим є поєднання у
словнику усіх цих слів? Згадайте свідчення Вєри Пірожкової про
«страшну рівність» з § 37 (джерело 107).
2. Розгляньте джерело 134. Як ви розумієте основну ідею твору
художника?

135 [. Погляд очевидця
З листів переселенців до М.І. Калініна
Вельмиш ановний Всеросійський старосто,
М ихайле Івановичу Калінін. Ми українці-переселенці живемо у Вологді. Ж и ття наше ду
же важ ке - ми живемо нарізно від своїх чо
ловіків. Н аш их чоловіків відділили від нас,
вони перебувають десь на лісових роботах, а
ми - ж ін ки , старі і малі діти - знемагали в
церквах.

Нас розмістили в кожну церкву до 2000 чол.,
де були улаш товані нари до 3-х поверхів, ди
хати не було чим і ми всі похворіли від такого
повітря і протягу, а діти до 14 років падали як
мухи і медичної допомоги не було для такої
кількості хворих.
За 1,5 місяця на вологодському цвинтарі по
ховали до 3000 дітей, а тепер нас переселили з
м. Вологди в бараки на ст. Харовська Півн.
залізниці. Якщ о в цих бараках прожити два
роки, то жоден з нас не залиш иться живим.

*
Біломоро-Балтійський канал - у Росії, поєднує Біле море з Онезьким озером і Балтійським морем;
довжина - 227 км. Збудований у 1932-1933 рр. в’язнями (переважно селянами, котрі не бажали йти в
колгоспи), кількадесят тисяч яких загинули.

для держави були неш кідливі, а працювали і
народ годували чим могли, а тепер самі гине
мо. Померло вже більш як 3000 людей.
Цит. за: Письма во вдасть. - М., 1989. С. 221-222.

136 1 М ов о ю цифр
Сталінська
каторга
819 г
106 г
21г сала
200 г
80 у рік

Царська
каторга
750 г
21 г
9 г олії
80 г

улітку

11 год.

11,5 год.

узимку

7 год.

11,5 год.

50 г металу

1500 кг руди

Соціальні норми

Покажчики

Добова норма

хліб житній
м’ясо
жири
каша

Вихідні дні
Тривалість
робочого дня
Норма продуктив
ності праці

137 [_ Газетне повідомлення______
Посилення рабської праці в СРСР
Лондон, 22 березня. Ризький кор. «Тайм
са» повідомляє:
...У 1932 р. за планом примусова праця по
винна дати в три рази більше, ніж торік, і в
10 разів більше, ніж у 1930 р.
Вже в 1931 р., зазначалося в офіційному
повідомленні, помітною стала тенденція більш
широкого організованого економічного вико
ристання праці осіб, засуджених радянськими
судами...
Наркомюст сподівається одержати в 1932 р.
від використання праці у в’язнених до 300
мільйонів карбованців.

138 |.

Подано за: «Нам зеки строить
и жить помогали» / / Сто
личные новости. - №7. 2 6 .0 2 -4 .0 3 .2 0 0 2 .

М ов о ю цифр
З довідки спецвідділу МВС СРСР про
кількість арештованих і засуджених
органами ВНК - ОДПУ - НКВС СРСР
у 1 9 2 1 -1 9 5 3 рр.

11 грудня 1953 р.
Усього засуджено:
1930-1936: 1 391 093
1937-1938: 1 344 923
В. о. начальника Першого спецвідділу МВС
СРСР, полковник Павлов
ДА РФ. - Ф. 9401. - Оп. 1. - Д. 4157. А. 201-205. Оригінал. Рукопис.

Последние новости. - Париж,
23 марта 1932 г.

3. Ознайомтеся із джерелами 131-136. Як ви розумієте вислів
«рабська праця» (документи 134-135)? Чи є він, на вашу думку,
доречним у контексті цього документа? Чому?
4. Зверніть увагу на роки, за якими подається статистика засуджених
(джерело 136). Прокоментуйте.
5. Ознайомтеся із джерелом 137. Які мотиви державного терору
вказує автор? Яку інформацію про економічні умови зростання кіль
кості репресованих наприкінці 1930-х рр. дають документи
133-137?

Розділ IV. Демократія

М ихайле Івановичу, врятуйте нас від такого
нещастя і від голодної смерті, на що й просимо
звернути увагу. Нас сюди вислали на загибель,
а я к і ми куркулі, якщ о мали по одній конячці,
по одній корові і по 8 овець. Ми бідняки. Ми

і диктатура. Тридцяті: людський вимір
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§ 39. Соціальні аутсайдери

Погляд дослідника
Про більшість «справ» не повідомляло
ся, хоча вони часто включали великі групи лю
дей, зібраних разом за професійною ознакою.
Багатьох людей взагалі не судили, довільний
характер арештів був потрібний для створення
атмосфери страху, що, після необхідності в ро
бочій силі, була другим головним мотивом для
терору проти безпартійних. Один зі службовців
ОГПУ визнав перед московським кореспонден
том «Манчестер Гардіан», що вони заарештову
ють невинних людей: «природно, інакш е ніхто
не буде боятися». «Якщо людей заарештовують
тільки за конкретні порушення, - сказав він, всі інші почуватимуть себе в безпеці і, таким
чином, будуть готові для зрадництва».
Джонсон П. Современность... - С. 318.

140

ІЛ

огляд очевидця

до «Меморіалу»
т. П єш ковій від Панасюк Віри Григорівни.
У 1930 р. у березні м(іся)ці заарештували мо
го батька й у липні заслали кудись в А рхан
гельську область, де й тепер перебуває. Його зас
лали за те, що він був попом... Ми, тобто його
діти, залиш илися нещасними. Нас шість чо
ловік, тобто я, Панасюк Віра 18 років, Марія
15 років, Зоя 13 років, Лід а 11 років, Микола
9 років і Юрій 7 років, і мати, сьома, 45 років.
Уже три роки, як нас заслали в Сибір, де й тепер
перебуваємо. Я закінчила семирічку в 14 років,
тобто в 1930 р. Я була першою ученицею по всіх
предметах, перебувала в піонерзагоні і в усіх
гуртках, про що можете запитати за адресою:

УРСР, п /в Полонне Бердичівського округу.
У країнська семирічна трудш кола. Тепер мій
стаж роботи 3 роки. Я почала працювати з 15
років, півтора року була чорноробом, а тепер
працюю рахівником у центральній конторі
радгоспу. Мене чомусь вважаю ть ворогом, цу
раються і кривдять мене. Мені дуже прикро, я
ніколи не мала і не маю ворожих думок р а
дянській країні. Я прошу відновити мене в
правах і дозволити мені вчитися. Даю слово
честі, що я кимось стану, я здібна.
Моя адреса: Захсибкрай, ст. Т яж ин Томсь
кої залізн., Тяж инський маслорадгосп № 204,
В.Г. Панасюк.
ДА РФ. - Ф. 8409. - On. 1. - Спр. 1144. - 239.
Цит. за: http://w w w . javascript:void(0);

Газетне повідомлення
Б ернард Шоу про СРСР
«СРСР, - заявив Шоу, - є найбільшим по
зитивним фактором. П ’яти річка буде безумов
но реалізована».
На запитання американського журналіста
про примусову працю Шоу відповів: «Розмова
про примусову працю - це дрібниці. У Р а
дянській Росії немає примусової праці. Приму
сова праця існує тільки в країнах Заходу,
де робітники віддають весь продукт своєї праці
в чуж і руки, тоді як у Радянській Росії робітни
ки особисто користуються цим продуктом.
Усе, що пишуть буржуазні газети про СРСР,
- неправда, неправда і ще раз неправда»...
«Сталін, - сказав Шоу, - дуже приємна лю 
дина і дійсно великий керівник робітничого
класу».

Лі}

Правда. - 2 августа 1931 г.

6. Уважно прочитайте документ 140. Як, на вашу думку, арешт батька
його автора позначився на долі його родини? Чи можна вважати реп
ресованих і членів їхніх родин окремою соціальною групою? Чому?
7. Чи викликають у вас довіру твердження Б. Ш оу щодо примусової
праці в СРСР (документ 141 )? Чому? Спробуйте пояснити, чому та
кий розумний представник європейської інтелектуальної еліти не
помітив (чи не захотів помітити?) негативної інформації про СРСР?
Якої інформації для повної відповіді вам не вистачає?
8. Поверніться до тексту Конституції та анекдоту епохи (джерела
132-133). Як ви можете прокоментувати ці історичні документи після
вивченого у параграфі?
9. Чи відповідає офіційна модель соціального устрою (за Консти
туцією УРСР 1937 р.) реальній структурі суспільства Радянської Ук
раїни у 1930-х рр.? Якщо - ні, - запропонуйте (після обговорення у
класі) власну модель (бажано у вигляді схеми). Будьте готові до за
хисту вашої моделі з посиланням на тексти відповідних документів.

Карикатура В. Пема
«Інтуристи в Радянському Союзі»
Ж урн ал іст и : - Ми зустріли пана в одних
калош ах на босу ногу.
Гід: - П ережиток старого! За царя усі ходи
ли босими, ж или у халупах та їли висівки. А
тепер кожен взутий, має чотири метри ж итло
вої площі у побудованих нами будинках, і всі
харчую ться сосисками з ікрою.
Подано за: Солоневич Т. Записки советской
переводчицы. - С. 3.
1. На чиє сприйняття був розрахований малюнок 142? Як зображе
ний гід? Як ви гадаєте, чому? Щ о вам видається кумеднішим - малю
нок чи підпис до нього? Чому? Якими засобами досягається комічний
ефект?
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Погляд очевидця
3 листа домогосподарки, дружини
помічника машиніста паровоза,
Сталіну

Сариголь, 12. VII. 31 р.
П ам ’ятаю, ж ила в Донбасі, м. Риково, чо
ловік ходив на завод працювати, харчувались
сухою таранею чи воблою і хлібом. Д ивували
ся, куди дівається наш а риба, домаш ня птиця,
худоба тощо. А що їли конторники й інш і
службовці - вони і тарань не завж ди одержу
вали, недарма робітники їх ж артома називали
позбавленцями. Трохи харчування поліпш и
лося, зрідка почали давати робітникам м ’ясо і
свіж у рибу, але були й такі службовці, я к ,
наприклад, секретар райкому, агітпроп і чле
ни РКК й ін ., вони щодня вершкове масло,
свіжину, компотик, рис одержували, пш енич
не борошно, а про маргарин і говорити нічого.
Усе це вони одерж ували із закритого роз

подільника. Робітник продовжував їсти тара
ню і зрідка одержував солонину не першої
свіжості, напевно, залиш илася від ш кідників.
А в Криму робітники транспорту і цього не
бачать. І що ж на місяць робітнику дають в
пайок: 1,5 кіло крупи, 1 кіло м ’яса, 1 кіло цук
ру, 1 коробку консервів і мабуть усе. Я тебе за
питую, тов. Сталін, чи достатнє харчування
має робітник для відновлення робочої сили?
Ні, тов. Сталін, далеко не достатнє. Правда, на
базарі можна прикупляти молоко, але, зваж а
ючи на нашу платню, ми не завжди можемо
собі це дозволити, хоча в середньому чоловік
заробляє 120 крб. на місяць, проте потрібно
заплатити прибутковий податок, позику, ко
оперативний пай, приміські, членські внески,
газета й інш і культурні потреби, залиш ається
від платні 80 крб. Якби купувати все в коопе
рації, то платні вистачало б, але кооперація
постачає дуже погано, а на базар підеш - одне
кіло картоплі 2 крб. 50 к., 1 літр молока 1 крб.,
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вершкове масло - один фунт 9 крб. тощо. Отже,
цієї платні вистачає тільки на півмісяця, а ще
заплати за квартиру, паливо, світло, і я в тебе
запитую, чи може робітник прожити? Ні, не
може, а ти говориш у своїй промові, що ми за

кордон хліба тепер відправляєм о стільки ,
скільки ніколи не відправляли.
З товариським привітом Євгенія Грунич.
Цит. за: http://svoboda.org/programs/hd/
2002Zhd.072602.asp

2. Уважно вивчіть документ 143. Розбийте його на смислові блоки.
Визначте головну думку кожного уривка. Чим, на вашу думку, викли
кана підвищена емоційність його свідчень? Щ о найбільше обурює
домогосподарку? Про що вона розповідає з іронією? Чому? Чому
автор листа майже не використовує слово «придбати»? З контексту
спробуйте визначити, що таке розподільник, чому він «закритий»,
хто користувався його послугами?
3. Спробуйте визначити, з чого складався раціон робітничої родини та
інших верств населення, згаданих у документі. Спробуйте також склас
ти бюджет такої родини, користуючись наведеними документами.
4. Чи відповідає інформація про різні норми постачання по картках,
наведена у документі 143, висновкам попереднього розділу щодо
особливостей соціальної структури українського суспільства?

144 |. Погляд дослідника
К арткова система в СРСР
у 1 9 2 8 -193 5 рр.
...У се працю ю че м іське населення було
розділене на групи за класово-виробничою оз
накою. До першої групи постачання входили
робітники, що, у свою чергу, поділялися на
індустріальних та інш их. До індустріальних,
крім робітників фабрично-заводських підпри
ємств, а також робітників транспорту і зв ’я з 
ку, було віднесено: інженерно-технічний пер
сонал на виробництві, комполітсклад Черво
ної А рмії і Флоту, військ ОГПУ, стройовий
склад м іл іц ії, оперативних п р ац івн и ків
УГРО, учнів і викладачів ш кіл Ф ЗУ . До інш их
робітників, крім незайнятих у промисловому
виробництві, відносилися кустарі, учні і ви к
ладачі індустріальних вузів і технікумів. Д ру
гу соціальну групу постачання становили

9

службовці, а також члени родин робітників та
службовців, особи вільних професій. Третю
групу - діти до 14 років. У 1931 р. з ’явилися
перші постанови про постачання інтелігенції,
зокрема лікарів і вчителів. Вони встановлюва
ли, що постачання цих груп населення повин
не залеж ати від того, де вони проживаю ть і
хто користується їхнім и послугами. У містах
л ік ар і і вчителі маю ть одерж увати норми
індустріальних робітників того списку, до
якого відносилося це місто.
Централізоване карткове постачання не по
ширювалося на осіб, позбавлених виборчих прав
і на незайнятих «суспільно корисною працею».
Отже, гострий товарний голод привів до скла
дання глибоко диференційованої ієрархічної
системи постачання міського населення.
Осокина Е. Иерархия потребления. О жиз
ни людей в условиях сталинского снабже
ния. 1928-1935 гг. - М., 1993. - С. 42.

5. Щ о таке товарний голод (за джерелом 144) ? Чим він був викли
каний? Спробуйте пояснити, що таке карткова система. За якими
ознаками населення розподілялося на групи постачання?

145 [_ Погляд дослідника
Незважаю чи на великий приріст міського
населення в СРСР у 1930-ті роки, будівництво
ж итла залиш алося майж е в такому недбалому
стані, як і виробництво споживчих товарів.

...Лю ди ж или в комунальних квартирах, де
одна сім ’я, я к правило, займала одну кімнату,
у гуртож итках та бараках. Лиш е мала група,
я к а користувалася привілеями, мала окремі
квартири.
ц ит. за: Фицпатрик Ш. Повседневный
сталинизм... - С. 58.

Погляд очевидця
Опис комунальної квартири

Водопроводу в кім наті не було, простирад
лами або фіранками відгороджувались кутки,
де спало й сиділо два-три покоління; продукти
взим ку вивіш ували в м іш ках за вікно. Загаль
ними були раковини, туалети, ванни і кухон
не приладдя...
Цит. за: Фицпатрик Ш. Повседневный
сталинизм... - С. 60.

Комунальна кухня
6. Ознайомтеся із джерелами 145-147. Які типи житла згадуються в
джерелах? Чим вони відрізнялися один від одного? Як ви розумієте,
що таке комунальна квартира?
7. З чим автор джерела 145 пов'язує переважання саме таких типів
житла? Якої інформації ще бракує?

148

Погляд очевидця

Ранок. Сірий осінній донбасівський
ранок. Н авкруги степ, бруд і зневіра. Навіть
ряди нових, побудованих уже при радянській
владі, ш ахтарських будиночків, не можуть
згладити враж ення злиденності й убогості. Ці
будиночки, «котеджі», як їх гордо називають
більш овики, побудовані без усякої любові і
комфорту. Ми зайш ли в один такий будино
чок. У кож ній з його трьох кімнат прож ивали
робітничі родини. Сплять, мабуть, покотом на
підлозі, тому що н іяки х ліж ок ми не поміти
ли. У куті, замість ікони, - портрети вождів.
А на підлозі, біля стіни - калю ж а. Містер
Вольтон, найпричепливіш ий і найдопитливіш ий з делегатів (делегація англійських ш ах
тарів) попросив мене перекласти для нього
к іл ька запитань до ш ахтаря, що стояв поруч.
- Скільки у вас дітей?
- Троє.
- Скільки ви одержуєте на тиждень?
- Я к коли, залежно від вироблення, від 25
до 40 карбованців.
- А що це за калю ж а у вас на підлозі?
- Дах протікає. Ми вже просили керівницт
во копальні відремонтувати, але й далі так ж и 
вемо. Навесні майже всю кімнату заливає. То
варишу, може, ви замовите слівце там перед
начальством, а то от у дружини ревматизм, усі
ноги розпухли. Ш ахтар виріш ив, що це до ньо
го прийш ли якісь поважні гості. Ще б пак, хіба

можна було в цих добре одягнених, високих
панах запідозрити свого ж брата робітника.
- Ну, а ви задоволені своїм ж иттям ?
Це наївне запитання, на ж аль, так і зали
ш илося без відповіді.
Цит. за: Фицпатрик Ш. Повседневный
сталинизм... - С. 70.

Нова квартира передового радянського
робітника, який до цього мешкав у кімнаті
12 кв. м з сім’єю у 8 осіб
150 |_ Погляд очевидця
У 1934 р. столицю України перенесли з Х ар
кова в Київ. П ереїж джали всі республіканські
установи і з ними «Заготзерно»... де начальни
ком планового відділу працював батько.
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Так ми опинилися в К иєві... Влітку після
переїзду ми ж и л и в П ущ і-Водиці. Смутно
пам ’ятаю дерев’яну дачу, зелену ділянку нав
коло, ліс, ставок.
Н априкінці літа переїхали до міста, у вели
ку комунальну квартиру. Це було тимчасове
житло, тому що «Заготзерно» будувало для
співробітників спеціальний будинок.
У новий будинок ми переїхали, мабуть, у
35-му році. Переїхали всі, хто ж ив на Великій
Ж итомирській. Ми опинилися в першому па
радному на четвертому поверсі... у гарній
трикімнатній квартирі в новому будинку по
Лисенко, за Оперним театром... Ліфта не було,
але квартири виявилися гарними. У дворі бу
ла розташ ована н евелика одноповерхова
будівля, у якій знаходилися: їдальня з домаш 
німи обідами, піонерський форпост, пральня
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тощо - елементи соціалістичного побуту. Про
те все це «відцвіло, не встигнувши розцвісти».
П роклятий Богом 37 рік розділяє ж иття на
шої родини на дві частини: до і після 37 року...
Я залиш илася з бабусею. Тепер ми ж или в
одній (бабусиній) кім наті. В інш і дві поселили
по родині, квартира стала комунальною , а
ж иття - страшне.
Протягом 37-го і 38-го рр. наш будинок бук
вально спорожнів. Думаю, заарештували біль
ше половини чоловіків, а також деяких жінок дружин «ворогів народу». Родину управите
л я ... викинули просто на вулицю . Я чула
(і чую дотепер) відчайдуш ний крик його дру
ж ини, я к а залиш илася з двома дітьми без даху
над головою...
Горовая Е. История нашей семьи.
http://www.judaica.kiev.ua/Eg7_p255.htm

8. Прочитайте джерело 148. Як ви розумієте, що означає слово «ко
тедж»? Чому воно в тексті взято в лапки? Щ о саме створює враження
«злиденності і убогості»?
9. Роздивіться джерело 149 та проаналізуйте підпис до нього. Хто з
робітників міг отримати таку квартиру? Чому?
10. До якої соціальної верстви належала сім'я власника квартири з
фото 149? Порівняйте житлові умови цієї сім'ї перед 1937 р. з житло
вими умовами, описаними у джерелах 145-148. Як впливала зміна
соціального статусу на зміну житлових умов? З якою метою, яким чи
ном радянська держава використовувала житлову проблему?
11. Яку історію сім'ї дівчинки (джерело 150) ви можете прочитати між
рядками? Відтворіть її.

Роздача супу безробітним німцям.
1930-ті рр.

Роздача безкоштовного супу у громадській
їдальні. США, 1930-ті рр.
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Газетне повідомлення__________
Голодні матері у відчаї кидають своїх
дітей

Варшава, 17 червня (ТАРС). 16 червня в Бо
риславі (Зах. Україна) біля 100 безробітних
ж інок з дітьми на руках прийш ли до будинку
місцевого самоврядування. Матері залиш или
біля будинку своїх дітей і почали йти, заявив
ши, що вони не мають кош тів для харчування
вмираючих з голоду малюків.
На ж інок напала поліція, примусивши їх
забрати із собою дітей. Проведено численні
арешти.

Офіційний документ
.............................................
Зі звіту спеціальної комісії по
вивченню споживання харчових
відходів, Чикаго, США
Н енаж ерливі чоловіки часто проникали на
вантаж івки ще до того, як з них викидали хар
чові відходи... і розтаскували все кращ е, не
даючи ж інкам пош укати щ астя.

156 к

Цит. за: Энциклопедия для детей. История XX
века. Зарубежные страны. - М., 2002. - С. 131.
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Люди порпаються у смітнику.
Німеччина , 1930-ті рр.

Типове помешкання родини шотландського
робітника. Нью Ленарк.
Фото з приватної колекції Данкана Томса.
Ш отландія , 1930-ті рр.
Виселення боржників з будинку.
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За оцінкою, даною в той період, до 34 млн
чоловіків, ж інок і дітей взагалі не мали до
ходів - 28 відсотків населення.
У Нью-Йорку 1932 року більш я к 300 000
дітей не мали можливості вчитися, бо не було
кош тів, а серед тих, я к і ходили до ш коли, за
даним и м іністерства охорони здоров’я, 20
відсотків недоїдали.

США, 1930-ті рр.
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Джонсон П. Современность... - С. 286.
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12. Чи можна довіряти інформації, наведеній у радянській пресі
(джерело 153)? Чи дійсно таким жахливим було становище трудящих
на Заході?
13. Яке складається враження про становище робітників у західних
країнах після аналізу документів 151-157?
14. Як ви вважаєте, чи доцільним було б введення і там карткової
системи за таких економічних умов? А як ще держава могла вирішу
вати проблему бідності?
15. Розгляньте фото 155, 157-158. Які проблеми тут відображені?
Чим відрізнялося житлове питання в західних країнах та в Радянсько
му Союзі (власність, побутові умови тощо)?

159 [_ Погляд дослідника_____________
Ц ікаво, як змінювалося ставлення ам ери
кан ців до того, що відбувалося: у 1930 р.
однією з найпопулярніш их пісень була «Щ ас
ливі дні повернуться» \ Happy Days A re Here
A gain, у 1931 p. - «Я одержав п ’ять доларів!»
\ I ’ve Got Five D ollars, а в 1932 p. - «Брате, по
дай мені цент» \ B rother, Can You Spare а
Dime. Результатом стало зак р и ття підпри
ємств, безробіття, я к наслідок - бунти, само
губства, голодні смерті, бродяжництво, роз

квіт злочинності тощо. У 1932 р. третина ам е
ри к ан ц ів перебувала за межею бідності.
У 1932 р. в СІЛА було 12 млн безробітних.
Громадська думка США ш видко назвала
трьох «Б», відповідальних зате, що відбулося, Б анкірів, Брокерів, Бізнесменів. Однак ф а
х ів ц і, навчені гірким досвідом, знайш ли
більш фундаментальні причини Великої деп
ресії. До початку кризи один відсоток ам ери
канців мали надвисокі доходи, 42 відсотки наднизькі.
http://www.washprofile.org/NEW%20ISSU
Е/р2.Мш1

16. Поясніть, чому змінювалися назви американських пісень (джерело
159). Як ви думаєте, про що вони були? Який зв'язок між назвою пісні
та роком її появи? Чи можна застосувати оцінку про винуватців
бідності у С Ш А до радянської дійсності? Чому? Прокоментуйте.

160 І. Погляд очевидця
Зі спогадів про повсякденний одяг
у довоєнні часи
Більш ість дівчат ходила у сатинових х ал а
тах, а під халатом було ситцеве чи фланелеве
плаття. Мама нам ш ила сатинові халати з
білим комірцем. Із взуття - такі були гумові
туфлі з голубою облямівкою і на ґудзичок
застібалися. Ці туфлі можна було мити, потім
зубним порошком їх змащ ували, так що вони
були білі завж ди. А взимку носили боти на
ґудзичках і в них можна було туфлі вставля
ти. Не було особливого одягу, так що все було
дуже просто. Моя приятелька Зоя - кравчиня,
і вона завж ди була в різних блузках, я к і ш ила
зі ш маточків, що залиш алися. Дуже скром
ний був одяг.
Цит. за: http://svoboda.org/programs/
ТБ/2000/ТБ. 020200.авр

Погляд очевидця
Враження французького письменника
А. Жида про візит до СРСР
...Улітку майже всі ходять у білому. Всі один
на одного схож і... В одязі виняткова одно
манітність. Безперечно, те саме виявилося б у
думках, якби це можна було побачити. Кожний
зустрічний, здається, задоволений життям (так
довго в усьому терпіли нужду, що тепер задово
лені тим, що є). Коли сусід має не більше, то лю
дина задоволена тим, що вона має... Я обійшов
магазин уздовж і впоперек і від верху до низу.
Товари, за винятком деяких, зовсім непридатні.
Можна навіть подумати, що тканини, речі тощо
спеціально виготовляються по можливості не
привабливими, щоб їх можна було купити тільки
в разі крайньої нужди... усе виглядає жахливо.
Жид А. Возвращение из СССР. Цит. за: Исто
рия Отечества в документах 1917-1993 гг. Ч. 2.
1921-1939. - М.:ИЛБИ, 1994. - С. 126-127.

Погляд дослідника

Модними були дуже прості речі, тобто
проста демократична мода. Але демократизм
з ’являвся не тому, що це був стиль ж иття, а то
му, що це було злиденне існування. Ж інки зви
чайно ходили в саржевих спідницях, хоча дуже
мріяли про крепдешинове плаття, ш кіряне на
туральне взуття, а влітку ходили в парусино
вих туфлях, у парусинових черевиках, як і,
наскільки я знаю, чистилися зубним порош
ком. І навіть на танцмайданчиках залиш алися
сліди від нього. Це завжди було дуже видно.
Лебина Н. Повседневная жизнь советского
города. Цит. за: http://svoboda.org/pro£гат8/ТВ/2000/ТВ. 020200.аврО.
Погляд очевидця
Враження французького письменника
Л.-Ф. Селіна про відвідування СРСР
...Злиденні крам н иці... Чим вони торгу
ють? Купою мотлоху, настільки огидного, що
неможливо собі уявити, що його можна було б
продати ще де-небудь, крім Росії. Якийсь ж ах 
ливий склад вторсировини. Н ікому більше не
потрібний мотлох зі старих галантерейних

сільських крамниць. Усе це можна було знай
ти у Ф ранції в 1910 році. Я пам ’ятаю. Тоді це
було «останнім криком »... Коли я називаю р а
дянські товари «нікчемним мотлохом», то я
нічого не перебільшую ... Справді, потрібно бу
ти генієм, щоб зуміти тут одягнутися. їх н я
тканина - це справжнє клоччя, навіть нитки
не трим аю ться... І за це треба платити! Слід
визнати, що ком унізм - це найбільш без
ж ал існ а, д и яво л ьська форма експ л у атац ії
простого народу!.. Я говорю диявольська, то
му що в них, на відміну від інш их, є ще їх супернаволочні ідеї. Вони постійно морять свій
народ, свій «панівний клас» усією цією ж ах 
ливою убогістю і роблять це обмірковано і
цинічно. Тут усе продумано. Вони прекрасно
розуміють, що роблять! Змусити людей не ду
мати, голодувати, вони готові знищ ити, стер
ти з лиця землі свій «улюблений» народ!..
Знущ атися з нього! Не залиш ити на його тілі
жодного живого місця! Напоїти його тугою
так, щоб він захлинувся нею!.. Переламати йо
му всі кістки, до рук прибрати і перетворити
на ганчірку, об яку може витирати ноги к о ж 
ний, хто захоче.
Цит. за: http://svoboda.org/programs/
ТБ/2000/ТБ.020200.авр

17. Зверніть увагу на авторство документів 160-163. Щ о вражає
іноземних спостерігачів у зовнішньому вигляді радянських людей?
Чим вони це пояснюють? Які почуття викликають описи 160-163? Чи
повністю ви довіряєте цим свідченням? Чому?
Як ви думаєте, чому так багато було білого кольору в одязі, адже він
дуже непрактичний?

164 ІІ Погляд дослідника
164
Після ряду років хаосу ж иття країни
зовні, здавалося б, починало набувати ознак
стабільності. З 1 січня 1935 р. скасовувалися
продовольчі картки. Гроші і можливість більше
заробляти ставали вагомим стимулом для підви
щення продуктивності праці і поліпшення ма
теріального становища людей. Ж иття в країні
потроху ліпшало... Ж иття показало, що надзви
чайне перенапруження першої п ’ятирічки і
зв’язаний з ним відомий аскетизм періоду карт
кової системи, не можуть продовжуватися не
скінченно. Треба було «випустити пару» і одно
часно продемонструвати турботу про людей, що
стала поліпш уватись. У 1934-1936 рр. у
торгівлю і побутове обслуговування несподівано
впроваджують нові форми, дуже далекі від звич

них уявлень про потреби людини-колективіста,
зневаги до делікатесів і комфорту. Розширюва
лася мережа готелів, кафе і ресторанів, перука
рень, майстерень індивідуального пошиття одя
гу і взуття. Кондитерські фабрики країни істот
но збільшують обсяги виробництва, у тому числі
шоколаду, цукерок, печива. Починається пере
можний хід «радянського шампанського», що
довго дивував увесь світ дешевизною і загально
доступністю. Приймаються рішення про реор
ганізацію меблевих фабрик, про будівництво під
Москвою заводу грамплатівок. Робляться спро
би освоїти нові форми обслуговування, яких
раніше не було, - виставки, демонстрації, дос
тавка товарів додому.
Соколов А.К. Курс советской истории.
1917-1940: Учеб. пособие для вузов. - М.:
Вьісш. шк., 1999. - С. 64.
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Ліворуч радянська
реклама 1930-х рр.: у ма
газинах «Союзхутроторг»
є великий вибір білячих
манто.
Праворуч радянська
реклама 1930-х рр.:
БУЗОК - одеколон і пар
фуми сильного запаху...
Газетне повідомлення________
З американської газети «Балтимор
Сан» від 18 листопада 1937 р.
Червона Росія стає рожевою. В елітних ко
лах знову ввійшли до вжитку предмети розкоші
на зразок шовкових панчіх, які тривалий час
вважалися «буржуазними». Модним став теніс,

168

|_

шалений успіх мав джаз і фокстрот. Партійний
максимум на оклади відмінили. Настало «жит
тя у рожевому кольорі» по-радянськи.
Утім, деяким воно здавалося збурж уазу
ванням.
Цит. за: Хлевнюк О.В. 1937-й:
Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992. - С. 39.

18. На кого розрахована реклама 165-166? Який товар був масо
вішим? Чому ви так думаєте? Як співвідноситься ця реклама із дже
релами 160-163?
19. Чим, на ваш погляд, пояснюються суттєві зміни в підходах уряду
до задоволення потреб громадян (джерело 164)? Розташуйте ці при
чини в порядку значимості. Як ви гадаєте, хто (які соціальні групи)
могли реально скористатись товарами і послугами, що з'явились у
другій половині 1930-х рр.?
20. Як ви розумієте слова автора джерела 167 про те, що настало
«життя в рожевому кольорі» по-радянськи? Чому декому воно вва
жалося збуржуазуванням? Чи можна казати про наявність моди
в СРСР? Чому? Яку різницю в понятті моди можна побачити в СРСР
і на Заході?
21. Які висновки про характер суспільства можна зробити на
підставі наведених документів?

Погляд очевидця
Зі спогадів Семена Колчинського

Студентські роки назавж ди залиш илися
світлим періодом мого ж иття, хоч ж илося в
гуртож итку на студентські доходи й не дуже
розкіш но. Проте ми не втрачали надію, трену-

ючись до самозабуття й беручи участь у зм а
ганнях і показових виступах. У 40-му році я
брав участь у театралізованому виступі «Якщо
завтра війна». Постановником цього дійства
був нині знаменитий балетмейстер Ігор Мойсеєв. Він побудував триповерхову піраміду зі
спортсменів, закриту до певного часу полотни-
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Плакат А. Дейнеки з пропагандою фізкультури
і спорту. СРСР, 1930-ті рр.
Погляд очевидця
Зі спогадів Є. Галицької

У кімнаті відпочинку

Н іколи не забуду, коли 1937 р. з ’явився
фільм «Веселі хлоп’ята» і мама дала нам якісь
гроші, ми втрьох піш ли, і ми всі ці гроші в
кінотеатрі «Жовтень» потратили на квитки.
Так що квитки були дорогими. Тоді фільми
випускалися дуже рідко і в усіх кінотеатрах
ішов один і той самий фільм.
Цит. за: http://svoboda.org/programs/
ТБ/2000/ТБ.020200.авр
Погляд дослідника

У гуртожитку

Цілком зрозуміло, що відвідування те
атрів було елітарним видовищем. Хоча дуже
багато людей, я к і ж или в 30-ті роки, говорять
про те, що вони часто ходили в театри. Щоб
відвідувати театри, організовували культпо
ходи. Але все-таки театр - це було м аркіру
вання себе я к людини, що належ ала до еліти.
Зокрема, академічні театри.
Кіно - найпопулярніш ий вид розваги, дуже
популярний, це вже норма міського ж иття,
норма міської культури. Візити в гості були
дуже пош иреними й популярними, завж ди
супроводжувалися застіллям і, природно, спо
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ною. На піраміді, як на п ’єдесталах, стояли
представники різних видів спорту - списометальник, борець, фехтувальник, ш тангіст...
Усі тримали величезний плакат «Якщо завтра
війна». Потім покривало падало, і на п ’єдеста
лах з ’являлися танкіст, парашутист-десантник, льотчик, моряк. У цей час повз піраміду
пронеслися мотоциклісти, а наш а група з 9 чо
ловік під керівництвом начальника кафедри
боротьби демонструє рукопаш ний бій. Мене
зокрема мій напарник кидає через голову. І
все це поруч з мавзолеєм, на якому стоять
вожді на чолі зі Сталіним. Звичайно, я не міг
їх добре роздивитись, але поруч був.
Цит. за: http://www.judaica.kiev.ua
/Eg7_p255.htm
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ж иванням спиртних напоїв, що, взагалі-то,
норма ж иття.
Крім того, припустимо, читання художньої
літератури - у побуті... це, звичайно, було.
Інш а справа, чим була насичена ця форма
дозвілля і я к і кн и ж ки читали. Про це дійсно
можна сперечатися і можна говорити про ідео
логізацію цієї форми культури. Проте в цілому,
я б сказала, що форми дозвілля були тради
ційними міськими, от їхній зміст, звичайно, у
30-ті роки відрізнявся від того, що, припустимо,
ми бачимо тепер.
Цит. за: http://svoboda.org/
р го£гат8/Т В /2000/ ТБ.020200.авр

174 |_ Погляд дослідника
Новим впроваджувачем культури в маси бу
ло звукове кіно, і друга половина 30-х років ста
ла великою епохою для радянської музичної ко
медії. Веселі, динамічні розважальні фільми із
запальною музикою в джазовій обробці... завою
вали ш алену популярність. Існували навіть
амбіційні плани (так і не реалізовані) побудува
ти на півдні «радянський Голівуд». Танці теж
були в моді як серед еліти, так серед мас. У міс
тах як гриби виростали танцювальні ш коли...
...Стрімко зросла популярність футболу як
видовищного виду спорту... В області ам а
торського спорту більш е всього славилися
стрибки з парашутом і гімнастика. З параш у
том стрибали скрізь... параш утні виш ки стоя
ли в парках культури і відпочинку... Гімнас

тика, названа фізичною культурою , також
привертала увагу через захоплення масовими
дем онстраціями.
«Парки культури і відпочинку», що від
крилися в багатьох містах Радянського Сою
зу, призначалися для того, щоб запропонува
ти масам нові форми культурного дозвілля. У
парках каталися на конях, були атракціони,
танцм айданчики, павільйони, кіоски. Зр аз
ком був П арк культури ім. Горького в Москві,
який спроектувала і котрим керувала ам ери
кан ка Бетті Глен.
«Безперечно, вони «насолоджуються суму
ючи», - помітила одна відвідувачка П арку к у 
льтури з Австралії. - Серед багатьох тисяч лю
дей, що там перебували, нам рідко зустрічали
ся усміхнені, хоча передбачалося, що вони
розваж аю ться».
Фицпатрик ПІ. Повседневный
сталинизм... - С. 115-117.

М ов о ю реклами

Плакат Бєльського А.П. до фільму «Чапаев»

22. Згрупуйте джерела 168-1 75: візуальне джерело, уривок зі спо
гадів, погляд дослідника. Чи завжди вони відповідають одне одному?
23. Чи підтверджуються наведеними джерелами спостереження ко
респондента американської газети (джерело 177)?
24. Чому, на ваш погляд, така увага приділяється фізичній культурі?
Чим пояснити популярність парашутного спорту?
25. Назвіть форми дозвілля радянських городян (169-174). Як ви ду
маєте, в європейських країнах відпочинок чи дозвілля були такими
самими чи відрізнялися? Чим ви це можете пояснити?
26. В. Ленін писав: «З усіх мистецтв найважливішим мистецтвом для
нас є кіно». Поясніть, чому. Знайдіть у документах підтвердження цієї
тези. Запитайте батьків або їхніх батьків про те, чи бачили вони фільм
«Чапаєв»? Скільки разів? Чи був він популярним? Завдяки чому?

199

§ 40. Повсякденне життя міста_________________________

&
'§
§
>5!
О

2
»=?
‘н
Я
§
сЗ
Он
сЗ

ик
Фото з приватного архіву
київської родини
Трощенків «Святкування
Нового року»
27. Щ о зображено? З якими почуттями пов'язане у вас це свято?

Погляд дослідника
«С Н овым Годом, Советский Союз!»
У цей день 1936 р. газета «Правда» надру
кувала історичний заклик першого секретаря
Київського обкому партії П .П . Постиш ева:
«Давайте організуємо до Нового року гарну
ялинку!..» Йшлося про необхідність влаш ту
вати «радянській дітворі колективні червоні
новорічні ялинки». Проте дорослі швидко під
хопили ініціативу. Уже перший радянський
Новий рік «ознаменувався ш ироким святко
вим рухом».
Наприклад, Київська кондитерська фабрика
підготувала в подарунок дітям пряникові літа
ки з зірками, мармеладні танки і цукерки з
портретами видатних партійно-урядових діячів
на фантиках. Серед костюмованих героїв особ
ливо виділялися хоробрі «республіканці Іспа
нії» і комічні маски фашистів. А на одній кол
госпній ялинці Київщини дітей одягли в костю
ми, що зображували соціалістичні зобов’язання
на майбутній рік.
Всю новорічну ніч місто ж ило так само, я к
удень. Були відкриті магазини, кафе і ресто
рани. Звідусіль лунала м узика, крізь яскраво
освітлені вікна будинків було видно хороводи
дітей і танцюючі пари...
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У театрі опери і балету Новий рік зустріча 5
‘сї
ли 2000 чоловік. У ресторані «Метрополь» гу со
О
л ял и харківські ком сомольці-стахановці, у Оресторані «Палас» - стахановці заводу «Біль
ш овик», у клубі «Медсандопомога» веселило
ся 300 медпрацівників, у заводських клубах
гриміли бали, а на ковзанці стадіону «Дина
мо» була встановлена яли нка, де кож ний ба
жаю чий міг здати нормативи ГПО.
О
6 годині вечора 31 грудня розпочиналася
новорічна радіопередача. Зміст її був серйоз
ним - звіт партійного керівництва про блис
ку ч і підсум ки чергового року сталін ської
п ’я ти р іч к и , рапорти стахан овців, ордено
носців, танкістів і пілотів, а на заверш ення рапорт «щасливих радянських дітей», транс
л яц ія новорічного вечора прикордонників та
уривки з нових звукових фільмів.
Наталья Кирьянова. - Сегодня. 2001. - 29 декабря.
178 І

Погляд учасника подій_________

Тут (у Києві, у комунальній квартирі) мені
виповнилося ш ість років. Подія відзначалася
пишно, за участю сусідів. У отвір, що з ’єдну
вав кім нати, повісили полотнище з вирізаною

§ 40. Повсякденне життя міста

круглою діркою, в яку просовували голову
виступаючі. Висіли плакати з цифрою 6, на
столі стояв торт теж з цифрою 6. Брали участь
не тільки діти, а й їхні мами, що намагалися
упорядкувати соціалістичний побут. Виступи
готувалися заздалегідь, проводилися репе
тиції. П ам ’ятаю вірші:
З а соцзмагання, за п'ятирічний план
М и виконаєм о завдан н я робіт ників і селян .
Чи такий:
Н аш і домни - величезні!
Потім вітали вірш ами і прозою, подарунка
ми. Я була щаслива.
Того ж 35-го року радянський і український
уряд дозволили встановлювати і прикрашати
ялинку до Нового року. Це подавалося як вели
ке досягнення і благодіяння для народу. Ж інки
нашого будинку, які не працювали, взялися за
справу. У квартирі Розенбергів встановили
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ялинку, готували новорічний концерт. Однак ін
сценівка не відбулася: діти не могли зрозуміти,
чого від них хочуть «режисери-постановники».
У Держплані, де працювала мама, на Новий рік
і інші свята влаштовували для дітей ранки з вис
тупами, подарунками, лотереєю і катанням на
машинах. На одному такому ранку я виграла в
лотерею два портрети - Леніна і Сталіна, у яснокоричневому обрамленні, під склом.
З нетерпінням чекала я вихідного дня, що
розпочинався завжди однаково: після сніданку
ми з батьком йшли гуляти. Це було щ астя... Під
час прогулянки ми заходили в книгарні, їли
смачні пиріжки, пили воду із сиропом. Гуляли
спочатку центром, потім у Царському саду над
Дніпром... Поверталися додому до обіду, мама й
бабуся вже чекали нас. І щоразу це було свято.
Цит. за:
http://www.judaica.kiev.ua/Eg7_p255.htm

28. Чим, на вашу думку, був викликаний заклик радянського
керівництва святкувати Новий рік (джерело 177)? З тексту виберіть
уривки, які могли б бути вміщені у сучасних газетах, а які лише в
1930-ті рр. Поясніть свій вибір.
29. Щ о вас вразило у формах святкування таких домашніх свят, як
день народження та Новий рік (джерело 178)? Як ви це розумієте?
30. Чи були, на вашу думку, щасливими люди, яким присвячені джере
ла 168-178? Прокоментуйте.
31. Ви ознайомилися з проблемами щоденного життя міста у 1930-ті рр.
Щ о спільного чи відмінного ви побачили у повсякденному житті місь
ких мешканців радянського та західного суспільств? Чи можна інфор
мацію про повсякденне життя міст вважати повною? Якої саме і про
що вам бракує? Щ о ще ви можете додати до цієї розповіді?
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М а й ж е без коментарів

32. Ці три фото не підписані свідомо. На них сценки, зняті в трьох
містах: французькому, американському (США) і радянському. Ви мо
жете з впевненістю сказати, де зроблені ці фото? Прокоментуйте
це, будь ласка. Які ви можете зробити висновки?

М ов о ю цифр
Реальні норми постачання села (на одну
особу) були істотно нижче міських. У середньо
му по СРСР у 1931-1933 рр. централізоване пос
тачання міста продуктами харчування (у рік на
одну особу) перевищувало постачання села (з
урахуванням цільових постачань): по борошну —
у 12-18 разів, крупі - 13-28, рибі - 10-14, цук
ру - 8-12, винно-горілчаних виробах - у 2,5 -3 ,
чаю - у 1,5 раза. М’ясо і тваринне масло розподі
ляли на село тільки за цільовим призначенням.
Постачання міського населення промисловими
товарами в 1931-1935 рр. (у середньому в рік на
1 чол.) перевищувало сільське: по швейних ви
робах - у 3 -6 разів, милу - 3-10, по шкіряному
взуттю - 2,5-5, вовняних тканинах - 1,2-8, по
трикотажу і тютюнових виробах - у 5-12 разів.
Тільки товарами переважно сільського попиту
(бавовняні тканини, хустки, махорка) постачан
ня села не поступалося міському. Дисбаланс пос
тачання міста і села в районах, де розташовува
лися індустріальні об’єкти, був ще значнішим.
Осокина Е. Иерархия потребления... - С. 4.

Мов о ю цифр
Щоб трохи поліпш ити становище, у
1933 р. селянам було дозволено мати невеликі
присадибні ділянки (не більше півгектара).
У 1938 р. на присадибних ділянках, котрі
займали тільки 3,9 % усіх посівних площ, ви
роблялося 45 % усієї с /г продукції... вони по
кривали селянським господарствам більш е
половини із зернових потреб, майж е цілком
забезпечували їх продуктами тваринництва й
овочами, давали від 70 до 85 % грошового до
ходу за рахунок продажу деяких «надлишків»
на колгоспному ринку. Ц і невеликі приса
дибні господарства давали понад 70 % м ’яса й
молока і близько 45 % вовни, виробленої в
країні.
Верт Н. История Советского государства.
1900 - 1991. - М.: Весь мир, 2001. С. 256-257.

1. Спробуйте скласти порівняльну діаграму постачання сільського та
міського населення за джерелом 180 та кругову діаграму за джере
лом 181. Прокоментуйте.
Наступний матеріал відібраний з книги Вільяма
Нолла «Трансформація громадянського суспіль
ства. Усна історія української селянської культури
1920-1930 років». Ця книга стала результатом ве
ликого проекту, побудованого на інтерв'юванні у
1993-1995 роках 438 селян з Центральної та
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свідчень очевидців

Чим плат или в колгоспі?
- Двадцять копійок на трудодень, а в трид
цяті ніяк не платили. Норму як виробиш, то
півтора трудодня запиш уть - за паличку, що
ти був на роботі. Як кончиться год, то сто грам
хліба і 20 копійок. Ц ілий день працюй, і ще ко
ли це буде 20 копійок. На облігацію підпиш еш 
ся і нема чим заплатити. А тоді, хочеш не хо
чеш, вночі ходили: підписуйся на облігацію.
- Що плат или вам?
- П латили? Ми тоді задаром робили - п а
личку писали. Кажуть: «Сидить баба на рядні

Східної України - живих свідків епохи. Іноземний
дослідник свою роботу присвятив пам'яті «бага
тьох українських селян, чиї родини були викоре
нені, чия культура була зруйнована і чиє життя бу
ло знищене в ім'я спроби «побудови соціалізму» на
селі».

та щ итає трудодні, нащ итала десять день, ко
ли вийшов трудодень». Ото ми так заробляли.
- П лат или щось у колгоспі?
- А, дурнодні, ще й ті не дуже писали - еко
номили.
А так не крали, а брали. Красти - це до ко
гось полізти, а в колгоспі - це не краж а. Він
же робе, то він узяв.
- К рали в колгоспі?
- Що ж робить?
- Н е було соромно красти?
- Не було стидно. Вдень же ми не брали, а
йдемо ввечері, щоб ніхто не бачив.
- Одне в одного крали?
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§ 41. Українське радянське село

- Н і!
- Крали?
- Крали, канєш но.
- А один у одного?
- Один у одного - ні, а в колгоспі крали.
- Ц е не вваж алось моральним злочином?
- Не, я к саморозуміющийся факт.
- А де ж люди брали грош і , щоб купит и
одяг , взут т я?
- А ото ж так: картопельку продасть та, мо
ж е, якесь тамечка порося або теля, якщ о є. То
так і ходили. І латкам и на латці.
- Д е ви брали грош і , щоб купит и одяг?
- То муку продавали, то зерно, то яічка, то
сяке-таке. А так, де ми могли взяти гроші?
- Д е брали гроші?
- ...своє полотно. Ж інкам на зиму робота прясти. Я попом’яв коноплі, всі люди прядуть,
а це полотно треба вибілить, аж тоді шить. Це
адський труд...
- П родавали ф рукт и й рибу?
- Ж или, в основному, із садків...
- Д е люди брали гроші на прожиття?
- Тоді полотняна була одежа, красили бузи
ною там сорочку, ш тани і ходять.
- З чого жили?
- Коровка була, та в базар ходили. Молока,
Боже сохрани, що самим з ’їсти, все на базар.
- Х одив ваш батько підробляти?
- Ходив по лю дях майструвати, ходили на
заробітки...
- Сім*я в одній хат і жила?
- В одній хаті. В нас хата була на дві поло
вини, посередині сіни, кладова і сіни, і в сінях
стеля була, одна хата вулочна, а одна городня,
бо до городу стояла, і вона чиста. У вулочній
піч стояла, і там їсти готували.
- Коли з ’явились дит ячі садки?
- Це ясла стали, як колгоспи стали, та ма
терів на роботу, а де ж дітей дівати? І стали ясла.
- Х т о ст арих бат ьків доглядав?
- Н айменш і сини та дочки. І батькове добро
іш ло їм, бо він доглядав.
- Я к а була роль жінки?
- Полоть, прясти і ткать, і дітей доглядать.
- З якого вік у діт ей привчали до роботи?
- У ш ість і п ’ять років свині пасли... Гулять
нема коли. Научилось ходить в три годи, то за
бабою тягнеться на город, а я к п ’ять, ш ість пошло, і пошло гуси пасти, качки пасти.
- В одній хат і жила сім ’я?
- В одній хаті і з однієї миски всі їл и ... Ч е
реп’яна миска, дерев’яні лож ки. Батько сідає,
як празник... Батько регулірує: «Ти бери пе

ред своїм краєм, тут не лізь». А лізеш - по
лобі, - такий порядок був, батька слухали,
понімали. Тоді так було, щоб я маленький був
і не послухав чужого дядька, то мене батько
битиме.
- З скількох років діт и в яслах були?
- Од году.
- Ж інки до самих пологів ходили на роботу?
- Ходили, не було декрету.
- У вас була велика сім ’я?
- Велика. Було чотирнадцять дітей у ма
тері. Ну вони померли тоді сильно, із віспи ба
гато, сім братів у одній могилі поклали з віспи.
- Зі скількох р о к ів починали працюват и в
колгоспі?
- Тоді робили в колгоспі і дорослі, і малі.
М алі пасли, ми вже такі, років п ’ятнадцять,
брали вже сапки та пололи всякі там. Гулять
ніхто не гуляв.
- Чи хрест или ви дітей в 30-х роках?
- Х рестила, аж у Х арків возила, наш у
(церкву) вже розібрали, так я у Х арків возила.
- Коли перест али хрест ит ь дітей?
- В селі ніхто не переставав, знаходили по
па аж в Могильові. Хто хтів, то находив попа і
хрестив свої діти.
- Коли побудували колгоспи, то на вулицях
перест али гулят ь?
- Да, ще й довгенько й при колгоспі гу л я
ли, а потім само по собі пройшло. Побудували
клуби, то большенство до клубу ходило. Німе
кіно було...
- П і д час колект ивізації не заборонили ве
чорниці?
- Ніхто нічого, самі покидали... то те рабить треба, то те треба рабить - на вечарниці
нєкада хадіть.
- Розкаж іт ь , де ви парубкували?
- На вулиці літом, вигін у нас, збираються
дівчата, хлопці, гуляють, співають. А зимою,
це я к вечорниці, збираються дівчата там, ш и
ють, виш иваю ть...
- Коли ви співали в гурт к у ( при к л у б і), чи
перевіряли реп ерт уар , що ви співали?
- П еревіряли обов’язково. Складають ре
пертуар, а без пробірки не можна було. Став
ляли більш українські вистави. Все перевіря
лось.
- Чи була у вас хат а-чит альня?
- Да. У тридцятому началось клуб, там уже
бібліотека. Стали ж уж е немоє кіно показівать.
- Часто були не розписані?
- Були, ж или я к вівці.

Погляд очевидця_______________
Свідчення Гончарова (Гончара) Р.Г.,
1922 р. н., жителя с. Понінка
Полонського р-ну на Хмельниччині

А пісеньки були які:
Тато - в созі, мама - в созі,
Діти плачуть на порозі,
А в колгоспі на воротях —серп і молот;
А у хаті - смерть і голод.
Тато - в созі, мама - в созі,
Діти плачуть по дорозі.
Нема хліба, нема сала Все совєцька власть забрала.

Людям дуже тяж ко було, я вам скаж у. Чим
харчувалися!? Там зілля, називалося куряча
лапка. Коріння біле таке, начебто куряча лапа.
Його рвали. Лободу, молоду лободу рвали, ва
рили. П екли маторж аники з лободи і з прося
ної лузги. Гірчак їли. Тут гірчак - то водяний
перець. А то ні, то таке бадилля грубе, як па
лець завтовш ки і високе, високе. Вершки зри
вали. На поле ходили - козелки збирали. То
подібне до часнику - листочки вузенькі, але то
не часник. Те рвали, їли, і пекли, і варили. Там
сіяли сою. То ходили і ш укали комірчин сої,
що понаносили ховраш ки. Тим і спасались...
В тридцяті роки наш колгосп бідний був.
Так хліб трохи давали на трудодень. От за те,
що виорали плугом з кіньми половину гекта
ра, то записували 1,6 трудодня...

Портрет темряви... - С. 251.

Портрет темряви... - С. 251-255.

Нолл В. Трансформація громадянського
суспільства. - К .,1999. - С. 196, 198-240.

183 І 3 ф о л ь к л о р у ______________________

2. На яких за жанром документах побудований цей параграф? Чи
випадково це? Чому у попередньому матеріалі про щоденне життя
міста стільки візуального матеріалу? Про що це свідчить?
3. Складіть текст параграфа «Життя українського радянського села
в 1930-ті рр.», використовуючи даний матеріал.

§ 42. УКРАЇНЦІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
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185 І Погляд дослідника
185

186 ІІ Погляд дослідника
186

У між воєнний період Рум унія була
відсталою з господарського погляду. Польща середньорозвинутою, а Чехо-Словаччина індустріально розвинутою країною. Однак у
складі всіх трьох держав українські землі зали
ш алися однаково відсталими й навіть еко
номічно занедбаними. 85 % промислових під
приємств Західної України були дрібними, з
кількістю працівників на кожному менш як два
десятки. Довоєнний обсяг промислового вироб
ництва відновився тільки наприкінці 20-х pp.
Велика депресія 1929-1933 pp. болюче вдарила
по промисловості. Не всі підприємства змогли
відновити докризовий обсяг виробництва навіть
наприкінці 30-х pp. Отже, за весь міжвоєнний
період росту виробництва не відбулося.

Українці були найчастіше селянами,
власниками дрібних господарств. У жодному
воєводстві населення православного чи грекокатолицького віровизнання не становило біль
шості серед меш канців міст. Як правило, це бу
ла третя за чисельністю група; тільки у
станіславівському воєводстві серед меш канців
міст греко-католики опинилися на другому
місці (33,8 %) після євреїв (34,8 % ), але перед
к атоликам и латинського обряду (29,4 % ).
Особливо разючими були відносини на Волині,
де серед мешканців міст і містечок євреї стано
вили 49,1 % , поляки 25,3 % , а українці залед
ве 23,5 % ... Водночас у волинському селі у к 
раїнці рішуче переважали (76,2 %). Найбіль
шим м іським скупченням українців був
Л ьвів... Але у Львові заледве 15,9 % меш 
канців подали греко-католицьке віровизнання.

Кульчицький С.В. Україна між двома
війнами. - С. 287.

Розділ IV. Демократія

- Б уло т а к , що розводились?
- Було.
- Н е вінчалися?
- Нє, так розписались. Тоді ми піш ли у
сєльсовєт із нею вдвох, записали нас і всьо,
більш нічого.
- Чи ви м али весілля?
- Було весілля.Чотири дні аж було (в 1937 р.).
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Відносно нечисленним був робітничий клас,
до якого можна зарахувати заледве неповних
13 % українців, передусім тих, як і здобували
засоби існування найманою працею на ріллі.
Т ота82Є\¥8кі «1. ИгеогрозроШа \vielu пагосіо \ у . - 8 . 79. (за даними перепису 1931 р.).

187 І Л огляд дослідника_____________
...Н а українських зем лях, я к і входи
ли до складу Речі Посполитої, національні
поділи поєднувалися з соціально-професійним
розш аруванням . У країн ський селянин мав

проти себе не тільки чуж у - польську - адм і
ністрацію, а й почував себе визискуваним і
покривдж еним польським власником ф іл ь
варку, єврейським лісопромисловцем, а ще
частіш е мав претензії до єврея - власника
крам ниці в селі або в сусідньому містечку,
я ки й мало платив за сільськогосподарську
продукцію, зате вимагав непропорційно висо
ку ціну за промислові товари; особливо не
вигідні для села зміни співвіднош ення цін
настали під час великої економічної кризи.
Тотавгедузкі J. ІІгесгрозроШза ^іеіи паго<1о\¥. - 8. 80.

Вулиця Академічна
(сучасний проспект Шев
ченка). Л ьвів , 1930-ті рр.
Фото з приватної колекції
Р. Семена
1. Розгляньте джерела 185-188. Як позначилася на Україні «Велика
депресія»? Чому саме так?
2. Розгляньте джерела 186-187. З чим була пов'язана ситуація, опи
сана в них?
3. Розгляньте джерело 188. Як воно співвідноситься з джерелами
185-186?
189 І

Погляд очевидця_______________

Протас Подорюк з П ідлуж а землі мав
приблизно стільки, що й Федюша, і сім’ю не
малу - чотирьох хлопців і три дівчини, зате ро
ботящу. Хлопці зачепилися за постійну роботу
при відбудові форту по 5 злотих в день, то сім ’я
ж ила не гірше, ніж добрі господарі. Тільки
треба було мати щ астя, щоб дістати таку робо
ту та ще й для чотирьох хлопців з хати. П рав
да, після лопати, кирки і молота при землі, бе
тоні й каменеві роботу ввечері в костях було
чути, але наш брат до такої роботи звичний.

67 процентів волинської землі належ ало
поміщ икам. Зачислялися до них землевласни
ки, що мали понад 50 гектарів. То були в ос
новному поляки, винятково траплялися наш і,
як М аркевичі та Страшевські. Ф ільварки три
малися найманою працею, але умови найму до
трагедій доводили. В 1935 році по Луччині й
північній Дубенщині покотилися страйки.
У Смордві на Дубенщині граф Ледуховський найняв селян з Бойкійм и садити дерева по
золотівці за день. Виплатив по 40 сотиків. Се
лян и застрайкували. Граф привіз страйколомів з Полісся, але люди їх не допустили до

праці. П риїхав Дубенський староста, поліція,
покликали на розмову делегатів. Ті згодилися
взяти по 80 сотиків, якщ о їх звільнять з ш ар
варку і надмірних податків, але на це не зго
дився староста. Коли наступного дня страйколомів знову не допустили до праці, поліція по
чала стріляти. Частина страйкарів і селян бу
ла озброєна, то вбито 9 поліцаїв. На допомогу
прибули улани з Кременця, Б укійм у і два
сусідні села зрівняно з землею.
Сивіцький М. Записки сірого волиняка. С .128-129.

Погляд очевидця

_____________

Сьогодні, читаю чи спогади поляків
про передвоєнний Львів, усвідомлюємо собі,
як мало польське суспільство цікавилося ж и т
тям і проблемами національних менш ин і
корінної нації - українців. Це саме можна ска
зати і про українське середовище, яке, в ос
новному, трималося від поляків осторонь. Не
маючи змоги займати державні посади (за ви
нятком «порядних русинів»), представники
української інтелігенції в більшості працюва
ли в приватних установах (освіти, науки,
спорту), або в українських кооперативах (Маслосоюзі, Центросоюзі, «Фортуні новій», Н а
родній торгівлі, «Труді», українському банку
«Дністер» і багатьох інших), які, до речі, дуже
міцно стояли на ногах... П ам ’ятаю, як наш а
П араня, я к а перед нами служ ила в польській
родині, розповідала, що її пані завжди наказу
вала: «Kup serek і mask) z koniczynka (фірмо
вий знак Маслосоюзу) lecz nie mow nikomu ze u
mnie pracujesz»*. У Львові дотримувалися за
сади... - «свій до свого по своє».
Крушельницька Л. Рубали ліс... (Спогади
галичанки). - Львів, 2001. - С. 141.

Погляд очевидця________________
Економічний стан села був дуже
бідний, мимо того, що багато селян числилися
замож ними. Вся торгівля була в руках
ж идівських торгівців... Продукти, необхідні
для щоденного вжитку, як сіль, нафта, цукор,
сірники, дріжджі і т. п., вимінювали за яйця, а
в гіршому випадку за збіж ж я. Торгівці радо да
вали селянам набор, але за це здирали, скільки
було можливо... В селі процвітало пияцтво, бу
ли такі, хто пропив усе, що мав, на тому наж и

валися власники тих корчмів. Крім цього так
звані екзекутори забирали за борги все рухоме
майно, доводячи селян до жебрацтва. Лихварі
за півдарма викуповували в екзекуторів
реквізовані речі... й на тому збагачувалися. З
тим зростала ненависть до лихварів. Були
євреї, що не займалися торгівлею, обробляли
свій город чи поле на прожиття, займалися кра
вецтвом, іншим ремеслом, жили чесно, тому й
на них ніхто не звертав спеціяльної уваги, тим
більше на їхню релігійну приналежність.
П ольські вандали під час нелю дської
польської пациф ікації майж е цілковито зни
щили українські кооперативи, - понищили
весь товар, харчові продукти позаливали наф
тою, все інше подерли, поламали, поскидали
під ноги. Здавалося, все пропало. Та за корот
кий час після цієї акції - на протязі кількох
ти ж н ів - кооперативи відновлено. Народ
освідомився, побачив на власні очі й відчув на
власній ш кірі, в чому його лихо. Клич «Свій
до свого по своє!» вповні підтримав коопера
тивну торгівлю так, що вже в наступному році
відчинено ще одну філію, я к а процвітала аж
до самого упадку польської держави.
Ґрунтовський В. Кооперативи / / Село Ко
нюхи: козацьке гніздо. - С. 62-63 .

Офіційний документ____________
Оголошення біля єврейської крамниці в
с. Іванівці поблизу Станіслава (1932 р.)
Нагадуємо, що вже відкритий інш ий мага
зин. Тому, якщ о б хтось і надалі купував това
ри в єврейських м агазинах, того будемо бойко
тувати на кожному кроці, і той негідний буде
зватися людиною і християнином.
Цит. за: Гон М. Діалектика державності в
українсько-єврейських взаєминах у Гали
чині в 1918-1939 pp. / / Україна модерна.
Ч. 7. - Київ - Львів, 2002. - С. 111.

У зв’язку з бойкотом українською мо
лоддю польського монополю на тютюн і алко
гольні напої, власник корчми Ш міла, не маючи
прибутку з продажу алькоголю, мусів корчму
продати, і вся родина Ш мілів виїхала до Палес
тини. Громада корчму розібрала, а матеріял ви
користала для будови Народного Дому.
Куп’як Дм. Спогади нерозстріляного. - С. 18.

* Купи сир і масло з конюшинкою, тільки нікому не кажи, що у мене працюєш.

Розділ IV. Демократія і диктатура. Тридцяті: людський вимір
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Офіційний документ
Л истівка у Львові (1932 р.)
Польський робітнику!
В Польщ і нині за керівництва санаційного
уряду розпаношилось жидівство! Дійш ло до
того, що коли сотні тисяч наш их гине в нужді
через безробіття, одночасно 4 мільйони ж идів
жирує на наш ій біді.
ДО ДІЇ!
П ольські академ іки [студенти].
Крушельницька Л. Рубали ліс... - С. 49.

Погляд дослідника
У країнці розгорнули кооперативний
рух до такої міри, що стали майже самодос
татніми. Вони створили ніби державу в дер
ж аві, або, я к писав ще один автор, своєрідну ко
оперативну республіку... Звичайно, самі лише
цифри не можуть показати дійсного значення
кооперації для західноукраїнських земель. Ко
операція заохочувала народ розбудовувати еко
номічну базу, я к а мала служити боротьбі за
національні права. Не меш важливим було те,
що в кооперативних установах люди виховува
лись, як господарі своєї землі. Кожне село,
кож на місцевість обов’язково створювали в се
бе кооператив - крамницю, касу, молочарню.
Особливо зазначимо, що з розвитку еконо
мічних установ український народ мав безпосе
редню користь, бо я к тільки в якомусь районі
виникали повітові союзи, там відразу на
1 0 - 2 0 % падали ціни на товари першої потреби.
Гунчак Т. Україна. Перша половина
XX ст. - С. 208-209.

Погляд очевидця
Я цілими днями і ночами снував дуже
ш ирокі плани організації великих робітничокооперативних підприємств на Поліссі. Якби

робітники були спільними власниками під
приємств, тоді не було б експлуатації чуж им
великим капіталом.
На ж аль, із цих ш ироких планів нічого не
виходило, незважаю чи на найбільш і зусилля.
Н изька свідомість та несолідарність робітни
ків, нестача початкового капіталу, несумлінна
конкуренція - аж до саботажу та поліційних
провокацій включно - кожного разу призво
дили до того, що найкращ е організоване ко
оперативне підприємство банкрутувало.
Це змусило мене перейти до інш ої тактики.
Я став розвивати сильне приватне підпри
ємство, в якому могли б спокійно працювати
українські робітники, а за зароблені гроші
підвищ увати свій освітній рівень...
Ш укаючи щ астя на іншому полі, я багато
разів полишав каменярство. За цей час я побу
вав і в ковалях, і в лісорубах, і в м улярах, і в
столярах, і в різниках, і в купцях, і в урядов
цях —аж до редакторів та продавців газет на
варш авській вулиці вклю чно...
І
знову повертався через деякий час до свого
каміння, щоб знову власними руками заробити
деякий гріш та розпочати якісь нові виробничоторговельні комбінації - таки в каменярстві.
Мені доводилося банкрутувати і знову ставати
на ноги. У процесах економічного падіння та
вставання мене рятував одинокий мій капітал:
фахове знання діла та довір’я, яким мене обда
ровували як робітники, так і підприємці.
Вже влітку 1936 р. відкрив власний к а р ’єр
чорного граніту в с. К арпилівці Сарненської
округи. Підприємство дуже добре розвивало
ся, і в 1937-38 рр. у ньому працювало від 300
до 500 робітників. Н а ж аль, узим ку 1937 р. я
пережив новий удар польської влади. Мені бу
ло заборонено меш кати у прикордонній смузі.
Я був зм уш ений продати підприєм ство та
виїхати в глиб Польщ і.
Бульба-Боровець Т. Армія без держави. С. 2 2 -2 3 .

4. Проаналізуйте джерело 189. Яку інформацію про економічні,
національні і соціальні відносини воно дає? Як воно співвідноситься
з попередніми?
5. Поясніть гасло «свій до свого по своє» (джерело 190).
Чи є різниця у розумінні цього гасла поляками та українцями?
Чому воно з'явилося? Як ви до нього ставитесь?
6. Розгляньте джерела 192, 193, 194. Кому адресовані ці листівки?
Чому вони з'явились саме в цей час? До яких саме дій вони заклика
ють? Які це могло мати наслідки?

7. Як ви розумієте вислів про «державу в державі», своєрідну «ко
оперативну республіку» (джерело 195)? Чому саме кооперація ста
ла «рятівним колом» для України?
8. Які плани виношував автор (джерело 196), чому саме такі і що за
важало їх реалізації? За рахунок чого «ставав на ноги» автор? Щ о
він називав одиноким своїм капіталом? Прокоментуйте.

197 [_ Погляд очевидця
Б іля польських прикордонних закл а
дів хмари народу. Це вже не буржуї, не кур
кулі, не інженери, не кооператори, не професо
ри, не агрономи, не урядовці. Це - звичайні
робітники і селяни рятують своє ж иття. Т іка
ють під градом кулеметних куль, наче на фрон
товій лінії. Б іж ать наосліп через непрохідні
багна та ліси. Несуть на плечах поранених та
побитих дітей. Створюють невимовний ж ах ...
Розповіді втікачів відкрили очі не одному
на дійсний стан ж иття у СРСР. Вони розповіда
ли тим, хто цікавився, що там проводиться на
сильна колективізація, у людей відбирають
худобу, землю та реманент - усе те, що недавно
дала їм революція, що мільйони голодують і
вмирають, як мухи, по всій Україні, що бідних

жертв нікому и ховати, що люди їдять траву,
котів, собак і не обходиться без людоїдства.
Бульба-Боровець Т. Армія без держави. С .12-13.

198 [_ Газетне повідомлення__________

Польські робітники м асами
переходять радянський кордон
26
серпня. (ТАРС). Останнім часом на кор
доні... з Польщею спостерігається масовий пе
рехід на р ад ян ськи й бік п еребіж чиків із
Польщ і.
П еребіж чики переважно із робітничих і се
лянських бідняків; найбільше це молодь, я к а
мотивує свій перехід кризою і безробіттям у
П ольщ і, а так о ж небаж анн ям служ ити в
польській армії.
Правда. - 27 августа 1931 г.

9. Наскільки достовірні джерела 197-198? Зверніть увагу на автор
ство джерел. Яка їхня спільна тема? Наскільки достовірною вам ви
дається інформація? Чим були викликані масові переходи кордону в
першому й другому випадках? Обґрунтуйте свою відповідь.
10. Як зміст фотографій 19 9 а - 1996 пов'язаний із джерелами
197-198? Щ о могли б розказати один одному персонажі
фотографій 199?

Селянка з дитиною на полі.
Західна Україна , 1930-ті рр.
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§ 42. Українці західноукраїнських земель

Сім’ю куркуля виганяють з власного двору.
Сталінська ( нині Донецька) область, 1930-ті рр.

§ 43. Влада ідеології
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Частина 3. ПОЛІТИЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ
СВЩ0М0СТІ: ФЕНОМЕН ЕПОХИ
§ 43. ВЛАДА ІДЕОЛОГІЇ
200 І Погляд дослідника

_________

У Радянському Союзі в 1930-х рр. ре
ж им був украй зацікавлений у створенні міфів.
Цю функцію виконували агітація і пропаганда
- один з основних видів діяльності комуністич
ної партії. У цей час одним із широко розпов
сюджених міфів можна назвати міф про «світле
майбутнє». Його суть у тому, що сьогодення
має бути підлегле будівництву майбутнього,
соціалізму. Нагорода буде потім... Зі скасуван
ням експлуатації і привілеїв, зростанням ви
робництва і продуктивності соціалізм обов’я з
ково принесе достаток, і рівень ж иття підви
щиться. Отже, світле майбутнє забезпечене.
Інший міф, що посилено пропагувався режи
мом і був сприйнятий багатьма громадянами,
можна назвати - «Геть відсталість». Для нього
дуже важливим є контраст між «тоді» і «тепер».
Тоді діти робітників і селян не мали шансів здо
бувати освіту; тепер вони можуть стати інжене
рами. Тоді селян експлуатували поміщики; те
пер робітники самі стали хазяїнами. Тоді народ
морочили попи й одурманював релігійний
опіум; тепер наука й освіта відкриває йому очі.
Останній з міфів, що укоренився в радянсько
му мисленні, можна назвати словами популяр
ної пісні — «Якщо завтра війна»... Ідеологічна
передумова полягала в тому, що капіталістичні
нації, які оточували Радянський Союз, ніколи
не примиряться з існуванням першої і єдиної у
світі соціалістичної держави. К апіталізм і
соціалізм - це цілком протилежні принципи,
які не можуть мирно співіснувати. Капіталісти
постараються завдати СРСР воєнної поразки, як
тільки для цього трапиться нагода.
Тема війни постійно обговорювалася в газе
та х ... Загроза війни ви зн ачала держ авну
політику. Суть програми прискореної індуст
ріалізації, як зазначав Сталін, полягала в то
му, що без неї країна може стати беззахисною
перед ворогами і через десять років «загине».
Великий Терор, за словами пропагандистів то
го часу, мав на меті звільнити країну від зрад

ників, наймитів ворогів СРСР, я к і зрадили б у
випадку війни.
Фицпатрик ПІ. Повседневный
сталинизм... - С. 15-16.

201 І Погляд дослідника______________
Суть фашистського світогляду полягала
в тому, що: народ, нація - це цілісний організм,
єдина надособистість, наділена надрозумом;
історія людства являє собою боротьбу різних
націй за виживання (слабший гине чи підко
ряється, найсильніший виживає і панує); всі
навколишні народи - потенційні сьогоднішні чи
завтрашні вороги; найвища цінність для кожної
людини - його нація; людська особистість має
цінність лише настільки, наскільки вона є част
кою цієї спільності; цінність кожної конкретної
людини визначається її внеском у велич і благо
получчя нації; виразник інтересів і волі нації держава («все для держави, нічого проти держа
ви, нікого поза державою»); глава держави є
уособленням, утіленням всієї нації; нація має
бути єдиною та згуртованою, а всякий, хто роз
дуває внутрішні конфлікти, - національний
зрадник; усі протиріччя усередині нації вирішу
ються тільки веліннями держави і вождя.
Муссоліні намагався викликати в італійців
почуття національної величі, запевняючи їх у
тім, що вони - безпосередні нащадки римлян,
завойовників півсвіту, повинні продовжити
їхню боротьбу, відтворюючи Римську імперію...
Нацистський світогляд деякими деталями
був подібний до поглядів італ ій ськи х ф а
шистів. Вся історія людства поставала як бо
ротьба за виж ивання різних рас, з яки х найсильнішою і найрозвиненішою була так звана
арійська раса (північні народи, що походять
від давніх германців - німці, скандинави).
Кінцевою метою історії оголошувалася пере
мога арійців над «неповноцінними» народами.
Жуковская И., Жуковский С. Цит. за:

h ttp :/ /archive. 1September/ ru/his/1999/his
14.htm

Офіційний документ____________
Найвищою метою народної держ ави
має бути турбота про збереження того основно
го расового ядра, яке єдине здатне створювати
культуру, дарувати людині красу, достоїнство
й усе високе... Корисність цієї держ ави не мо
же не оцінюватися з погляду культурного зн а
чення і сили цієї держ ави в рам ках усього
іншого світу, однак повинна розціню ватися
винятково з погляду ступеня корисності цього

інституту для даного конкретного народу...
Н ім ецька держ ава має охопити собою всіх
німців і повинна поставити перед собою як
найваж ливіш е завдання не лиш е зібрати і збе
регти, а й поступово допомогти зай н яти
панівне становище тим найцінніш им у расово
му відношенні елементам, що у нас, незваж а
ючи ні на що, збереглися.
Гитлер А. Майн Кампф. Цит. за: Пономарев М.В.,
Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран
Европы и Америки. - М., 1989. - С. 3.

1. Виберіть ключові слова до кожного з документів 200, 201, 202. Чи
збігаються вони?
2. Щ о таке міф? Як ви розумієте суть радянських «суспільних міфів»
1930-х рр.? Чому, на думку Ш. Фіцпатрік, радянський режим був
зацікавлений у створенні суспільних міфів? Як ви думаєте, чому в ра
дянському суспільстві виникли і культивувалися саме такі суспільні міфи?
3. Чи можете ви застосувати поняття «міф» до світоглядів, описаних у
джерелах 201, 202? Поясніть свої міркування.
4. Деякі дослідники, описуючи подібні суспільства, вживають поняття
«ідеократія»? Як ви його розумієте?

§ 44. КУЛЬТ ВОЖДЯ
Погляд сучасника
Н імецький вірш «Гімн гітлерівської
молоді»
H itler Y outh Poem
Ти, фюрере, є нашим
Командиром!
Ми повстаємо в імені твоєму.
Рейх є метою нашої боротьби,
Її початком і кінцем.
Твоє слово є пульсом
наш их звершень;
Твоя віра будує наш і собори,
І навіть, коли смерть збере свій
останній врожай,
Корона Рейха ніколи
не впаде!
Наводиться за: J.Noakes and G.Pridham.
Documents of Nazism. - 1974. - C. 74
(переклад авторів).

Напис на німецькому плакаті:
«Один народ, один рейх, один фюрер»
14 *
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§ 44. Культ вождя

Розділ

IV.

Демократія
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§ 44. Культ вождя

1. Хто зображений на плакатах 203, 205, 206? Як ви думаєте, чому
ці люди зображені саме так? До кого звертається автор вірша 204?
Які художні засоби використали автори (джерела 203-206)?
Які почуття вони повинні були викликати? А які почуття виникли
у вас? Чому?
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І Погляд сучасника
З італійської газети 1920-х рр.

Потрібно покінчити з дурною утопією тих,
хто вваж ає, що кож на людина може думати
своєю головою. Італія має тільки одну голову,
фаш изм має тільки один мозок. Ц я голова,
цей мозок - наш дуче. Інакомислячим ми
відрубаємо голови без усякої пощади.
Цит. за: Долуцкий И.И., Журавлева В.И.
Всемирная история XX века. - С. 386.

Погляд сучасника
Вірш українського поета М. Рильського
І ти, Україно, сирота колиш ня,
Трава придорожня, що кожен топтав,
Стоїш проти сонця, як у саду виш ня,
І має на сонці твій білий рукав.
В непогоду і бурю ти братів пізнавала,
З руським, з білорусом, з грузином іш ла,
І в найтяж чу хвилину тебе врятувала
Мудрість Д ж угаш вілі, гірського орла.
Цит. за: Шаповал Ю.І. У ті трагічні роки.
Сталінізм на Україні. - К., 1990. - С. 12.

Погляд сучасників
З пропозицій, надісланих гром адяна
ми СРСР в офіційні органи під час об
говорення проекту Конституції СРСР

У ЦК ВКП(б). Додаток
до Конституції СРСР
1. Великий вождь народів СРСР є товариш
Сталін, у мене є пропозиція додати в нову
конституцію і установити назавж ди за товари
шем Сталіним «титул» Н айвизначніш ого вож 
дя народів СРСР ш ляхом усенародного голосу
вання за товариш а Сталіна.
Всенародне обрання товариш а Сталіна най
визначніш им вождем буде запорукою до я к 
найшвидшого здійснення ідеї побудови без
класового комуністичного суспільства...
Д ля особливої урочистості присвоєння най
визначніш ого вождя товаришу Сталіну винай
ти особливий іменний орден, який притам ан
ний тільки вождю з написом на ньому: Н ай
визначніш ому вождю товаришу Сталіну від
вдячного народу всіх рас і націй Союзу
соціалістичних радянських республік.
М. М оршанськ, Воронезька обл., Червоноармійська вул., буд. № 10, Фетісов М икола Терентійович.
П рохання, не відмовте (пенсіонер праці),
(липень 1936 р.)

2. Домогосподарка, депутат райради при
зав(оді) Ілліча, м. Маріуполь, К. Бєлкіна.
Вношу пропозицію в Конституцію СРСР.
Святкувати день народж ення нашого улюбле

ного вождя і вчителя Иосифа Віссаріоновича
Сталіна!!! Так само як святкуємо пролетарське
свято 1 травня і Ж овтневі свята.
2 2/ІХ 36 р. Кл. Б єлкіна.
3. Перебуваючи у нашій квітучій країні, ким
би ти не був, усе одно не будеш байдуже ставити
ся до того, що робиться, відбувається навколо.
Я, студент Криворізького гірничорудного
технікуму, написав «Виступ» на VII з ’їзді рад,
зрозуміло, я хотів би бути присутнім на ньому
і там сказати свою ідею, яку я висловив у
формі вірш а, але таких можливостей у мене
поки що немає. Проте я переживаю щоб це не
було упущено на VIII історичному з ’їзді. Я у
своєму «Виступі» пропоную спорудити
віковічну пам ’ять нашого часу - нашого генія
тов. Сталіна і його працям, це зокрема консти
ту ц ія, я запропонував би з ’їзду при йн яти
ріш ення про те, щоб спорудити на батьків
щ ині т. Сталіна щось велике, саме на одній зі
скель висікти повний текст його конституції,
щоб її читали і через тисячі років, а на вер
ш ині тієї скелі на всю величину висікти пог
руддя т. Сталіна, подібно до того, я к зробили
американці Вашингтонові. А в підніж ж і тієї
скелі ви сікти той пафос, я к и й переж ило
людство до наш их, світлих радісних днів. Я
прошу, щоб мою «ідею» хоча без мене запропо
нували би з ’їзду рад.
Зі студентським привітом Грива.
Моя адреса: УСРР, м. Кривий Ріг, вул. К ар
ла М аркса, 73/7, Грива Олексій Олексійович.
21/Х 1.36 р.

2. Зверніть увагу на рубрики, під якими подані документи 207-209 .
Наскільки щирими видаються вам думки і почуття авторів висловлю
вань? Якими мотивами могли керуватися автори цих документів при
їх написанні?
3. Щ о означають слова «фюрер», «дуче», «вождь»? Чому Гітлера,
Мусоліні, Сталіна називали саме так? Чи є ці терміни назвами дер
жавних посад? Як ви думаєте, чи могли використовуватися ці терміни
стосовно державних діячів СШ А, Франції, Великобританії?
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Погляд очевидця

З документальної розповіді
Л . Ф ейхтвангера «Сто тисяч
портретів людини з вусами»
про зустріч зі Сталіним

На моє зауваж ення щодо позбавленої сма
ку, перебільшеної поваги до його особистості
він знизив плечима. Він вибачив своїм се

лянам і робітникам за те, що вони були занад
то зайняті інш ими справами й не змогли розви
нути в собі гарний смак, і злегка пожартував
із приводу сотень тисяч збільш ених до диво
виж них розмірів портретів людини з вусами портретів, що миготять у нього перед очима
під час демонстрацій. Я вказую йому на те, що
навіть люди, я к і поза сумнівом мають смак,
виставляю ть його погруддя і портрети - так

Розділ
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§ 44. Культ вождя
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§ 45. Пропаганда

ще які! - у м ісцях, до яки х вони не стосують
ся, як наприклад, на виставці Рембрандта.
Отут він ставав серйозним. Він висловлює
припущ ення, що це люди, я к і досить пізно
визнали існуючий реж им і тепер намагаються
довести свою відданість з подвійною ре
тельністю. Так, він вважає за можливе, що тут
діє намір ш кідників, я к і намагаються в такий
спосіб дискредитувати його. «Дурень, який
підлабузнюється, - сердито сказав Сталін, завдає більш е ш коди, ніж сотня ворогів».
Увесь цей ж арт терпить тільки тому, заявив
він, що знає, яку наївну радість доставляє
святкова метуш ня її улаш товувачам.
Цит. за: Синявский А.Д. Основы советской
цивилизации. - С. 129-130.
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Керівники з ’являю ться і зникають, а
народ залиш ається. Тільки народ безсмертний.
Сталин И.В. Собр. соч. - Т. І (XIV). - С. 254.
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Газетне повідомлення
[. Скромність
прикраш ає більш овиків

Обстановка, я к а не мала нічого спільного з
більш овизмом, досягла свого апогею, коли
київською організацією керував т. Постишев.
«Вказівки Постишева», «Заклики Постишева», «Дитсадки Постиш ева», «Подарунки По
стишева» тощо. Все розпочиналося і заверш у
валося Постишевим.
Правда. - ЗО мая 1937 г.

4. Порівняйте джерела 2 1 0 -2 1 2 та 2 0 7-209 . Як вони доповнюють
чи суперечать одне одному?
5. Як ви розумієте поняття «культ», в якому газета «Правда» (джере
ло 212) звинувачує Постишева?
6. Чи можна говорити про культ вождів у Німеччині, Італії, Радянсь
кому Союзі? Аргументуйте.
7. Сучасний дослідник Соколов пише: «Масово людина, яка вперше
вступає на арену політичної дії, потребує керівника-вождя, якому вона
довіряє; котрому вона беззастережно підкоряється і дозволяє говори
ти від свого імені, відмовляючись від власного, особистого інтересу
й навіть іноді від здорового глузду. Це те, що свого часу відомий філо
соф і політолог Е. Фромм назвав «втечею від свободи». Спробуйте
в класі подискутувати з приводу того, чи був культ вождя свідомо
нав'язаним «зверху» чи народжувався «знизу» як втеча від свободи?

§ 45. ПРОПАГАНДА
45.1. Сила слова
213 [- М овою цифр
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Сталіна оголошено класиком м аркси
стської філософії. У 50-ту річницю смерті
М аркса П равда зазначає, що М аркса необхід
но вивчати за працями Сталіна. Представлені
в січні 1934 р. Сімнадцятому з ’їзду партії циф
ри видання «класиків» були рівні, однак один
з них був рівніш е інш их: Маркс і Енгельс були
видані накладом у 7 млн, Ленін - 14 млн,
Сталін - 60 з половиною млн.

Велике значення для суспільства мало
створення широкої мережі громадських бібліо
тек. 1937 р. їх налічувалося 70 тис. проти 12,5
тис. до революції. Кількість книж ок і журналів
у бібліотеках швидко збільшувалася й у 1937 р.
досягла 127 млн екземплярів, тоді коли п ’ять
років тому було трохи більше 90 млн... Чим були
завантажені поліграфічні потужності, як духов
но вони збагачували читачів? А сортимент
друкованої продукції не міг не відповідати
політичній обстановці в країні, посиленню куль
ту особистості. До 1939 р. за кілька місяців з мо-

Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. М., 2000. - С. 250.

История Отечества в документах.
19 1 7 - 1993. - М., 1994. - С. 141.
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ІІ Офіційний документ
П ерелік статей газети «Радянська
думка» (орган Ш евченківського ок
ружного комітету КП(б)У Ч еркаської
області) від 20—21 лютого 1930 р.

Увагу на Далекий Схід; Китай готується до
радянсько-китайської конференції; Радянськотурецькі взаємини розвиваються нормально;
Без роботи п’ята частина людності Німеччини; Де
монстрації безробітних у М адриді; Дерево
Леніна (лист із Гавани); Товаришу Сталіну - ор
ден Червоного і Трудового Прапора; Спільно з
партією - у партії Леніна; Успіхи соціалістично
го будівництва посилили потяг робітників, кол
госпників до партії; Командири промисловості,
кращі представники техніки просять прийняти їх
до лав партії; Кращих наймитів, колгоспників до ВКП; Нові десятки тисяч робітників у партії;
Інженери ідуть до лав партії.

рокою участю радянського активу. У 36 райо
нах (Чернігівщ ина) утворено 5266 гуртків,
яким и охоплено 192 823 майбутніх виборців.
У 516 ш колах рад активу підвищ ували свій
рівень 20 405 голів, секретарів, депутатів та
інш их керівників. На спеціальних політднях
населення узнавало про становище в Китаї,
Іспанії, про ш пигунську д іяльн ість троцькістсько-бухарінської агентури тощо.
Для підсилення живого слова агітаторів вида
ли 2 928 700 примірників листівок, 1 089 200 ло
зунгів, 145 500 плакатів, ЗО 000 брошур, ви
пустили 3 790 стінгазет.
Шкварчук В. На казарменому становищі. Чернігів, 2002. - С. 130.
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менту своєї першої появи «Короткий курс історії
ВКП(б)» вийшов накладом 13,7 млн примір
ників. Він мав витиснути, замінити всі попе
редні публікації з історії партії. В одному тільки
1938 р. наклад робіт Сталіна становив майже
27 млн, тоді коли ленінські твори були видані
в кількості 7,2 млн екземплярів, а праці Маркса
і Енгельса - 3,2 млн.

З вищезгаданої газети.

М овою цифр
Д ля поглибленого вивчення Сталінсь
кої Конституції та виборчого закону за поста
новою президії облвиконкому від 17 липня
повсюдно провели пленуми райвиконкомів,
міськкомів, селищ них та міських рад, за ш и

IV. Демократія і диктатура. Тридцяті: людський вимір
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§ 45. Пропаганда

і**

«Почесне завдання» - про видрук «Історії
ВКП(б)» 1939 р. за редакцією Сталіна.
Використано з: Шаповал Ю.І.
У ті трагічні роки...

1. Проаналізуйте цифрові дані, наведені у джерелах 213, 214, 216.
2. Як ви розумієте назву фотоколажу 217 «Почесне завдання»? Як ви
вважаєте, чому і навіщо друкуються такі великі наклади саме цих видань?
3. Проаналізуйте та порівняйте тематику політднів у Чернігівській області
(джерело 216) та назви статей районної газети Черкаської області (дже
рело 215)? Наскільки вони співвідносяться? Чому, на вашу думку, ра
дянському населенню пропонувалася інформація про події за кордо
ном? Яка саме інформація подавалася? З якою метою? Чи відрізнялися,
на вашу думку, за своєю тематикою політдні чи газетні статті інших об
ластей України чи Радянського Союзу в цілому? Про що це свідчить?
4. Як ви розумієте, що таке «пропаганда»? Як пов'язане це поняття зі
змістом джерел 213 ~ 2 17?

Розділ IV. Демократія і диктатура. Тридцяті: людський вимір
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Погляд сучасника

Німецький плакат

А. Шпеєр, соратник Гітлера, про роль
радіо
За допомогою таких технічних засобів, як
радіо і гучномовці, вісімдесят мільйонів лю 
дей були позбавлені самостійного мислення.
Цит. За: Кара-Мурза С. Советская цивили
зация. Кн. 1. - М., 2001. - С. 456.

219 І Л огляд дослідника_____________
тшяяшв^ Геббельс прекрасно знав силу друкова

ного слова. І, хоча здавалося, неможливо взяти
під контроль засоби масової інформації, але на
цисти зробили це. Кількість газет і журналів
скоротилася вдвічі, а їхній наклад - у 3 із лиш 
ком раза. На щоденній імперській прес-конфе
ренції Геббельс давав жорсткі офіційні форму
лювання, що забезпечували «єдність волі» у
пресі, доводячи політичну регламентацію до
межі. Державна монополія на пропаганду гаран
тувала контроль над радіо, без якого, на думку
Геббельса, владу немислимо зміцнити. Полови
на країни слухала радіо щодня, а це відкривало
можливість найширшого контролю над розу
мом. У газеті хоч щось можна було прочитати
м іж рядками. Диктор радіо читав тільки
офіційну інформацію. З тис. кінотеатрів, які
щодня відвідував 1 млн німців, пропонували пе
ред кожним фільмом (поставленому в «арійсько
му дусі») випуск новин, кіножурнал із просіяни
ми через Міністерство пропаганди фактами.
Долуцкий И.И., Журавлева В.И.
Всемирная история XX века. - С. 373.

Вся Німеччина слухає фюрера по народному
радіо

5. Яка основна думка джерел 218-220? Як ви розумієте вислів «дер
жавна монополія на пропаганду»? Якими були, на вашу думку, зав
дання та функції Міністерства пропаганди у гітлерівській Німеччині?
221
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І У залі для глядачів Сталін,
або Записки Ш ум’яцького*
Мій запис бесіди з Й .В.** на перегляді
фільму 13.VII з 21 години до 1 год ночі на
14.VII.1934 р.
(Були присутні: тт. Молотов, Ворошилов,
Куйбишев, Каганович Л.М ., Ж данов, Орджонікідзе та Єнукідзе).

Звертаю чись до мене, Й.В. заявив: «Ми
виріш или вам допомогти. Н айближчим часом
викличемо вас, потрібних вам працівників, і
ви нам скаж ете, що вам потрібно, щоб роботу,
якою ви керуєте, розгорнути ще більше і руха
ти її по-справжньому. В каж іть, я к і потрібні
засоби, імпорт, я к і нові заводи необхідно побу
дувати, що дати вам з устаткування, автотранс
порту. У вас заводи є. Ні, вам потрібно побу-

*Шум’яцький Б.З. (1886-1938), з листопада 1930 р. - голова Всесоюзного кінофотооб’єднання, з
1933 р. - Головного управління кінофотопромисловості при РНК СРСР, з 1936 р. - заступник голови Все
союзного комітету у справах мистецтв при РНК СРСР. 1935 р. нагороджений орденом Леніна.
**И.В. - Йосиф Віссаріонович.
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П ерш а м іж народна музична нарада

У Москві відбулася перша міжнародна м у
зична нарада. На нараді були присутні пред
ставники СРСР, США, Ф ранції, Н імеччини,
Я понії, Г олландії, У горщ ини, А встрії,
Бельгії, М ексики, Литви.
На нараді заслухали доповідь представника
союзу радянських композиторів тов. Городинського - «Музичний фронт СРСР», тов. Шаргородського - «Організаційні завдання м іж н а
родного революційного руху», інформаційну
доповідь представника робітничої музичної
ліги та повідомлення делегатів різних країн.
Резолю ція, прийнята нарадою, передбачає
організацію міжнародного музичного дня про
паганди револю ційної м узики , видання
міжнародного музичного бюлетеня й анто
логії, до якої ввійдуть революційні твори всіх
часів і народів, а також сучасні пісні.
Правда. - 20 ноября 1932 г.
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Погляд дослідника

На сталінський лист у П ролет арську
революцію - уперше - негайно відгукнулися
всі галузі радянського ж иття. Ж урнал П роле
т арська м узи ка (січень 1932) присвячує йому
передову під заголовком: «Наші завдання на
музичному фронті», а передова ж урналу За р а 
дянський облік (лютий 1932) називається: «За
більш овицьку пильність на бухгалтерському
фронті», Ж урн ал невропат ологи і психіат ри
(лютий 1932) публікує статтю «За більш о
вицький наступ на фронті психоневрології».
Сталінський лист вивчають історики і філосо
фи, а також економісти, природники і тех
ніки. М аксим Горький приєднує свій голос до
загального хору, заявляю чи: «Нам необхідно
знати все, що було в минулому, але не так, як
про це вж е розповідали, а так, я к усе це
висвітлюється вченням М аркса - Енгельса Леніна - Сталіна». Від Горького до працівни
ків «бухгалтерського фронту» всі реагують привселюдно - однаково й усі говорять про це однаково...
Н арком юстиції, прославлений обвинувач і
аматор шахової гри Криленко заявляє в 1932 р.:
«Ми повинні раз і назавж ди покінчити з нейт
ралітетом ш ахів. Ми повинні раз і назавжди
засудити формулу «шахи для ш ахів», я к фор
мулу «мистецтво для мистецтва». Ми повинні
організувати ударні бригади ш ахістів і почати
негайно виконувати п ’ятирічний план по ш а
хах». «П’ятирічний план по ш ахах» був невинною грою порівняно з «антирелігійною
п ’ятирічкою », оголошеною 15 травня 1932 р.
Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. С. 257, 259.

6. Чому, на ваш погляд, таку увагу радянське керівництво приділяє
кіно та музиці (джерела 221, 222)?
7. Проаналізуйте, які журнали та з якими статтями помістили відгуки
на лист Сталіна про... (джерело 223).
8. Як ви розумієте, що таке «п'ятирічка по шахах»?
9. Як співвідносяться між собою джерела 218 і 223? Щ о може здиву
вати у цих джерелах сучасну людину? А вас? Чому?

Розділ

дувати свої великі заводи і обладнати найновітнішою технікою. Разом із заводами апа
ратури вам необхідно швидко і добре будувати
великі заводи плівки й інш их предметів кіно і
фото, що для них необхідні, та й з полігра
фією, виданнями, пресою. Ми вам допоможе
мо в цьому. Потрібні будуть засоби, устатку
ван н я, ім порт, папір - дамо. Д айте ваш і
обґрунтовані пропозиції, продумайте, кого
запросити на цю доповідь і для підготовки
питання».
14.VII.34.
РДАСПІ. - Ф. 558. - Оп. 11. - Д. 828. - Л.
46-50. http://www.idf.rU/15/4/shtml
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45.2. Монументалізм

Фото радянського павільйону на Всесвітній
виставці у Парижі, 1 9 3 7 р .

Погляд дослідника
Павільйон СРСР було задумано як синтез
мистецтв. Його автор Б. Йофан спроектував
будівлю у вигляді витягнутого зі сходу на
захід 160-метрового блоку, увінчаного із
західного боку вежею висотою у восьмиповер
ховий дім. Її східчасті 35-метрові пілястри
підкреслювали спрямованість угору всієї спо
руди. Вежа, що увінчала будинок, одночасно
служ ила п ’єдесталом для гігантської скульп
турної групи в 1/3 її висоти - «Робітника і
колгоспниці» М ухіної. У спеціально випу
щеній брошурі автори її писали про ідею р а
дянського павільйону: «Немає ніякого сум
ніву в тому, що першою, найваж ливіш ою оз
накою паризького павільйону, я к витвору
архітектури, є образна насиченість цього су
дж ення, його ідейна повноцінність».
Общественные науки. - М., 1990. - С. 159.

Німецький павільйон. Париж , 193 7 р.

Погляд дослідника
Прямо навпроти 160-метровий блок
німецького павільйону заверш увався такою
самою вежею, спрямованою вгору, увінчаною
орлом зі свастикою - символом нацистської
держави. Цей павільйон був найдорожчим на
виставці: понад тисяча вагонів везли з Берліна
в П ариж 10 тис. тонн матеріалу, тому що
павільйон мав залиш атися «шматком свящ ен
ної німецької землі» і тому був зведений «ви
нятково з німецького заліза і каменю».
Общественные науки. - С. 159.
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Погляд очевидця
З мемуарів А. Ш пеєра, автора німець
кого комплексу на виставці в П ариж і
Коли в Парижі я оглядав це місце, мені вда
лося пробратися в приміщення, де зберігалися в
таємниці проекти радянського павільйону. Дві
скульптурні фігури ростом у 33 фути, поставлені
на високий п ’єдестал, тріумфально прямували у

напрямку німецького павільйону. Тому я спро
ектував будівлю у вигляді кубічного масиву, та
кож піднесеного вгору могутніми пілястрами,
який мав стримувати це напирання, й одночасно
з карнизу моєї башти орел зі свастикою в кігтях
дивився зверху на ці російські скульптури... За
завдання я одержав золоту медаль; таку саму ме
даль одержали й мої радянські колеги.
Цит. за: Общественные науки. - С. 163.

.2

Народний дім. Проект
реконструкції Берліна; передбачав
висоту будинку 300 м, а діаметр
купола 250 м.
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Ліворуч: Проект будинку для
засідань з’їздів Рад у Москві.
«Найбільшою спорудою соціалістичної Москви і всього світу буде Палац
Рад. Сама будівля є п’єдесталом ви
сотою в 316 м для грандіозної фігури
Володимира Ілліча Леніна в 100 м»
(Сталінський проект реконструкції
Москви).

^
^
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Праворуч: Кабмін у Києві. Зразок
важкої «героїчної» архітектури будинок уряду УРСР, що починався
як будинок НКВС УРСР
10. Розгляньте джерела 2 2 4-22 7 . Організатори Паризької міжна
родної виставки, розміщуючи радянські і німецькі павільйони навпро
ти один одного, сподівалися в різкому протиставленні підкреслити
контраст між двома ворогуючими системами. Як ви думаєте, чи вда
лося це їм? Поясніть.
11. Як узгоджуються ваші висновки з думкою А. Шпеєра (джерело 228)?
Щ о вас здивувало у мемуарах німецького архітектора?
12. Щ о спільного у джерелах 229 та 230? Яку мету, на вашу думку,
переслідувало будівництво таких грандіозних споруд? Як ви думаєте,
чому ці будівлі залишилися тільки як проекти?
13. Подібні споруди (джерело 231) почали будувати в Києві після
1934 р., коли місто стало столицею Радянської України. Поясніть,
який між цим зв'язок.
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45.3. «Олюднення»
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рік> р ік р іШуЧОГо наступу на
партію , був роком «повороту до лю дини».
«Людина най ц ін н іш и й к ап італ » , «кадри
виріш ую ть усе» - гасла сьогодення. Це
сп равж н ій «соціалізм із лю дським облич-

шштштшЛ

^935

чям ». Однак це обличчя Сталіна. У зв ’язк у з
«поворотом» Сталін «олюднюється». До стан
дартних епітетів, що супроводж ую ть його
ім ’я: мудрий, геніальний, сталевий, залізний;
додаються: «дорогий», «рідний», «обожнюваний», «чуйний», «великий людино люб».
Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. —С. 273.
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3 1935 р. Сталін - найкращий друг дітей: газети друкують фото найлюдянішого
ЗЙЭД з людей з дочкою Світланою,
потім з іншими дівчатками, які дарують йому квіти.
Особливою популярністю користується фото Сталіна з
^ -дИЯИ чорноокою вилицюватою

зроблене 27 січня 1936 р.
в Кремлі на «прийомі трудящих Бурят-Монгольської
АРСР. П лакат ще довго раШ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш
^Ував радянських громадян ,
!
М
хоча батько Гелі був
розстріляний як «ворог на
роду», а матір заареш т ува
ли і потім вона покінчила
______________ життя самогубством.

Гітлер і діти

Погляд сучасника
Ф юрер, який вдень і вночі думає про
народ та його щ астя
Всю ніч не гасне світло у вікн і...
А ми спимо спокійно, без турбот.
І в роздумах за нас, за весь народ
Знайдеш ти ріш ення - вінець
важ кій роботі.
Цит. за: Долуцкий И.И., Журавлева В.И.
Всемирная история XX века. - С. 375.
(переклад з рос. авторів).

Радянський плакат.
Напис на плакаті: «Про
кожного з нас турбується
Сталін у Кремлі»
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Радянський плакат
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Погляд очевидця

А мериканський кореспондент Ю джин
Лайонс, прогулюючись Москвою 7 листопада
1933 р., полічив кількість портретів Леніна і
Сталіна у вітринах будинків на вул. Горького.
Рахунок був 103:58 на користь Сталіна. Вели
ку популярність здобуває чотириголовий
портрет: чотири профілі - М аркса, Енгельса,
Леніна, Сталіна, - я к і дивляться у майбутнє...
Геббельс вваж ав цей портрет чудовою про
пагандистською знахідкою і негайно вигото
вив подібний німецький, із профілями Фрідріха II, Бісм арка, П. Гінденбурга, Гітлера. Во
ни також упевнено дивилися в майбутнє.
Геллер М., Некрич А. Утопия
у власти. - С. 250.

239 1 Німецький плакат

графжі:
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«Потяг комунізму»
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«Що король завоював, князь воєдино зібрав,
фельдмаршал захистив, солдат врятував
і відновив».

14. Як ви думаєте, чому саме середина 1930-х рр. стала часом
«обернення до людини» (джерело 232)? Як, на вашу думку, розуміли
у цей час вираз «кадри вирішують усе»? А як ви його розумієте?
15. Як джерела 2 3 2 -2 3 7 розкривають поняття «олюднення»? Як ви
думаєте, чому і в Німеччині, і в СРСР з'являються фото, подібні до
джерел 233 і 234?
16. Хто зображений на плакатах 2 3 7-238 ? З якою метою викорис
товувалися зображення історичних діячів попередніх епох?
17. Джерело 238 пояснює появу плаката 239 завдяки прямому запо
зиченню «пропагандистської знахідки». Як ви думаєте, чи схожість
сюжетів 2 3 3 -2 3 4 , 2 3 5 -2 3 6 є також свідомо передбаченою, чи ні?
Поясніть свою думку.
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45.4. Висновки
240 І Газетне повідомлення__________
Зі статті «Вирок суду —голос народу»
Завершено процес антирадянського троцькістського центру. Військова Колегія Верхов
ного суду СРСР винесла сімнадцяти підсудним
троцькістським ш пигунам , диверсантам та
вбивцям тричі заслуж ен ий ним и вирок
відповідно до ступеня вини кожного з них пе
ред радянським народом. Вони зрадили бать
ківщ ині. А за Конституцією СРСР немає най
тяжчого злочину, я к державна зрада...
От і настав час помсти підлим із підлих за
всі їхні криваві злочини проти народів р а
дянської землі: за зраду батьківщ ині та прово
кацію війни проти народів СРСР, за надзраду і
віроломство.
Чим більше зростали і збільшувалися пере
моги соціалізму в СРСР, тим злішими і ш а
ленішими ставали троцькістські пси контррево
люції. На процесі, що завершився, всьому світу
постали не тільки пропащі троцькістські ш пи
гуни, ш кідники та вбивці, а й постав живий
труп троцькізму, з якого зірвали весь одяг і мас
ки, за котрим не може бути нічого, крім огид
них покидьків людських, окрім найбільш роз
гнузданих німецьких та японських паліїв війни.
Правда. - ЗО января 1937 г.

241а[_ Погляд дослідника

та найпрекраснішій у світі країні. Тому про неї
не можна сказати, що вона їде на верблюді верблюд звучить надто грубо й смішно: вона має
їхати на «кораблі пустелі». А якщ о вона пливе
пароплавом, то пароплав уже називається «лай
нером»... Мова покликана показати ворога чи
взагалі людину іншого способу життя, іншого
напряму думок у найчорнішому світі.
Слова-ярлики стали надзвичайно розповсюд
женими в радянській мові. Лідери західних дер
жав і партій - «акули капіталізму», «агенти ім
періалізму», «фашисти» (хоча йдеться просто
про незгодних з радянською політикою), «махро
ві реакціонери», «зрадники робітничого класу».
Синявский А.Д. Основы советской
цивилизации. - С. 295-297.

___________

Високомовний стиль радянської преси є
відображенням офіційного уявлення, що ра
дянська людина - найважливіша та найбільша
на землі людина, яка проживає в наймогутнішій

Радянський плакат «Революційна блискавка».
1934 р.

18. Яке почуття, враження створює текст з газети «Правда» (джере
ло 240) та плакат 2416? Завдяки чому? Спробуйте замінити
емоційно забарвлені слова нейтральними. Чи змінився зміст доку
мента? Чому газета «Правда» користується саме такою мовою?
19. Яку роль виконувала мова у радянському суспільстві? (джерела
2 4 0 -2 4 1а)?
20. Проаналізуйте декілька сучасних газет з точки зору мови, яку
вони використовують. Щ о спільного чи відмінного ви побачили?
Прокоментуйте.
21. Чи зустрічаєтеся ви з описаними у параграфі прийомами пропа
ганди? Де, у зв'язку з якими суспільними подіями чи явищами? Деякі
сучасні дослідники називають пропаганду одним з найсуттєвіших ме
тодів маніпуляції свідомістю. Як ви це розумієте?

§ 46. Героїчні міфи
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§ 46. ГЕРОЇЧНІ МІФИ
1. Пригадайте суспільні міфи, що побутували у радянському
суспільстві (§ 45).
2. Ознайомтеся із двома підбірками документів про офіційних ра
дянських героїв: 1) Павлика М орозова (джерела 242-249);
2) Олексія Стаханова (250-256).
3. Напишіть есе на тему «Радянські герої: міфи та реальність». О бго
воріть план есе в класі. Зверніть увагу на слова популярної радянської
пісні з відомого фільму 1934 р. «Веселі хлопці»: «Коли країна накаже
бути героєм, у нас героєм стає кожний».
Деякі дослідники вважають, що «система потребувала героїв, адже че
рез їхній подвиг вона возвеличувала себе». Як ви розумієте ці вислов
лювання?
4. Як ви вважаєте, чи були подібні міфи в інших країнах? Поясніть
свою думку.
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Звіряче вбивство двох піонерів
У селі Герасимівці, Тавдинського району на
Уралі, зграя куркулів убила двох піонерів бра
тів Морозових: Павла 14 років і Федора 9 років.
Убивство піонерів здійснено на ґрунті к л а 
сової помсти. А ктивісти піонери Павло і Федір
розкрили і викрили куркульську зграю, я к а
проводила в сільраді ш к ід н и ц ьку роботу,
спрямовану на зрив усіх заходів, що здійсню 
вала партія і радянська влада. їх навіть не зу
пинило те, що вони викрили контрреволю цій
ну діяльність свого батька, голови ради.
К уркулі всіляко залякували піонерів Моро
зових. П авла вони змуш ували вийти з піонерорганізації, загрожую чи йому вбивством.
Однак Морозови у відповідь на це стали ще
упертіше викривати всі витівки куркулів.
Тоді куркульська зграя виконала свої по
грози. З вересня, коли піонери Морозови по
верталися вранці додому з лісу, їх зустріли
куркулі і вбили. Павлові нанесли 9 ножових
ран у груди, а Федорові - 3.
Д ев’ятьох убивць-куркулів затримано й у
найближ чі дні почнеться показовий процес...
Пионерская правда. - 2 октября 1932 г.
Куркулі на лаві підсудних.
Суд над убивцями П авлика Морозова
Тавда, 25. Сьогодні в Тавді у клубі ім. Ста
ліна розпочався суд над убивцями піонера Мо
розова та його брата. Н а лаві підсудних - 5 чо
ловік: Морозов Сергій - дід П авлика, Морозо

ва Ксенія - бабуся, Морозов Данило - двоюрід
ний брат та куркулі Кулуканов і Симін.
До початку суду відбулася небувала досі де
монстрація піонерів та ш колярів. У ній взяло
участь близько тисячі дітей. У гаслах та висту
пах на мітингу піонери заявили: «Наша відпо
відь куркулям - 1 0 0 -відсоткова успіш ність»...
Пионерская правда. - 27 ноября 1932 г.
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Н іякої пощ ади класовому ворогу
Суд виніс вирок - розстріляти: куркуля Кулуканова - організатора та натхненника вбив
ства. Морозова Сергія - діда П авлика, Морозо
ва Данила - двоюрідного брата П авлика - без
посередніх убивць та Морозову Ксенію - бабу
сю П авлика - співучасницю вбивства.
Пионерская правда. - 5 декабря 1932 г.
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В сім’ї Морозових це був банальний побуто
вий конфлікт між подружжям. Батько, Трохим
Морозов, пішов із сім’ї. Мати, прагнучи повер
нути батька в сім’ю, покарати його, підштовх
нула сина зрадити батька. Красномовними є
свідчення вчительки 3. Кабіної: «Якби Трохим
не пішов із сім’ї, не було б доносу, ні вбивства, і
героїзму П авлика нізвідки взятися...»
М еханізм міф отворчості цілеспрям овано
перетворив учасни ків сімейної драм и в
політичних противників: одного - в посібника
куркулів, а іншого - в піонера, що стояв на
стороні інтересів нової революційної влади.

о_
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Цей сюжет одразу ж з ’явився у всіх ш кільних
підручниках, масі пропагандистських видань,
посібниках із виховної роботи для вчителів. А
насправді, ні Трохим Морозов не був ку р ку 
лем (він був головою сільради), ні Пав лик Мо
розов не був піонером. Не було й самого факту
викриття саме П авликом Морозовим «злочи
ну батька». На суді, де звинувачували Т. Мо
розова у фальсиф ікації довідок (а ці довідки
дозволяли репресованим «куркулям» повер
татися у рідні місця), показання проти нього
давала його дружина. Суддя ж логічно зупи
нив П авлика Морозова: «Ти маленький, посиди поки що». Ф акти свідчать, що н ія к и х
піонерів, ніякого піонерського загону в селі в
той час не було. Він був утворений значно
пізніш е приїж дж им и представниками обкому
комсомолу. Не був П авлик Морозов не тільки
піонером, а й навіть ш колярем у звичному ро
зумінні. В першому класі він вчився у 13річному віці. Ледве навчився читати. Був
слабкий, хворів, у розумовому відношенні не
дорозвинутий.

Розділ
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Удод О. Історія в дзеркалі аксіології. - К.,

2000. -С . 201-202.

Павлик Морозов, легендарний піонер,
що доніс владі на свого батька, який нібито хо
вав зерно, і потім був убитий озлобленими роди
чами, також входив у 1937 р. до списку героїв
радянської молоді. Для багатьох молодих лю
дей 1930-х рр. він був справжнім героєм, який
символізував юну відвагу, готовність до самопо
жертви і протест проти несправедливої влади чи то була влада батьків чи інших дорослих.
У п ’єсі «Донощик», яку написано в середи
ні 1930-х рр. для Московського дитячого те
атру Н аталії Сац, розвивалася та сама тема.
Моральна ідея «Донощика», судячи з рецен
зій на постановку Дитячого театру, була та
кою ж , що й в американському фільмі «У пор
ту», який знято десять років по тому, в яком у
герой приймає болісне ріш ення - донести на
банду, я к а господарювала в доках (серед них і
на своїх родичів та друзів). В обох випадках
донос представлено важ ким , навіть героїчним
вчинком, тому що донести - означає діяти
в ім ’я широкого й абстрактного поняття сус
пільного блага.
Фицпатрик ПІ. Повседневный
сталинизм... - С. 99.

Погляд сучасника
З поеми В. Вітковського «Павло
Морозов», видрукуваної в № 12
ж урналу «Червоний ш лях» за 1935 р.
Ф рагмент виступу літературного
П авлика на суді над батьком:
...Щ е й каж уть: батько він мені!
Ще й каж уть: рідна кров!
Не смійте!
Ворожу тінь його з ланів
Гарячим виром праці змийте!
О, скільки сили і краси!
Нове ж иття збуяє виром...
І фінал:
Від всіх просив
Старий чабан:
- Читайте вирок!
«П оставити п а м ’я тн и к герою -піонерові
Павлу Морозову, який був забитий родичами
своїми за те, що, зрозумівш и ш кідницьку д ія 
льність рідних по крові, він віддав перевагу ін 
тересам трудового народу перед родинністю».
М аксим Горький. Епіграф до поеми .
Цит. за: Дзюба І. Пастка. - С. 103.

Дайте назву цьому фото
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ся в другу зміну, розбірку почали десь о 8 -й ве
чора. Викликали батька, також голову сільради
Бурка. Левкові сказали: «Терорист? Мабуть,
хотів убити директора і комсорга? Матеріал пе
редаємо в НКВС, сидітимеш два роки». Батько
тут же сіпнув сина за вухо, дав ляпаса і наказав
зачекати його в коридорі. Коли син вийшов,
взявся слізно благати: вибачте на перший раз,
він більше не буде, я вам підписку дам, тільки
не передавайте в НКВС. Ті твердо стояли на
своєму, вже й акта склали. 14-річний Левко,
знаючи, що тепер і батькам буде лихо, вийшов
до ш кільної вбиральні і там накинув собі на
шию зашморг. Знайшли його тільки вранці, бо
думали, що десь ховається. По селу пішов
гомін: хлопець не винуватий, його просто за
цькували, бо в сім ’ї його виховували правиль
но - не били, дисципліну він не порушував, по
водився добре, не ледарював, мріяв працювати
вагарем, влітку заробив 50 трудоднів.
Шкварчук В. На казарменому становищі. С. 120-121.
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Лист матері
Я маю дві дочки - Міну та Олену. Старша,
Міна, піонерка, учениця 4-го класу, нечемно
поводиться вдома. Вона постійно ображає м а
леньку Оленочку і не слухає батьків.
Вони мають окрему кімнату, окремі л іж к а і
навіть окремі столи; вони мають багато к н и 
ж ок, багато іграш ок. Я і чоловік нічого в ди
тинстві не мали. Але Міна це не цінує. Вона
говорить мені грубощі й нічим не допомагає.
Н авіть своє л іж к о не прибирає. П ідмести
підлогу у своїй кім наті - і то їй лінь. Взуття
своє вона ніколи не чистить, за одягом не сте
жить; у неї відірвалися майж е всі ґудзики на
пальті, однак вона їх не приш иває.
Прийш овш и додому після роботи, я готую
їж у , прибираю кварти ру, лагодж у дитячу
білизну. Мені, нареш ті, й почитати хочеться,
Скульптура Павлика Морозова
і на політзаняття піти. Однак Міна відмов
ляється мені допомогти. Вона навіть лінується
намазати для себе масло на хліб, або відрізати
Погляд
сучасника
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шматочок ковбаси, чи налити стакан чаю.
Я впевнена, що в наш ій країні є дуже бага
2
березня один з учнів неповної се
то
гарних дітей, я к і допомагають своїм мате
редньої ш коли с. Дягови Менського району
доніс на перерві комсоргу Дзюндику, що в рям. Я хотіла б, щоб такі діти написали, як во
грудні минулого року цеглину в вікно учителеві ни допомагають своїм матерям.
Троп A.B. Город Большое Запорожье.
Ілляш у (винуватця тоді не знайшли) пожбурив
Максименко Левко. Комсорг одразу побіг до ди
Пионерская правда. - 3 декабря 1937 г.
ректора Дзюби. Оскільки навчання проводило
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Погляд очевидця________________
З інтерв’ю з В.О. Стахановой) —
дочкою легендарного ш ахтаря
Знаменитий стахановський рекорд з ’явив
ся з ініціативи парторга ш ахти Костянтина
Петрова. З початку 1935 р. ш ахта «Центральна-Ірміна», що досі була в передовиках, «за
ш кутильгала на обидві ноги». З тресту погро
ж ували зробити оргвисновки. У міськкомі ди
вувалися: «Що ж ви, хлопці, у боргах, почин
би який придумали...»
У серпні 35-го парторг ш ахти запропонував
забійнику Олексію Стаханову відзначити свя
то Міжнародного юнацького дня виробничим
рекордом.
- Чому, на роль передовика-героя було вибра
но саме Олексія?
- Один був людиною похилого віку, другий добре працював, але так само добре й випивав,
третій був недостатньо охайним у побуті, чет
вертий - політично неграмотним... Ідеально
за всіма параметрами підійш ли батько і Ми
рон Дюканов. Обоє були ініціативними, моло
дими, статними, мали відповідну біографію:
росіяни, із селян.
Однак усе виріш ила бесіда парторга з канди
датами віч-на-віч. Вихідного дня, ЗО серпня, о
1 0 годині вечора гірники спустилися в шахту.
Внизу на них уже чекали начальник ділянки і
редактор шахтної багатотиражки. Стаханов са
мотужки рубав вугілля відбійним молотком,
який у ті роки здавався чудом технічного про
гресу. За ним, щоб уникнути обвалу, зміцнюва
ли сосновими колодами звід ш ахти двоє
робітників-кріпильників, парторг Петров осо
бисто підсвічував лампою вибій. Унизу, на
штреку, чергували коногони, що, за спогадами
очевидців, одерж али авансом по пляш ц і
горілки. За зміну - 5 годин 45 хвилин - Олексій
нарубав 102 тонни вугілля при нормі 7 тонн.
- Батько ніколи не приховував, що в лаві в
ніч з ЗО на 31 серпня з ним були кріпильники
Тихін Борисенко та Гаврило Щоголев, - гово
рить Віолетта Олексіївна. - Я вважаю , що
просто вперше розумно організували працю.
- Ст ворення кул ьт у ст ахановців не обурю
вало інших?
- Вистачало і заздрісників, і саботажників.
Тим більше, що незабаром на всіх ш ахтах бу

ли виробітки. При цьому зарплата ш ахтарів
залиш алася колишньою.
Проте на Олексія Григоровича продовжу
вав литися золотий дощ*. Здійснилася його
заповітна мрія: за встановлений рекорд йому
виділили бричку з кучером.
Через багато років письменник Олександр
Авдієнко так згадував свою першу зустріч з героєм-передовиком:
- Дорогі гості, - говорить Стаханов, - лас
каво просимо до хати! Моя вона тепер, призна
чалася головному інженеру, а господарем став
забійник А льош ка Стаханов... Входимо в дім,
яки й цілком забитий речами, все новеньке,
ще не до кін ця розпаковане...
- Бачили?! - сміється Стаханов. - Добро
ювілейне. З усіх кінців Донбасу подарунки
шлють. Я к відмовити людям?
В Олексія Григоровича з ’явилися гроші одержував він до 1600 карбованців - і всілякі
пільги. У 1936 р. Стаханова прийняли в пар
тію без проходження кандидатського стажу.
«МК в Украине». - 6-13 августа 2003 г.

251 І Офіційний документ____________
3 постанови парткому ш ахти «Ц ент
ра льна-Ірміна» від 31 серпня 1935 р.:
Ухвалили одноголосно:
2) Видати тов. Стаханову премію в розмірі
місячного окладу.
3) До 3 вересня надати йому квартиру з чис
ла квартир технічного персоналу, установити
в ній телефон.
4) За рахунок ш ахти обладнати квартиру
всім необхідним і м ’яким и меблями...
8 ) Оголосити змагання між забійниками на
кращ ого майстра відбійного молотка.
9) а) не пізніш е 2 вересня всім ділянкам
узагальнити досвід і встановлений рекорд...
б) розгорнути змагання на кращого забійника.
10) Вважаємо за необхідне заздалегідь по
передити всіх тих, хто спробує звести наклеп
на тов. Стаханова і його рекорд як випад
ковість і вигадку, що парткомом вони будуть
вваж атися найлю тіш ими ворогами, котрі вис
тупають проти кращ их людей ш ахти, нашої
країни...
Правда. - 26 июля 1987 г.

*
У середньому шахтар-стахановець заробляв понад 1600 крб., а рядовий шахтар - 400-5 0 0 крб. Се
редній заробіток у промисловості не перевищував 170 крб. (багато хто заробляв 100-120 крб.), а робітник,
який допомагав і котрого зараховували до стахановців, одержував 400 крб.
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Погляд дослідника
Стахановські досягнення протримали
ся всього три дні, потім їх перевершили інш і
забійники. К ількість стахановців зростала не
лиш е у вугільній промисловості. Сенсаційне
повідомлення в пресі вразило людей і надих
нуло тисячі робітників і колгоспників. Ме
ханізм спрацював.
Коваль А. Бусигін став швидше кувати де
талі, маш иніст П. Кривоніс - водити потяги,
металург М. Мазай - варити сталь, взуттьовик
Н. Сметанін - шити взуття, ткалі Євдокія та
М арія Виноградови - обслуговувати верстати,
скрізь, на всіх рівнях насадж увалися культи
і культики. У колгоспах і радгоспах з ’явилися
свої рекордсмени.
В ударни ків праці склад алася особлива
психологія. Вони усвідомлювали значимість
своїх трудових зусиль, особливе, героїчне
ставлення до праці. У дарники не просто стоя
ли біля верстата чи працювали в полі, вони
вваж али кожен свій крок певним револю цій
ним вчинком.
Жарова Л.Н., Мишина И.А.
История Отечества. - С. 372.

253 |
В основному це були вихідці із села,
здебільшого малокультурні, з низьким рівнем
освіти. Як правило, вони нещодавно прийш ли
на виробництво. Типовим для цього середови
щ а був підсобний робітник середньої кваліф і
кації. Це були люди з розвинутою м ускулату
рою, часто спортсмени. Вони не мали таких
неодмінних досі для к а р ’єри «пролетарського
походження» та «заслуг у комуністичному
русі». Нерідко це були представники м аргі
нальних соціальних груп, що зазнали дискри
мінації, зокрема, позбавлені будь-яких при
вілеїв. Серед них були колиш ні середняки,
члени куркульських родин, віруючі, у недав
ньому минулому люди, що знехтували зако
ном, безпритульні, представники національ
них меншин. Вони, як правило, були молоді.
П ереваж на більшість стахановців не перебу
вала в Комуністичній партії. їх н я політизованість не відрізнялася глибиною, а політична
свідомість зводилася до афектованої віри в
Сталіна як вождя.
Майер Р. О чудесах и чудовищах. Стахановское движение и сталинизм / / Отечественная история. - 1993. - № 3. - С. 61.

СТАЛИНЦЫ!
ШИРЕ Ф Р О Н Т
СТЯХЯНОВСНОГО Д В И Ж Е Н И Я !
Радянський плакат 1930-х рр. «Сталінці! Шир
ше фронт стахановського руху!»

гл і

Погляд учасника подій
З виступу на комсомольському
форумі знаменитої стахановкибуряківниці М арії Демченко

Ми всі свою роботу побудували за стахановським методом, по-сталінськи. Усе, чого
ми домоглися, доводить те, що ми зрозуміли,
як треба працю вати... партія вчить нас працю 
вати по-сталінськи.
Товариш Сталін п ікл у ється про нас я к
рідний батько; ми його палко і сильно лю 
бимо.
Ми його любимо за те, що він нас вчить, як
ж ити, він нас вчить працювати по-стахановськи, відкриває перед нами ш ироку дорогу, за
хищ ає нас від ворогів.
Жарова Л.Н., Мишина И.А. История
Отечества. - С. 372.
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Святковий обід ударників
заводу ім. Петровського.
Дніпропетровськ , 1936 р.
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І Офіційний документ
З висловлю вань А. Гітлера

У кого в руках молодь, у того в руках і м ай
бутнє. Я розпочинаю з молоді. Ми, ті, хто
старі, - відпрацьований матеріал. Ми прогни
ли до самих кісток. Але моя чудова молодь! Чи
є де-небудь у світі ще така прекрасна молодь?
П огляньте на цих юнаків і підлітків! Я кий м а
теріал! З ними я зможу створити новий світ!
Це - героїчне покоління молоді, з якої вийде
творець, людина-бог... Усяка освіта в націона
льній державі має бути спрямована передусім
не на те, щоб набивати учня нікчемними знан
нями, а на створення здорового тіл а... Мозок мо
лоді не повинен заповню ватися науковими
знаннями... Нова молодь, подібно до тієї, що бу
ла в давній Спарті, має бути мужньою та силь
ною. Ідеальна держава повинна базуватися на
двох основних освітніх ідеях. По-перше, треба
запалити вогонь у серці молоді і впровадити в її
розум поняття раси. По-друге, німецька молодь
має бути готовою до війни, навченою або пере
могти, або вмерти. Кінцева мета освіти - сфор
мувати громадян, як і усвідомлюватимуть славу
країни й будуть фанатично віддані націона
льній ідеї.
Цит. за: Энциклопедия Третьего рейха,
http :/ /www.f act400ru./mif /reich/index 128. htm

258 і Погляд дослідника
Фашисти домагалися «єдності політич
ної віри всіх індивідів»: «Хто не думає і не
вірить, як думають і вірять відповідно до фаш и
стської думки і віри, той ставить себе поза дер
жавою». Це досягалося різноманітними засоба
ми, насамперед включенням людини в одну з
численних фашистських організацій. Під конт
ролем фашистської партії (кількість членів 2 млн чоловік) працювала безліч організацій,
що охоплювала понад 1 0 млн італійців, і це без
профспілок! Фактично кожен другий опинявся
під жорстким контролем. Діти від 8 до 18 років
об’єднувалися в масову організацію «Баліла»
(сюди входили навіть «Маленькі та юні італій
ки»), «Молоді фашисти» до 21 року, потім армія
і міліція національної безпеки. Головним гаслом
було: «Вірити, коритися, боротися!»
Долуцкий И.И., Журавлева В.И. Всемир
ная история XX века. - С. 372.

Погляд дослідника
Із самого раннього дитинства нім ці
підпадали під опіку держави: підлітки 10-14
років вступали в «Юнгфольк». Згодом хлопці
переходили до «Гітлерюгенд», а дівчата - у
«Союз німецьких дівчат». Членами цих союзів
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залиш алися до 18 років, а потім їх відправля
ли до трудових таборів: вони будували мости,
дороги, прикордонні укріплення. П ісля та
борів - дворічна служба в армії (для хлопців) і
чергові союзи (для їхніх подруг). Усі робітники
входять до «Німецького трудового фронту»,
хто зайнятий у сільському господарстві - до
«Імперського об’єднання продовольства», для
середніх верств існує «Союз нім ецьких
ремісничих палат», для ж інок - «Об’єднання
німецьких ж інок». Ти студент? Перед тобою
розкриває двері «Спілка нім ецьких студен
тів». Л ікарів поглинає «Націонал-соціалістичний союз лікарів», персонал званням нижче «Імперський союз німецьких медичних сес
тер». Фрау домогосподарка? Вам прийдеться
вступити до союзу «Німецька родина» і т. д.
Долуцкий И.И., Журавлева В.И. Всемир
ная история XX века. - С. 371.

260 І Л огляд дослідника

Юні члени італійської «Баліли»
(«Юні фашисти»). Рим , Іт алія .

Гітлер з маленьким хлопчиком, одягнутим у
форму БА.

1. Чому Гітлер протиставляє молодь іншим поколінням німецького
суспільства та називає їх відпрацьованим матеріалом (джерело 257)?
2. З якою метою держава брала молодь у свої обійми (джерела 258,
259)? Щ о могли відчувати юні італійці чи німці, які з певних причин
опинилися поза межами вказаних організацій? Прокоментуйте.
3. Проаналізуйте фотографії 260 і 261. Чому діти зображені зі
зброєю? Пригадайте візуальні джерела, використані у попередньо
му матеріалі, на яких присутні діти. З якою метою використовуються
такі зображення? У чому зміст та основна думка фотографій
260, 261?
4. Ознайомтеся із наступним документом і спробуйте визначити, як
радянська держава вирішувала проблему «нової» молоді (викорис
тайте документи, додаткову літературу, інтерв'ю...).
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Погляд очевидця

І Зі звернення Всесоюзної наради
дружин господарників та інженернотехнічних працівників важ кої
промисловості
Ми хочемо відповідно до Ваших вказівок
дати наш ій палко лю бимій соціалістичній
батьківщ ині сильну, здорову тілом та духом
молодь, я к а здатна зміцнювати її могутність і
самовіддано захищ ати від будь-яких ворогів.
Жены инженеров. Общественницы тяже
лой промышленности. - Б. м., 1937.

263
263 ІI Офіційний документ

Нові завдання перед суспільствознав
чими наукам и (1931 р.)
1) Дати молоді знання і вміння виробити у
себе комуністичні погляди;
2 ) сформувати вміння правильно осмислю
вати основні явищ а сучасного ж иття, класової
боротьби, міжнародного революційного руху;
3 ) з ’ясувати, в чому полягає правильний
ш лях будівника соціалізму в СРСР; в чому
значення диктатури пролетаріату;
4) виховувати інтернаціоналіста, дати про
летарське розуміння національного питання,
озброїти учня на ви ріш альн у боротьбу з
націоналізмом;
5) виховувати войовничих атеїстів;
6 ) дати розуміння генеральної лінії партії
і необхідності боротьби з ухилами;
7 ) виховувати уміння і класову свідомість
до праці.
Цит. за: Удод 0 . Історія в дзеркалі
аксіології. - С. 146.

264 [_ Офіційний документ
Моє навчання буде суворим. Ми виб’є
мо з них слабкість. Н адзвичайно активна,
жорстока молодь - от що я залиш у після себе.
Молодь має бути байдужою до болю. Вона не
повинна бути слабкою та проявляти ж алість.
Я знову хочу побачити в їхніх очах відблиск
гордості і незалежності хижого звіра.
Я не буду проводити інтелектуальну підготов
ку. Знання - це крах для моєї молоді. Я хочу,
щоб вони навчалися тільки тому, що дає їм їхня
уява. Але одному вони повинні навчитися - са
мовладанню. Вони навчаться переборювати страх
смерті завдяки суворим випробовуванням.
Гитлер А.
Цит. за: Энциклопедия Третьего рейха.
http://w w w .fact400ru./m if/reich/indexl28.htm

Фестиваль у літньому таборі для «Гітлерюгенд»

Погляд сучасника
М амине оповідання
- Любий сину, - каж е мати, Мусиш добре пам ’ятати,
Що три правди є на світі,
Знати їх повинні й діти!
П ерш а правда: якомога
П ам ’ятати все про Бога Всюди і на кож нім кроці
Мати Бога все на оці!
Друга правда: чесно ж ити,
Рідний нарід свій любити!
Рідний нарід і край рідний
Твоєї любові гідний!
Третя правда: працювати,
Своїм ближнім помагати!
Як тим правдам будеш вірний,
Українець ти примірний!
Підгірський О. Як Ромчик
став пластуном. - Львів, 1992. - С. 7.
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5. Порівняйте джерела 262, 263, 264. Які завдання щодо виховання
вони висували? Чому вони такі різні? У чому полягає принципова
відмінність між цілями, що висувають джерела 262, 263 та 264? Від
чого це залежало?
6. Як співвідносяться джерела 262 і 265? Щ о ви знаєте про
піонерські табори? Покажіть фотографію 265 своїм батькам, не
говорячи хто і що зображене, але попросивши описати, що вони
бачать та уявляють.
7. Порівняйте настанови виховання у джерелах 2 5 7 -2 5 9 , 262 -2 6 4 ,
266. Які із задекларованих цілей виховання є привабливішими для
вас? Прокоментуйте.

267 |~ П ереказ «Як піонер допоміг
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заареш тувати ворога»
(з радянського підручника 1938 р.)
«Це було недалеко від кордону. Піонер П е
тя Сомов збирав у лісі гриби. Раптом він поба
чив незнайому людину. Дивний незнайомець
спочатку почастував Петю цукеркою, а потім
запитав про дорогу в місто. Петя здогадався,
що це ворог, ш пигун. П етя показав йому ру
кою прямо на заставу. А там були червоноармійці-прикордонники. Ш пигун сам прийшов
на заставу. Отут його й заареш тували».
Вчитель після прочитання пояснює слова:
кордон, застава, ш пигун, проводить бесіду про
те, де Петя зустрів незнайомця. Чому Петя до
гадався, що це ш пигун, як Петя допоміг за
тримати його. У бесіді необхідно дати оцінку
поведінки Петі, відзначити його кмітливість і
здогадливість, любов до батьківщ ин и та
чесність.
Организация и методы работы в двухкомп
лексной школе. - М., 1938. - С. 180.

3 диктанту для учнів середньої ш коли
(1938 р.)
Ц я стеж ка є останньою п ’яддю Радянської
землі на Далекому Сході... Настає ніч. На во
рожому березі оживає прибережний очерет...
Ф аш истські ш пигуни, наймані вбивці хижою
звірячою ходою крадуться до нас через рубіж.
Як слизькі змії, вони намагаю ться проповзти
у випадкові вузькі щ ілини. Вони йдуть твори
ти свої мерзенні справи: по-звірячому вбивати
кращ их радянських людей, руйнувати мости,
спалювати колгоспні клуні. Однак радянські
прикордонники беззавітно віддані батьківщ и
ні. Сміливою молодецькою ходою йдуть вони
уздовж кордону, пильно стеж ать за кож ним
кілометром рубежу нашої неосяжної батьків
щини. Чуйні сторожові пошукові собаки - їх 
ні бойові товариші. Не проповзти зухвалому
ворогові навіть і у вузьку щілину! Народи Р а 
дянського Союзу пиш аю ться роботою доблес
них прикордонників. Бути прикордонником мрія багатьох радянських дітей.
Сборник систематических диктантов для
средней школы. - Л., 1938.

269 [_ Офіційний документ
Розклад і розподіл ш кільних пред
метів для середніх ш кіл у Н імеччині
у 30-ті роки XX ст.
Час
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П ’ятниця
Субота

8.00-8.45

8.50-9.35

9.40-10.25

Географія

Расова теорія

Історія
Німецька
Співи
мова
(щоденно) Географія
Історія
Співи

10.25-11.00

11.00-12.05

Расова теорія Вільний час,
Расова теорія фізкультура, Домоводство,
спеціальні
математика
Ідеологія
програми
(щоденно)
Ідеологія
(щоденно)
Ідеологія

12.10-12.50

Расова гігієна,
здоров’я
(щоденно)

http://www.lseptember.rU/ru/his/2002/43/2.htm
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Погляд сучасника
Першою книжкою, яку дитина опановує
після дитячого садка, був Prim er - буквар. На йо
го обкладинці була розміщена карикатура на
єврея зі словами: «Не вір лисиці в степу, не вір
єврею в його божінні!» Усередині були малюнки
солдатів, які марширували, та їхнього табірного
життя. Вони супроводжувалися таким текстом:

Той, хто солдатом хоче стати,
той зброю має мати,
її порохом зарядж ати
і влучно стріляти.
М алята, якщ о ви хочете стати новобранця
ми, зверніть увагу на цю пісеньку.
Энциклопедия Третьего рейха. http :/ /www.f act400ru. /m if /reich/index 128. htm

Ц я гра під назвою «Вижени євреїв» розповсю
джувалася в 1930-х рр. у Німеччині як «чудова
забава» для дітей та дорослих. Н а фігуркифішки були одягнуті такі шапки , які євреї зм у
шені були носити в середні віки; на ш апках
можна розпізнат и антиєврейські карикатури.
Н а одному з написів на ігровому полі зазначено:
«Якщо вам вдалося прогнати шістьох євреїв ,
ви здобули чисту перемогу ».
Брухвельд С., Левин А. Передайте об этом
детям вашим. История Холокоста в Евро
пе. 1933-1945. - М., 2001. - С. 9.

8. Звідки взяті тексти у джерелах 267, 268, 270? Зверніть увагу на
мову диктантів для радянських школярів 1930-х рр. та на зміст
німецького букваря.
9. Ознайомтеся із розкладом уроків (джерело 269). Чому так мало
предметів? Порівняйте з вашим шкільним розкладом. Як ви ро
зумієте призначення предметів: Расова теорія, Ідеологія, Расова
гігієна?
10. Чому під малюнком (джерело 271) саме такий підпис? Який вплив
на дітей і підлітків могла мати така гра чи подібні?

Газетне повідомлення
«Як я затрим ала шпигуна», розповідь
української піонерки Олени Петренко
Дорогою додому з піонерського табору А р
тек Олені здався підозрілим попутник в авто
бусі з Н ікополя в Дніпропетровськ, коли вона
почула, я к той щось шепоче німецькою про
«рейки» і «стрілку». Вона піш ла за ним до
вокзального буфету, і там він упустив кон
верт, в якому виявився написаний німецькою
лист з інструкціям и щодо здійснення «ди
версії». Олена звернулася до м іліції, і ту лю
дину відразу ж заареш тували.
Цит. за: Фицпатрик Ш. Повседневный
сталинизм... - С. 248.

273 [ _ 0 огляд очевидця
листа піонера Ю рія Б ілаш а
до Й. Сталіна
1931 р., 5 лютого, четвер.
Здрастуйте тов. Сталіну!
Я піонер бази ім. Сталіна 4 загону при Му
зичній фабриці вчуся в III групі 45... Давно
мрію побачити живого хоч будь-якого вож дя, і
виріш ив написати Сталіну лист, тому що на
ш а база ім. Сталіна...
Я говорю батькові: якщ о буде війна тоді ко
ли батько піде на війну, то я піду з тобою і бу
ду бити білих іноземних черв’яків. Сестра
боїться війни і говорить, що вона боїться
війни. Я теж не хочу війни і всі трудящ і не хо
чуть війни, але імперіалісти готують скаж ену
«інтервенцію» проти Радянського Союзу, але

§ 47. Творення нової людини
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Погляд очевидця
Твір німецької ш колярки Ерни
Листінг, опублікований у газеті
«Дер Ш тюрмер»

Н а ж аль, навіть зараз багато хто продовжує
стверджувати, що євреї теж «створіння божі»
і тому їх треба поважати. Однак ми говоримо,
що й мухи теж створіння, але при цьому зни
щуємо їх. Єврей - це гібрид. Він успадкував
ознаки арійців, азіатів, негрів і монголів. Єди
не, що є в нього гарного - це біла ш кіра. Серед
ж ителів південних островів існує приказка:
«Білий - від Бога і чорний - від Бога, а от

гібрид - від диявола». Ісус сказав одного разу
євреям: «Ваш батько не Бог, а диявол». У
євреїв є порочна книга їхніх законів - Талмуд.
Крім того, євреї вважаю ть нас тваринами і то
му так погано до нас ставляться. Вони відбира
ють у нас по-ш ахрайськи гроші та майно. Уже
при дворі К арла Великого командували євреї,
і тому було відновлено римське право. Але во
но не підходило ні для німецького, ні для
римського селянина, а було вигідне тільки
євреям-торговцям. Євреї винні навіть у смерті
К арла Великого.
У Гельзенкірхене єврей Грінберг продавав
людське трупне м ’ясо. Це дозволено книгою
його законів. Євреї підбурювали до повстання
і до війни. Вони прирекли росіян на страж дан
ня і горе. У Н імеччині вони підтримували ко
муністів і платили вбивцям. Ми були на краю
загибелі, коли прийшов Адольф Гітлер. Тепер
заморські євреї агітують проти нас. Однак ми
не дамо обдурити себе і подбаємо про нашого
фюрера. Кожен гріш , що ми даємо євреям,
убиває кого-небудь з наш их близьких...
Х айль Гітлер!
Der Stürmer: Deutsches Wochenblatt zum
Kampfe um die Wahrheit. №2/1938.

11. Як ви думаєте, чому джерела 272, 273, 274 розміщені в одній
добірці?
12. Доберіть цим джерелам відповідники з попередніх добірок.
13. На основі джерел параграфа дайте відповідь на запитання,
чому «школа - страшна зброя». Проти кого ця зброя спрямована?
Хто тримав у руках цю зброю?
14. З огляду на ваші висновки прокоментуйте наступну групу доку
ментів.
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Це було в 1933 році. Учителька, звали
її Марією Василівною, якось принесла на урок
великий плакат. На ньому був намальований
буржуй і куркуль з товстими животами. В їхні
роти летіли паляниці з кільцям и ковбаси. Діти
почали плакати, просити їсти - був же трид
цять третій рік, рік страшного голоду на У к
раїні. Вчителька розгубилася, винесла з класу
той плакат і принесла інш ий. На ньому був зоб
раж ений Сталін в оточенні ж иттєрадісної
дітвори з червоними квітами. Діти замовкли.
У Марії Василівни тремтіли руки. Задзво
нив дзвоник. Діти піш ли на перерву, а вчи
телька розірвала плакат і кинула в кош ик.
Через кілька днів не стало в ш колі нашої
вчительки. Директор школи прийшов у клас і

сказав: «Степанова Марія Василівна - зарубіж
на шпигунка. Не журіться, діти, у вас буде кра
щий учитель - Сидір Семенович Нестеренко».
Пізніше стало відомо, що вчительку і її батька
за доносом Несторенка було заарештовано і
розстріляно за порваний портрет із Сталіним.
Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С.
Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. - С. 105.

276 [_ Погляд дослідника
Вказаний фонд облархіву (№ 439) містить
протокол засідань комісії чистки державного
апарату в ш колах, списки звільнених вчителів
як «клясово-ворожих елементів» за дуже ко
роткий період - 23 червня 1933 р. - 16 жовтня
1933 р., але має 125 листів, де фігурує понад

Розділ IV. Демократія і диктатура. Тридцяті: людський вимір

у випадку віини ми я к один станемо на захист
Радянського Союзу. Ми загартовуємося з к о ж 
ним днем, зміцнюємо нашу обороноздатність і
з кож ним днем більше страху капіталістам .
Н апиш іть мені, чи є у Вас діти, скільки їх і чи
готові вони піти на захист Радянського Союзу
під час нападу капіталістів...
До побачення. Моя адреса:
Київ, бульвар Ш евченка, буд. 7, кв. 17,
одержати Бєлаш у Юрію Семеновичу.
Цит. за: http://svoboda.org/programs/hd/
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§ 48. Нова людина: мрія чи реальність

2,5 тис. прізвищ «неблагонадійних» педаго
гічних працівників.
Особливості чисток вчителів полягали в то
му, що основним критерієм вваж алось
соціальне походж ення, бралась до уваги
участь у громадському ж итті та антирелігійна
робота, зафіксовані факти «антирадянських
виступів» і т. п. В жодному протоколі немає
записів щодо оцінки педагогічної майстер
ності, взаємодії з учнівськими колективами.
Ц і напрямки вчительської роботи правлячу
партію не цікавили. Головне - ідеологічна
чистота кадрів.
Про глибину кадрової чистки серед учителів
говорить те, що в даному випадку у 70 % справ
було прийнято категоричне рішення про звіль
нення з роботи. Приблизно таке ж співвідношен-

ш

ня зберігалось майже в усіх школах та регіонах,
де проходили чистки з ідеологічних міркувань.
Удод О. Історія в дзеркалі
аксіології. - С. 146.

М овою цифр___________ ________
До 1936 близько 32 % учителів із
НСЛБ стали членами нацистської партії. До
1938 дві третини всіх учителів початкових
ш кіл ідеологічно обробляли в спеціальних та
борах на обов’язкових м ісячних курсах зі
стройовою підготовкою і лекціям и. Передба
чалося, що все, чому їх навчили в таборах, во
ни передадуть своїм учням.
Энциклопедия Третьего рейха. http :/ / www. f act400ru./m if/reich/index 128. htm

15. Прокоментуйте назву параграфа. Як ви думаєте, чи достатньо
було шкільної освіти і виховання, пропаганди й чисток, щоб держава
отримала цю нову людину? Поясніть свої міркування.
16. Обговоріть у класі, чи можливо з сьогоднішнього школяра вихо
вати таку «нову людину»? Чому? І якщо ваша відповідь «так», то яким
чином та за яких умов?

§ 48. НОВА ЛЮДИНА: МРІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

Спортивні вправи. Німеччина , 1930-ті pp.

Спортивні вправи.
Радянський Союз, 1930-ті pp.

Спортивні вправи.
Іт алія , 1930-ті pp.

§ 48. Нова людина: мрія чи реальність

Засудження ворогів народу. Україна , 1930-ті рр.

283

І Газетне повідомлення__________

—
Вечі рня імла огорнула ш ляхи станції
Самозванка Курської залізниці. Н еподалік у
полі, біля сигнальної будки чергував сигнальник-ударник т. Кисельов. Він пропускав
потяги, що йш ли на Курськ і на Москву.
Увагу К исельова привернув величезний
стовп вогню, що зметнувся в полі неподалік
від сигнальної будки. Це загорівся будинок, у
якому ж ив Кисельов із своєю родиною.
Що робити? Бігти з поста гасити пож еж у отже, поставити під безпосередню загрозу по
тяги , що проходили, поруш ити обов’язо к
честі пролетаря Радянської країни, зганьбити
себе; залиш итися на посту - значить позбави
тися майна, нажитого невтомною працею, за
лиш ити без допомоги друж ину і дітей.

Розділ

1. Щ о зображено на фото (джерела 278-280)? Які країни представ
лені у фотодокументах?
2. Які символи є на фото 278, 280? Як ви думаєте, чому саме такі симво
ли стали формою масових спортивних вправ? У яких країнах?
3. Як ви думаєте, які саме і чому спалюють книжки (джерело 281)?
4. Прокоментуйте джерело 282 та підпис до нього.
5. Чому на кожній фотографії присутня значна кількість людей?

Кисельов виріш ив пожертвувати «своїм»,
аби не постраждало громадське.
Кисельов поста не залиш ив.
Він бачив, я к полум’я пожирало будинок
разом з усім майном, чув, як валилися стіни,
падав дах. І коли через 2 години прийшов його
змінник, Кисельов замість свого будинку зна
йшов руїни. Згоріло все - і будинок, і майно.
Товариші дали притулок наляканій родині.
У Радянській країні народж увалися нові
Герої соціалістичної праці, що самовіддано бо
ролися за соціалізм. До лав цих славних удар
ників увійшов і Кисельов, що чесно виконав
свій пролетарський обов’язок.
Д ирекція Курської дороги і Дорпрофсож по
заслугах оцінили взірцевий вчинок ударникасигнальника.

6. Які думки, почуття повинно було викликати це повідомлення? А які
ваші враження? Щ о оспівує газета? Чому саме в цій газеті надруку
вали це повідомлення? Як ви думаєте, наскільки реальними були
події, описані в газеті?

IV. Демократія і диктатура. Тридцяті: людський вимір

Спалення книжок. Німеччина , 1930-ті рр.
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Правда. - 7 декабря 1932 г.

І Газетні повідомлення__________
І Емігрантська газета про радянське
суспільство. Р адянська Росія —
країна ідеального відпочинку
Іноземець може ж ити в найбільшому ра
дянському місті, ходити серед вуличного на
товпу і в той самий час почувати себе більш
одиноким , ніж у нетрях А ляски чи на
сніж них верш инах Гімалаїв.
Сегодня. - Рига. - 11 июня 1931 г.

Радянський режим переверш ив гірш і
сторони царизм у
А нглійське радіо із Лондона розповсюдило
промову відомого знавця Росії професора П ер
са про сучасний та минулий режим Росії. Перс
говорив, що комуністи «перевершили гірш і
сторони царизму», немає ні свободи виборів,
ні свободи слова.
Відбувається формування «рабської душі» і
постійне знищення почуття власної гідності. Н і
чого гіршого у вихованні уявити собі не можна.

285

Офіційний документ
П ромова товариш а Постиш ева
на X V II з ’їзді ВКП(б) (Засідання
27 січня 1934 р., вечірнє)

П о р івн яй те дореволю ційного р о б ітн и ка
або робітника капіталістичної держ ави з н а
ш им радянським робітником. Н аш робітни
чий клас став інш им . У його свідомості відбу
лися корінні зміни. Він - робітник - почуває
себе творцем нового ж и ття, науки, м истецт
ва. Він опановує висоти техніки, він створює
найскладніш і маш ини. Він будує гіганти-заводи. Він будує нове сільське господарство.
Він вивчає природу, б’є рекорди, піднім аю 
чись у стратосферу, - рекорди, як и х не брав
ще капіталістичний світ. Він вивчає А р к ти 
ку. Він створює мистецтво, м узику, викорис
товуючи всю спадщ ину бурж уазної к у л ьту
ри, у тій її частині, я к а потрібна й корисна
для того, щоб рухатися вперед. Він створює
свою культуру.
h ttp ://17.b y.ru /3_2.h tm .

Сегодня. - Рига. - 13 июня 1931 г.
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Розділ

7. Ознайомившись із джерелом 285, визначте, про які якості нової
людини каже Постишев. Наскільки картина, змальована ним,
відповідає дійсності?
8. Чому, на ваш погляд, іноземець (джерело 284) відчуває себе са
ме так? Як ви розумієте словосполучення «рабська душа»? Як
співвідносяться джерела 284 і 285? Прокоментуйте.

286 [- Погляд дослідника
Я спочатку виділив би три основні ознаки
«нової лю дини». П о-перш е, це безм еж на
відданість вищ ій цілі, я к а полягає в побудові
ідеального суспільства на землі. Тобто - фана
тична віра в ідею комунізму.
По-друге, ріш учий перехід від ідеї до дії,
«нова людина» не м рійник, а діяч і практик.
І одне з її головних завдань полягає в тому,
щоб усіх зробити схожими на себе і тим самим
побудувати комунізм.
По-третє, нова людина обов’язково висту
пає як представник маси чи класу, яки й через
неї і здійснює свій ідеал. «Нова людина» аж

н іяк не одинак. Н авіть якщ о за якихось обста
вин їй доводиться діяти одній, усе одно психо
логічно вона відчуває зв’язок з колективом,
що незримо стоїть за нею. Цей колектив нази
вається «партія», «клас» чи навіть «весь ра
дянський народ» і в ідеалі складається чи
повинен складатися з «нових людей». Тому
«нова людина» виконує не свою власну, а не
одмінно велику, «загальну» справу. Окрім
цієї «загальної справи», вона не має інш их,
особистих, відособлених інтересів. Загальне
для неї стає особистим. Говорячи «я», вона
має на увазі «ми» - ми, передові борці й
будівники комунізму.
Синявский А.Д. Основы советской
цивилизации. - С. 160.

9. Як ви думаєте, чому саме такі риси «нової людини» виділяє
дослідник (джерело 286)? Які ще риси ви можете додати з огляду на
матеріал попередніх параграфів?

«Конвеєр пологового будинку».
М осква , 1930-ті рр.

«Молочна фабрика». Жінки-робітниці зціджу
ють материнське молоко для своїх дітей під час
обідньої перерви на фабриці.
М осква , 1930-ті рр.

Погляд дослідника
Ті, хто прагне тотального панування,
мусять знищ ити будь-яку мимовільність, що
її завж ди породжує саме існування індивіду
альності, і викоренити її в найбільш особистих
ф орм ах, незалеж но від того, н аскіл ьки
аполітичними й неш кідливими вони могли б
видатися. Собака П авлова - взірець людини,
зведеної до найелементарніш их реакцій, су
купності реакцій, яку завж ди можна ліквіду
вати й замінити іншою сукупністю реакцій,
що проводитиметься точно так само, є модел
лю «громадянина» тоталітарної держ ави; і та
кого громадянина не можна до пуття витвори
ти поза таборами.
Аренд X. Джерела тоталітаризму. - К.,
2002. - С. 508.

Творення нової людини

10. Розгляньте джерела 287-290 . Чи іронізують автори фотографій
2 87-288 , надаючи їм назву «Конвеєр...» та «Молочна фабрика»?
Порівняйте з карикатурою 289. Як ви думаєте, чому ці джерела по
дані в цьому параграфі? Співставте джерела 2 8 7 -2 8 9 з 290. Які по
чуття і роздуми викликає у вас образ собаки Павлова (джерело 290)?
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§ 48. Нова людина: мрія чи реальність

291 |-

Погляд дослідника

Нова лю дина... може надто багато і дов
го вчитися, але при цьому дуже мало думати.
Тому що думати - означає ш укати, сумнівати
ся, ставити запитання. А якщ о світ легко і
просто пояснюється і до кінця зрозумілий та
очевидний - то думати не треба. Така стандар
тизована людина - людина маси - може бути
найж ахливіш им породж енням радянської
цивілізації. І на ньому-то вона і тримається. За
своїм духовним світом, за своїм моральним пе
реконанням і навіть за інтелектом вона стоїть
незмірно ниж че від найтемніш ого, найнеосвіченіш ого, найбезграмотніш ого м уж ика.
Тому що вона утратила всі чи майже всі добрі
ознаки, я к і притаманні простим людям, а на
томість придбала - нахабність, розв’язність, за
розумілість, готовність судити про все на світі й
усе пояснювати, звичайно, найпримітивніше.
Це дикун, якому здається, що він усе знає і що
саме він перлина творіння, найпрекрасніша і
найрозумніша істота у світі.
Синявский А.Д. Основы советской цивили
зации. - С. 213.

292 |-

Погляд дослідника

Формування нової людини - не пропа
гандистське гасло і не утопічна ілюзія. Це не
обхідність: без нової людини, адекватної новому
суспільству, воно не матиме історичної перспек
тиви. Інша річ, що починати будувати соціалізм
доводилося, - говорив Ленін, - з тим людським
«матеріалом», який залишився від проклятого
капіталізму. Але новонароджуваний соціалізм
мав виховувати свого розбудовника. Грандіоз
ний, всебічно продуманий і послідовно здійсню
ваний план такого виховання (масового «виго
товлення») нової людини включав у себе, з одно
го боку, руйнування традиційних структур
життя й особистості (звільнення не тільки від
соціальних і побутових забобонів, які справді
спотворювали особистість, а й від складності
людських зв’язків, - відповідно до спрощення її
життєвого світу, засвоєння класового підходу,
бінарного, чорно-білого мислення); з другого бо
ку - створення нових соціально-культурних
стимулів і нової міфології, що фактично пере
ростала в нову релігію.
Дзюба І. Пастка... - С. 71

2 9 3 | Погляд дослідника
Гітлер також був привабливим для мо
ралістичного м енталітету багатьох нім ців,
тобто для тих, я к і дуже прагнули до «мораль
ної» поведінки, не володіючи кодексом мо
ральних догм, що виникають із християнської
віри. Гіммлер, свідомий масовий убивця, пе
дантичний мучитель, був зразком людини,
я к а найкращ е служ ила Гітлерові. Він уособ
лю вав чесноти СС - втілен ня нацистської
«моралі» - таких, я к віра, чесність, підпоряд
куван н я, твердість, скром ність, бідність і
хоробрість. Щодо СС Гітлер стверджував, що
вона є більш могутнім і центральним мотиву
ванням для людини, ніж клас. Служіння расі,
на відміну від служ іння марксовому проле
таріату, було основою нацистського пуритан
ства, характерного, як говорив Рудольф Гесс,
ком ендант А уш віца, для «холодного» і
«кам ’яного» менталітету ідеального нациста,
що «переставав відчувати людські почуття»,
прагнучи виконати свій обов’язок.
Джонсон П. Современность... - С. 342.

З ’їзд нацистської партії. Нюрнбергу 1935 р.

11. Щ о об'єднує джерела 291-294 ? Які спільні риси та відмінності в
образі нової людини радянського та нацистського зразка виділяють
дослідники?
12. Чим страшна стандартизація?
13. Чи зустрічаються риси, описані дослідниками, у ваших сучас
ників? Чим це можна пояснити?
14. Чи відбувається подібна стандартизація у наш час? Проведіть
дискусію.
15. Як би ви прокоментували назву параграфа? Чи сформували
суспільства XX ст. «нову людину»? Якою вона стала?

Завдання (можна виконати вдома)
Перед вами схема ідеальної жінки та ідеального чоловіка часів нацист
ської Німеччини, укладена сучасним дослідником. Складіть подібну
схему радянської людини.

Ідеальна жінка

Ідеальний чоловік
Блондинка

Блакитні очі
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Взуття
на низьких
підборах
Вона сидить вдома, щоб:
• виростити багато дітей
• турбуватися про свою сім’ю
• створювати комфорт у домі
• вміти готувати із залишків
V»..
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Його роль - бути
частиною світу:
• політики
• війни
• праці

ВОНИ ОБОЄ:
однаково важливі члени народних комун • самовіддані • здорові
• «чистокровні» • фанатичні послідовники Гітлера
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§ 49. СУСПІЛЬНА АТМОСФЕРА
Об'єднайтеся в групи.
1. Завданням першої групи є: на основі джерел скласти розповідь
про суспільну атмосферу ентузіазму і підтримки політичних режимів.
2. Завданням другої групи є: на основі джерел скласти розповідь про
атмосферу страху, що панувала в суспільстві.
Порівняйте і обговоріть результати роботи груп у класі.

Свідчення учасника подій

/і
и\

Поштова листівка 1934 р. (лицьовий та
зворотний боки).
Привет дорогому Бори из Крыма. Лечусь в
институте физических методов лечения в
Севастополе. Набираю здоровья и энергии к
предстоящим боям за хлеб, уголь и хорошую
подготовку к весне. Тебе желаю успеха в твоей
учебе и быть в будущем Героем советского
союза. Пиши, твой (подпись).
Мой адрес: Крым, гор. Севастополь,
санаторий им. тов. Сталина.
В. И. Сысоев
З особистого архіву Сисоєвої С.Б.
Відтворення тексту
листівки зі збереженням
правопису оригіналу.
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296 [- Погляд сучасника

Радянський письменник про дитячі
враж ення від 1930-х рр.

Потрапити на демонстрацію було радістю.
Ми йшли, співали, вигукували гасла, ми про
клинали підступи лорда Керзона і славили Ста
ханова, Бусигіна, Марію Демченко, ми знали

імена перших ударників перших п ятирічок
краще, ніж імена кіноартистів, поетів, співаків.
Б іля воріт нашого будинку зупинився пер
ш ий радянський автомобіль «НАМИ». Довко
ла нього зібралася юрба. Водія качали. Авто
мобіль виглядав хирлявим , порівняно з «фор
дом», зате він був радянський!
Гранин Д. Ленинградский каталог. Л., 1986.- С . 90.

§ 49. Суспільна атмосфера

Згода і впевненість. Усвідомлення того, що
держава не відриває у переважної більшості
спож ивчі блага на користь незначної м ен
ш ості, а, навпаки, дієво допомагає найро
зумніш ими методами всьому суспільству, це
усвідом лення, підкріплен е д вад ц яти л ітн ім
досвідом, ввійш ло в плоть і кров усього насе
лення і викликало таку довіру до керівництва,
якої я досі ще не спостерігав. У той час, як на
заході суспільство, навчене сумним досвідом,
має до запевнень і обіцянок своїх урядів не
довіру - недовіра настільки міцна, що іноді
вважаю ть, що певний факт повинен здійсни
тися саме тому, що уряд затверджує зворотне, у Р адян ськом у Союзі твердо вір ять, що
обіцянки влади будуть виконані чітко і в при
значений термін.
Цит. за: История Отечества в документах.
1917-1993. - Москва, 1994. - С. 133.

Погляд очевидця________________
Про ставлення радянської молоді
до труднощів
Н езваж аю чи на м атеріальну скруту, я к ,
наприклад нестача продовольства, надто гост
ра в ті часи, ні я, ні молодь, що мене оточува
ла, не відчували н іяки х антирадянських по
чуттів. Ми просто знаходили виправдання
всім труднощам у тій героїчній напрузі, якої
вимагало будівництво нового світу... Атмо
сфера безстрашної боротьби за загальну спра
ву - пуск заводу - захоплю вала наш у уяву,
пробуджувала в нас ентузіазм і як би ставила
нас на передову, де про труднощі забували чи
не звертали на них уваги.
Цит за: Фицпатрик ПІ. Повседневный
сталинизм... - С. 49.

Погляд дослідника
Ентузіазм мас - це те, що відзначали всі за
рубіжні гості Країни Рад і що їх вражало. Е н
тузіазм політичний, трудовий, культурний - у
значенні безоглядної публічної підтримки га

і диктатура. Тридцяті: людський вимір

Із спогадів Леона Ф ейхтвангера про
поїздку друзів у Москву 1937 р.

сел партії. Під керівництвом Сталіна партія
зуміла, - використовуючи потужні механізми
пропаганди і роботу багатомільйонного, добре
організованого активу, - створити атмосферу
віри в майбутнє, у свій образ соціалізму, за
хоплення грандіозними планами та героїчни
ми зверш енням и й показовим и подвигами
(Чкалов, челю скінці, стахановці, рекордний
переліт на ам ериканський континент, П аш а
Ангеліна, П оліна Осипенко), що йш ли один за
одним по наростаючій (теж талановита реж и
сура!) і задавали тонус ж иттю , створювали
радісну напругу, постійне чекання нових чу
дес, уявлення про безмежні можливості «ра
дянської людини»; вкупі з умілим розпалю 
ванням ненависті й презирства до світу зла.
Дзюба І. Пастка... - С. 61.
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Полотно радянського художника
«Все вище і вище!» 1930-хрр.

Розділ IV. Демократія і диктатура. Тридцяті: людський вимір

240

§ 49. Суспільна атмосфера

301а|-

Погляд дослідника

Іноземні спостерігачі, які побували в
Німеччині до 1939 р., дивувалися тому, що
німці зовсім не усвідомлювали себе «жертвою
залякуванн я й утисків з боку безсовісної і
жорстокої диктатури». Навпаки, вони з щирим
ентузіазмом підтрим ували її. П ереваж на
більшість населення нічого не мала проти того,
що її позбавили особистої волі, знищили безліч
культурних цінностей, запропонувавш и на
томість «безглузде варварство», що ж иття і ро
боту піддали такій регламентації, якої не знали
німці, котрих за багато поколінь привчили до
строгого порядку. Б ільш е того, багато іно
земців поверталися з Німеччини з упевненістю:
у країні відбуваються позитивні зрушення.
Якщ о ці люди не ставали прихильникам и
нацизму, то, в усякому разі, ставилися толера
нтно до «нової Н імеччини». Чому ж?
Долуцкий И.И., Журавлева В.И. Всемирная история XX века. - С. 375.

зої бІ П огляд
_

дослідника

| ф Форми репресій у нацистській
Н імеччині
Апарати репресій

/ \

• Гестапо

^

• Інша поліція
• Штурмові загони

• НСДАП

Погляд очевидця
Зі спогадів учителя П опеля М.В.

На свою голову, засумнівався у непогріш и
мості органів ніж инський учитель Попель Ми
кола Васильович. Навідавшись за місцем на
родження до райцентру Ситківців Вінницької
області, сказав начальникові райвідділу НКВД
Савченку: «Даремно мого брата Володю засу
дили на 10 років. Адже він теж учитель, лейте
нант запасу». Н ачальник вирішив йому ті не
доречні сумніви з голови вибити. Запроторив
до тюрми й знущ ався два тиж ні. Опинившись
на волі, пригнічений своєю безмежною безза
хисністю перед не передбачуваними сюрприза
ми долі, вчитель написав у ЦК: «Наді мною
знущ алися морально і фізично. Я втратив
спокій і впевненість у завтрашньому дні. Мені
се здається, що будь-якої миті я можу бути за
арештованим всупереч усім правам, дарованих
мені Сталінською Конституцією, за примхою
того чи іншого представника влади, без огляд
ки на те, що я ніколи ні словом, ні ділом, ні по
мислом не грішив проти мого народу».
Цит. за: Шкварчук Б. На казарменому ста
новищі. - С. 156.
Обсяг репресованих

• СС-СД

• Інформатори
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• 1942 - 30.000 офіцерів
Гестапо
• 1939 - 50.000 офіцерів
служби безпеки
• До липня 1933 - понад
26.000 політичних
в’язнів

• 1933-45-800000
Страта

затриманих для опору
• 1933-39 - суди
приговорили
225 000 людей
до 600.000 років
ув’язнення за
політичні образи
• Квітень 1939 Гестапо вимагало,
щоб 162734 людини
охороняли ув’язнення

• 1933-45-32000
легальних страт
• 1933 - передові ряди
концтаборів
розвинулись
у безкраю імперію
з робітничими
та винищувальними
таборами

§ 49. Суспільна атмосфера

Погляд учасника подій_________
Витяг з листа М. Грушевського
до Й. Сталіна
Слідчий відкинув мої свідчення; він не до
зволив мені їх записати, вирвав папір з рук,
рвав папери, якщ о я писав не те, що він хотів.
В ж иваю чи р ізк і вислови та ін ш і засоби
психічного впливу, він наполягав, щоб я пока
явся в усьому, у чому мене, мовляв, викрива
ють свідчення інш их залучених - їх ціла купа
і вони одноголосно вказую ть на мене, як на
керівника. Якщ о я підтверджу їх і щ иросерд
не каяття, це полегшить долю всіх залучених і
мою, у протилежному випадку будуть заареш 
товані усі близькі мені особи, будуть здійснені
десятки повальних обшуків, розорені десятки
квартир, зірвані підлоги і стіни, близькі мені
особи будуть вислані до концентраційних та
борів, де їх розстріляють...
ДА СБУ. - С. № 11130. - Арк. 102-103.
Цит. за: Шаповал Ю. Московський період
і смерть М. Грушевського (1931-1934):
невідомі документи і факти / / Кіровоградщина
на зламі тисячоліть. Стан, проблеми, перспек
тиви. Всеукраїнська науково-практична конфе
ренція. - Кіровоград, 1999. - С. 205.

І Газетне повідомлення________
І Із враж ень ам ериканки, що
повернулася з Радянського Союзу,
Нью-Йорк, 29 квітня
Із Москви приїхала пані Мемі Уоррен, дру
ж ин а інж енера, який перебував на службі у
більш овиків.
Від свого імені та дружин інших працюючих
у СРСР американських інженерів пані Уоррен
рекомендує не їздити до радянської Росії...
Украй т яж к а моральна атмосфера, в я к ій
доводиться ж ити. Оточуюча пригніченість,
постійне відчуття страху зараж аю ть. А мери
канцям , здавалося б, червоний терор не загро
ж ує, але і їм передається загальний психо
логічний стан населення.
Последние новости. - Париж, ЗО апреля 1931 г.

Погляд очевидця________________
З листа Сокман С.А. до Радянського
керівництва
Товаришу Сталіну Йосифу Віссаріоновичу,
товаришу Молотову В’ячеславові М ихайлови
чу, товаришу Калініну М ихайлові Івановичу.
Тільки налагодивши транспорт, можна було
переходити до такого жорсткого заходу, як звіль
нення за прогул кожного, хто спізнився на 2 0
хвилин. Після постанови відразу ж розпочалася
боротьба самих робітників із прогульниками.
Усіх, хто ніколи ще не спізнювався, опану
вала паніка... страх - «спізнитися»... Вихо
дять за годину, за дві раніш е, ш турмують
трам ваї, скупчую ться на п ід н іж к ах , п ада
ю ть... без ніг, без рук, без голови - усе одно...
Одна думка - «не спізнитися»...
Я ка може бути продуктивність працівника
після такого «авралу»... Працездатність у пер
ші години роботи (у нормальний час найефек
тивніш і) зараз, безумовно, значно зниж ена.
Хіба паніка, страх може стати стимулом до
зміцнення труддисципліни?
28 /1 .3 9 р.
Сокман Сара Самуїлівна
РДАСПІ. - Цит. за: http://svoboda.org/programs/hd/
16*

Радянський плакат «Ежовьіе рукавицьі»
http :/ / www.gendercide.org/case_stalin.html
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І Погляд дослідника_____________

Молох ДПУ-НКВС уж е не задоволь
нявся «класово ворожими елементами», і тоді
Сталін пустив у хід геніальний термін «ворог
народу», позбавлений соціальної прив’язки:
«ворогом народу» міг стати хто завгодно, а са
ме застосування цього означення до когось
уж е означало непотрібність будь-яких доказів
- пізно! Саме він «плавно» перевів диктатуру
(партії > вождів > свою особисту) в терор. Те
рор не як акцію (цього вистачало і за Леніна Троцького), а я к спосіб керування державою,
як стан суспільства.
Дзюба І. Пастка... - С. 59.
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І Погляди сучасників_____________

Погляд дослідника

Інф орм аційну ф ункцію здійсню вав
НКВС окремо від каральної, хоча обидві вони
часом перепліталися, коли НКВС виріш ував
заареш тувати когось за дуже обурливі антирадянські висловлення. Однак НКВС був не єди
ною державною установою, я к а займалася ви
явленням народних настроїв. І партія, і ком
сомол, і політичне керівництво армії регуляр
но подавали рапорти про настрої серед своїх
кадрів; від них же організація вимагала засто
совувати дисциплінарні заходи стосовно окре
мих своїх членів, що виявляю ть надто помітне
невдоволення. Н авіть такі установи, я к бюро
перепису населення і місцеві виборчі комісії,
були залучені до справи виявлення настроїв
громадськості.
Фицпатрик Ш. Повседневный
сталинизм... - С. 202.

І Про страх у суспільстві
Еміль Людвіг запитав Сталіна: «Мені
здається, що значна частина населення Р а
дянського Союзу відчуває почуття страху пе
ред радянською владою і що на цьому почутті
страху у певній мірі ґрунтується стійкість Р а
дянської влади».
«80 % усіх обстежених, - говорив проф. Бородін, герой п ’єси А. Афіногенова «Страх», ж ивуть під вічним страхом окрику чи втрати
соціальної опори. Молочниця боїться конфіс
кац ії корови, селяни - насильницької колек
тивізації, радянський працівник - безупин
них чисток, партійний працівник боїться об
винувачень в ухилі, технічний працівник - об
винувачення в ш кідництві. Ми живемо в епо
ху великого страху».
Цит. за: Геллер М., Некрич А.
Утопия у власти. - С. 25.

3. Напишіть на основі джерел та обговорення в класі коротку харак
теристику моральної атмосфери суспільств Радянського Союзу та
нацистської Німеччини.
Порівняйте висновки та подискутуйте:
- про загальну атмосферу;
- про міру довіри до історичних джерел, як їх треба використовувати
при творенні картини історичного минулого;
- про те, що «и лишь историку дана возможность врать документально»
«лише історик має можливість брехати документально» (Ігор Губерман).
4. Розгляньте наступну схему, що показує чинники суспільного впливу
на людину в нацистській Німеччині. Чи можна її застосувати до ра
дянського суспільства? Чому саме людина стає об'єктом такого ма
сованого впливу? Прокоментуйте.

§ 50. ТОТАЛІТАРИЗМ: ВТІЛЕНІ УТОПІЇ
310 |- Погляд дослідника
Двадцяте століття - це взагалі епоха
здійснених чи здійснюваних утопій. Причому
ці утопії, здійсню ю чись, набуваю ть н а й 
частіш е образу і форми ідеологічної держави.
Не політика і не тільки національне почуття
рухає утворенням цих держав, і не тільки
якісь стихійні соціальні процеси, а значною
мірою ідеологія, що найчастіш е обґрунтовує
себе більш-менш науково і здійснюється в м а
теріальному ви гляді...
Цей процес утворення нових держав я к о 
гось зовсім нового, ідеологічного типу відбу
вається в найкоротш ий терм ін і супрово
дж ується величезними суспільними потрясін
нями. Ідея, перемагаючи, підверстує до себе
ж иття всього народу й суспільства і перебудо
вує світ подібно до себе.
Синявский А.Д. Основы советской цивили
зации. - С. 43.

Погляд дослідника
Тоталітаризм генетично зв ’язаний з
«повстанням мас» (як визначив це відомий
іспанський філософ Ортега-і-Гассет), із пере
ходом від традиційного до індустріального,
масового суспільства і представницької демо
кратії, з процесом модернізації, причому мо
дернізації, що доганяє.
Образ монолітної держави, тоталітарної в
повному розумінні цього слова, у як ій все

сильний реж им, що цілком контролює еко
номіку і соціальну сферу, винятково ш ляхом
насильства і терору керує безмовним, атомізованим суспільством, жертвую чи ним для до
сягнення суто утопічних цілей, при усій своїй
публіцистичній привабливості, далекий від
реальності. Такої держ ави, такого суспільст
ва, такого реж иму історія X X ст. не знає; от
ж е, вона не знає і такого тоталітаризму. Б іл ь
ше того, викликаю ть сумнів розповсюджені
нині поняття - тоталітарне суспільство, тота
літарна свідомість, навіть тоталітарна держ а
ва... Мова може йти лиш е про специфічний
тип політичного режиму, що, зрозуміло, н а
кладає свій відбиток і на суспільство, і на його
свідомість, і на державу, але не створює нових
їхніх різновидів.
Голубев A.B. Власть и общество в СССР: тота
литаризм как феномен российской истории
XX века, http://klio.webservis.ru/doc22/47.htm

312 | - Погляд дослідника
С підстави говорити про тоталітаризм,
як про продукт саме сучасної історії, тому що ли
ше на певній стадії суспільного і науковотехнічного розвитку політична влада змогла
одержати засоби, які можна було б використати
для всеохоплюючого контролю над суспільством.
Хорос В.Г. Русская история в сравнитель
ном освещении. Пособие для учащихся
старших классов с углубленным изучением
истории, гимназий и лицеев. - М., 1994.

1. Визначіть, на які основні чинники формування тоталітаризму звер
тають увагу автори джерел 3 10 -3 12 . Щ о спільного і відмінного у
поглядах дослідників?
2. Як ви розумієте поняття «гомо совєтікус»? Які метафори застосо
вує Ш. Фіцпатрік (джерело 313) стосовно радянського суспільства?
Чи відповідають вони, на ваш погляд, реальним характерним рисам
радянського суспільства, про які ви дізналися раніше? Погодьтеся чи
заперечте точку зору дослідниці, аргументуючи свою позицію.

з і з | Погляд дослідника
Якщ о ми подивимося, я к і моделі і ме
тафори радянської держави можуть допомог
ти нам зрозуміти повсякденну практику homo
sovieticus, то нам надано кіл ьк а можливостей.
По-перше, радянське суспільство може бути

описане я к в ’язниц я чи казарм а. Тут бачимо ті
сам і елем енти р егл ам ен тац ії, строгої ди с
ципліни і ув’язнення усередині закритої уста
нови з власним суворим кодексом поведінки,
я к а часто-густо незрозуміла для сторонніх.
П оведінка у в ’язнен их і рядових солдатів
відображає страх перед покаранням , що може
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бути за невиконання наказів чи будь-якої
інш ої провини. Р ізк а межа відокремлює в та
ких установах охоронців та офіцерів від у в’я з 
нених і рядових: таке саме протиставлення
«ми - вони». Грубе поводження з боку охоро
ни/оф іцерів викликає обурення, але це вва
ж ається нормально. Серед ув’язнених є інфор
матори, але, однак, «стукачество» рішуче за
суджується в їхньому товаристві. Дезертир
ство/спроба втечі строго карається. В армії по
силено н асадж ується дух патріотизм у і
усвідомлення патріотичного обов’язку.
Інш ий спосіб зображ ення радянського
суспільства - це порівняння його зі школою
закритого типу, наприклад школою-інтернатом. Ш кола - також закрита установа з влас
ними звичаям и і дисципліною. У ній наса
дж ується ш кіл ьн и й дух - м ісцева форма
патріотизму. Соціальна прірва розділяє вчи
телів і учнів; процвітає наш іптування вчите
лям , однак в учнівському товаристві схвален
ням не користується. Вчителі часто читають
н отац ії, пропагую чи так і чесноти, я к
охайність, тиху поведінку, ввічливість, пова
гу до батьків і до ш кільного майна. Учні в
душ і можуть з ними погоджуватися чи не по
годж уватися, однак у будь-якому випадку
вважаю ть подібні цінності придатними лиш е
для суспільної сфери, де панують вчителі, а не
для особистого спілкування з однокласника
ми. Багато дій у ш колі мають назву добровіль

них, проте на ділі є обов’язковим и, і в цілому
учні часто помічають і потай висміюють л и 
цемірство ш к іл ьн и х проповідей і їхню
невідповідність велінню вчителів.
Однак м іж ш колами й інш ими закритим и
установами існує важ лива відмінність - ш ко
ли виконую ть освітню ф ункцію . Ш кола цивілізований інститут: зміст її існування по
лягає в тому, щоб прищеплю вати дітям знан
ня і навички поведінки, я к і будуть необхідні
їм для дорослого (культурного) суспільства,
куди вони рано чи пізно вступлять. Більш ість
учнів погоджується з думкою, що яким би
неприємним не здавався їм процес навчання,
він у кінцевому результаті служ ить їхньому
благу. Безсумнівно, така модель ближ ча до
власної уяви радянського режиму про себе як
про освічений авангард, що виконує місію
цивілізую чи. Освіта була однією з вищ их
цінностей режиму; ш кола - я к , наприклад, в
епітеті «ш кола соціалізму», що вж ивається
стосовно н ай різн ом ан ітн іш и х р ад ян ськи х
інститутів, від профспілок до арм ії - однієї з
ключових метафор.
Нарешті, є ще один, менш піднесений образ
радянської держави, що може допомогти дізна
тися про повсякденну практику ж иття в СРСР:
благодійна їдальня чи фонд допомоги постраждалим (від голоду, землетрусу, повені).
Фицпатрик Ш. Повседневный
сталинизм... - С. 271.

314а

Карикатура, опублікована російським
еміграційним виданням у Парижі 1936 р.
Надпис зверху: «Сталінська конституція», надпис
знизу: «Засідання нової Верховної Ради».

Німецька карикатура Ст. Рота «Мистецтво стає
надзвичайно безпосереднім та щирим під
наглядом націонал-соціалізму».
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03

«Контроль Сталіна над СРСР».
Французький плакат 1930-х pp.

Погляд дослідника
Політичний світ, який ми знали після
більш овицької і фаш истської революцій, був
розділений, передовсім, конфліктом не м іж
правими і лівими, а м іж представницькими
демократіями і антидемократичними «ідеократіям и ». Суперництво було м іж системами,
що основують свою легітимність на результатах виборів, і системами, чия легітимність і

«Світла, більше світла».
Німецька карикатура. 1930-ті рр.
повноваж ення трим ається на ідеології, що
вваж ається безпомилковою, керівництві «харизм атичного лідера» і збройному тискові
керівної партії. Серед цих останніх рухів і ре
ж им ів немає правих чи лівих. Є тільки анти
демократичні системи.
Gregor A. J. The Faces of Janus: Marxism
and Fascism in the Twentieth Century. New
Hawen; London, 2000. - P. X.

3. Порівняйте зміст, художні засоби, ідеологічну спрямованість карика
тур 314 ~ 3 16. Як вони співвідносяться із джерелами 310-313? Чи мож
на застосувати карикатуру 314 до опису радянського суспільства, а
аналіз джерела 313 - до нацистського? Так? Ні? Чому? Як ви думаєте,
чому для назви карикатури 316 автор вибрав останні слова
німецького письменника-гуманіста Гете «Світла, більше світла»?
4. Які додаткові риси тоталітаризму як системи ви можете назвати
після ознайомлення із джерелами 3 14-317 ?
5. Чи можливий дійсно повний контроль над суспільством, над осо
бистістю? Чи можна вважати такий контроль тільки проявом тиску
держави на особистість? Які саме і наскільки психологічні особли
вості людини чи групи людей сприяють встановленню тоталітарного
режиму? Чому саме XX ст. виявило феномен тоталітаризму?
6. Російська дослідниця Т. Коваль сформулювала ознаки тоталітарної
держави у своєрідній схемі. Деякі віконечка цієї схеми свідомо зали
шені порожніми. Заповніть їх, обґрунтовуючи власну позицію.

9
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Схема
ОЗНАКИ ТОТАЛІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ

Влада належить єдиній масовій партії
яка стоїть над державними органами
чи поглинає їх

а]

«Монополія на зброю»;
контроль за збройними силами

§ 51. ЛЮДИНА В УМОВАХ ТОТАЛІТАРИЗМУ
318 |-

Офіційний документ
Заява голові колгоспу

Г о л о ві... с/с від гр-ки У. Євг. Ол-др.
Прошу с/раду видати мені довідку про те,
що я розірвала зв ’язок з батьком - служ ите
лем релігійного культу... гр. У. А. В. Раніш е
мене, я к неповнолітню , стрим ували вдома
батьки, почасти не могла виїхати... у зв’язк у з
неотриманням паспорта.
Тепер, досягш и повноліття і розірвавш и
зв ’язок з родиною, я стану в ряди трудящ их
і буду працю вати для Радянської країни.
12/У .1935 р. (підпис).
Ьир:/ / уутс’лу.Ьго.ог£/есШіопв/кагЬа/пг2627/
arhiv.htm

319 [_ Газетне повідомлення
Куркуль користується
колгоспними кіньми
У колгоспі «13-річчя Ж овтня» Городниць
кого р-ну Київської обл. діються неподобства.
Ц ілком зазнав впливу куркулів голова колгос
пу П оліщ ук. Його тесть, хоча і не є членом

колгоспу, зате завд як и зятю користується
колгоспними кіньми для свого господарства.
Своїх коней куркуль розпродав.
Завгосп колгоспу Чепель перед тим, я к іти
до колгоспу, також розбазарив усе своє майно,
щоб колгоспу нічого не дісталося. За колгосп
ним добром немає ніякого догляду, інвентар
валяється під дощем, псується.
Треба покласти край цим неподобствам.
Волков, Литвинчук.
Правда. - 12 декабря 1932 г.

3 2 о |_ Погляд дослідника
24 травня на пленумі Любецького райкому
вчитель Стрілко покритикував завпіонервідділу райкому Сигалович Дору. Скривджена
дівчина довго тамувала кривду, потім, назвав
шись «чоловіком літнього віку», написала на
його ім ’я, начальника райвідділу НКВС Векс
лера, анонімку про районну терористичну ор
ганізацію у складі вчителів Бурмаки, Конашевича, Стрілка, Товчка і одного незнайомого з

Ч ернігова, очевидно, к ер івн и ка. М овляв,
узнала про них, коли вони під виглядом ви
пивки обговорювали свої контрреволю ційні
плани. Мета злочинців - убити Косіора і Постиш ева, якщ о вони колись навідаю ться до
району. Ч екісти за рядом другорядних ознак з
похвальною оперативністю вийшли на авторку.
Не заареш тували - сперш у заслухали на
закритому засіданні райкому. «Я легковаж на,
в дитинстві рахітом перехворіла, - виправдо
вувалася дівчина, - а донос на Стрілка написа
ла з ревнощів. Хай би ходив зі мною, а не з
М ільш тейн. Ч им вона кращ а?» Дорі не
повірили: так гарно збрехати, вигадати
всіл як і подробиці - немож ливо; очевидно,
щось таке є, може, й сама учасниця. Вигнали
з усіх посад, завели крим інальну справу.
Шкварчук В. На казарменому
становищі. - С. 71.

321 І Погляд очевидця
3211
Зі спогадів О. Горової
Я к реагували люди навколо (на ареш т
батьків)? Арндти (сусіди) підтримували нас із
перших днів до самої війни на очах усього бу
динку, де, звичайно, ж или різні люди, могли
знайтися й донощ ики. Я кась сусідка (не
п ам ’ятаю хто), зустрівш и мене на сходах,
рвучко обійняла, пригорнула до грудей мою го
лову і швидко піш ла далі, а сусідка з квартири
навпроти, зустрівши маму, сказала: « У нас ні

за що не ув’язнюють». Думаю, що сказано це
було від страху, який охопив тоді багатьох.
Горовая Е. История нашей семьи,
http:/ /www.j udaica.kiev.ua/Eg 7_p255. htp.

322
322 Іj Погляд дослідника
У 1937 р. одного з ленінградських
комсомольців було виключено з лав ВЛКСМ,
сформулю вала контрольна ком ісія обкому,
«за нецензурну л ай к у на адресу портрета
Леніна, яки й випадково впав на нього».
Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советско
го города. 1920 - 1930 годы. - С. 153.

L

323 [ Погляд дослідника
323
Терор для суспільства в цілому озна
чає набагато більше, ніж просто страж дання
жертв та їхніх родин і побоювання інш их ста
ти ж ер твам и ... Суспільний досвід терору
вклю чає і досвід ката, і досвід ж ертви, і досвід
того, хто здійснює насильство, і досвід страж 
даючого від насильства. Те саме справедливе й
щодо індивідуального досвіду терору: навіть
ті, хто ніколи не доносив на співгромадян за
власною волею, під час Великого Терору не за
хищ али друзів... поривали стосунки з родина
ми «ворогів народу» і найрізноманітніш ими
ш ляхам и ставали учасниками процесу терору.
Фицпатрик ПІ. Повседневный
сталинизм... - С. 228-229.

1. Щ о, на ваш погляд, об'єднує джерела 318-3 23 ? Запропонуйте
назву для цієї групи документів.
2. Чому авторка заяви (джерело 318) відмовляється від батька? Чим
це пояснити? Чи багато було, на ваш погляд, подібних випадків?
Як ви думаєте, чи маємо ми право засуджувати цих людей?
3. Як би ви назвали лист до головної радянської газети двох ук
раїнських селян (джерело 319)? Як ви думаєте, які наслідки він мав?
4. Які почуття викликають у вас джерела 32 0 -3 21 ? Чому «Дорі не
повірили»? Чи могла кожна з ситуацій, описана у джерелах
3 2 0 -3 2 1 , закінчитися інакше? Поясніть свою думку.
5. Яка головна думка документа 321? Чим зумовлюється різна
реакція людей на подібні ситуації?
6. Чому, на вашу думку, джерела згруповані саме в такому порядку?
Як ви розумієте думку Ш. Фіцпатрік (джерело 323) про «досвід катів
та досвід жертв»? Який досвід є руйнівнішим для людини та
суспільства? Чому? Прокоментуйте.
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248
Погляд сучасника______________
З листів П.Л. Капіци* до Й.В. Сталіна
12 лютого 1937 р.
...А реш т Фока** є актом грубого поводжен
ня з ученим, що також , як і грубе поводження
з машиною, псує її якість... Таке ставлення до
Ф ока викликає я к у нас, так і в західних уче
них внутрішню реакцію , подібну, наприклад
(до реакції) на вигнання Ейнш тейна з Н імеч
чини... Таких учених, я к Фок, у нас небагато,
і НИМИ може пиш атися союзна наука перед
світовою наукою, але це стає важ ко, коли його
саджають у кутузку...
28 квітня 1938 р.
Сьогодні вранці заареш тували наукового
співробітника інституту Л.Д. Ландау**... Не
має сумніву, що втрату Ландау... як і для ра
дянської, так і для світової науки... будемо ду
ж е відчувати... Ніхто, як інш ий учений, про
все це написати не може, тому я і пишу вам***.
Цит. за: История Отечества
в документах... - С. 168.

Погляд сучасника______________
З листа І. П авлова в РНК СРСР
21 грудня 1934 р.
...Я рішуче не можу розстатися з батьків
щиною і перервати тутешню роботу... Проте
мені важ ко... ж ити тут і це є причиною мого
листа в Раду... Ви сієте по культурному світі не
революцію, а з величезним успіхом фаш изм...
Те, що Ви робите, є, звичайно, тільки екс
периментом і нехай навіть грандіозним за
відвагою... але... з невідомим поки що оста
точним результатом... Експеримент страш ен
но дорогий... зі знищ енням усього культурно
го спокою і всієї культурної краси ж иття. Ми
ж или і живемо під неослабним режимом теро
ру і насильства. Якби наш у обивательську
дійсність відтворити цілком ... - це була б ж а х 
лива картина, приголомшливе враж ення від
якої на дійсних людей навряд чи значно б
пом’якш илося, якщ о поруч з нею поставити й
інш у наш у картину з чудово ніби знову вирос
таючими містами, дніпробудами, гігантамизаводами та незліченними ученими і навчаль
ними закладам и...

Треба пам ’ятати, що людині, я к а походить
від тварин, легко падати, однак важ ко
піднім атися... Ті, що перетворені в забитих
тварин, навряд чи можуть стати істотами з по
чуттям власного людського достоїнства...
Збереж іть же батьківщ ину і нас.
Своевременные мысли, или Пророки
в своем Отечестве. - Л., 1989. - С. 9 3 -9 5 .

226 І Погляд очевидця________________
_____ І Зі спогадів про радянські вибори
1936 р.
12 грудня [1936 р.] стало масовим, всена
родним святом... Сам Сталін наказав: у день
виборів торгувати всім, як у вихідні дні, наступ
ного дня всі базари закрити. Під наглядом
активістів у селах прибрали двори і вулиці, за
готували худобі корм і пійло, запаслися дрова
ми, аби в знаменний день вільного волевияв
лення трудящ их колгоспники трохи розслаби
лися. Кожен колгосп мав організувати одно
денні дитячі ясла, почастувати діток за свій
рахунок цукеркам и, пряникам и і ситром. Не
дивно, що ще затемно люди потяглися сповни
ти свій громадянський обов’язок. На вибор
чих д іл ьн и ц ях червоні прапори, портрети
вождів і кандидатів, інш а наглядна агітація.
У буфетах - чай, білі французькі булочки,
кондвироби, копчена риба, ковбаса, пиво, сит
ро. За оцінкою влади, в різних місцях одразу
виникли черги - від 50 до 350 чоловік. Поруч
м узика, танці, співи. Вж или належ них за
ходів проти вилазок класового ворога: п и яти 
ки, дебошів, підпалів, інш их терактів. Люди
слухняно піш ли до урн. Чимало виборців пе
рекреслю вали хрест-навхрест усіх к а н д и 
датів, крали із кабін олівці, рвали на ш маття
бюлетені, писали на них всілякі непристой
ності. У Н едригайлівському районі... після
розкриття урн, виявили на бюлетенях написи:
«Все це дурман - треба Гітлера», «Хай ж ивуть
старі демократи, що борються з комуніста
ми», «Демократів, що борються за нас і нашу
Україну ніколи не задуш ать», «Буде час, коли
настане кінець комуністам. Хай цей голос про
лунає на весь світ - і т. д.» Очевидно, не прос
то було комусь наваж итися й зуміти написати
таке: «Голосую не за паразитизм і насильство
над народом, яке січас існує в розгарі, а за сво-

* Капіца П. - вчений-фізик зі світовим ім ’ям, директор Інституту фізичних проблем.
** Фок, Л андау - співробітники інституту.
*** Фока було звільнено після листа Капіци, а Ландау - ні.

бодне ж иття. Здумайте паразити як стогне і
томиться все селянство і часть рабочего класа
в тяж к ій неволі, голі, босі і полуголодні. Хай
буде проклят паразит Сталін і вся його свора,
що так іздіваю ться над безвинним народом».
Шкварчук В. На казарменому
становищі. - С. 136-137.

327 [_ Погляд дослідника
...В лада не наваж увалася вислати з
країни євреїв, що перебували у шлюбі з нім ке
нями, тому що побоювалися виступів ж інок.
Це дуже дратувало міністра пропаганди Й озе
фа Геббельса, і він зрештою наказав затрим а

ти й вислати з Берліна всіх євреїв, я к і там за
лиш илися.
Побоювання нацистів виправдалися - ,
ж ін ки відмовилися змиритися з тим, що їхніх
чоловіків вислали. Кинувши виклик гестапо і
СС, тисячі ж інок вийш ли на вулиці й влаш ту
вали демонстрацію протесту перед будинком, у
якому перебували їхні арештовані чоловіки.
От що пізніш е розповідала одна з демонстран
ток Ш арлота Ізраель: «Ви - вбивці!» - кричали
ж ін ки охоронцям. Кричали - поки вистачало
духу. Однак демонстрація увінчалася успіхом
- більшості ж інкам повернули їхніх чоловіків.
Брухвельд С., Левин А. Передайте об этом
детям вашим... - С. 72.

328 |-

Погляди очевидців

Медведенко М.І.
- Складали пісні про організацію колгоспів?
- Не чув. А анекдоти були: «У колгоспі доб
ре ж ить, один робить - сто леж ить».
Павліченко А.Г.
- Скільки плат или за трудодень?
- Півтори копійки в день, гдє їх хочеш, там
і день... І на пудру, і на мило, і щоб на дєвочок
хватіло...
Вільям Н. Трансформація громадянського
суспільства. - С. 226, 228.

329
На вулиці знайш ли курку, що повіси
лася, із запискою: «Прошу в моїй смерті ніко
го не звинувачувати. Повісилася через немож
ливість виконувати держ авну повинність нести по два яй ц я в день».
Американець і росіянин засперечалися, хто
більш ий діяч - Сталін чи Гувер. «Гувер найбільша людина, він відучив наш народ пи
ти», - говорить американець. - «А Сталін віду
чив наш народ їсти!» - відповідає росіянин.
Коваль Т.В. История России XX века. - С. 246.

Розділ IV. Демократія

7. Щ о поєднує документи 324-327? Яку назву ви дали б цій підбірці?
8. Чи можна вважати описані у джерелах явища проявом опору па
нуючому режиму? Поясніть свою думку.
9. Як ви вважаєте, протест проти чого вони виражають: режиму, осо
бистої недолі, пригноблення особистості, суспільної атмосфери або
чогось ще? Щ о могло бути результатом таких дій? Наскільки поши
реними, на вашу думку, були такі форми протесту? Поясніть.
10. Ознайомтеся із джерелами 3 2 8 -3 3 2 і з'ясуйте, що найчастіше
було темою народної творчості. Як ви думаєте, чому?

і диктатура. Тридцяті: людський вимір
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330 [Очеретом хата вкрита.
Зірка до дверей прибита,
І ні курки, ні свині Тільки Сталін на стіні.
Батьку Сталіне, дай мила,
Бо вже воші мають крила,
До Кремля вже долетять
І тебе, вождя, з ’їдять.
Портрет темряви... —
С. 251.

а) - Хто ваш а мати? - Н аш а радянська
Батьківщ ина.
- Хто ваш батько? - Н аш великий вождь,
товариш Сталін.
- Ваше заповітне баж ання? - Ш видше ста
ти круглим сиротою.
б)
Хтось вийшов на демонстрацію з плака
том: «Дякуємо товаришу Сталіну за наше щ ас
ливе дитинство». Парторг: «Ви що, знущаєте
ся?! Ви ж старий. Коли ви були дитиною, Сталін
ще не народився». - «От за це йому й спасибі!»
История СССР в анекдотах. - Рига, 1991. - С. 39.

Розділ IV. Демократія і диктатура. Тридцяті: людський вимір
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в) Тов. Сталіну
Заява.
Прошу розстріляти мене за власним баж ан
ням.
Борев Ю. Краткий курс истории XX века в
анекдотах... - М., 1995. - С. 82.

332 L
І Офіційний документ
Таємно.
Секретарю Райком у ВКП(б)
Повідомляємо, що нами виявлено, я к в де
як и х колгоспах нашого району я к клички для
тварин використовуються загальнопош ирені
радянські слова і навіть прізвищ а вождів: так
у колгоспі ім. «Ворошилова» - кінь масті ру
дої називається «Комсомолець».
У колгоспі «2-ї П ’ятирічки» лош а під к л и ч 
кою «Ворошилов». У Баженовському колгоспі
кін ь під кличкою «Сталін». Колгосп імені
«Башкирові» - кінь масті соврасової під кл и ч 
кою «Батрак». Колгосп ім. «Петровського» кобила бурої масті під кличкою «Піонерка» і

ко билиц я соврасової м асті під кличкою
«Ударниця», лоша під кличкою «Повстанець».
У Назимовському колгоспі коні під кличкам и:
«Комсомолка», «Піонерка», «Косіор»... коня
назв. «Ворошилов»; також була свиня під
кличкою «Крупська».
Вищ евикладене повідомляється для відо
мостей і вж ивання заходів до заміни даних
кличок.
Лейтенант Держбезпеки (Коротков).
Пом. опер, уповн.
Сержант Держ безпеки (Краснопольський).
(подано зі збереженням мови оригіналу).

11. Щ о саме і чому тур
бує авторів джерела 332?
До кого вони звертають
ся? Чому спецповідомлення проходить під графою
«таємно»?

12. Які почуття викликає у вас ця добірка документів?
Чи погоджуєтеся ви з виразом «світ вижив тому, що сміявся»? Як ви
його розумієте?

333 [_
Досвідчений зек дає пораду: «Якщо хо
чеш виж ити, то запам ’ятай: по-перше, їж ко ж 
ного разу, коли дають, по-друге, спи і читай,
коли видається можливість, по-третє, - що
ранку чисти зуби». От усе, що не заборонялося
робити в таборі, але до цього й не примуш ува
ли. І тоді чищ ення зубів уже людський вчинок.
А вчинки роблять нас, не тільки ми їх.
...У твоїй свідомості постійно має бути при
сутня меж а, рубіж, як и й ти ніколи ні за яки х
обставин не переступиш, тому що зробивши
це, ти перестанеш бути людиною.
Долуцкий И.И., Журавлева В.И. Всемир
ная история XX века. - Ч. 1. - С. 393.

Усе могло вваж атися опором - тому
що все було заборонено. Будь-яка діяльність,
я к а свідчила про те, що в ’язню вдалося зберег-

ти якісь залиш ки особистості, індивідуаль
ності, сприймалися я к опір.
Андреа Девото, італійський психіатр.
Цит. за: Передайте об этом детям
вашим... - С. 67.

335

[.

Коли моральну особистість убито, єди
не, що не дає людям зазнати перетворення на
ж иві трупи, - це індивідуальні відмінності,
неповторна особистість. У стерильному ви
гляді таку індивідуальність мож на зберегти
послідовним стоїцизмом, і, певна річ, багато
людей за тоталітарної влади знаходили і далі
щ одня знаходять притулок у цій абсолютній
ізо л я ц ії особистості, позбавленої прав чи
совісті.
Арендт Ханна. Джерела тоталітаризму. К., 2000. -С . 505.
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13. Як ви розумієте пораду зека (джерело 333)?
14. Яка думка об'єднує висловлювання 333-33 5 ? Як ви оцінюєте на
ведені судження, як песимістичні чи оптимістичні? Чому?
15. Організуйте дискусію «Людина в умовах тоталітаризму. Чи мож
ливий спротив?»
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Дорогі учні!
Ось ви і перегорнули останні сторінки нашого навчального посібника
і зможете своїми власними очима подивитися на епоху, що представлена
в ньому. Сподіваємося, що тепер ви зможете відповісти на запитання,
я к і стосуються змісту посібника в цілому:

Яких Змін під впливом модерніЗації
ЗаЗнало економііне фиття, соціальна структура та
суспільні відносини в провідних європейських країнах
та українських Землях?
Я к Зміни в політиіній організації дерфав впливали на
суспільство і людину?
Який вплив мала епоха на повсякденне филтя та
людську свідомість?
Що спільного та відмінного у модерніЗаційних процесах
в європейських країнах та на українських Землях у
т

о - 4 9 3 9 рр?
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