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Вельмишановні випускники!
Протягом цього навчального року ви завершите вивчення історії нашої Батьківщини на тому відрізку, який найбільше зумовив духовні й матеріальні умови
сьогодення, норми й цінності, погляди та переконання, які нині визначають наше
ставлення до самих себе, співгромадян, суспільства, держави та світу.
Підручник дасть вам можливість оцінити суспільство, зрозуміти особливості
соціуму, побачити кращі риси й одночасно виявити вади, від яких ми маємо звільнитися. Сподіваємося, що підручник допоможе вам — молодим особистостям, які
йдуть у широкий світ дорослого життя, — зайняти гідне місце у суспільстві.
Працюючи над підручником, ми намагалися поєднати інновації та традиції.
Інноваційністю ми прагнули наповнити зміст підручника, а традиціям віддали
належне у використанні методичного інструментарію.
Для нас важливими є такі цінності, як добро, істина, свобода, справедливість.
Ми впевнені, що вони наснажуватимуть і вас у вивченні й засвоєнні навчального
матеріалу.
З підручника ви дізнаєтеся, як кращі представники українства боролися
проти окупаційного тоталітарного радянського режиму в 40–50-х роках, про
творче гідне вільне слово в 60–80-х років ХХ ст. Це й міркування про те, як наш
народ вирвався з лещат радянського тоталітарного режиму, як відроджувалася та
утверджувалася Українська держава — величезний історичний здобуток українського народу. Як вона зазнала олігархізації, як в Україні визріло громадянське
суспільство й піднялося проти олігархів під час Помаранчевої революції та Революції гідності, як українці обрали європейський вектор розвитку й захищають
сьогодні рідну землю зі зброєю в руках. Зрештою, цей підручник про те, як окупаційний кремлівський режим намагався перетворити наших дідів і батьків у колоніальний «народ України» і як наші сучасники (українці й національні меншини)
об’єднуються в новітню українську націю.
Поява незалежної України на політичній карті світу та її боротьба за
реальний суверенітет перетворили нашу державу на вагомий суб’єкт світового
геополітичного змагання. Це відобразилося і в зацікавленості західного світу
українською історією. У ХХІ ст. наш історичний досвід дедалі більше привертає
увагу європейської, американської, австралійської молоді. Усе частіше студенти
західних університетів обирають навчальні курси саме з історії України. Ми ж
маємо можливість вивчати її як історію Батьківщини. Пишаймося цим.
Бажаємо вам успіхів і яскравих відкриттів у вивченні цього відрізка українського історичного шляху, сучасниками якого ви вже є і який вам перетворювати
у власну долю.
З повагою, автори
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ВСТУП
Серед зацікавлених історією здавна відбуваються суперечки щодо уроків історії. Романтики повторюють, за Цицероном, що «історія — учителька
життя». Песимісти парирують цитатою з Гегеля, що «народи й уряди ніколи не
вчаться на своїй історії». Прагматики застерігають, нагадуючи В. Ключевського, що «історія — не вчителька, а наглядачка: вона нічого не навчає, а тільки
карає за незнання уроків».
• А яку думку щодо уроків історії маєте чи поділяєте ви?

Уроки Другої світової війни. Світова цивілізація та сучасна українська нація
звертаються до теми Другої світової війни не лише заради вшанування пам’яті десятків мільйонів невинних жертв, пошуку уроків, якими необхідно керуватися, щоб
не допустити нової світової трагедії. Доки у світі існуватимуть політичні режими,
які, зневажаючи потреби власних народів, намагаються прищепити людству нові ідеї
«світової справедливості», «нової духовності» тощо, доти мешканці Землі перебуватимуть під загрозою агресії нових тоталітарних і нацистських режимів і шукатимуть
у подіях Другої світової війни відповіді на виклики нових агресорів.
Звертаючись до того часу, ми маємо усвідомлювати давню істину: добро і
зло існують поруч. Спочатку зло може видаватися нікчемним, слабким і карикатурним, навіть гідним певного жалю. Однак митець Р. Ролан закликав: «Люди,
будьте пильними!»
Втрата пильності коштувала людству надто дорого. Спочатку зазнали обмежень права людини — перші жертви тоталітаризму в радянській Росії, Італії,
Німеччині та політичних режимів більшості країн Європи. У ході війни людство
знову повернулося до варварства воєнних злочинів: знищення населених пунктів,
узяття заручників, умисних убивств, завдання тілесних ушкоджень, обмеження
свободи, знищення чи привласнення майна, не викликаного воєнною необхідністю, примушування військовополонених служити у ворожій армії тощо.
У ході війни нацистська Німеччина перетворила масове знищення, тортури, расове, релігійне переслідування людей та інші нелюдські акти поведінки
` — природні (невід’ємні й непорушні) права індивіда, що забезПрава` людини
A Б
печують життя, людську гідність і свободу діяльності.
`
`
Воєнний
злочин
— свідоме грубе порушення законів і звичаїв війни.
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(загалом воєнні злочини) на широкомасштабну урядову політику. Отже, вона
вчинила злочин проти людства.
Друга світова війна не була неминучою. Німецький нацизм (а водночас і
його колаборанта — російський комунізм), італійський фашизм, японський мілітаризм можна було зупинити спільними зусиллями демократичних держав.
Але для цього вони мусили звільнитися від корисливих розрахунків і чітко
орієнтуватися на загальнолюдські цінності. Розглядаючи нацизм як знаряддя
знищення сталінізму, вони політикою т. зв. умиротворення дали можливість
зміцнитися не лише ворогові комунізму, а й усього людства. Світ було врятовано від нацизму, однак ціною зміцнення комуністичного тоталітарного режиму, аж до створення соціалістичного табору, який протягом другої половини
ХХ ст. тримав світ під загрозою розпалювання нової, уже ядерної війни. Зрештою економічну перемогу було здобуто й над комунізмом, яка, однак, не увінчалася жорсткою політикою декомунізації (подібною до денацифікації). Це ж
призвело до виникнення нового вогнища світового напруження, яке спричинила путінська Росія, що розпалює світову гібридну війну, спрямовану насамперед проти України.
Людство здатне подолати всі загрози й дотримуватися гуманістичного шляху
еволюції лише об’єднавшись. Для об’єднаного людства немає непосильних завдань, що й засвідчують досвід боротьби й перемога над Третім рейхом.
Сучасне людство не може допускати наявності тоталітарних мілітарних
режимів — паліїв нової світової війни. Адже з неї ніхто не вийде переможцем,
а людська цивілізація перетвориться на руїну.
Друга світова війна дає уроки безпосередньо для сучасної України — жертви
колись нацистської, а тепер — російської агресії.
Насамперед не можна нехтувати питаннями оборони Батьківщини й наївно
сподіватися на договори про «дружбу та співробітництво» із сусідом, який став
на шлях авторитаризму й тоталітаризму, демонструє імперські амбіції, захоплює
сусідні території, улаштовує референдуми, аншлюси, прищеплює шовіністичні
настрої своєму народу.
Нас має надихати те, що у війні, зрештою, перемагає той, у кого більше моральних і матеріальних сил, хто виявляє
здатність відмобілізувати всі внутрішні
сили, опертися на міцних союзників.
Війна підтвердила давні істини: агресор нападає на слабшого, як кажуть,
«на похилу вербу й цапи скачуть»; на полі
бою, при однаковому оснащенні, перемагає міцніший моральний дух: «Любов
к отчизні де героїть, Там сила вража не
Руїни Донецького аеропорту.
2018 р.
устоїть, Там грудь сильніша од гармат…»
`
` людства
`
Злочин
проти
— урядова політика систематичного застосування
A Б
найбільш ненависних злочинів, що справляють руйнівний вплив на людську гідність,
принижують і спричиняють деградацію особистості.
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Підтримана народом армія стає непереможною: «Там лицар — всякий парубійка,
Козак там чортові не брат», — знову навчає нас І. Котляревський.
Одним із джерел перемоги є національні пам’ять, гідність і патріотизм. У цьому сенсі доречні слова О. Довженка, сказані в 1942 р.: «Таки догадалися: пересіли
з брязкітливого інтернаціонально-космополітичного шарабана на вірних коней
доброго старого патріотизму».
Друга світова війна в історичній пам’яті. Народна пам’ять міцна, поки жива.
Тому треба збирати й записувати спогади останніх свідків тієї світової трагедії.
Ви маєте можливість побачити історію цієї війни набагато правдивішою, ніж її
бачили ваші діди та батьки, обмежені лише офіціозною радянською літературою
та пропагандою.
Післявоєнна карта світу — сучасна карта світу. Друга світова війна суттєво
змінила політичну географію. З карти світу було стерто коричневу пляму нацистської чуми. Натомість на Центрально-Східну Європу поширилася пляма
червоного тоталітаризму. З’явилася група країн т. зв. соціалістичного табору. Це
призвело до поділу людської цивілізації на світи демократії та соціалізму й створення двох військово-політичних блоків — Організації Варшавського договору
(ОВД) та Північноатлантичного воєнного блоку (НАТО).
Водночас ця війна спричинила занепад засад колоніалізму, що в післявоєнний час завершилося повним крахом колоніальної системи. Звільнені країни
утворили рух неприєднання й отримали назву «країни третього світу».
Наприкінці ХХ ст., унаслідок економічної поразки СРСР, країни соціалістичного табору звільнилися від статусу його сателітів і завдяки мирним, «оксамитовим», революціям повернулися до демократичного стану. 1991 р. розпався
й Радянський Союз — остання імперія. На його місці виникли нові незалежні
держави, серед них і Україна, яка відновила свою державність, перервану російсько-більшовицькою окупацією 1919 р.
З двополюсного світ перетворився на однополюсний. Однак незабаром, поряд зі США, на нові центри світової політики перетворилася об’єднана Європа
та реформований Китай. З’явилися й нові загрози мирному світовому порядку:
Північна Корея з ядерними амбіціями, ісламістський Іран, путінська Росія. Нині
наша держава посідає надзвичайно вагоме місце на карті світу в змаганні західної
демократії та відновлюваного російського імперіалізму.
Загальні тенденції світової історії. Перемога над нацизмом гарантувала для
світу нові можливості для розвитку. Насамперед це зміцнення міжнародного
миру. Новим інструментом забезпечення миру й міжнародної стабільності стала
Організація Об’єднаних Націй (ООН).
Постійно посилюється тенденція до демократизації, тобто залучення дедалі
ширших верств до вирішення суспільних справ. Помітний поштовх цьому дав
розвиток соціальних мереж, які здійснюють суттєвий тиск на прийняття владою
важливих суспільних рішень.
Величезну роль у світі відіграє науково-технічна революція (НТР). Вона
змінює соціальне обличчя країн і частин світу. Дедалі більше людей переходить
до сфери послуг, наукових досліджень, фінансів, страхування, охорони здоров’я,
освіти. Змінилася й роль робітників у виробництві. З живого додатка до машини,
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«оснащеного» органами чуття, робітник стає творчим оператором, який потребує
нових знань і постійного самовдосконалення.
Саме неспроможність скористатися можливостями НТР і призвела т. зв. «світову систему соціалізму» до поразки, животіння на рівні кризи індустріального
суспільства.
Провідні ж країни Заходу завдяки НТР перейшли від індустріального до
інформаційного суспільства, у якому вирішальну роль відіграють не природні
ресурси та традиційна індустрія чи кількість робочої сили, а інформація (знання,
наука, висока кваліфікація працівника тощо).
НТР і такі її прояви, як використання атомної енергії, роботизація та автоматизація виробництва, комп’ютерна техніка, біотехнології, матеріали із заданими
властивостями, сприяли підвищенню продуктивності праці, збільшенню прибутків, посиленню конкуренції. Як наслідок, з 60-х років ХХ ст. різко активізувався
обмін товарами, послугами, інформацією, капіталом, робочою силою. Водночас
зникали й бар’єри, що раніше стримували це переміщення. Швидко виникали
транснаціональні корпорації (ТНК), що організовували виробництво одночасно
в декількох країнах. Ці процеси в економічному житті світу були доповнені зближенням політичних курсів, ознак культури й отримали назву глобалізація.
Шукаючи свою нішу у світовому поділі праці, національні господарства стали
спеціалізуватися на тій продукції, у виробництві якої могли досягнути найвищої
ефективності. Спеціалізація змушує шукати кооперації з тими країнами, що можуть запропонувати товари, які не виробляють в певному суспільстві. Ці процеси
привели до об’єднання національних економік у єдине світове господарство.

Будівництво Дніпрогесу.
1930-і роки

Домашня сонячна електростанція.
Сучасне фото

`

Наукóво-технічна революція
— процес якісних змін у техніці й технології ви`
A Б
робництва, в організації праці та управлінні господарством, у трудовій діяльності
людини, що відбувається на засадах використання здобутків науки в процесі виробництва.
`
`
Інформаційне
суспільство
— історична фаза еволюційного розвитку цивілізації, на якій інформація та знання стають основними рушіями функціонування
суспільства.
Глобалізáція (від латин. globus — куля) — процес посилення взаємозв’язку та
взаємозалежності національних економік, культур і політики в межах земної кулі.
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Як і всі тенденції світової історії, глобалізація має позитивні й негативні прояви. Позитивні — це взаємне переміщення капіталу, що зробило війни між розвинутими країнами світу неможливими. Агресію застосовують лише відсталі держави.
Хоча глобалізація веде до уподібнення в техніко-технологічних, господарських,
побутових проявах і масовій культурі, вона ж водночас спричиняє дедалі більше
позитивне прагнення націй до збереження своєї ідентичності. Так само, як Усесвіт уникає вирівнювання температури, що призвело б до його «теплової смерті»,
так само й людство уникає уподібнення народів і націй.
До негативних наслідків належать: екологічна проблема; загроза нової світової війни із застосуванням зброї масового знищення; тероризм; демографічна
проблема; вичерпання мінеральних ресурсів та енергоносіїв; поширення невиліковних хвороб; поширення наркобізнесу, організованої злочинності, безробіття — це глобальні проблеми людства.
Розвиток засобів зв’язку, Інтернету, транспорту, глобальні кризи та катастрофи привели людей до усвідомлення, що планета Земля — не безмежна й
непорушна твердиня, а досить крихка система, якій загрожує багато випадковостей природного чи антропогенного характеру. Її можна порівняти із зорельотом, а людство — з екіпажем, який, шкодячи своєму кораблю, прирікає себе
на загибель.
Періодизація історії України другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Цей досить короткий історичний відрізок містить кілька яскравих і драматичних періодів:
• 1945–1953 рр. — повоєнні роки;
• 1953–1964 рр. — період десталінізації, або «хрущовська відлига»;
• 1964–1985 рр. — загострення кризи радянської системи, або «застій»;
• 1985–1991 рр. — період краху радянського режиму, або «перебудова»;
• 1991–2004 рр. — період відновлення державності;
• 2005–2010 рр. — період творення нової України;
• 2010–2013 рр. — період реакції;
• 2014 р. і до сьогодення — період формування новітньої нації.
Незважаючи на суперечливість оцінок сьогодення, останній період історики
майбутнього неодмінно назвуть героїчним.
Чинниками, які вплинули на зміну етапів, є: • поступове вичерпання
можливостей російсько-комуністичного тоталітаризму; • спроби радянського керівництва модернізувати суспільство заради конфронтації із Заходом;
• ознайомлення червоноармійців із західним способом і стандартами життя;
• ознайомлення радянських туристів з життям європейських країн — сателітів
СРСР; • прагнення підкорених народів СРСР до оновлення життя, підвищення його якості; • розпад СРСР; • відродження націотворчих і державотворчих
процесів.
Детальніше про ці й інші чинники ви дізнаєтеся з підручника.
`
Глобáльні проблéми людства
— комплекс проблем, що стосуються інтересів
A Б
усіх націй Землі й вимагають для свого розв’язання зусиль усього людства.
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Особливості курсу історії України 1945 і до сьогодення
Головною особливістю курсу вважаємо демонстрацію гідних місця та ролі
українського народу й нації в історії європейської та світової цивілізацій. Матеріал курсу дає можливість переконатися, що:
• маючи власну організацію, українці здатні були захистити себе навіть у пекельних умовах радянського ГУЛАГу, зберегти свої душу й совість;
• тоталітаризм, побудований на штучних засадах і лицемірстві, ніяк не відповідав духовним і матеріальним потребам українців, а тому був історично приреченим;
• український народ не відучився працювати й забезпечував себе з присадибних ділянок, а за першої ж можливості повернувся до природного способу
господарювання;
• насильницьки вирвані полтавською поразкою з родини європейських народів, українці залишилися європейцями за духом і знову повертаються до своєї
цивілізації;
• не вичерпався творчий геній українців, який допомагає їм осягати своє становище як інтелектуально, так і образно;
• український народ може народжувати титанів духу, незламних звитяжців,
здатних на героїзм і жертовність заради української громади, ставати на захист
людських і природних прав нації.
Особливістю курсу історії є його зосередженість на питаннях поступу української нації, виклад історичних подій, процесів, явищ, з огляду на потреби й інтереси українців, утілення, стосовно України, загальнолюдських гуманітарних
цінностей та норм.
Вагомою характеристикою курсу є його узгодженість з курсом всесвітньої
історії. Використовуючи структуру підручника за основу, ви завжди матимете
можливість доповнити матеріал курсу додатково опрацьованою інформацією
на практичних заняттях, при написанні есе, працюючи над творчими проектами
тощо.
Якісною ознакою курсу є можливість використовувати навчальний матеріал
для практичних занять. Історичні факти, джерела, оцінки вчених допоможуть
вам у формуванні різноманітних практичних навичок: уміння аналізувати документ, порівнювати його зміст з навчальним матеріалом параграфа, виявляти
ідейні засади політичних сил, аналізувати, синтезувати, структурувати історичний процес загалом і порівнювати його окремі етапи й прояви.
Особливості навчального курсу завжди визначаються й тими конкретними
завданнями, яким він підпорядкований.
Завдання та cтруктура курсу історії України
Перше завдання — академічне, просвітницьке. Ми прагнули надати вам достатньо історичної інформації для формування власної цілісної картини історичного буття України протягом 1945–2018 рр.
Другим завданням, на якому зосереджений курс, є спроба надати практичну
допомогу нашому суспільству в критичний момент його поступу. Історія людства доводить, що успіху досягає лише свідомий суб’єкт власної діяльності — той,
хто визначився з власною національно-культурною ідентичністю, тобто з власною
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сутністю, власним «Я». Без з’ясування цих речей людина живе, точніше, існує
лише як організм. Не усвідомлюючи власної сутності, вона не знає мети свого
існування, не розуміє, які засоби й поведінка гідні її, а які принижуватимуть її гідність. Така людина не зможе відрізнити друзів від ворогів, вибрати запропонований політиками внутрішньо- чи зовнішньополітичний курс. Вона лише лялькамаріонетка в руках підступних маніпуляторів. Сподіваємося, що цей курс дасть
можливість вам визначитися з власним «Я» і власним місцем у житті та боротьбі
сучасної української нації, давньої й завжди молодої.
Завданням курсу є ознайомлення з тим соціальним і моральним досвідом
минулих поколінь, який допоможе задовольнити та зміцнити ваші патріотичні й
громадянські позиції, сформувати почуття національної та власної гідності.
Не менш вагомим ми вважаємо завдання розвивати ваше історичне мислення, уміння бачити взаємозв’язок поколінь, загальний хід історичного процесу,
виокремлювати причини й наслідки, історичні умови й обставини, поточні та
перспективні справи, внутрішні рушії розвитку та зовнішні чинники. Ми даємо
достатньо матеріалу, щоб ви бачили історичне минуле в різних контекстах, національних і загальнолюдських підходах, а це дасть змогу вирішити ще одне завдання — забезпечити розвиток вашого критичного та творчого мислення.
Цей курс має на меті дати вам можливість, незалежно від етнічного походження, пройнятися любов’ю до нашої Батьківщини — України — і стати гідними її громадянами, частинкою української нації, дасть змогу жити, навчатися та
працювати на користь її соборності, суверенітету, цілісності й непорушності кордонів, європейського шляху розвитку, як це сьогодні й чинять українці старшого
покоління та різного етнічного походження.
На жаль, наш світ недосконалий. Разом із високими ідеалами, загальнолюдськими гуманістичними цінностями сучасним світом продовжують рухати й примітивні егоїстичні
пристрасті. У світі відбувається битва добра зі злом. Видатний французький історик Ф. Бродель (1902–1985) сказав:
«Історія має навчати головного — пильності», щоб наступне покоління не повторювало помилок попереднього й не
ставало довірливою жертвою нахабних сусідів чи власних
«вождів»-демагогів.
Відповідно до періодизації історії України, курс поділеФ. Бродель
ний на 6 розділів. Кожний із них завершується практичною
роботою з необхідним теоретичним матеріалом і практичними завданнями. Завершують розділ стислі узагальнення, необхідні для повторення матеріалу й організації тематичного контролю.
Запитання та завдання
Запишіть спогади старших родичів чи знайомих про життя в другій половині
ХХ ст., про їхні настрої й ставлення до влади, одяг та їжу, про працю й дозвілля,
про книжки та мрії, про навчання в школі й улюблених учителів. Їхні розповіді,
зафіксовані вами, стануть і надбанням вашої родини, і ще одним правдивим
свідченням в скарбниці історичні пам’яті нашої Батьківщини.
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Розділ І
УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ

§ 1. Відновлення комуністичного режиму та
український збройний опір

•

«Об’єдналися всі українські землі. Буде єдине стадо та єдині пастирі. Усі
тепер будемо однакові», — написав О. Довженко 30 червня 1945 р. Чому в
об’єднанні України патріотичний митець не вбачав нічого доброго?

1. Посилення радянізації в західних областях УРСР
Повернувшись в обозі радянської армії в 1944 р., комуністичне керівництво
продовжило довоєнну політику цілеспрямованого нищення всіх традиційних
українських культурних, політичних, громадських і господарських структур, які
суперечили тоталітарному режиму, — політику радянізації.
Усвідомлюючи, що західноукраїнські фахівці є патріотами й переконаними
демократами, на всі керівні посади призначали радянських управлінців з інших
регіонів УРСР чи РРФСР, які не цінували української культури й не знали місцевих потреб та особливостей. І якщо в нижніх керівних ланках ще траплялися
місцеві фахівці, то керівні посади обласного рівня посідали лише ті, хто попередньо «пройшов школу радянського життя».
Історичний факт
До середини 1946 р. в західні області прибуло понад 86 тис. партійних і радянських працівників, спеціалістів промисловості, сільського господарства,
освіти, охорони здоров’я та культури. Показово, що всі чотири театри у Львові
й навіть такі самобутні колективи, як обласна філармонія та капела «Трембіта»,
очолили приїжджі.

Головними напрямами радянізації стали випробувані в Наддніпрянщині індустріалізація, колективізація та культурна революція.
Індустріалізація. У ході форсованої індустріалізації в західних областях України було відбудовано чи споруджено понад 2,5 тис. великих і середніх промислових
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Прокладання першого магістрального газогону
«Дашава–Київ». 1948 р.

підприємств. Особливо швидко зростала індустрія Львова. Тут запрацювали заводи сільськогосподарських машин, телеграфної апаратури, інструментальний, електроламповий, автонавантажувачів, розпочалося будівництво автобусного заводу.
У 1947 р. перше вугілля було добуто у Львівсько-Волинському кам’яновугільному басейні. У 1948 р. завершили будівництво найдовшого тоді в Європі та
СРСР газогону «Дашава–Київ». У 1951 р. західноукраїнський газ уже постачали
до Москви. Унаслідок індустріалізації промисловість краю в 1952 р. зросла в
3 рази, порівняно з 1939 р.
Водночас радянська індустріалізація зумовила марнотратство, погоню за
кількісними показниками й приписування, нехтування якістю продукції, незавершеність технологічного циклу та прив’язаність виробництва до підприємств
СРСР, а отже, і залежність від імперського центру.
Індустріалізація супроводжувалася знищенням розгалуженої виробничої та
споживчої кооперації, відставанням галузей легкої промисловості, що зумовило
гострий споживчий дефіцит та зниження рівня життя.
Колективізація. Щоб узяти селян під контроль тоталітарної держави й безперешкодно «викачувати» із села ресурси, радянська влада провела насильницьку
колективізацію. Серед ночі села оточували загони НКВС і зганяли господарів
до сільради. Там примушували підписувати заяви, голосувати за привезене
колгоспне правління. Мешканців окремих садиб примусово переселяли до колективізованих сіл. Незламних оголошували «посібниками бандитів» і виселяли
як «ненадійних», «небезпечних» до інших районів, а найбільш непокірних — до
південних областей УРСР чи за її межі. У такий спосіб до середини 1951 р. в колгоспи «об’єднали» понад 95 % селянських господарств. Саме опір колективізації
врятував західноукраїнських селян від голоду 1946–1947 рр.
Колективізація призвела до зникнення матеріальних стимулів до праці,
а отже, і до різкого зниження продуктивності сільського господарства.
Культурна революція. Її завдання полягало в ідеологічному перевихованні
української інтелігенції та всього народу, прищепленні їм віри у «переваги»
соціалізму. Скрізь пропагували вчення марксизму-ленінізму, нав’язували вивчення головного твору радянського режиму «Короткого курсу історії ВКП(б)»
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за авторством Й. Сталіна. Водночас «викривали» твори М. Грушевського,
І. Крип’якевича, Д. Донцова, примушуючи до цього визначних учених Львова.
Компартійна влада розбудовувала мережу середньої та вищої школи.
У 1950 р. в західних областях діяло 25 вишів і понад 40 технікумів. Це викликало
певні симпатії до радянської влади, а їй надало хороший інструмент ідеологічної
обробки й русифікації молоді. Зважаючи на ідейні переконання та українську
мову викладання, компартія не допускала до роботи з молоддю західноукраїнську інтелігенцію.
Історичний факт
У 1953 р. у 12 вишах Львова працювало 1718 професорів і викладачів. Лише
320 з них були місцевими. Жоден з вишів не очолював місцевий науковець. Із
42 деканів таких було лише 2. Навчання проводилося переважно російською.
З 295 викладачів Львівського університету тільки 49 викладали українською
мовою, працюючи переважно на філологічному факультеті.

2. Репресії в західних областях УРСР
Більшовики завжди використовували насильство в боротьбі з ідеологічними
опонентами. Щоб позбавити ОУН та УПА підтримки власного народу, було застосовано весь напрацьований арсенал масових репресій: арешт, заручництво,
убивство, катування, конфіскацію майна, масову депортацію, тотальний нагляд.
Наприкінці березня 1944 р. зі вступом радянської армії на терени Західної України негайно розпочалися репресії проти близьких і рідних членів ОУН та УПА. Усіх
повнолітніх родичів повстанців засилали в Сибір, а їхнє майно відбирали.
Історичний факт
У листопаді 1944 р. М. Хрущов запропонував запровадити військово-польові
суди військ НКВС, наголошуючи, що «з метою залякування бандитів за вироками цих військово-політичних судів засуджених до знищення не розстрілювати, а вішати. Суди необхідно проводити відкрито, із залученням місцевого
населення».

Завершення війни не призвело до ослаблення каральних акцій. Так,
М. Хрущов у травні 1945 р. вимагав від західноукраїнських органів «застосування нових методів роботи» для «глибокого очищення» Західної України від
«націоналістичних елементів». Протягом 1944–1952 рр. тут було репресовано
майже 500 тис. осіб. З них: заарештовано понад 134 тис., убито понад 155 тис.,
вислано довічно за межі України понад 203 тис. осіб. Жертвами репресій насамперед ставали члени родин оунівців та упівців, усі, запідозрені в симпатіях
до них, — т. зв. «бандпособники»: родини заможних селян, інтелігенція, священики греко-католицької церкви.
Державний терор супроводжував навіть такий вияв «радянської демократії», як вибори до місцевих рад і Верховної Ради УРСР. Через силовий тиск
каральних органів вони перетворювалися на формальність і ще один привід для
репресій.
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Історичний факт
Відомий письменник А. Дімаров, працюючи кореспондентом газети, так
описав проведення виборів у тоталітарний спосіб в одному із сіл на Волині:
«Рано о восьмій у супроводі “яструбків” почали приходити люди… Лейтенант
недарма лазив на горище. Він просвердлив над обома кабінами по дірці, посадив над кожною по енкаведистові… Зайде дядько до кабіни, стане щось
писати в бюлетені, а із стелі йому на шапку чи голову вже сиплеться крейда.
Вийде, проголосувавши, на двір, а тут енкаведисти: “Ану, нахились!” Чиста
шапка чи голова — чеши, чоловіче, додому, а якщо посипана крейдою —
паняй до машини!»

3. Український визвольний рух у 1944–1960 рр.
З відступом нацистських окупантів Україна не здобула свободи. Це стало
головною причиною опору радянській владі. Націоналістичний рух продовжував
боротьбу «за створення Української самостійної соборної держави». Повстанці
намагалися зберегти в краї свій вплив і збройні сили й перешкодити радянській
владі утвердитися в Західній Україні. Провідники ОУН та УПА сподівалися, що
після недалекої в часі поразки Третього рейху розгориться неминучий конфлікт
між західними демократіями та СРСР, який завершиться його поразкою. Це
створило б можливості для відродження Української держави.
Тому з відступом вермахту УПА розгорнула збройну боротьбу з радянською
армією. Спершу вона мала досить масштабний характер. Сили УПА поділялися
за територіальним принципом на УПА–Північ, УПА–Південь, УПА—Захід,
утримуючи під своїм контролем територію майже 150 тис. км2 з 15 млн мешканців. Підрозділи УПА (сотні та курені по 400–500 бійців) нараховували загалом
до 90 тис. осіб.
Наприкінці лютого 1944 р., натрапивши на засідку на сході від Рівного однієї
із сотень УПА, був смертельно поранений командувач 1-го Українського фронту
М. Ватутін. Проти повстанців було кинуто значні фронтові сили на чолі з маршалом
Г. Жуковим. 24 квітня 1944 р. на околицях с. Гурби на Рівненщині відбулася битва, у
якій узяло участь майже 30 тис. червоноармійців і 5 тис. упівців. Повстанці зазнали
поразки, утративши до 2 тис. загиблими та 1,5 тис. полоненими.
Надалі, уникаючи прямих зіткнень з незрівнянно потужнішими фронтовими
з’єднаннями, загони УПА вступали у відкриті бої з невеликими гарнізонами,
групами військовослужбовців, тиловими службами, здійснювали диверсії, улаштовували напади на районні центри, перешкоджаючи проводити трудові та
військові мобілізації, заготовляти продовольство, запроваджувати мережу радянських органів влади.
Загалом від лютого 1944 р. до пізньої осені 1945 р. повстанці здійснили майже
6 тис. операцій проти радянських сил, а ті провели 27 тис. бойових операцій проти
УПА. Отже, протягом перших 20 місяців протистояння за один день відбувалося
не менше 500 сутичок. Разом з цим націоналістичне підпілля здійснило 14,5 тис.
терористичних і диверсійних актів, унаслідок яких загинуло щонайменше 30 тис.
осіб, уключаючи майже 4 тис. представників радянської влади, яка опиралася лише
на силу зброї й господарювала вдень, а уночі влада переходила до рук повстанців.
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Історичне джерело
З наказу від 14 травня 1944 р. по 258-му Хабарівському охоронному полку,
дислокованому в Західній Україні: «Ніхто не повинен ходити поодинці або без
зброї; вантажні машини мусять їздити щонайменше по п’ять; із хат, розташованих поблизу штабу, мешканців бажано виселяти».

Ведучи важку боротьбу, повстанське керівництво не забувало й про демократизацію націоналістичного руху, розпочату в серпні 1943 р. третім надзвичайним Великим збором ОУН(б). Дуже важливим стало утворення Української
Головної визвольної ради (УГВР) (11–15 липня 1944 р., с. Недільна, Самбірського
р-ну Дрогобицької обл.), яка мала надпартійний та всеукраїнський характер.
З 20 членів–засновників УГВР лише 6 були членами ОУН та УПА, 12 походило з
Галичини, 2 представляли Волинь, 6 — Східну Україну. Президентом УГВР було
обрано представника Наддніпрянщини Кирила Осьмака — члена Української
Центральної ради (1917–1918), головою Генерального секретаріату та секретарем військових справ обрали Романа Шухевича. Так повстанське керівництво
демонструвало, що, незважаючи на обставини збройної боротьби, прагне відійти
від засад однопартійності та вождівства, запозичених від тоталітарних режимів.
Прагнучи заявити про себе на міжнародній арені та встановити контакти із
західними союзниками, у жовтні 1944 р. УГВР відрядила до Німеччини М. Лебедя та Л. Ребета. Вони прагнули донести відірваним на багато років від України
С. Бандері та Я. Стецьку своє нове бачення змісту національного руху, збагаченого ідеями соціального характеру та поваги до прав людини. Однак ті засудили
реформи 1943–1944 рр. як більшовизацію націоналістичного руху. У післявоєнний час це призвело до нового розколу в ОУН.
«Велика блокада». Протягом січня–квітня 1946 р. радянська влада провела
широкомасштабну операцію під назвою «Велика блокада». У ній було задіяно
майже 585 тис. солдатів, авіація та бронетехніка. УПА втратила близько 60 % чисельності, проте зброї не склала. Зважаючи на погіршення в співвідношенні сил,
УГВР у червні 1946 р. прийняла рішення про поступову демобілізацію сотень і
куренів і реорганізацію ядра УПА в невеликі групи (роти, рої), здатні продовжувати боротьбу в збройному підпіллі. Вони організовували саботаж колективізації, бойкот виборів, вели антирадянську пропаганду, здійснювали терористичні
акти проти окупаційних посадовців та активістів.
Історичний факт
Одночасно командування УПА вдавалося й до таких форм діяльності, як збройно-пропагандистські рейди до сусідніх з УРСР держав. Так, улітку 1947 р. було
здійснено рейд до Чехословаччини, улітку–восени 1947 р. — до Угорщини,
узимку 1947–1948 рр. — до Східної Пруссії, у 1948 та 1949 рр. — до Румунії.

Протягом 1944–1947 рр. УПА проводила свої операції в Закерзонні — на
українських етнічних землях Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, які
внаслідок радянсько-польських домовленостей потрапили до складу польської
держави й зазнали цілеспрямованої полонізації.
Радянське керівництво постійно шукало засобів знищення повстанського
руху. Війська блокували великі лісові масиви, де дислокувалися повстанці.
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Воїни УПА в горах
Словаччини. 1947 р.

Знищуючи український повстанський рух, НКДБ створював т. зв. «конспіративно-розвідувальні спецгрупи». Їх використовували для перевірки запідозрених
у зв’язках з ОУН та УПА, компрометації та розкладу українського підпілля.
Діяльність таких формувань супроводжувалася численними провокаціями й
жахливим терором: грабежами, катуванням, винищенням цілих сіл.
Історичний факт
На 20 червня 1945 р. в західних областях України під виглядом бандерівців уже
діяло 156 спецгруп НКДБ, загальною кількістю 1783 особи. Надалі їхнє число
лише зростало. У доповідній записці військового прокурора Г. Кошарського
«Про факти брутального порушення радянської законності в діяльності т. зв.
спецгруп МДБ» від 15 лютого 1949 р. на ім’я М. Хрущова написано: «…для
виявлення ворожого, українсько-націоналістичного підпілля широко використовують т. зв. спецгрупи, що діють під виглядом бандитів “УПА”… Однак,
як свідчать факти, груба провокаційна й нерозумна робота ряду спецгруп і
допущені їхніми учасниками свавілля й насильство над місцевим населенням
не тільки не полегшують боротьбу з бандитизмом, а, навпаки, ускладнюють її,
підривають авторитет радянської законності… Дії т. зв. спецгруп МДБ мають
яскраво уособлений бандитський, антирадянський характер і не можуть бути
виправдані ніякими оперативними міркуваннями».

Масові репресії, депортації «антирадянських елементів», насильницька колективізація західноукраїнських сіл поступово звужували соціальну базу руху опору, унеможливлювали його матеріальну підтримку. Тому восени 1949 р. голова
Генерального секретаріату УГВР, головнокомандувач УПА, генерал-хорунжий
Р. Шухевич видав наказ про припинення діяльності УПА як бойової одиниці. Учасники УПА та підпілля ОУН перейшли до пропагандистської роботи й саботажу.
Загибель Р. Шухевича в березні 1950 р. призвела до помітного згасання національного спротиву. У травні 1954 р. було схоплено й останнього головнокомандувача УПА полковника Василя Кука.
Василь Кук (псевдонім Юрій Леміш) (1913–2007) — діяч українського націоналістичного руху 1930–1950-х років. Народився в с. Красному (нині
смт Бузького р-ну Львівської обл.) у родині залізничника. Освіту здобув
у Золочівській гімназії та Люблінському університеті (Польща). 1929 р.
став членом молодіжної організації «Юнацтво ОУН», а потім — ОУН. Двічі був заарештований польською владою, провів у польських в’язницях
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2,5 роки. У 1941 р. один з організаторів похідних груп
ОУН(б). Учасник проголошення у Львові Акту відновлення
Української держави. У 1947 р. з ініціативи Р. Шухевича
кооптований до складу УГВР. 8 липня 1950 р. призначений
головою Генерального секретаріату УГВР, головним командиром УПА та провідником ОУН в Україні. 23 травня 1954 р.
схоплений радянськими спецслужбами. Після тривалих
допитів зробив заяву «про політичне визнання перемоги
радянської влади». У липні 1960 р. звільнений від криміВасиль Кук
нальної відповідальності. 19 вересня 1960 р. звернувся до
української політичної еміграції з проханням припинити боротьбу й визнати
радянську владу. Протягом 1961–1972 рр. працював старшим науковим
співробітником Центрального державного історичного архіву в м. Києві.
Після відновлення державності брав активну участь у громадсько-політичному житті незалежної України.

Незважаючи на тотальний контроль, українське націоналістичне підпілля
продовжувало боротьбу. За статистикою радянських спецслужб, протягом 1954–
1955 рр. в Україні було здійснено 156 терористичних актів і замахів, 94 підпали колгоспних будівель і будинків активістів, установлено понад 5,5 тис. випадків виготовлення й розповсюдження антирадянської літератури. У 1955 р. підпілля ОУН почало створювати нову мережу боївок. Спроби активізувати націоналістичне підпілля
підштовхнули радянські спецслужби до вбивства в еміграції ідеолога українського
націоналізму, професора Українського вільного університету в Мюнхені Лева Ребета (1957) і голови Проводу закордонних частин ОУН Степана Бандери (1959).
Останню боївку УПА в Тернопільській області органи держбезпеки розгромили у квітні 1960 р. За підрахунками вчених, втрати ОУН та УПА в боротьбі з
радянським тоталітаризмом становлять 155 108 осіб.
Запитання та завдання
1. Розтлумачте поняття «Велика блокада», «радянізація західних областей».
2. Використовуючи матеріал підручника, поясніть вираз учених: «Радянська
тоталітарна система не могла існувати без “підсистеми страху”».
3. Спростуйте твердження радянської пропаганди: «У 1948 р. середняк масово
пішов до колгоспів, оскільки переконався в перевагах колективного господарювання».
4. Визначте причини й охарактеризуйте форми народного опору радянській
владі.
5. Опишіть процес радянізації Західної України, виокремивши типові напрями,
методи й результати цього процесу.
6. З’ясуйте причини й проаналізуйте прояви демократизації Українського визвольного руху 1944–1960 рр.
7. Поясніть причину конфлікту в керівництві ОУН(б), що виник після 1943 р. Порівняйте його з причинами конфлікту 1940 р.
8. Що, на вашу думку, означає «брати участь у сучасному національно-визвольному русі»?
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§ 2. Трагедія обмінів населенням. Депортації
•

Чому порушення природного права вільно обирати місце проживання люди
сприймають дуже боляче?

1. Обмін населенням між Польщею та УРСР у 1944–1946 рр.
Трагічної долі зазнали українці Закерзоння (Лемківщина, Посяння, Холмщина, Підляшшя). У вересні 1944 р. між Польським комітетом національного
визволення прорадянської орієнтації та урядом УРСР на чолі з М. Хрущовим
була підписана угода про взаємний обмін населенням у прикордонних районах,
евакуацію українців з державної території Польщі та поляків з УРСР. Угодою передбачався добровільний характер переселення. Договір поширювався на українське етнічне Закерзоння та поляків і євреїв, які до 17 вересня 1939 р., мешкаючи
на українських етнічних землях, були громадянами польської держави.
Більшість українських селян не бажала покидати землю предків, нажите майно.
До того ж їх лякали сталінські репресії та колективізація, недобра слава про які поширилася Закерзонням ще в 1939–1941 рр. Тому, щоб спонукати українців до переселення, польська сторона не поширювала на українців умови аграрної реформи,
яка розпочалася в Польщі, закривала культурно-освітні установи, школи з українською мовою навчання, не визнавала Української греко-католицької церкви тощо.
Історичне джерело
Переселенцям дозволявся «вивіз одягу, взуття, білизни, постільних речей,
продуктів харчування, хатніх речей, сільськогосподарського реманенту, упряжі
й інших предметів домашнього та господарського вжитку, загальною вагою
до 2 ц на одну родину…»

Карикатура на сталінську
політику щодо українського
Закерзоння

Незважаючи на шалений тиск, українці затято
трималися рідної землі. Першими добровільними
переселенцями (таких виявилося майже 80 тис.
осіб) стали незаможні сім’ї, господарства яких були
знищені війною чи польськими націоналістичними
формуваннями навесні та влітку 1944 р. Побачивши умови життя в радянській Україні, переселенці
спробували повернутися додому. Проте на Закерзонні їх уже очікували спеціальні терористичні
формування, створені за наказом Сталіна. До терору приєдналися й польські нелегальні націоналістичні формування. Їхній жорстокості не було
меж. Вони грабували й спалювали українські села,
убивали мешканців. На захист українців стали
з’єднання УПА–Захід.

Óбмін насéленням — акція масового переселення мешканців прикордоння, що
A Б
відбулася між Польщею та УРСР у 1944–1946 рр., набувши ознак етнічної чистки й
маючи на меті знищення передумов для живлення українського та польського національного рухів.
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Поки діяли умови добровільного переселення, українці не хотіли залишати
батьківщину й вимагали від польського уряду поваги до своїх прав, згідно з конституцією польської держави: рівності в доступі до земельної реформи, свободи
віросповідання, відкриття шкіл з українською мовою навчання, відновлення
української кооперації; просили згоди на створення української демократичної
партії та амністії для звинувачених за політичними статтями.
Тим часом на Потсдамській конференції (1945) Сталін пообіцяв, що «Польща стане державою без національних меншин». Це призвело для другого етапу
переселення, який мав насильницький характер. 1 вересня 1945 р. до переселення українців з Польщі було відряджено три дивізії Війська Польського. Вони
отримали наказ примусово відселити українців з 50-кілометрової прикордонної
смуги на територію УРСР. У разі відмови командуванню було наказано примусово розселити їх у глибинних районах Польщі, подалі на захід від річки Сян,
по 2–3 родини на польське село.
Села Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя запалали з новою
силою. Нерідко, поряд з поляками, наругу над українцями здійснювали й воїни
радянської армії, приставлені нібито для охорони переселенців. Знову на захист
українців ставали лише загони УПА–Захід.
Незважаючи на опір, протягом 1945–1946 рр. із Закерзоння було депортовано
в УРСР майже 0,5 млн осіб (понад 120 тис. родин). Депортація не обминула навіть родин, члени яких служили в Червоній армії.
Водночас із західних областей УРСР до Польщі було переселено близько
0,5 млн осіб (майже 160 тис. родин). Умови вивезення поляків теж були складними. Вагони подавалися несвоєчасно, з розбитими вікнами та дверима.
Історичний факт
Чого зазнали українці від польської влади та загонів польських націоналістів під
час обміну населенням, свідчить далеко не повна статистика. Скоєно нападів
на населені пункти — 180; убито українців — 4670 осіб; повішено та втоплено — 47 осіб; пограбовано — 2268 родин; забрано коней — 1020, корів — 1319,
спалено на 80 і 100 % — 304 села; спалено окремих будинків з майном — 650;
зроблено нападів на поїзди з українськими переселенцями — 8; спалено майна
на залізничних станціях — 850.

2. Масові депортації 1944–1946 рр. із західних областей УРСР
Одним із засобів упокорення західноукраїнських областей стали масові
депортації «родин активних учасників ОУН, УПА й УНРА у віддалені місцевості СРСР». Партійні та радянські працівники, каральні органи в кожному
районі з березня 1944 р. складали списки родин учасників визвольних змагань,
які «підлягали» виселенню. Вивозячи їх у північні та східні регіони СРСР, які
в народі отримали назву «табірних», радянську владу турбувало лише одне:
особи, яких виселяли, щоб «брали якомога більше одягу та взуття», оскільки
Депортáція (від латин. deportation — виселення) — прояв політики репресій,
A Б
примусове виселення з місця постійного проживання як засіб покарання.
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Українки на каторжних роботах у
Сибіру. 1946 р.

від цього залежало їхнє «трудове використання» в спецпоселеннях.
Спецпоселенцям, під загрозою кримінального покарання, заборонялося залишати встановлений для проживання
населений пункт. За цим слідкували спецкомендатури. Щоб утримати себе та свої
родини, спецпоселенці мусили працювати
на місцевих підприємствах і в радгоспах.
За виконану норму вони отримували харчові пайки. Особливо нужденним було становище утриманців: дітей, хворих, людей
старшого віку.

Історичне джерело
Медичні працівники Вологодської обл. в грудні 1945 р. писали: «Харчування
утриманців та дітей дошкільного віку вкрай погане. Їм видається один лише
хліб: дітям — 400 г, а утриманцям — 300 г на добу. …У результаті значна
частина спецпоселенців, особливо їхні діти, виснажені. Серед дітей є захворювання на дистрофію І та ІІ ступенів».
У Новосибірській обл. «спецпоселенка Катерина Заяць обморозила ноги й не
змогла виходити на роботу. За відмову від роботи директор радгоспу не видав
їй хлібні картки й не дозволив харчуватись у їдальні».
У Молотовській обл. (нині Пермська обл.) взимку 1949 р. в поселенні шахти №
4 тресту «Сталінвугілля» у бараці площею 35 м2 проживало 14 сімей оунівців,
загальною чисельністю 40 осіб.
Бараки потребували капітального ремонту, перестелення підлог, ремонту
печей, дверей, засклення віконних рам.

На спецпоселення відправляли й тих оунівців, які вижили в концтаборах ГУЛАГу. Щоб утримати спецпоселенців від втеч, їх відправляли разом із
сім’ями у віддалені від залізничних, водних і шосейних шляхів глухі місцевості
обов’язкового поселення. У листопаді 1948 р. Верховна Рада СРСР прийняла
указ, за яким утікачів карали 20 роками каторжних робіт, а за постановою уряду
від 6 квітня 1950 р. визначалося, що заслані на спецпоселення протягом 1944–
1949 рр. переселені «у віддалені райони країни навічно». Так радянська влада
намагалася убезпечити себе від відродження національного руху з поверненням
в Україну оунівців, що відбули найсуворіші покарання.
Історичний факт
Не робили ніяких поступок і для дітей спецпоселенців. Здобувши середню
професійну, спеціальну й навіть вищу освіту, вони «направлялись на роботу
на підприємства чи установи, розміщені в республіці, краї чи області, що є
місцем спецпоселення їхніх батьків».
Спецпосéлення — місце примусового утримання депортованих українців і
A Б
представників інших етносів, яких радянська влада вважала політично небезпечними або ворожими.
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Протягом 1944–1946 рр. на схід і північ СРСР було депортовано майже
15 тис. родин (близько 37 тис. осіб).
3. Операції «Вісла» і «Захід»
Операція «Вісла». Обмін населенням між Польщею та УРСР у 1944–
1946 рр. не дав змогу польській владі остаточно вирішити «українське питання».
Багато українців сховалося в лісах, прикордонних територіях Чехословаччини
й УРСР, а потім повернулося до своїх садиб. Вони знову стали соціальною базою для з’єднань УПА–Захід. Повстанці ж, щоб не допустити «деукраїнізації»
споконвічних українських етнічних територій, нищили переселенські комісії
польського уряду, вели боротьбу з шовіністичними польськими з’єднаннями, що
тероризували співвітчизників, спалювали села, з яких було виселено українців,
а натомість заселено поляків.
Польський уряд побоювався, що українці організують національних рух
за возз’єднання з «Великою Україною». Водночас польські комуністи відчули
від українських повстанців і загрозу тому тоталітарному режимові, який вони
утверджували в Польщі. Усе це спонукало їх продовжити антиукраїнську політику й провести повне виселення українців з етнічних територій. Приводом до
т. зв. операції «Вісла» стала загибель генерала К. Свєрчевського — заступника
міністра оборони Польської Народної Республіки (ПНР), який потрапив у засідку УПА.
Операція «Вісла» (польська карта)
Збірні пункти
Розподільчі пункти

ОЛЬШТИН

ЩЕЦИНЕК

Фільтраційний табір,
т. зв. Центральний табір
праці, було ув’язнено
3873 особи
Штаб оперативної групи
«Вісла» та військовий
суд, який виніс
173 смертні вироки

ПОЗНАНЬ

ЛЮБЛІН

Кордони обміну
територіями із СРСР

ВРОЦЛАВ
ЯВОЖНО
ОСВЕНЦІМ

Кордони Польщі з
Німеччиною на 1939 р.

САНОК

Кордони Польщі
на 1947 р.

Кількість
переміщених осіб

території, з яких
виселяли

100 10000 25000

території, до яких
переселяли

`

`

Операція «Вісла» — масова примусова депортація українців з етнічних українA Б
ських територій Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини в західні й північні
території польської держави.
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Операція розпочалася 28 квітня та тривала до кінця липня 1947 р., а переселення
невеликих виявлених груп українців продовжувалося аж до квітня 1950 р. Акцію проводили силами 6 дивізій та 3 додаткових полків
Війська Польського — разом понад 20 тис.
осіб. Війську допомагала народна міліція, добровольчі резерви народної міліції та управління безпеки ПНР. Збройні сили заблокували всі райони компактного проживання
українців і провели насильницьке виселення.
На збирання в деяких селах давали 20 хв.
Під час операції «Вісла».
Виселення супроводжувалося руйнуванням
Фото. 1947 р.
пам’яток культури: церков, цвинтарів, музеїв,
бібліотек, невиправданими актами насильства, унаслідок яких загинуло 655 осіб.
Одночасно здійснювали каральні заходи щодо вояків УПА, учасників підпілля
ОУН — насамперед українських священиків та інтелігенції. За даними польського
уряду, у концтаборі Явожно (недавній філії концтабору Освенцім) було ув’язнено
3873 українці. Військово-польові суди оперативної групи «Вісла» засудили
315 осіб, у тому числі: 173 — до смертної кари, 58 — до довічного ув’язнення.
Репресивна акція «Вісла» була скоординована з урядами СРСР і Чехословаччини, які надали збройні сили для блокування східних і південних кордонів
Польщі, щоб не дозволити українцям сховатися на територіях цих сусідніх держав.
Під час операції всіх українців і членів змішаних українсько-польських сімей
було виселено в західні та північні райони Польщі, що після завершення Другої світової війни відійшли до її складу. Переселення здійснювали з дотриманням «принципу розпорошення»: чисельність переселених українців не перевищувала 10 % від
загальної чисельності мешканців населеного пункту. Це робили з метою якнайшвидшої полонізації українців. На нових місцях українці зазвичай отримували найбільш
зруйновані війною господарства. За даними польського уряду, під час операції «Вісла» було депортовано 140 575 осіб, за неофіційними даними, — 150 тис. осіб.
На захист жертв акції «Вісла» стали лише підрозділи УПА, проте десятикратна перевага польських збройних сил вирішила справу. Після депортації українців
діяльність УПА в Закерзонні втратила сенс і перспективи. Багато осередків УПА
були розбиті, а частина групи «Сян» пробилася через територію Чехословаччини
в Західну Німеччину.
Переселення сформувало гнітюче відчуття кривди й особистої трагедії у свідомості переселенців та їхніх нащадків.
Сенат Польщі 3 серпня 1990 р. засудив цю акцію.
Операція «Захід». Щоб послабити національно-визвольний рух у Західній
Україні, радянська влада в 1944–1946 рр. уже здійснювала каральні акції проти
37 тис. мирних мешканців, звинувативши їх у співпраці та співчутті повстанцям.
Оперáція «Зáхід» — найбільша каральна акція з депортації членів родин і роA Б
дичів членів ОУН та УПА, що була проведена частинами Червоної армії та НКВС у
жовтні 1947 р. з метою ослаблення соціальної бази українського повстанського
антирадянського руху в Західній Україні.
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§ 2. Трагедія обмінів населенням. Депортації
Однак партійне керівництво УРСР вимагало продовження репресій.
Найбільша депортація мешканців Західної
України відбулася в жовтні 1947 р., увійшовши
в історію під назвою «операція “Захід”». Вона
була підготовлена й проведена в режимі надзвичайної таємності за всіма правилами військової
операції протягом 21–31 жовтня. Її жертвами
стали не лише дорослі, але, як і вимагала інструкція, «неповнолітні члени сімей повстанців
та їхні близькі родичі, які проживають спільно».
За 10 днів на спецпоселення було виселено майже 78 тис. українців, уключаючи й майже 25 тис. Діти — жертви операції «Захід».
Фото. 1947 р.
дітей.
Перевезення в «табірні райони» здійснювали в нелюдських умовах у переповнених вагонах, за відсутності опалення, туалетів, майже без харчування. Багато
людей дорогою помирали, решта приїздили виснаженими, хворими на дистрофію, тиф тощо. З осені 1944 р. до 1951 р. із Західної України на північ РРФСР,
у Сибір, на Далекий Схід і в Казахстан було депортовано понад 203 тис. осіб —
учасників і прихильників українського повстанського руху.
Історичний факт
За проведення цієї операції радвлада нагородила 1708 осіб, з них: орденом
бойового Червоного Прапора — 49, орденом Вітчизняної війни I ступеня — 193,
орденом Вітчизняної війни II ступеня — 272, орденом Червоної Зірки — 572,
медаллю «За відвагу» — 523, медаллю «За бойові заслуги» — 99 осіб.

Громадськість дізналася про операцію «Захід» — найбільш масову каральну
акцію з депортацій мешканців Західної України — лише в 1990-х роках.
4. Ліквідація Української греко-католицької церкви
в 1946–1949 рр.
Щоб позбавити антирадянський повстанський рух моральної та ідейної основи,
викреслити релігію з духовного життя народу, радвлада знищила Українську грекокатолицьку церкву (УГКЦ). В умовах тривалої бездержавності УГКЦ була посередником між українцями й офіційною владою. Одночасно надавала національно-визвольному рухові духовну опору, надихала на національно-визвольну боротьбу. За
століття свого розвитку вона стала розгалуженою, авторитетною духовною силою.
Історичний факт
На час приходу радянської влади УГКЦ складалася з 3040 парафій, духовної
академії, 5 духовних семінарій, 127 монастирів, 4,3 млн вірян, утримувала
10 336 різних шкіл.

З приходом нової влади греко-католицька церква шукала шляхів для налагодження цивілізованих контактів. У жовтні 1944 р. митрополит А. Шептицький
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надіслав лист до радянського уряду, у якому висловив готовність до порозуміння. Однак 1 листопада
1944 р. митрополит помер. Щоб налагодити взаємоіснування та уникнути кровопролиття, його наступник — митрополит Йосип Сліпий — відрядив у грудні
1944 р. делегацію до Москви. Повноважні делегати
УГКЦ запевнили московських посадовців, які відали справами релігії, що греко-католики сприятимуть миру й злагоді, дотримуватимуться радянських законів. Тим часом Й. Сліпий звернувся до
Йосип Сліпий під час
духовенства й віруючих із закликом «повернутися
арешту. 1945 р.
з неправильного шляху». Делегація УГКЦ передала
100 тис. крб у фонд Червоного Хреста. Сталінське керівництво пообіцяло, що
не ставитиме церкві перешкод у її діяльності.
Однак уже на початку квітня 1945 р. радянські засоби масової інформації
(ЗМІ) розпочали кампанію цькування УГКЦ, звинувачуючи її в підпорядкованості «профашистському» Ватикану, підтримці «буржуазно-націоналістичного
підпілля», «пособництві гітлерівцям». Наступним кроком став арешт усіх 10
єпископів на чолі з митрополитом Й. Сліпим. За короткий час було розгромлено
митрополію, єпархіальні управління, освітні заклади, проведено арешти серед
духовенства та монахів. Усього було заарештовано понад 2 тис. осіб.
Щоб якось узаконити свої дії, НКВС, затероризувавши кількох священиків
УГКЦ, створив т. зв. «ініціативну групу», яка проголосила бажання розірвати
унію з Римом і приєднатися до Російської православної церкви (РПЦ). 8–10 березня 1946 р. «ініціативна група» скликала Собор у храмі Св. Юра у Львові. На
ньому були присутні 214 священиків і 19 світських осіб. Собор проголосив про
скасування Брестської унії 1596 р. і «возз’єднання» УГКЦ з РПЦ.
Тисячі священиків на чолі з митрополитом Й. Сліпим, які не визнали рішень Собору, заслали в Сибір. Відповідно до силового сценарію від НКВС, було ліквідовано
й греко-католицьку церкву Закарпаття, а незламного мукачівського єпископа Теодора Ромжу вбито. У серпні 1949 р. московський патріархат проголосив «добровільне
возз’єднання» мукачівської єпархії з РПЦ.
Запитання та завдання
1. Дайте визначення понять «депортація», «спецпоселення», «операція “Вісла”»,
«операція “Захід”».
2. Перерахуйте форми опору західних українців репресивній політиці польських та українських комуністичних урядів.
3. Опишіть умови життя українських спецпоселенців у віддалених регіонах СРСР.
4. Визначте типові ознаки радянського терору, аналізуючи операції «Захід» і
«Вісла», ліквідацію УГКЦ.
5. Проаналізуйте зміст наказу польським воякам перед початком акції «Вісла»:
«Солдати! Нам випала неземна честь, ми йдемо воювати за права народу.
Матері й діти, плачучи, благають про допомогу своїх синів у війську, щоб
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покласти край діяльності фашистських бандформувань під знаком Української повстанської армії, створеної гітлерівськими фашистами й керованої
офіцерами СС».
6. Підготуйте розповідь про спроби митрополитів УГКЦ А. Шептицького та
Й. Сліпого не допустити державного терору.

§ 3. Внутрішньополітичне життя УРСР. Вихід України на
міжнародну арену

•

Наведіть приклади історичної закономірності: зовнішня політика є похідною від політики внутрішньої.

1. Внутрішньополітична ситуація в УРСР
Незважаючи на жахливі людські та матеріальні втрати, перемога над нацистською Німеччиною привела до глибоких змін свідомості радянських громадян.
З’явилися сподівання на поліпшення життя. Під час війни втратила актуальність
одна з основних засад радянської пропаганди про СРСР як оточену фортецю. СРСР
воював проти нацизму не сам, а в складі антигітлерівської коаліції. Після завершення
війни на західному кордоні з’явилися держави «народної демократії», дружні СРСР.
Додому повернулися мільйони очевидців, які засвідчували, що життя робітників і селян у Західній Європі було не таким злиденним, як його описували радянські пропагандисти. У країні з’явилися досі не бачені товари масового вжитку,
демонструвалися трофейні кінофільми, які стали живими ілюстраціями до розповідей українських бранців і солдатів. Після пережитого, побаченого й почутого
люди ставили природне запитання: «Чому ж наше життя набагато гірше, ніж у
них?» Суспільство проймалося переконанням, що народ, який виніс головний
тягар війни, здобув перемогу ціною неймовірних жертв, заслуговує на краще
життя, ніж має. З’явилася надія на припинення репресій, ліквідацію колгоспів,
пом’якшення цензури, покращення умов життя — на оновлення.
Історичний факт
Іноді оптимістичні очікування набували наївної та навіть курйозної форми. Так,
в одному з колгоспів Сталінської обл. (нині Донецька) поширилася чутка, що
конференція ООН у Сан-Франциско прийняла рішення про розпуск колгоспів. Селяни негайно ж прийшли до правління з вимогами розділити між ними
колгоспне майно.

Однак природні прагнення до оновлення суперечили господарським і політичним засадам сталінського режиму. Тому він повів нещадну боротьбу:
до ГУЛАГу було вивезено сотні тисяч остарбайтерів і військовополонених. Так
для них обернулася природна для всього світу репатріація. Туди ж на довгі
Репатріáція (від латин. repatriatio) — повернення на батьківщину військовопоA Б
лонених і цивільних осіб, які опинилися за її межами.
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роки за «антирадянську пропаганду та вихваляння фашистської Німеччини»
потрапили й ті, хто повернувся до рідних домівок, але мав необережність щиро
спілкуватися про побачене в Європі.
Загалом внутрішньополітична ситуація в УРСР характеризувалася повним відновленням позицій тоталітарного режиму. Комуністична партія зосередила у своїх
руках усю повноту влади, яка, використовуючи збройну силу та каральні органи,
проводила свою політику через систему рад. Командно-адміністративна система
знову підпорядкувала виробництво, нехтувала економічними інтересами Української РСР, максимально та штучно прив’язувала її до загальносоюзної економіки.
У суспільно-політичній сфері було повністю відновлено монополію комуністичної ідеології. Викорінювалися будь-які прояви інакомислення. Як ознаки
ворожості до радянської влади та її вождя, жорстоко карали будь-які вияви незадоволення. Національно-патріотичні сили в Західній Україні були оголошені
поза законом, їх знищували за допомогою зброї.
Функціонери сталінського режиму нехтували правами та свободами людини
й громадянина, прикриваючись труднощами воєнного часу, а потім відбудовного
періоду. Але й з налагодженням мирного життя народ залишався позбавленим
реальних політичних прав. Політичну верхівку УРСР призначали з Москви.
Складовою тодішньої внутрішньополітичної ситуації був також розгнузданий
культ Й. Сталіна.
Історичне джерело
У дні 70-річчя Й. Сталіна газета «Радянська Україна» писала: «У народному
фольклорі є мудре визнання товариша Сталіна в усій нашій діяльності: “Що б
ми не робили — чи ткали, чи кували, чи ліс рубали, чи дім будували — у всякому
ділі нашого успіху тільки друга половина. Першу за нас Сталін уже зробив».
Усі ЗМІ називали його «світочем комунізму», «визволителем і збирачем українських земель», «корифеєм наук», «сонцем нашої ери»… Підлабузницьких
порівнянь не злічити.

Зміни у свідомості українців. У роки, коли сталінський режим відновив повний контроль над внутрішньополітичним життям і досягнув піку імперської величі, перевершивши навіть могутність Російської імперії, — саме тоді зароджувалися
ті прояви свідомості, які з часом стали чинниками руйнування комуністичного
режиму. Це насамперед почуття гордості українців за свою Батьківщину — Україну, викликане визнанням ролі України на міжнародній арені — її суттєвого внеску в розгром нацизму — і включенням до переліку держав–засновниць ООН.
Це й перші сумніви українських патріотів щодо державного статусу України в
післявоєнній міжнародній ситуації: Україна вже межувала не з капіталістичними, а дружніми країнами народної демократії. А якщо так, то чому вона має бути
республікою СРСР, якщо її західні й південні сусіди — Польща, Чехословаччина,
Угорщина, Румунія та Болгарія мали статус незалежних держав?
Війна змінила співвідношення між «російським містом» і «українським селом». Міста на сході України залишилися «російськими», однак міста в центрі та
на заході України, через скорочення під час війни кількості поляків та євреїв, стали переважно українськими. Уперше в новітній історії українці становили більшість у двох головних містах Центральної та Західної України — Києві та Львові.

26

§ 3. Внутрішньополітичне життя УРСР...
Возз’єднання Західної та Східної України посприяло зміцненню національної самосвідомості. Окремі етнічні групи бойків, лемків, гуцулів, мешканці
українсько-російського прикордоння — усі усвідомили свою належність до українського народу й стали називати себе українцями.
Війна змінила й етнічний склад компартії України та державних радянських
органів. Посади нижчого рівня посіли українці. Число українців зросло й на всіх
інших рівнях партійного керівництва. Це створювало передумови для зародження автономістських настроїв у КП(б)У, посилення почуття власної гідності. Так,
навіть за життя Сталіна на сесії Верховної Ради СРСР українські керівники вимагали для розореної війною України більшої частини з всесоюзного бюджету,
ніж було заплановано кремлівським керівництвом.
Ідеологічний тиск на інтелігенцію. Щоб подолати післявоєнні настрої,
спрямовані на оновлення суспільства, Сталін з оточенням вдався до посилення
ідеологічного тиску, що стало складовою післявоєнної внутрішньополітичної ситуації в УРСР. Оскільки на формування суспільних настроїв найбільший вплив
справляла творча інтелігенція, то вістря ідеологічних кампаній було спрямоване
насамперед проти неї.
До традиційних звинувачень у «м’якотілості», «лібералізмі» («угодовському»
ставленні до «класових ворогів») проти української інтелігенції обов’язково додавалося шельмування за «буржуазний націоналізм». Найпотужніший ідеологічний удар сталінізм спрямував саме проти України, адже вона, на думку партійних
радянських бонз, зазнала «найбільшого впливу західного способу життя» під
час гітлерівської окупації. Пішовши на певні поступки патріотичним настроям
під час воєнного лихоліття, наприкінці війни Сталін повернувся до імперських
планів. Тому український патріотизм зазнав нових обмежень на користь патріотизму російського, поєднаного з російським православ’ям. У пресі московського
патріархату зазвучала навіть формула «Москва — третій Рим».
На діячів української культури ще із січня 1944 р. знову посипалися звинувачення в ідеологічних збоченнях. Щоб пригнітити патріотичне натхнення
українських митців, Сталін звинуватив їх в антиленінських помилках і націоналістичних перекрученнях.
Історичне джерело
27 липня 1945 р. О. Довженко з приводу тієї критики зробив запис у своєму
щоденнику: «…невже любов до свого народу є націоналізмом? Чи націоналізм
у непотуранні глупості людей чиновних, холодних діляг, чи в невмінні художника
стримати сльози, коли народу боляче?»

У другій половині 1940-х років Українською РСР прокотилася низка ідеологічних кампаній проти інтелігенції. Їхньою метою було утримання під владним контролем не лише поведінки, а й думок і настроїв окремої особи та всього суспільства.
Жертвами ідеологічних кампаній ставали насамперед талановиті люди, які мали
творчі й новаторські погляди, уміли побачити незвичайне в буденному, висловлювали ідеї, що були неприйнятні для комуністичної ідеології1.
1
Детальніше про ідеологічний тиск проти української інтелігенції ви дізнаєтеся в наступних параграфах.
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2. Україна — співзасновниця ООН
Пережиті людською цивілізацією дві світові війни спонукали керівників великих держав до створення міжнародної організації, яка б сприяла підтриманню
та зміцненню миру й безпеки в усьому світі, розвитку міжнародного співробітництва. Так виникла ідея створення Організації Об’єднаних Націй (ООН), що
продовжила б і розширила функції Ліги Націй.
Щоб отримати якомога більше представників у найавторитетнішій міжнародній організації, Й. Сталін ще під час Кримської конференції (1945) запропонував
уключити до складу майбутньої ООН усі радянські республіки. Дипломати західних держав нейтралізували цю спробу. Вони наголосили на тому, що жодна
з радянських республік не є суб’єктом міжнародного права й не має міністерств
закордонних справ. Щоб подолати опір Заходу, радянське керівництво розширило конституційні повноваження України та Білорусії. 1 лютого 1944 р. Верховна
Рада СРСР схвалила зміни до конституції, які передбачали право республік на
власні військові формування та встановлення прямих зовнішніх зв’язків з іншими
державами. Український уряд був доповнений Народним комісаріатом закордонних
справ (очолив драматург О. Корнійчук) і Народним комісаріатом оборони (очолив
генерал-лейтенант В. Герасименко). Керувати республіканськими наркоматами освіти
та культури були призначені українські безпартійні поети П. Тичина і М. Бажан.
Ця поступка дала змогу керівництву СРСР окремо включити до складу ООН
на правах «первісних членів» УРСР і БРСР. Усе ж головним аргументом для
західних союзників стало те, що обидві реcпубліки найбільше постраждали від
воєнних дій та зробили величезний внесок у розгром нацизму.
Водночас виведення УРСР на міжнародну арену мало на меті пом’якшити
враження світової громадськості від сталінських злочинів у Західній Україні.
А вона в ті роки відігравала роль найбільш потужного центру опору комуністичному режимові в повоєнній Європі. Тому Сталін намагався продемонструвати
міжнародній спільноті, що він визнає прагнення українців до самореалізації,
а йому, мовляв, протистоять лише «бандити».
6 травня 1945 р. українська делегація прибула до м. Сан-Франциско (США)
на установчу конференцію ООН. Восени того ж року нарком закордонних справ
УРСР Д. Мануїльський став першим віце-головою Підготовчої комісії ООН, яка

Делегація УРСР на установчій
сесії ООН. Перший ряд
(зліва направо): О. Палладін,
Д. Мануїльський, І. Сенін.
м. Сан-Франциско (США).
Фото. 1945 р.
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розробляла порядок денний першої сесії Генеральної Асамблеї ООН (Лондон,
січень 1946 р.) Разом із представниками інших країн українські делегати були
залучені до роботи в різних комісіях і комітетах, які працювали над підготовкою
статуту та перших документів ООН.
На установчій сесії Генеральної Асамблеї ООН представників УРСР було
обрано до складу економічної та соціальної рад ООН, а протягом 1948–1949 рр.
УРСР як непостійний член входила до головного органу ООН — Ради Безпеки.
3. Установлення кордонів УРСР у міжнародних договорах
Скориставшись переможним завершенням Другої світової війни, радянське
керівництво намагалося закріпити ті території, які СРСР окупував ще на початку
війни в співпраці з Третім рейхом. Так, питання західних кордонів СРСР, а отже,
і західних кордонів України стали предметом обговорення Тегеранської (1943) та
Кримської (Ялтинської) (1945) конференцій.
Установлення кордону з Польщею. Територіальне розмежування УРСР
з Польщею виявилося найскладнішим. На нього вплинуло багато чинників:
небажання західних держав сприяти зміцненню позицій СРСР у ЦентральноСхідній Європі; тиск виборців польського походження на президента США,
марнославство яких потребувало «Великої Польщі» з далекими східними
кордонами першої половини вересня 1939 р.; готовність Сталіна поступитися
прорадянським силам у Польщі й підтримати їхній авторитет за рахунок українських етнічних територій.
Несамостійна українська радянська дипломатія діяла винятково в межах
сталінських директив. Так, 9 вересня 1944 р. між урядом УРСР і польським
прорадянським Тимчасовим комітетом національного визволення було укладено Люблінську угоду. Відповідно до неї, споконвічні українські землі в складі
17 повітів Підляшшя, Холмщини, Посяння та Лемківщини, де проживало майже
800 тис. українців, передавалися Польщі.
16 серпня 1945 р. між СРСР і ПНР було укладено договір про радянськопольський державний кордон. Згідно з договором, кордон пройшов східніше
«лінії Керзона» на 5–8 км. У районі Немирів–Ялувка це відхилення становило
17 км. У районі р. Солонії та м. Крилова — 30 км.
Для Західної України цей договір фіксував факт остаточного включення до
складу УРСР. Тим самим московське керівництво створювало вирішальні передумови для тотального наступу на український антирадянський повстанський рух.
Установлення кордону з Чехословаччиною. Під завершення війни уряд Чехословаччини в еміграції запропонував ідею створення федерації чехів, словаків і
карпатських українців. Тим часом московське керівництво вирішило утримувати
Закарпаття як важливий стратегічний плацдарм для здійсненя впливу в
Центральній та Південно-Східній Європі. Зі вступом радянської армії в край
відновлення чехословацької адміністрації всілякими способами гальмувалося.
Натомість радянська військова адміністрація швидко створила тимчасові
народні комітети, а 26 листопада 1944 р. в м. Мукачевому скликала їхній з’їзд. Він
схвалив маніфест про вихід Закарпатської України зі складу Чехословаччини
та возз’єднання краю з УРСР. Було обрано Народну раду — тимчасовий орган
законодавчої та виконавчої влади.
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Під дипломатичним тиском СРСР чехословацька адміністрація мусила
залишити Закарпаття. 29 червня 1945 р. чехословацька делегація та представники СРСР у Москві уклали договір «Про включення Закарпатської
України до складу СРСР». 30 червня 1945 р. на VII сесії Верховної Ради
УРСР М. Хрущов заявив, що український народ уперше возз’єднався в єдиній
українській державі. 22 січня 1946 р. було видано указ президії Верховної Ради
СРСР про утворення в складі УРСР Закарпатської області. Цей документ без
згоди закарпатців ліквідовував Карпатську Україну як державне утворення.
Установлення кордону з Румунією. Повоєнні кордони УРСР з Румунією
було визначено договором від 10 лютого 1947 р. Румунія визнала права УРСР на
Північну Буковину, Хотинщину й Ізмаїльщину. Водночас обома сторонами було
проігноровано прагнення українців Мараморощини, висловлене ними в 1945 р.,
возз’єднатися з Україною. Договір юридично зафіксував кордони, установлені
в червні 1940 р.
Загальна територія УРСР досягла 577 тис. км2. Формування державної території України майже завершилося. Останнім актом цього історичного процесу
стало включення до складу УРСР у 1954 р. Кримської області. Наслідком цих
подій стало об’єднання в єдиній українській державі переважної частини українського народу та його етнічних територій.
Обмін територіями 1951 р. Остаточне розмежування польсько-українського
кордону відбулося 1951 р. Тоді на прохання Польщі було зроблено обмін прикордонними ділянками. До Львівської області були включені землі довкола
Кристинополя (пізніше перейменований на Червоноград). До складу Польщі
було передано територію з центром у м. Нижні Устрики Дрогобицької області.
Отже, основну частину українських етнічних теренів було об’єднано в одній
державі, проте не заради втілення в життя ідеалу української соборності, а заради
сталінських імперських планів. Як наслідок, частина українських етнічних
територій залишилася поза кордонами УРСР.
4. Участь УРСР у міжнародних організаціях
Жорстко дотримуючись курсу міжнародної політики червоної Москви, УРСР
вступила до численних спеціалізованих органів та агентств ООН — Комісії з прав
людини, Комітету в справах біженців і переміщених осіб, Статистичної комісії та
ін. Протягом липня 1946 р. — лютого 1947 р. українська делегація брала участь у
Паризькій конференції, уклавши мирні договори з Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією та Фінляндією. Договори мали для України особливе значення,
адже уряди Угорщини й Румунії відмовилися від претензій на українські землі,
що раніше входили до їхнього складу (Закарпаття, Північна Буковина, Ізмаїльщина). 1948 р. УРСР взяла участь у Дунайській конференції, яка врегулювала
питання судноплавства на Дунаї.
Представники УРСР увійшли до Всесвітньої ради миру. У 1950 р. майже
20 млн трудящих УРСР поставили свої підписи під відозвою народів світу про
заборону атомної зброї. У 1954 р. УРСР стала членом постійної Комісії ООН з
питань освіти, науки та культури — ЮНЕСКО. До 1958 р. УРСР набула членства
у 28 міжнародних організаціях та їхніх органах. Вона підписала або приєдналася
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до десятків міжнародних угод, договорів, конвенцій, спрямованих на розвиток
дружніх зв’язків між народами.
При цьому Москва забороняла Україні встановлювати будь-які прямі дипломатичні відносини з іншими країнами. Незважаючи на обмеженість і «декоративність» української дипломатії, її участь у міжнародних справах нагадувала
усім народам та урядам, що на карті світу є Україна, а її окреме членство в ООН
працювало як нагадування про певну («заснулу») українську окремішність.
Запитання та завдання
1. Розкрийте зміст поняття «репатріація», радянського розуміння сутності поняття «лібералізм».
2. Розкрийте сутність фрази: «Компартія проводила свою політику через систему
рад».
3. Прослідкуйте за допомогою мапи формування західних кордонів УРСР.
4. Охарактеризуйте внутрішньополітичне становище в УРСР після завершення
війни, визначивши ознаки повернення радянської окупації та її неминучого
краху в майбутньому.
5. Охарактеризуйте ситуацію щодо включення УРСР до числа засновників ООН
та її участь у міжнародних організаціях.
6. Проаналізуйте, з урахуванням тодішніх міжнародних чинників, процес формування західних кордонів УРСР.
7. За оцінками дослідника В. Кубійовича, суцільні українські етнічні території
перед Першою світовою війною становили 718,3 тис. км2, за оцінками М. Шаповала — 739 тис. км2. Чим ви поясните історичний факт, що територія незалежної України становить лише 603,628 тис. км2?
8. Який урок сучасним українцям дає історія визначення західних кордонів
УРСР у 1940-х роках?

§ 4. Життя українського суспільства в перші післявоєнні
роки

•

Чи можна нехтувати щастям і добробутом цілих поколінь заради ідеологічних принципів?

1. Економічна ситуація в УРСР
За людськими та матеріальними втратами в Другій світовій війні Україна посіла перше місце серед республік Радянського Союзу та країн Європи.
Перед УРСР постало завдання відбудови своєї економіки. Провідні західні
держави під час відбудови скористалися фінансовою допомогою, наданою
урядом США за «планом Маршалла». Сталінське керівництво відмовилося
від участі в цьому плані. Тому УРСР змушена була покладатися лише на внутрішні ресурси.
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Історичний факт
Ідеологічні упередження радянського керівництва позбавили СРСР та
УРСР не лише участі в «плані Маршалла». Так, до квітня 1948 р. Україна
отримала від Адміністрації допомоги та відбудови при ООН (ЮНРРА)
устаткування, техніку, продукти, товари широкого вжитку на 189,3 млн дол.
У перші повоєнні роки радянській Україні допомагала й діаспора зі США
та Канади. Лише для дітей-сиріт співвітчизники з-за океану надіслали
300 тис. дол., проте СРСР відмовився надалі отримувати будь-яку допомогу з-за кордону.

УРСР було нав’язано модель «радянської відбудови». Якщо західноєвропейські країни розпочали відбудову з відновлення інфраструктури
(доріг, засобів зв’язку тощо), розвитку сільського
господарства, легкої промисловості, а завершували
її відновленням важкої промисловості, то в УРСР
відбудова розпочалася саме з важкої промисловості.
Відбудовувалися насамперед електроенергетика,
металургія, машинобудування. Необхідні для цього
фінанси й ресурси накопичувалися за рахунок економії на сільському господарстві, харчовій та легкій
Радянський агітаційний
промисловості, соціальній сфері.
плакат
Радянське керівництво по-іншому планувало
«Відбудуємо на славу!»
завдання повоєнної відбудови важкої індустрії. На
Заході, відбудовуючи, одночасно здійснювали реконструкцію та технологічне
переозброєння. Нові галузі важкої індустрії орієнтувалися на запити легкої
та харчової промисловості, будівництва й транспорту. В УРСР за основу відбудови була взята сталінська примітивна схема довоєнної індустріалізації, що
ґрунтувалася на довоєнних технологіях. Орієнтуючись на прискорену відбудову воєнно-промислового комплексу, ця стратегія відверто нехтувала розвитком
сільського господарства та виробництвом споживчих товарів.
Історичний факт
У 1946–1950 рр. на потреби важкої промисловості було направлено 80 % капіталовкладень, на відновлення легкої промисловості — 13 %, а сільського
господарства — 7 %.

Сталінське керівництво знову використало трудовий ентузіазм молоді, організувавши соцзмагання т. зв. «швидкісників», комсомольські путівки на відбудову промислових гігантів тощо. У 1950 р., як декларувалося у звітах, обсяг
промислового виробництва перевищив рівень довоєнного на 15 %. Правда, сучасні дослідники стверджують, що довоєнного рівня українська індустрія зуміла
досягти лише в 1951–1955 рр. Зрештою, УРСР знову ввійшла до числа провідних
індустріальних країн Європи. Проте на відміну від них, рівень життя громадян
залишався злиденним.
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2. Становище сільського господарства в повоєнній Україні
Післявоєнну відбудову проводили в дуже складних умовах. Через нестачу
техніки та тяглової сили селянам доводилося самим впрягатися в плуг. Незважаючи на це, правляча партія продовжила започатковану ще в 1920-х роках політику викачування коштів із села.
Більшість сільських, громадських, господарських та адміністративних об’єктів
зводили за методом «народної будови» з використанням мізерних місцевих ресурсів. Не допускаючи до управління сільським господарством фахівців, компартійнорадянські керівники шукали шляхи виходу з кризи лише в подальшій централізації
та регламентації колгоспного життя, у вигадуванні різних прожектерських планів
перебудови сільськогосподарського виробництва, які лише погіршували ситуацію.
Так, у 1946 р. було розпочато роботу щодо освоєння заплав Дніпра, Ірпіні, Остра й
інших річок. 1947 р. перший секретар ЦК КПУ М. Хрущов зініціював гучний проект об’єднання колгоспів у т. зв. агроміста з чисельністю не менше 5 тис. мешканців.
Проект передбачав ліквідацію присадибних ділянок, з яких селяни отримували
більшу частину продуктів харчування. Це настільки обурило селян, що уряд змушений був відмовитися від цього прожекту.
1948 р. розгорнулася нова кампанія з меліорації заболочених земель та осушення боліт, що мало «зміцнити кормову базу тваринництва», однак скошення
трав на осушених землях лише зменшувалося.
Найбільшою бідою українського села була відсутність матеріальної зацікавленості селян у результатах власної праці. Вироблену колгоспниками продукцію
радянська держава (монопольний покупець) приймала за надзвичайно низькими
заготівельними цінами. За виручені гроші колгоспи не могли навіть компенсувати витрати на доставку продукції до заготівельних пунктів.
Історичний факт
За 1 кг борошна держава виплачувала колгоспам 1 коп., за 1 кг м’яса —
23 коп. Водночас у роздрібній державній торгівлі 1 кг борошна коштував
31 коп., а 1 кг м’яса — 1 крб 50 коп. Ціни на насіння перевищували ціни на
сільськогосподарські культури в 15–20 разів.

Як наслідок, оплата праці в колгоспах
мала символічний характер. Селяни виживали завдяки присадибним господарствам.
Працюючи на них, вони отримували 70 %
грошових доходів, 80 % м’яса, 90 % картоплі, 96 % яєць. Однак і тут радянська держава не залишала селян у спокої. Разом з
податком на землю було встановлено натуральні податки м’ясом, молоком, яйцями,
картоплею тощо. Діяли навіть податки на
плодово-ягідні дерева та кущі. Не маючи
змоги сплачувати, селяни змушені були
вирубувати сади, яких не зачепила навіть
війна.

Бригада колгоспу
«Більшовик».
Полтавська обл.
1946 р.
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3. Масовий голод 1946–1947 рр.
Найстрашнішим лихом, яке випало на долю українців у післявоєнний час,
став голод 1946–1947 рр. Як і голод 1932–1933 рр., він мав штучний характер і
ніколи не визнавався радянською владою. Його зумовили умисні дії влади, яка
не зважала на складні погодні умови. Зима 1945–1946 рр. була малосніжною,
а весняно-літні місяці (квітень–червень) — найбільш засушливими за попередні
50 років. Урожайність зернових у 1946 р. виявилася надзвичайно низькою.
У середньому вона становила 3,8 ц /га. Колгоспи в південних і південно-східних
областях зібрали зерна менше, ніж посіяли.
Незважаючи на недорід, компартійні лідери встановили нереально високі
плани хлібозаготівлі й з маніакальною наполегливістю вимагали їхнього виконання. Незважаючи на те, що в листопаді 1946 р. колгоспи здали все зерно, план
залишався невиконаним. М. Хрущов, як перший секретар ЦК КП(б)У та голова
Ради міністрів УРСР, усвідомлюючи, що встановлений план хлібозаготівель є
нереальним, звернувся особисто до Сталіна з проханням зменшити план.
У відповідь до Києва надійшла директива ЦК ВКП(б) і Ради міністрів СРСР
за підписами Й. Сталіна та А. Жданова. Вони звинуватили українських лідерів у
нездатності вилучити хліб і вимагали суворо засуджувати «приховувачів хліба»
і покінчити з «небільшовицьким ставленням» до хлібозаготівель.
Історичне джерело
В особистій розмові Й. Сталін сказав М. Хрущову: «Ти м’якотілий! Тебе обдурюють, вони грають на твоїй сентиментальності. Вони хочуть, щоб ми витратили
наші державні запаси».

Реагуючи на вимоги Москви, у колгоспів було відібрано хліб. Узимку
1946–1947 рр. в Україні знову розпочався голод — утретє за останні 25 років. Він
охопив насамперед південні області: Одеську, Ізмаїльську, Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську та Дніпропетровську. Разом з ними від голоду страждали
й південні райони інших областей.
Історичне джерело
Колгоспники с. Попелюхи Піщанського ройону Вінницької області писали до
М. Хрущова: «…Важко нам, обірвані ми, голі й босі, брудні й голодні, на людей не схожі, гірше за худобу живемо. Ніколи нам не було так важко, як у цю
хвилину, люди з голоду мруть, діти від недоїдання і хвороб стають каліками.
Харчуємося ми лободою, корою. …З колгоспу ми нічого не отримали, усе
згоріло, а ярина дуже слабка, і як виконаємо план, то всі подохнемо…»

Число голодуючих приховували за кількістю хворих на дистрофію. Таких
хворих в Україні на 20 червня 1947 р. нараховувалося понад 1 млн 150 тис. осіб.
У березні–червні в Україні було зафіксовано 764 випадки канібалізму. Лише навесні
1947 р. Україні було надано продовольчу та насіннєву позики. Окремо було виділено
140 млн крб на безплатне харчування. Це дещо полегшило становище України.
Штучний голод 1946–1947 рр. забрав життя понад 1 млн українців, насамперед селян — виробників хліба. Чи можна було його уникнути? Дослідники

34

§ 4. Життя українського суспільства в перші післявоєнні роки
стверджують, що можна. Адже, незважаючи на неврожай на півдні України та в
Молдавській РСР, у країні було вирощено в 1946 р. валової продукції навіть на
8 % більше, ніж у попередньому році. До того ж СРСР мав достатньо зерна, щоб
продавати його Франції, Східній Німеччині, Польщі, Чехо-словаччині, Румунії,
Болгарії, Албанії, Югославії. Загалом експорт зерна із СРСР у 1946–1947 рр. становив 2,5 млн т. Для того щоб урятувати від голодної смерті та каліцтва мільйони
життів українців, потрібно було лише 150 тис. т зерна — менше, ніж сімнадцяту
частину від проданого. Проданого, до речі, за заниженими цінами та в кредит, щоб
утвердити комуністичні партії тих країн при владі або ж підняти їхній авторитет.
4. Ідеологічні кампанії. «Чистка» творчої інтелігенції
Помітивши після війни зміну суспільних настроїв — щирих сподівань на поліпшення життя, підвищення життєвих стандартів до рівня європейських, припинення терору, оновлення духовного життя, — сталінське керівництво замість
того, щоб піти назустріч цим настроям, відродило довоєнну тактику тоталітарного режиму — пошуку «внутрішнього ворога» і розправи над ним. Таким ворогом
у післявоєнний час було визначено інтелігенцію, настрої якої, на думку Сталіна,
були викликом для тоталітарного режиму.
Сталінське керівництво вирішило розгорнути ідеологічну кампанію щодо
посилення контролю над інтелектуальним і творчим життям інтелігенції. Зміст
контролю полягав у звинуваченнях і переслідуваннях інтелігенції нібито за
відхилення від комуністичної ідеології. Організатором кампанії був тодішній
керівник справами пропаганди й агітації А. Жданов, звідси й походить її назва —
«ждановщина».
Сигнал до початку нової ідеологічної атаки на українську інтелігенцію подала
липнева (1946) резолюція ЦК ВКП(б) «Про серйозні недоліки та помилки керівництва української компартії». Центральний комітет звинуватили в недостатній
увазі «до підбору й ідеологічно-політичного виховання кадрів у галузі науки, літератури й мистецтва». Щоб довести свою лояльність, протягом серпня–жовтня
1946 р. ЦК КП(б)У видав п’ять постанов: про «Історію української літератури»,
про журнал «Перець», про журнал «Вітчизна» і дві постанови про репертуар театрів.
До 1951 р. число постанов сягнуло 12.
У березні 1947 р. наступ на українську літературу очолив Л. Каганович,
призначений першим секретарем ЦК КП(б)У. В Україні запалала кампанія
«викорінення всіх решток буржуазно-націоналістичної ідеології». Сторінки
преси зарясніли «викривальними» статтями про «пережитки», «ворожі ідеї та
концепції», про «перекручення й помилки», у наукових і культурних закладах
та установах проходили партійні збори, на яких засуджували роботу та творчість учених, митців, які начебто були винні в тому, що відрізнялися талантом,
новаторським пошуком.

«Ждáновщина» — ідеологічна кампанія в СРСР щодо посилення контролю над
A Б
інтелектуальним і творчим життям інтелігенції, з метою залякати або фізично ізолювати людей, які мали власний погляд на політику радянського тоталітарного режиму.
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Найважчі звинувачення в ідеологічних помилках були пред’явлені Інституту історії України АН УРСР, якому в роки війни було дозволено патріотичний
виклад історії. Так, наприклад, директор інституту М. Петровський видав у
1943 р. роботу «Незламний дух великого українського народу», а в 1944 р. —
«Возз’єднання українського народу в єдиній Українській національній державі».
Тепер же апарат ЦК КП(б)У взявся, за висловом Л. Берії, «вправляти мізки» українським історикам. З цією метою було проведено три «настановчі»
наради, під час яких партійні бонзи звинуватили істориків у пропаганді «реакційних ідей» М. Грушевського та М. Скрипника, зокрема: наголошенні на відмінностях української та російської історії, українському характері Київської
держави, ідеалізації українських національних діячів ХIХ ст. Л. Каганович і
М. Хрущов зажадали від учених відмовитися від схеми поступу української
історії, розробленої М. Грушевським, і використовувати лише ідеї «Короткого
курсу історії ВКП(б)».
У серпні 1947 р. з’явилася постанова ЦК КП(б)У «Про політичні помилки й
незадовільну роботу Інституту історії України Академії наук УРСР». У ній були
засуджені всі праці-узагальнення, видані Інститутом історії, а історики звинувачені у відродженні «реакційних вигадок» В. Антоновича та М. Грушевського.
Компартія вимагала писати історію України «з позицій класової боротьби та
російсько-української єдності», показувати «провідну роль російського народу,
його вирішальний внесок в історичний прогрес народів СРСР», хоча це суперечило історичній правді.
У Західній Україні незаслужених переслідувань зазнали відомі історики — учні
М. Грушевського — І. Крип’якевич, М. Кордуба. У Львові були ліквідовані відділи Інститутів історії України, української літератури й економіки. Багатьох
учених звільнили.
Одночасно під приводом буржуазно-націоналістичних перекручень розгоралася кампанія цькування багатьох письменників.
Історичний факт
Надуманість, штучність критики яскраво ілюструють ідеологічні закиди на
адресу Л. Первомайського за вірш «Балада про жінку біля Золотих воріт». На
переконання радянських критиків, він мав би оспівати «не давні Золоті ворота Києва, а червоні зорі Кремля, до яких звертає свій погляд усе передове
людство».

Л. Каганович вимагав репресій і проти таких відомих письменників, як
М. Рильський, Ю. Яновський та ін. Звинувачення проти них пролунали на розширеному пленумі правління Спілки письменників радянської України у вересні
1947 р.
Історичне джерело
Про нестерпну атмосферу на зібранні свідчить висловлювання М. Бажана
про свого колегу-письменника: «…людина скочується в те націоналістичне
болото, звідки їй вже привітно киває бородатою своєю головою сам Михайло
Грушевський».
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М. Рильський зазнав нищівної критики за поетичні твори «Київські октави»
та «Мандрівка в молодість», Ю. Яновський — за роман «Жива вода», І. Сенченко —
за повість «Його покоління», О. Довженко — за кіноповість «Україна в огні».
Історичний факт
Наслідком критики на адресу Ю. Яновського стало, наприклад, знищення
20 тис. примірників роману «Жива вода». У письменника відібрали продовольчий ліміт, заборонили надавати йому позики. Щоб якось вижити,
Ю. Яновський змушений був продати власну бібліотеку, друкарську машинку,
костюм та інші речі.

Кампанія ідеологічної критики переросла в масові арешти науковців, літераторів, діячів культури. Протягом 1946–1947 рр. число репресованих зросло до
10 тис. осіб.
У 1949 р. «чистка» інтелігенції проходила під гаслами боротьби проти «безрідного космополітизму» і «низькопоклонства перед Заходом». Кампанія відразу набула антисемітського спрямування. В Україні її жертвами стали відомі вчені
та літератори єврейського походження. Шпальти газет і часописів зарясніли закликами «до кінця розтрощити безрідних космополітів».
Особливо посилилася антисемітська кампанія в УРСР з грудня 1949 р.,
коли першим секретарем ЦК КП(б)У став Л. Мельников. Євреїв виганяли з
центральних культурно-ідеологічних установ, редакцій газет, журналів, академічних інститутів, театрів, засуджували й висилали у віддалені регіони СРСР.
Серед звинувачень завжди фігурували: «єврейський націоналізм (сіонізм) і
шпигунство на користь закордонних розвідок».
Переслідування української інтелігенції досягнуло апогею влітку 1951 р.
15–25 червня в Москві з успіхом пройшли т. зв. Дні української культури.
Через тиждень у газеті «Правда» з’явилася гостра критична стаття про діяльність
ЦК КП(б)У, який нібито знову послабив боротьбу з українським буржуазним
націоналізмом, а той тим часом «звив собі кубло» в українській літературі та науці. У статті було розкритиковане лібрето опери К. Данькевича «Богдан Хмельницький». Її авторів — О. Корнійчука, старанного апологета радянської влади,
і В. Василевську — звинуватили в українському буржуазному націоналізмі, відступі від соціалістичного реалізму, «недостатньому відображенні возз’єднання
українського народу з великим російським народом», у недостатньому розкритті
«прогресивної» ролі російського царя та російських бояр».
Несправедливої критики зазнав і вірш В. Сосюри «Любіть Україну» (1944).
Багатьох українських письменників знову затаврували як націоналістів —
М. Рильського, І. Вільде, П. Воронька, А. Малишка, Ю. Яновського, композиторів
Г. Верьовку, Б. Лятошинського, П. Майбороду.
`

Космополітизм (від грецьк. кosmopolites — громадянин світу) — ідеологія «свіA Б
тового громадянства», яка ігнорує питання національного життя; схильність людини
вважати себе громадянином світу; ідеологічне тавро для представників інтелігенції
в СРСР, насамперед євреїв за походженням, які нібито схилялися перед західною
наукою, технікою та культурою.
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Запитання та завдання
1. Назвіть різновиди ідеологічних кампаній, проведених в Україні.
2. Поясніть, чому саме інтелігенція була головним об’єктом ідеологічного цькування.
3. Визначте причини кризи сільського господарства УРСР.
4. Поясніть, чому, повернувши статус провідної індустріальної країни Європи,
УРСР мала злиденний рівень життя громадян.
5. Поміркуйте, чому СРСР, незважаючи на післявоєнну руїну, маючи повне
моральне право на допомогу світу, оскільки виніс основний тягар війни на
власних плечах, відмовився від будь-якої допомоги Заходу.
6. Доведіть, що голод 1946–1947 рр. став продовженням геноциду українського
народу.
7. Який різновид індустріалізації та післявоєнної відбудови ви б обрали: сталінський чи західноєвропейський?

§ 5. Науково-культурне життя в перші повоєнні роки
•

Пригадайте, якими були мета та зміст більшовицької політики у сфері
культури у 20–30-х роках ХХ ст. Що можуть означати слова «розтичинення Тичини»?

1. Освіта
Війна зруйнувала освіту. Багато вчителів і викладачів загинули на війні. Уцілілі шкільні приміщення, які під час війни нацистські загарбники використовували
як штаби або казарми, необхідно було відремонтувати. Учні голодували, особливо
в період 1946–1947 рр. Вони не мали одягу та взуття — рятував військовий одяг,
який перешивали. Не вистачало підручників, зошитів, шкільного приладдя. Учителі з учнями виготовляли його самотужки з підручних матеріалів. Так, з паперових
мішків зшивали зошити та класні журнали.
Історичне джерело
«…Нам безкоштовно видали квадратні фанерні дощечки, пофарбовані в чорний
колір, і по шматочку крейди — таке письмове приладдя замість зошитів і ручок.
Це для роботи в класі, а домашні завдання виконуємо у власних зошитах чи на
будь-яких шматках паперу, бодай рудого обгорткового, у якому відпускають у
магазині “іржаву” тюльку. Для освоєння арифметики кожен приносить палички
з верболозу, пов’язані в стосики по десять штук…
…На уроці співу мене прямо-таки збивають з пантелику слова: “Льотом сонячним орлиним // Вош показує нам шлях”.
Як же ця мізерна паразитка може людям шлях показувати? Хотілося б розпитати вчительку, але не наважуся, бо соромлюся, відчуваю: мабуть, я щось не
так дотямлюю… Дома ділюся своєю морокою з дідунем, співаю куплет пісні.
Він аж руками за живіт хапається, а заспокоївшись, пояснює: “Не вош, а вождь,
тобто правитель держави…”» (Зі спогадів поета В. Нарушевича).
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До школи повернулися учні, які не відвідували її під час війни. За прикладом мешканців с. Верхівні, що на Житомирщині, споруджувалися школи «методом народної будови». У містах школи відбудовувалися насамперед коштом
підприємств. Для молодих робітників, які не навчалися під час війни, були відкриті школи робітничої та сільської молоді, вечірні школи.
У 1953 р. була запроваджена обов’язкова 7-річна освіта в селах і 10-річна в
містах. У школах відновили випускні екзамени. Найкращих учнів нагороджували золотими та срібними медалями.
Система освіти була повністю підпорядкована прищепленню учнівській
молоді т. зв. «комуністичного світогляду». Насправді виховання дітей обмежувалося гаслами на кшталт: «Комунізм — це молодість (чи майбутнє)
людства», «СРСР вказує шлях трудящим усього світу до світлого майбутнього», «СРСР бореться проти агресивного імперіалізму за мир у всьому світі»
тощо. Насправді ж виховання полягало у формуванні готовності бездумно
жити за настановами кремлівського керівництва. У підручниках прославляли Сталіна та більшовицьку партію. Учителі на засіданнях педагогічних
рад змушені були ганьбити «космополітів» і «націоналістів». «Комуністичне
виховання» здійснювалося на уроках і під час позаурочних заходів. Одним із
засобів впливу на дітей були пісні, у яких безмежно звеличували Леніна, Сталіна, жовтневу революцію.
Відновила роботу вища та середня спеціальна школа. У 1950 р. в Україні діяли 160 вишів і 500 технікумів. Викладання та навчання в них теж перебувало під
пильним тоталітарним контролем.
2. Наука
У післявоєнні роки головним науковим центром УРСР залишалася Академія наук, яку в 1946 р. очолив учений-біохімік О. Палладін. Сталінське
керівництво націлило вчених на відбудову важкої індустрії, створення нової
зброї, підкорення природи. Учені працювали під постійною загрозою репресій. У післявоєнні роки репресії спрямовані проти вчених-біологів, яких, за
підтримки партії, цькував т. зв. «народний академік», а насправді лише агроном Т. Лисенко, котрий з усіх трибун обіцяв вивести «надзвичайний марксистсько-ленінський сорт гіллястої пшениці імені Сталіна». Жертвами цієї
ідеологічної розгорнутої кампанії, яку згодом назвали «лисенківщиною»,
стали такі українські вчені зі світовим іменем, як О. Богомолець, М. Гришко,
Р. Кавецький, М. Холодний, один з організаторів ВУАН — І. Шмальгаузен і
багато інших.
Партійні та репресивні органи знаходили «значні помилки» навіть у викладанні племінної справи та рослинництва в сільськогосподарських інститутах, звинувачували викладачів у «протягуванні псевдовчення представників

`

«Лисенківщина» — ідеологічна кампанія з переслідування вчених-генетиків,
A Б
розгром генетики під приводом відступу від комуністичної ідеології, що надовго
загальмувала розвиток цієї науки.
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формальної генетики (вейсманізму, морганізму, менделізму)», вилучали з бібліотек «ворожу» літературу.
Готувалося й навіть розгорталося ідеологічне цькування проти інших природничих і точних наук: «рідної сестри» генетики — «лженауки» кібернетики,
«надто абстрактної» математики, «суб’єктивістської» теорії відносності А. Ейнштейна. Кампанія, однак, швидко припинилася через задіяність усіх цих наук у
радянських воєнних проектах.
Незважаючи на важкі умови повоєнного життя, українські вчені зробили
значний внесок у розвиток науки. Продовжував дослідження реактивного руху
уродженець Київщини академік А. Люлька — винахідник першого в СРСР
турбореактивного двигуна, генеральний конструктор військових реактивних
двигунів. Розпочавши свою роботу ще до війни в Харкові, він продовжив її в
Ленінграді (нині Санкт-Петербург). На радянських літаках Су-11 та Іл-22, де
використовували ці двигуни, було встановлено понад десять світових рекордів.
В Інституті фізики АН УРСР під керівництвом М. Пасічника проводилися
успішні дослідження в галузі фізики атомного ядра.
У 1948–1950 рр. вчені Інституту електротехніки під керівництвом С. Лебедєва працювали над створенням першої в Європі електронної цифрової обчислювальної машини, яка була введена в дію в Києві в 1951 р. Учені Харківського
фізико-технічного інституту АН УРСР проводили дослідження в галузях атомної енергетики, фізики надвисоких і середніх енергій, фізики наднизьких температур, радіофізики. В Інституті електрозварювання АН УРСР досліджували й
упроваджували нові методи зварювання. Справу академіка Є. Патона продовжив
його син Борис, який розробив теорію автоматів дугового зварювання. Утіленням у практику нових технологій став найбільший на той час у світі суцільнозварений міст через Дніпро в Києві.
Важливі наукові відкриття в теорії розділення ізотопів були зроблені в
Інституті фізичної хімії АН УРСР ім. Л. Писаржевського. Директор Інституту О. Бродський підготував двотомний підручник «Фізична хімія» (1948).
У 1949 р. вчені інституту одержали важкий азот. Праця О. Бродського «Хімія ізотопів» (1952) стала першою у світі в цій галузі науки.
Українські математики під керівництвом М. Лаврентьєва створили новий
напрям у теорії функцій, що мало важливе значення для розвитку газо- та гідродинаміки.
Вагомий внесок у розвиток медичної
науки зробив В. Філатов, який, повернувшись восени 1944 р. до Одеси, створив
Науково-дослідний інститут очних хвороб.
Розробивши метод тканинної терапії й оригінальні медичні інструменти, він особисто
зробив тисячі найскладніших операцій на
очах. Учений був багатогранною особистістю: захоплювався живописом і поезією,
На відкритті мосту Патона. м. Київ.
ставав на захист церковних пам’яток.
Фото. 5 листопада 1953 р.
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3. Література
У післявоєнні роки українська література функціонувала в умовах постійного морального терору, що організовувався під гаслом «викорінення всіх решток
буржуазно-націоналістичної ідеології». Митців змушували прославляти вождя,
творити лише в межах методу соцреалізму і принципу «більшовицької партійності». Влада організовувала жорстку критику письменників, кампанії громадського осуду в пресі та на різноманітних зборах. Видатних митців нацьковували
на колег, щоб вони звинувачували й ганьбили один одного. Письменникам, які
вірно служили більшовицькому режимові, призначали сталінські премії, виплачували гонорари та надавали матеріальні блага. У такий спосіб влада ламала
людські душі та долі й ставила собі на службу.
Драматична історія української літератури яскраво відображена у творчій
долі Володимира Сосюри. У 1947 р. вийшла друком збірка його поезій «Щоб
сади шуміли». Справжнім моральним випробуванням для поета став арешт та
ув’язнення в 1948 р. його дружини: «…Я був духовно знищений як поет і як людина…». У липні 1951 р. в газеті «Правда» з’явилася стаття «Проти ідеологічних
перекручень у літературі» з критикою вірша В. Сосюри «Любіть Україну», хоча
цей вірш був написаний ще під час війни й опублікований у збірці, відзначеній
сталінською премією. Твори В. Сосюри припинили друкувати. Митець жив під
загрозою арешту.
Історичне джерело
Газета «Правда» писала: «Не таку Україну оспівує у своєму вірші В. Сосюра.
Під такою творчістю підпишеться будь-який недруг українського народу з націоналістичного табору, скажімо, Петлюра, Бандера… У вірші Сосюри немає
образу, безмірно дорогого для кожного справжнього патріота, образу нашої
соціалістичної Батьківщини, Радянської України».

На творчість Максима Рильського вплинули арешт та ув’язнення на початку
1930-х років. Рятуючись від переслідувань, він змушений був написати пісні
про Сталіна, демонструючи цим, що перейшов на радянські позиції. У 1943 р.
його обрали академіком АН УРСР, а наступного року призначили директором
Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. Крім офіціозних віршів, поет писав ліричні твори, якими поповнив скарбницю української
поезії. Однак служіння більшовицькій владі не врятувало його від переслідувань.
На початку жовтня 1947 р. в газеті «Радянська Україна» була надрукована стаття
«Про націоналістичні помилки М. Рильського», у якій поета звинуватили в тому,
що він «не позбувся впливу буржуазно-націоналістичної ідеології». Така «профілактика» була одним з методів терору проти української інтелігенції.
Поет Андрій Малишко поповнив свій творчий доробок збірками «Ярославна» (1946), «Весняна крига» (1949), «За синім морем» (1950). Він створив образ жінки-матері, який постає в єдності з міфом про щасливе радянське життя.
Характерною є поема «Це було на світанку» (1948). Ця поема — віршований
переказ більшовицької концепції історії України, який поет оздобив художніми
знахідками («літні ночі озорені», «зими колючі», «сонячні злитки розливаються злотом в небеснім горнилі»). Поема насичена комуністичною атрибутикою:
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п’ятикутні зорі, трактор, плуг, кремлівські куранти й навіть кок-сагиз — рослина-каучуконос, яку культивували в Україні за наказом Сталіна.
Серед творів про війну вирізнялася трилогія «Прапороносці» (1948) Олеся
Гончара.
Водночас українські радянські поети зазнавали нищівної критики від українських діячів, які стали на шлях боротьби проти сталінського режиму. В’язень
радянських таборів В. Косовський, який боровся за вільну Україну в лавах
ОУН, у своєму «Заполярному вітанні» звернувся до П. Тичини «з тої далекої землі, / Де каторжник ламає спину» і кидав докори В. Сосюрі, М. Бажану,
М. Рильському, А. Малишку за служіння сталінському режимові.
Володимир Косовський (1923–2000) народився в с. Веприку на Фастівщині (Київська область). У роки німецької
окупації під час Другої світової війни перебував у лавах
ОУН. У 1943 р. був засуджений військовим трибуналом до
20 років каторжних робіт як політичний в’язень. Відбувши
12 років у концтаборах, після смерті Сталіна повернувся
на Фастівщину. Лише за часів незалежності України (1991)
В. Косовський став відомим як поет. Невільницька поезія
Володимир
автора опублікована в збірці «В терні колючому» (1993).
Косовський
У 1995 р. побачила світ збірка для дітей «Я б сипав райські
самоцвіти», 2001 р. — збірка творів «Дума денна й нічна». Підготував збірку епістолярно-публістичних творів «Як рвалися струни на кобзі».
З 1996 р. — член Національної спілки письменників. Володимир Косовський — лауреат Літературної премії імені Валерія Марченка за цикл табірних новел.

СРСР відгородив себе від світу «залізною завісою» і намагався перешкодити взаємодії з культурою української діаспори. У листопаді 1945 р. в
німецькому місті Аугсбурзі було засновано Українську вільну академію наук.
У 1947 р. в Мюнхені відновило діяльність Наукове товариство ім. Шевченка,
яке згодом розпочало видання багатотомної «Енциклопедії українознавства».
Українські письменники-емігранти створили в Німеччині об’єднання «Мистецький український рух». Метою об’єднання вони вважали служіння українському народові й пошук шляхів до великої світової літератури. У літературі
української діаспори провідною стала тема викриття злочинів сталінського
тоталітарного режиму. У 1950 р. вийшов друком роман в’язня ГУЛАГу Івана
Багряного «Сад Гетсиманський», у якому він першим у світовій літературі
розповів західним читачам про гулагівські жахіття в СРСР.
Володимир Винниченко в романі «Слово за тобою, Сталіне!» (1950) показав
механізми рабської психології та страху, знищення людської гідності сталінською тоталітарною «машиною».
4. Образотворче мистецтво
Найвиразніше мистецькі тенденції перших повоєнних років виявилися в історичному та побутовому жанрах. Так, художник В. Пузирков у картині «Чорноморці» (1947) зобразив бойовий епізод, у картині В. Полтавця «Атаку відбито»
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М. Кривенко. Їхав козак на
війноньку... 1954 р.

(1950) увагу зосереджено на психологічній характеристиці персонажів: виразно
змальовано обличчя бійців, які відбили жорстоку атаку ворога.
Радянська влада активно використовувала художників у пропаганді, апофеозом якої стала виставка до 300-річчя т. зв. возз’єднання України з Росією під гаслом «Навіки з Москвою». Офіційно-урочистий тон притаманний однойменній
картині М. Хмелька: козаки вітають Богдана Хмельницького, який вийшов до
них у супроводі російського посла.
М. Кривенко створив на основі пісенного фольклорного матеріалу картину
«Їхав козак на війноньку…» (1954): зажурена українська дівчина з довгою косою
провела коханого в далекий похід. Національний колорит помітний у картині
М. Дерегуса «Тарас на чолі війська» (1955). Мистецтво повоєнного часу збагатили картини Т. Яблонської «Автопортрет в українському костюмі» (1946), «Хліб»
(1949), «Перед стартом» (1944).
Теми дітей та молоді розкрив С. Григор’єв у картинах «Обговорення двійки»
(1950), «Воротар» (1949). Картини В. Зарецького «Шахтарі. Зміна» (1965), «Спекотний день» (1949) позначені пошуком власного почерку. Плідно працювали
портретисти О. Шовкуненко, М. Божій та пейзажист М. Глущенко.
Прикметною є творча доля архітектора Й. Каракіса, який спроектував готель
«Україна» у Луганську, прикрасивши його мозаїчним килимом (1944–1947).
У ньому помітні художні традиції Поділля та відображення орнаменту українського модерну. За цей проект Й. Каракіс, єврей за національністю, був звинувачений в українському націоналізмі, а згодом — у космополітизмі.
5. Музика та кінематограф
Композитор Костянтин Данькевич написав оперу «Богдан Хмельницький»,
яка була поставлена в червні 1951 р. Згодом він здійснив другу редакцію твору
(1953), що дало митцеві можливість продовжити творчу та викладацьку діяльність, стати головою Спілки композиторів України.
У повоєнні роки Борис Лятошинський написав хорові й оркестрові твори,
романси, музику до кінофільмів. Композитор Юлій Мейтус став лауреатом державної премії СРСР за оперу «Молода гвардія» (1951).
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Визначним явищем стала кіноповість Олександра Довженка «Україна в огні»
(1943), за яку радянські критики звинуватили його в антиленінських помилках і
націоналістичних перекрученнях.
У 1951 р. на Київській кіностудії була завершена робота над історико-біографічним фільмом «Тарас Шевченко». Фільм був створений за канонами соціалістичного реалізму. Разом з образом Т. Шевченка до фільму введені постаті
відомих російських діячів, що мало засвідчити нерозривний зв’язок з російською
культурою та її зверхність. Таврується українське панство як класовий ворог.
У фільмі Т. Шевченко проголошує антипанські гасла, хоча насправді він подов-гу
гостював у панських маєтках, малював портрети на замовлення заможних українських господарів. На Міжнародному (у межах соціалістичного табору) кінофестивалі в Карлових Варах (Чехословаччина) режисер фільму Ігор Савченко й
актор Сергій Бондарчук були відзначені найвищими фестивальними відзнаками.
Культурна продукція інтенсивно тиражувалася через мережу клубів, бібліотек, музеїв. З’явився новий засіб поширення культури й ідеологічного впливу — телебачення. Перший в Україні телевізійний центр був відкритий у Києві у
листопаді 1951 р.
Отже, культура в УРСР характеризувалася трагічною роздвоєністю. Щоб
вижити, інтелігенція мусила служити тоталітарному режиму, а задовольняючи
культурні потреби українського народу цим, хоча б частково, підтримувала етнокультурну (не національну) самосвідомість українців, постійно наражаючи себе
на звинувачення в націоналізмі.
Запитання та завдання
1. Охарактеризуйте стан післявоєнної освіти в Україні.
2. Оцініть, яке значення для розвитку науки та техніки мали наукові дослідження
українських фізиків і хіміків, інженерів і конструкторів.
3. Чим зміст творів українських письменників-емігрантів повоєнних років відрізняється від змісту творів українських радянських письменників цього ж
періоду?
4. Які злети творчого духу ви можете визначити в післявоєнні роки?
5. Порівняйте сутність більшовицької політики щодо української культури та її
творців у довоєнні та післявоєнні десятиріччя.
6. Як сьогодні звучить сталінська критика В. Сосюри? Чому?
7. Чи доводилося вам чути розповіді старших про повоєнну освіту? Які факти
вам запам’яталися?
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Практичне заняття 1
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1
Війна пішла, а горе залишилося…: повсякденне життя повоєнних років
1. Ознайомтеся із забезпеченістю продуктами за картковою системою й поясніть, чому люди скаржилися на своє становище. Чим би ви пояснили, що при картковій системі на купівлю товарів постійно виникали «збої» в постачанні населення
нормованими товарами. Чому нормовані товари можна було завжди купити в комерційній крамниці, але за цінами, у декілька разів вищими?
Протягом 1945–1947 рр. продовжувала діяти карткова система. Усі працівники отримували продукти за картками 1-ї, 2-ї категорій та спеціальними картками
для службовців, дітей та утриманців. Норми купівлі продуктів за картками й ціни на
відповідні продукти були фіксованими. Так, денна норма купівлі хліба за робочою
карткою 1-ї категорії становила 800 г, за карткою 2-ї категорії — 600 г. Норма хліба для
службовців становила 300–450 г, для утриманців (дорослих) і для дітей (до 12 років) — 200–300 г. За карткою можна було купити хліб щоденно, відповідно до категорії, 2 кг м’яса чи риби на місяць, 400 г жирів, 1,5 кг крупи чи макаронів на місяць.
У вересні 1946 р. пайкові ціни зросли у 2,5–3 рази. Для компенсації втрат установлювали систему надбавок до заробітної плати, але вони були незначними (80–
110 крб), а тому не могли суттєво покращити матеріальне становище містян.
Радянські спецслужби фіксували скарги людей: «Що ми тепер будемо робити,
у нас дуже низька зарплата»; «Як можна жити, якщо я заробляю 213 крб?»; «Зарплата
збільшилася на 100 крб, а я повинен за один хліб платити 300 крб, а в мене сім осіб
сім’ї». Цього було достатньо, щоб потрапити до табору за антирадянщину.
2. Розрахуйте місячні витрати родини з двох дорослих і двох дітей, ураховуючи
середню зарплату в 1948 р. — 480 крб, у 1950 р. — 640 крб у місті, 164 крб у селі, виходячи з таких цін, установлених у 1947 р.
Ціни на продовольчі товари: хліб житній — 3 крб за 1 кг; хліб пшеничний — 4–
8; пшоно — 6–7; крупа гречана — 11–13; макарони — 9–11; цукор — 13,5–16,5;
м’ясо — 28–32; масло — 62–66; олія — 28–32; свіжа риба — 10,5 за 1 кг; молоко — 2,5–
5 крб за 1 л; яйця — 10–18 (за десяток); чай грузинський — 160 крб за 1 кг.
Ціни на промислові товари: ситець — 10–11 крб за 1 м; вовняна байка — 108–
120; крепдешин з шовку 137–175 крб за 1 м. Сукня з вовняного крепу — 500–600, чоловічий костюм (вовна 50 %) — 430–450; костюм чоловічий з бостону — 1400–1500;
чоловічі туфлі вищого ґатунку — 250–280; жіночі туфлі — 260–280; жіноча вовняна
шапка — 40–50, дитяча шапка — 60–80, гумове взуття — 43–45; мило (шматок) — 4;
книжка (200 с.) — 8–10 крб; сірники ( пачка) — 20 коп.
3. Порахуйте, чи могли батьки придбати дитині баян, який коштував 1425 крб,
акордеон — 2810 крб, велосипед «Рига» — майже 650 крб, фотоапарат «ФЕД-1» —
1100 крб, якщо вони, працюючи на гіпсовому заводі, у середньому отримували
258 крб; на хімічній фабриці — 307 крб; асфальтно-бетонному заводі — 802 крб, толевому заводі — 317 крб.
4. З 16 грудня 1947 р. розпочалася безкарткова торгівля продовольчими та промисловими товарами, визначилася група товарів, що користувалися підвищеним
попитом. До них належали: жири, цукор, крупи, м’ясні та рибні продукти, господарче
мило, тютюнові вироби, сіль і сірники. Поміркуйте, чому відразу ж було встановлено
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норми продажу товарів: 2 кг печеного хліба, 1 кг вермішелі, 1 кг м’яса та м’ясопродуктів, 0,5 кг ковбаси, 6 м
тканини, 1 котушка ниток, 2 пари шкарпеток, по 1 парі
взуття шкіряного, гумового чи текстильного, 1 шматок
господарського мила, 2 коробки сірників, 2 л гасу.
5. Наскільки наведені факти про життя радянських
громадян відповідали заявам про встановлення соціальної справедливості в Країні Рад?
Люди жили в умовах надзвичайного перенаселення: у кухнях, ванних кімнатах, підвалах, сараях і
землянках, у приміських селах, на дачах, у підсобних
приміщеннях установ та організацій. Майже одна третя (31,8 %) міського населення мала житлову площу
менш ніж 5 кв. м. Окремі сім’ї з 2–3 осіб займали цілі
Хлібна картка на квітень
поверхи, мали великі квартири та будинки, які здавали
1947 р. у Сталінській обл.
в оренду наймачам.
(нині Донецька)
Загалом із наданих населенню квартир лише 15–20 %
громадяни отримували в порядку черги, усі інші — поза чергою, переважно завдяки
клопотанню впливових осіб.
6. Ознайомтеся з перекладом документа, виявленого в архіві Служби безпеки
України. Він надісланий 6 березня 1947 р. з Житомира до родичів у Польщу. Оцініть
стан авторів листа. У листі є натяк на той соціально-психологічний механізм, за допомогою якого радвлада все-таки завоювала «симпатії» населення. Відтворіть його
суть.
«Мама жебракує на базарі, обірвана, чорна, спухла, проте ніхто нічого не дає.
Петько взяв пальто, килим, шинелю й поїхав в Західну Україну міняти 24 лютого,
сьогодні 4 березня, а його немає. Стася залишилася без поліна дров, мала
2 склянки рису, зварила й так прожила день. Плаче голодна в холодній квартирі,
дитину годувати нічим. Стасько без работи, Маньочко, золотце, зжалься над нами,
помираємо з голоду. Пуд пшениці — 900 крб, пуд білого борошна — 1600 крб, жито —
800 крб, картопля — 200 крб, а заробити неможливо. Трапляється такий день,
що заробиш 1 крб і живи як знаєш. Ти пам’ятаєш сусідів Мотрі, тих, хто мешкали
у великій кімнаті? Той сусід помер від голоду. Петько проміняв пальто в Луцьку на
3 відра ячменю. Уже немає виходу. На маму страшно дивитися... Пішли обнадійливі
розмови по радіо та в газетах. Коли б це було правдою...»
7. Порівняйте вашу підготовку до школи з повоєнною підготовкою до
1 класу майбутнього українського поета Віктора Нарушевича.
«…До нового навчального року мама пошила мені на машинці штани з полотна,
яке бабуня пофарбувала у відварі з бузинових ягід та якихось трав. Сіро-голубий
колір був подібний до фабричного, одежина — та, що треба. Але коли я в ній трохи
погасав, так натер ноги, особливо під колінами, що довелося на ніч змазувати їх
нагідковим настоєм. Зладнала мама також гарну полотняну торбину зі зручною
поворозкою на плече. А ще мене підстригли й оголосили сусідам, що хлопець до
школи готовий».
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Практичне заняття 1
8. Прочитайте уривки з нарису. Визначте типові ознаки життя й побуту в’язнів
ГУЛАГу.
Харчування в’язнів ГУЛАГу. Харчування в’язнів у пересильних пунктах було
весь час однаковим: уранці — окріп з хлібом, в обід — червоний кислий суп (щі) з
води, квашеної капусти та буряка, але без жодної краплі жиру, риби чи м’яса. Перед
відправленням до таборів ГУЛАГу для дуже ослаблених в’язнів могли дати посилений
пайок: баланда з риб’ячим жиром та хвойний настій.
Харчування в трудових таборах майже не відрізнялося. О 6-й год звучав сигнал
до підйому. Черговий з охоронців табору бив молотком по залізній рейці. Умивання
не передбачалося. Усі йшли до кухні за пайкою хліба, яку видавали відповідно до виконання норми за попередній день, і порцією супу. Хліб видавали на весь день. Хто
із зеків міг встояти проти голоду, той з’їдав половину хліба та суп. В обід їжу не видавали, проте влаштовували годинну перерву. Тоді й можна було з’їсти другу частину
хлібної пайки, щоб трохи втамувати страшний голод. Більшість ув’язнених не могли
встояти, тому з’їдали хліб ще вранці. Цілий день вони залишалися голодними. Увечері видавали той же самий суп, але без хліба.
Саме хліб був головною складовою раціону. Його випікали із суміші житнього та
вівсяного борошна. У більшості випадків хліб був недопеченим, сирим. Причина полягала в тому, що радянський уряд установлював дуже високі норми припіку хліба,
тобто доданої ваги випеченого хліба порівняно з вагою борошна. Уряд вимагав норми припіку — 42–48 %. Як наслідок, у тісто лили більше води. І навіть якщо хлібина
зверху вже пригорала, усередині вона все одно залишалася глевкою й недопеченою.
Суп складався з води, кількох шматочків сухої картоплі та наполовину очищеного
неподрібненого вівса. Неочищені зерна зеки вичавлювали зубами, а остюки випльовували. Це виглядало як масове плювання.
Іноді, дуже нерегулярно, в’язням видавали по кілька грудочок цукру. За роки перебування в таборі в’язні могли назвати лічені спроби якось урізноманітнити раціон.
Так, в’язень із Вінниччини І. Козяр розповідав, що певний час у суп почали додавати «якусь бавовняну олію». Вона була такою смердючою, що в’язні, незважаючи
на голод, відмовлялися їсти суп і просили не додавати олії. Начальник табору наполягав, що в’язні зобов’язані вживати олію, бо її призначило управління Сиблагу.
З часом виявилося, що олія не придатна для харчування, бо містить отруйні речовини. Її прислали помилково, а насправді її використовують для технічних потреб.
Одного разу до табору привезли голови сарликів — парнокопитних степових
тварин. Майже 300 голів висипали біля залізничної гілки за три кілометри від табору.
Вислана з табору підвода привезла 25 голів. З них були вирізані язики, це були, власне, кістки, обтягнуті шкірою з шерстю й рогами.
Начальство вирішило голови посмалити, збити роги, почистити, помити, а потім
варити, поки всі тканини не відстануть від кісток. Отриманий відвар додавати до супу
для в’язнів. Суп був поживніший, ніж раніше. Проте коли наступного дня знову поїхали за головами, їх там залишилося 50, бо решту порозносили хижі звірі та собаки.
Одного разу до табору привезли сухі галети. Це було навіть не випечене, а засушене тісто з борошна та води. В’язням було дозволено купити по одному кілограмові цих виробів з особистих грошей, що числилися на облікових картках в’язнів. Ці
галети стали причиною смерті багатьох в’язнів. Повмирали ті, хто не міг стримати
почуття голоду. З’ївши багато сухих галет, вони через деякий час захотіли пити. Напившись, відчули нестерпний біль у животах — розбухло засушене тісто. В’язні кричали від болю, корчилися на долівці. Ніякої медичної допомоги в таборі не було, але
якби й була, то не змогла б врятувати людей від розриву шлунків.
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Постійний голод приневолював каторжан до праці. З іншого боку, почуття голоду притуплювало всілякі думки про суспільні справи. «Разом із постійним бажанням
хоча б крихту хліба кинути в рот, щоб трішечки затамувати нестерпні страждання від
голоду, згасали думки про свободу, про дострокове звільнення. Усе затьмарювалось
єдиною потребою — їсти», — стверджував в’язень О.Трачук.
Звичайно, у таборах ніхто ніколи не визначав, наскільки встановлені норми праці відповідали людським можливостям та умовам їхнього виконання. Були табори,
у яких можна було виконати норму на 100 %, але часто зеки працювали в таких
умовах, коли виконання норми було об’єктивно неможливим. Важко працюючи й не
маючи можливості виконати норму, в’язні не могли отримати повної пайки хліба й
поступово виснажувалися. За 1,5–2 місяці вони не мали сили. Таких зеків називали
«доходягами». Існували й цілі табори «доходяг».
Дні відпочинку. Офіційно дні відпочинку не передбачалися. Проте раз на місяць
день відпочинку могло призначити крайове управління таборів, за умови, що табір
виконує план на 100 % і встановилася погана погода, за якої не можна було повноцінно працювати.
У день відпочинку в’язні намагалися постригти волосся, у якому розплодилися
воші, змінити чи хоча б намочити у воді та якось віджати натільну білизну, рушник, ганчірки, що використовували для перев’язки подряпин і ран, яких робітники неминуче
зазнавали; отримати хоча б трішки теплої води, щоб омити тіло від поту та бруду. Потім вони намагалися зашити й полатати порваний одяг, випрати чи змінити онучі. Про
ганчір’я для них управління ГУЛАГу все-таки турбувалося.
Одяг і взуття для в’язнів. В’язні працювали в одязі та взутті, у якому були заарештовані. Коли ж він зношувався, за розпорядженням адміністрації табору, зекам
видавали казенний одяг. Як правило, це був уже ношений одяг військових або промислових робітників. Іноді видавали справжнє ганчір’я. На літо видавали сорочку й
штани; на зиму для роботи в морози — 45–50 °С видавали ватні штани та ватну куртку
(народна назва «куфайка»). Увесь одяг був темно-сірого кольору.
Взуття для в’язнів було дуже простим — лапті. Спочатку в’язні замотували ноги
онучами, потім одягали лапті, прив’язуючи їх до ніг тонкими мотузками, а потім
обв’язували ноги до колін ще одними онучами.
Оскільки люди взимку важко працювали, одяг та онучі швидко намокали й від снігу, і від поту. Одяг був замерзлий зверху й мокрий знизу. Проте ніяких сушилок у таборі не було. Місця біля єдиного на барак вогнища не вистачало. Якийсь одяг в’язні
клали під голови, а якимось укривалися. За ніч він частково просихав від тепла тіла.
Уранці його знову одягали. Оскільки одяг завжди був вологим, він гнив на людях.
9. Порівняйте представлені тексти: один з них є уривком популярної в ті
часи пісні І. Дунаєвського та В. Лебєдєва-Кумача «Широка страна моя родная»
(рос.), інший — табірною пародією. Визначте, яка з них є проявом соцреалізму, а яка — народною творчістю.
Широка страна моя родная,
Широка страна моя родная,
Много в ней полей, лесов и рек,
Много в ней полей, лесов и рек,
Я другой такой страны не знаю,
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
Где несчастней был бы человек.
От Москвы до самых до окраин,
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин,
Человек проходит под конвоем
По счастливой родине своей…
По несчастной родине своей…
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО РОЗДІЛУ І
«УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ»
Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в західних областях
здійснювалося в межах політики радянізації — знищення всіх визначальних
українських ознак і структур, що суперечили тоталітаризму. Імперський наступ
та протистояння йому перетворилися на історичну драму, фінал якої визначили
військова сила, помножена на звірства репресивних органів.
Запеклий опір імперії чинив західноукраїнський повстанський рух, який
перетворився на головну силу спротиву московському імперіалізму в усій Центрально-Східній Європі.
Злочином проти українства та людства стали обміни населенням між ПНР та
УРСР, операції «Велика блокада», «Вісла» і «Захід», ліквідація УГКЦ, проведені
урядами та збройними силами СРСР і ПНР.
Післявоєнні настрої найширших верств українства характеризувалися очікуваннями щодо оновлення суспільного життя. Цьому сприяли величезний внесок українців у перемогу над нацизмом, зміна зовнішньополітичного становища
України, переважання українського етносу в післявоєнних містах центру й заходу України, збільшення питомої ваги етнічних українців у керівних партійних
і радянських органах. Ці ж зміни готували історичні передумови для зародження
автономістських настроїв.
Унаслідок прагнення СРСР максимально розширити свій вплив у найавторитетнішій організації ООН і визнання провідними демократичними державами
Заходу величезного внеску України в перемогу над нацизмом, УРСР була залучена до створення ООН та участі в міжнародних організаціях.
Модель післявоєнної «радянської відбудови» закріпила залежний колоніальний статус економіки УРСР. Насамперед відбудовували важку індустрію, на
шкоду відновленню сільського господарства, легкої промисловості, підвищенню
якості життя громадян. Відбудову здійснювали на старій технологічній основі,
без залучення надбань НТР при категоричній відмові від допомоги Заходу. Так
було закладено основи технологічного відставання українського виробництва від
західного впродовж усієї другої половини ХХ ст.
Голод 1946–1947 рр. мав штучний характер і став черговою ланкою в політиці
геноциду українців.
Становище культури визначалося гнітючою атмосферою нового ідеологічного тиску в межах загальноімперських ідеологічних кампаній — «ждановщини»,
«лисенківщини», «боротьби з космополітизмом» і т. зв. «чисток» інтелігенції.
Унаслідок укладення міжнародних договорів із західними сусідами частина
українських етнічних територій увійшла до складу УРСР. Однак через маріонетковість української радянської дипломатії об’єднання здійснювалося в контексті
імперських планів СРСР. Тому частина українських етнічних територій залишилася поза державними кордонами УРСР.
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§ 6. Внутрішньополітична ситуація в УРСР і господарство
хрущовського десятиліття

•

Пригадайте, чим відрізнялася післявоєнна відбудова в УРСР і в західноєвропейських країнах. Яких настроїв радянських громадян боялося сталінське
керівництво в післявоєнні роки?

1. Внутрішньополітична ситуація в УРСР у першій половині
		 1950-х років
На початку 1950-х років у СРСР та УРСР продовжували наростати суперечності між потребами народу та партійно-державної номенклатури. Компартія
не бажала, а швидше не знала, як задовольнити очікування народу, не втративши
влади. Тому вона й далі поширювала міф про боротьбу з капіталістичним світом.
Замість того, щоб іти на розвиток мирної економіки, витрати на оборону виснажували держбюджет.
Відбувалися «чистки» української інтелігенції, оскільки влада усвідомлювала, що настрої оновлення ідуть саме від освічених і талановитих людей.
З полиць магазинів зникали продукти харчування, товари щоденного попиту.
Нестача товарів широкого вжитку зумовлювалася першочерговим розвитком важкої
промисловості. Важким тягарем для бюджету
були економічно й екологічно не обґрунтовані
проекти «великих сталінських будов», подальшого зміцнення армії. Звичним явищем стали
черги. До жалюгідного стану було доведене село.
Вихід із складного становища сталінське керівництво вбачало не в ефективній економічній
політиці, а в традиційних пошуках винуватців
бід. Так, Сталін ініціював нові гучні кампанії
та репресії проти нових «ворогів». Протягом
Радянський плакат
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1952 р. в Москві, а згодом і в Україні, були сфабриковані «справи лікарів-убивць».
На таку роль обрали найвидатніших тоді представників медичної науки. В Україні
цей список «відкрив» відомий харківський терапевт В. Коган-Ясний. Кати з КДБ
вибивали зізнання в навмисному вбивстві відомих партійних і державних діячів, терористичній та шпигунській діяльності, нібито на користь «філії американської розвідки — міжнародної єврейської буржуазно-націоналістичної організації “Джойнт”».
Історичний факт
Щоб підтримувати масовий психоз у суспільстві, влада регулярно влаштовувала масове «промивання мізків». Так, лише 1951 р. в УРСР було прочитано
майже 25 тис. лекцій, які примусово вислухали 7,7 млн осіб. Тематика лекцій
була такою: «Великий російський народ — провідна нація СРСР» та «Українські
буржуазні націоналісти — смертельні вороги українського народу».

Показово, що від єврейських діячів в Україні вимагали зізнання про зв’язки
з українськими націоналістами. Каральні органи розробляли версію про єврейсько-український антирадянський «заколот». Однак нову хвилю терору в березні 1953 р. обірвала смерть диктатора. Проте це не позначилося на становищі
українського руху.
Боротьба за владу, що розпочалася в кремлівській верхівці, призвела лише
до ускладнення політичної ситуації. Так, прагнучи зміцнити своє становище,
міністр внутрішніх справ СРСР Л. Берія спробував вирішити питання повстанського руху в Західній Україні та Литві. За його наказом до Москви привезли
президента УГВР К. Осьмака, митрополита Йосипа Сліпого, сестер С. Бандери.
Через В. Охримовича — члена Закордонного представництва УГВР, провідника
ОУН Карпатського краю, схопленого в жовтні 1952 р., — чекісти сподівалися переконати українське підпілля в недоцільності подальшої боротьби.
Згодом ці загравання були витлумачені як «спроби посварити український та російський народи» і стали новим приводом для репресій проти
членів і лідерів націоналістичного руху. Їх повернули на заслання, у в’язниці,
а В. Охримовича розстріляли.
У квітні 1953 р., борячись за владу, Л. Берія ініціював амністію для в’язнів,
засуджених на строк до 5 років. Було звільнено 1,2 млн осіб (54 % від загальної
кількості в’язнів). Амністія не стосувалася ув’язнених за політичними статтями,
оскільки за ними передбачалися набагато більші строки. Зате свободу отримали
сотні тисяч карних злочинців. Це різко підвищило рівень злочинності, чого й
прагнув Л. Берія, щоб показати свою незамінність як міністра внутрішніх справ
та організатора боротьби з криміналітетом.
Водночас суперництво кремлівських бонз зумовило певне послаблення тоталітарного режиму, гуманізацію політичного та громадського життя і певне послаблення імперського тиску на Україну. Улітку–восени 1953 р. з концтаборів і
місць заслання повернулися й перші несправедливо засуджені, за те, що в роки
війни проживали на окупованій нацистами території й були безпідставно звинувачені в «пособництві ворогові».
У вересні 1953 р. М. Хрущов був обраний першим секретарем ЦК КПРС.
Боротьба за владу спонукала М. Хрущова ініціювати значні зміни в керівництві
Україною. Частка українців у республіканському й обласному керівництві сягнула
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понад 70 %, серед керівників великих підприємств — понад 50 %. Керівником республіканської партійної організації — першим секретарем — уперше було обрано
українця О. Кириченка, другим секретарем — українця М. Підгорного. Першим
заступником голови Ради міністрів УРСР був призначений драматург О. Корнійчук, заступником — С. Стефаник, син відомого західноукраїнського письменника
В. Стефаника.
Отже, в УРСР з’явилася українська компартійна еліта, яка демонструвала
Москві цілковитий послух і повністю підтримала М. Хрущова в боротьбі за владу. Водночас нова еліта обережно домагалася більших прав в управлінні республікою. Як наслідок, до 1956 р. частка промисловості, підпорядкованої урядові
УРСР, зросла з 35 до 76 %. У 1957 р. українському Держплану було передано
функції планування та контролю над всією республіканською економікою. Разом
з тим союзний центр продовжував тримати управління Україною у своїх руках.
Рішення будь-якого центрального відомства були наказами, обов’язковими для
виконання урядом УРСР.
2. Стан промисловості
У середині 1950-х років Україна відновила статус металургійної бази СРСР,
посівши перше місце в Європі за виплавленням чавуну та третє місце у світі за
виробництвом сталі.
Паралельно розвивалася енергетика. Оновлювався Донецький вугільний
басейн, освоювалися Львівсько-Волинський та Дніпровський вугільні басейни.
Незважаючи на ускладнені умови видобутку, вугільна галузь України посіла
друге місце у світі за обсягами. Швидкими темпами розвивалося газовидобування в Полтавській та Харківській (насамперед Шебелинське родовище) областях,
нафтовидобування в Чернігівській та Полтавській областях. Протягом 1950–
1965 рр. було споруджено цілий каскад потужних гідроелектростанцій на Дніпрі.
Так заради забезпечення електроенергією підприємств союзного значення під
воду пішли сотні великих і малих населених пунктів, 700 тис. га родючих земель,
погіршилася екологічна ситуація.
Відповідно до потреб видобувних галузей, швидко розвивалося машинобудування, насамперед важке. У Краматорську та Донецьку розпочалося виробництво
надпотужної техніки для гірничої промисловості. Зростали темпи транспортного
машинобудування. На Харківському авіазаводі розпочалося виробництво першого у світі реактивного пасажирського
лайнера Ту-104, потім Ту-124. Київський
авіазавод випускав турбогвинтовий літак Ан-24 — найпоширеніший у СРСР
для пасажирських авіаперевезень. У Миколаєві розпочався випуск найбільших у
світі суховантажних кораблів і танкерів,
риболовецьких траулерів. У Запоріжжі з конвеєра зійшли перші «народні» автомобілі ЗАЗи («Запорожець»),
Легендарний турбогвинтовий Ан-24
у Кременчуці — великовантажні КрАЗи,
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у Львові — автобуси ЛАЗи. УРСР стала одним з провідних центрів виробництва
та проектування сільськогосподарських машин. Загалом у середині 1960-х років
питома вага українського машинобудування в СРСР зросла до 25 %.
Однією з пріоритетних стала хімічна промисловість. Лише протягом 1959–
1963 рр., дотримуючись курсу М. Хрущова на «хімізацію країни», було споруджено 285 нових великих хімічних виробництв.
Подовжувалася й транспортна мережа. У 1962 р. був уведений в експлуатацію
нафтогін «Дружба», по якому через українські землі без будь-якої оплати нафта надходила до Польщі та Східної Німеччини, Чехословаччини й Угорщини.
Швидко розвивалося Чорноморське пароплавство, через яке проходило 60 %
морського вантажообігу СРСР.
1950-і роки стали часом найвищих темпів розвитку української промисловості: 20 % щорічного приросту. Однак наприкінці 1950-х років він дещо знизився,
хоча темпи розвитку залишалися досить високими.
Історичний факт
Приріст промислової продукції за 1950-і — першу половину 1960-х років майже вдвічі перевищував ці самі показники за наступні 20 років.
У цьому сенсі хрущовські роки були найбільш динамічними для розвитку української промисловості.

Водночас виявлялися й негативні тенденції промислового росту: поширення
гігантоманії, висока ресурсомісткість, низький науково-технологічний рівень,
повільні темпи впровадження новітніх досягнень науки та техніки, незадовільна
якість, дефіцит товарів народного споживання, ігнорування згубних екологічних
наслідків господарювання. Усе це істотно ослаблювало економіку республіки.
3. Стан сільського господарства
На початку 1950-х років українське село перебувало в катастрофічному стані.
Виробництво зерна за роки повоєнної відбудови так і не досягнуло довоєнного
рівня. Занедбане сільське господарство стало стримувати інші галузі економіки.
Історичний факт
Сталінська статистика свідчила про високі колгоспні урожаї на полях, але не в
коморах, не помічаючи, що різниця між ними (тобто втрати) становила майже
40 %. Оцінюючи стан сільського господарства в 1953–1954 рр., М. Хрущов визнавав, що колгоспи виробляли хліба, м’яса, молока й іншої продукції на душу
населення менше, ніж селянин за часів царизму 40 років тому.

Тому у вересні 1953 р. постсталінське керівництво проголосило курс на реформування сільського господарства. Насправді ж ніхто не планував змінювати
виробничі відносини на селі, ішлося лише про певне полегшення його економічного визиску. З колгоспів списали всю заборгованість перед державою за недопостачання продуктів тваринництва за попередні роки, дещо знизили нові плани,
а головне, упродовж 1953–1958 рр. підвищили заготівельні ціни на сільськогосподарську продукцію: на зерно — у 7 разів, на продукти тваринництва — у 5,5, на
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картоплю — у 8 разів. Грошова виплата
за трудодень зросла майже в 4 рази. Податковий тиск на індивідуальні (присадибні) господарства знизився майже
вдвічі. Були ліквідовані й «сталінські
побори» за фруктові дерева та ягідні
кущі. Із середини 1950-х років колгоспи
почали під’єднувати до державної електромережі.
Як наслідок, у середині 1950-х років
Радянський агітаційний плакат:
колгоспи вперше отримали прибуток.
«Піднімай цілину!»
Однак для подальшого збільшення потрібна була серйозна інтенсифікація аграрного виробництва, ґрунтована на значних капіталовкладеннях, стимулах для продуктивної праці.
Проте хрущовське керівництво вирішило зекономити кошти. У лютому 1954 р.
воно обрало дешевший екстенсивний шлях зростання аграрного виробництва.
Компартія влаштувала гучну кампанію освоєння цілинних і перелогових земель
у Казахстані, Сибіру, на Уралі й Північному Кавказі.
Для України «цілинна епопея» мала негативні наслідки. І без того ослаблене
українське село лише протягом 1954 і 1955 рр. змушене було відрядити в Казахстан 93 тис. переселенців, заснувати там 54 радгоспи. Уже в 1956 р. цілинні землі
дали 50 % валового збору зерна. Це дало змогу поліпшити постачання населення
СРСР хлібом, м’ясом і молоком.
Однак легкі успіхи тривали недовго. Нехтування застереженнями вчених
призвело до швидкого виснаження ґрунтів та їхньої втрати унаслідок пилових
бур. Урожайність різко знизилася, а собівартість цілинної пшениці стала на 20 %
вищою, ніж середня в СРСР. Отже, на освоєння цілини були витрачені значні
матеріальні та людські ресурси, які можна було використати для розвитку землеробства України.
Показово, що вкладені в 1954–1958 рр. кошти в господарство України дали
зростання збору: зерна на 20 %, цукрових буряків на 100, м’яса більш ніж на 100,
молока на 200 %.
Перші успіхи надихнули М. Хрущова навесні 1957 р. поставити перед сільським господарством недосяжні завдання: «За найближчі роки наздогнати й перегнати США у виробництві м’яса, молока та масла на одну особу». Однак після
1958 р. сільське господарство знову почало занепадати.
Історичний факт
Про утопічність планів М. Хрущова свідчить те, що в 1957–1958 рр. для отримання 1 ц зерна колгоспник працював у 7,3 раза, картоплі — у 5,1, молока —
у 15, яловичини — у 112 разів більше, ніж американський фермер.

Причинами занепаду сільського господарства стали непослідовні управлінські кроки партійно-радянської номенклатури. З 1955 р. знову посилився тиск на
присадибні господарства. Їхні площі зменшили вдвічі. Було заборонено утримувати коней та волів, більше 1 корови, 2 свиней, 10 курей. Колгоспникам заборо-

54

§ 6. Внутрішньополітична ситуація в УРСР...
нили торгувати вирощеною продукцією
на ринках без довідки із сільради. Було
запроваджено й цілий ряд інших обмежень. Це ж призвело до скорочення продажу продукції на колгоспних ринках і
зростання цін.
Шкоди сільському господарству
було завдано й «кукурудзяно-гороховою епопеєю». Після відвідин США
М. Хрущов, намагаючись запозичити
досвід американських фермерів, нака- М. Хрущову вручають в’язку кукурудзи в
зав збільшити посіви кукурудзи — «коодному з українських колгоспів.
ролеви полів», гороху й інших кормових
Фото. 1963 р.
культур для розвитку тваринництва.
Спонукувані кар’єристськими мотивами, місцеві партійці намагалися сіяти кукурудзу навіть у північних областях СРСР, пояснюючи це «партійним ставленням» до кукурудзи. Кампанія призвела до різкого скорочення посівів пшениці
(озимої — на третину, а ярої — утричі) і загибелі урожаїв вирощеної кукурудзи
через нестачу техніки, приміщень для зберігання та потужностей для переробки.
Зашкодила колгоспам і ліквідація машинно-тракторних станцій (МТС), створених у 1930-х роках, які забезпечували технікою сільськогосподарські роботи в
колгоспах і радгоспах. Техніка була передана господарствам за завищеними цінами.
Її утримання потребувало значних витрат на обслуговування й ремонт. З 1958 р.
знову були знижені закупівельні ціни на сільгосппродукцію. Водночас підвищили
ціни на техніку, запчастини, міндобрива, будматеріали тощо. Хрущовські «ножиці
цін» досить швидко знову довели більшість колгоспів до банкрутства й ослабили
матеріальну зацікавленість колгоспників результатами праці.
Якщо в 1953–1958 рр. обсяг валової продукції в сільському господарстві
України зріс на 65 %, то в 1958–1964 рр. — лише на 3 %. У містах не вистачало
хліба. Його випікали з домішками ячменю, гороху та кукурудзи. Щоб ослабити
гостроту продовольчої кризи, у 1963 р. СРСР змушений був закупити за кордоном велику кількість зерна. Оскільки криза колгоспно-радгоспної системи так і
не була подолана, закупівлі стали регулярними й тривали до розпаду СРСР.
4. Військово-промисловий комплекс
«Холодна війна» спонукала до створення в СРСР та США військово-промислових комплексів (ВПК), у яких об’єдналися науково-дослідні установи, виробництво зброї та воєнної техніки.
Керівництво СРСР вже не будувало фантастичних планів домогтися світового панування, проте не відмовлялося від «експорту революції», продовжувало
сприймати міжнародні відносини крізь призму класового протистояння, прагнуло будь-якою ціною досягнути воєнно-стратегічного паритету із Заходом.
Різко скоротивши чисельність збройних сил і зменшивши питому частку
витрат державного бюджету на оборону з 31 % у 1953 р. до 11 % у 1960 р., хрущовське керівництво зосередилося на якісній перебудові військового потенціалу.
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Було створено нову модель воєнізованої економіки. Найкращі людські, матеріальні, фінансові та науково-технічні
ресурси були зосереджені на створенні
й виробництві атомної та термоядерної
зброї й засобах її доставки: стратегічних балістичних ракет, дальньої авіації,
атомного підводного флоту.
До роботи на ВПК СРСР було залучено й Академію наук УРСР. УкраїнРакета Р-14
ські науково-дослідні інститути, лабо(ОКБ М. Янгеля)
раторії, конструкторські бюро працювали в галузях ядерної фізики і фізики надвисоких енергій, радіофізики, атомної
енергетики, напівпровідників і радіотехніки, пластмас і штучного волокна, електронно-обчислювальних машин для автоматичного наведення на ціль авіації,
зенітних і балістичних ракет та ін.
З 1954 р. найпотужнішим ракетно-космічним центром СРСР стало місто
Дніпропетровськ (нині Дніпро), де розпочав роботу ракетний завод. Тут же
працювало особливе конструкторське бюро (ОКБ) під керівництвом академіка М. Янгеля. Місто було вибране завдяки розгалуженій мережі вишів і
технікумів, де можна було легко організувати підготовку потрібних науковотехнічних кадрів. З 1962 р. ОКБ М. Янгеля зосередилося й на конструюванні
та виготовленні космічної техніки. Того ж року був запущений перший штучний супутник Землі серії «Космос».
Історичний факт
ВПК СРСР швидко набирав сил. Це настільки завищило самооцінку М. Хрущова, що він дозволяв собі лякати Захід радянськими ракетами, які випускають,
як «ковбаси з автоматів», заявляти, що СРСР покаже капіталістичному світу
«кузькіну мать», на офіційній вечері в прем’єра Великої Британії «наївно» цікавитися: 5 чи 6 ракет потрібно, щоб накрити Британські острови.

Київський авіаційний науково-технічний комплекс ім. О. К. Антонова протягом 1960–1965 рр. спроектував і підготував до виробництва відомий військовотранспортний Ан-22 «Антей», на рахунку якого 41 світовий авіаційний рекорд.
У Харкові протягом 1951–1963 рр. спроектували й випробовували основний
бойовий танк СРСР Т-64.
ВПК підпорядкував собі практично всю промисловість. Майже на кожному
великому підприємстві створювали таємні цехи для випуску воєнної продукції.
На час розпаду СРСР (1990-і роки) український сектор союзного ВПК нараховував близько 700 промислових об’єднань і наукових організацій, у яких працювало
понад 1,5 млн осіб.
Запитання та завдання
1. Як боротьба за владу в Кремлі після смерті Сталіна позначилася на внутрішньо-політичному становищі України?
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2. Визначте ознаки хрущовського десятиліття та української компартійної еліти,
про які йдеться в параграфі.
3. Використавши приклад УРСР, доведіть, що політика освоєння цілинних земель
у виконанні хрущовського керівництва виявилася неефективною.
4. Порівняйте політику розвитку сільського господарства та ВПК СРСР. Поміркуйте, чи справді радянське керівництво було настільки недолугим, що не
розуміло небезпек, які приховували обрані шляхи розвитку.
5. Чому курс на реформування сільського господарства у вересні 1953 р. насправді не передбачав реформи? Чому «цілинну епопею» теж не можна назвати реформою?
6. У країнах Заходу відмовилися від зведення ГЕС на рівнинних ріках. А чому в
УРСР це стало можливим?
7. Наведіть історичний приклад, коли долю міста визначає кількість освічених
людей.
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•

Поміркуйте, чому смерть тирана не призводить до торжества свободи та
справедливості на ранок наступного дня. Що ще має відбутися в суспільстві?

1. Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах
Нескорені українці. Збройна перемога радянської влади над українським
національно-визвольним рухом у Західній Україні виявилася, зрештою, однією
з тих піррових перемог, які призвели до падіння однієї з опор сталінізму — системи концентраційних таборів СРСР — ГУЛАГу. Тут радянська влада не лише
ізолювала всіх борців і незгодних з нею, але й фізично нищила їх нелюдськими
умовами утримання та виснажливою рабською працею.
Потрапивши до концтаборів, воїни
УПА та підпільники ОУН не зрадили
свої ідейні переконання й релігійні ідеали. Маючи досвід боротьби з ворогом,
у сотні разів сильнішим за них, вони не
дозволяли собі падати духом чи втрачати
гідність українця до останнього подиху.
На відміну від пересічного населення
СРСР, вояки- й підпільники-українці захищали свої громадянські права й навчали співтабірників їх відстоювати навіть у Жінки-політв’язні на роботі в копальнях.
Фото. 1950-і роки
нелюдських умовах.
Історичне джерело
Бранець ГУЛАГу, російський націоналіст і письменник О. Солженіцин визнавав,
що перша хвиля спротиву в концтаборах була започаткована українськими

57

Розділ ІI. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ
повстанцями. «Для всього цього руху вони всюди зробили дуже багато, саме
вони зрушили віз. Дубівський етап (етап, з яким приїхали упівці) привіз до
нас бацилу бунту. Молоді, сильні хлопці, узяті просто з партизанської стежки,
вони… роздивилися, жахнулися цією сплячкою рабства — і потягнулися до
ножа».

Захищаючись від свавілля адміністрації та криміналітету, українські повстанці створювали підпільні організації, насамперед з метою збереження життя членів ОУН і воїнів УПА. У смертельних сутичках вони перемогли кримінальників
і встановили свій контроль у таборах. Уцілілі злочинці та таємні агенти панічно
тікали під захист охорони з благаннями про порятунок. Підпільники надавали
матеріальну та моральну допомогу в’язням, які потрапляли до бараку з посиленим режимом, налагоджували виготовлення холодної зброї. Освічені писали
статті, бюлетені, брошури — т. зв. «захалявну літературу». Іноді конспіративно
організовували просвітницькі й історичні лекції.
Через ці причини політв’язнів стали зосереджувати в особливих таборах. Це
звільнило їх від постійних конфліктів з кримінальними злочинцями. Захищаючи
свої людські та громадянські права, упівці використовували різні форми опору.
Це були відмова від роботи, масові голодування, мітинги та збори для висловлення вимог, написання скарг і заяв до радянського уряду.
Повстання в концтаборах. Найбільш трагічними й водночас героїчними стали повстання, організаторами й учасниками яких виступили українські політичні
в’язні.
Як відомо, квітнева амністія 1953 р. не торкнулася політичних в’язнів, хоча
після смерті Сталіна вони очікували пом’якшення табірного режиму та перегляду своїх справ. Їхнє становище лише погіршувалося. Табірна адміністрація
всіляко намагалася продемонструвати політичним міцність режиму ув’язнення.
Розчарування й обурення стали причинами того, що українські повстанці разом з
членами антирадянського руху опору з Балтійських країн розпочали т. зв. «зеківську революцію» — низку повстань політичних в’язнів особливих таборів. Найпотужнішими стали повстання в Горлагу 1953 р. (Норильськ, РРФСР), у Річлагу
1953 р. (Воркута, РРФСР), у Степлагу 1954 р. (Кенгір, Казахстан).
Першим повстав Горлаг, 60–80 % якого становили українці. Виступ розпочався 26 травня 1953 р. Приводом стала смерть молодого в’язня Омеляна Софроника, який наблизився до дротяної огорожі табору, щоб поспілкуватися зі своєю
дівчиною — ув’язненою із сусіднього жіночого табору.
Історичне джерело
Приводом до виступу Степлагу теж стало невиправдане застосування зброї.
На Великдень 1954 р. паралельними дорогами проходили колони дівчат і
хлопців, переважно українців. Незважаючи на матюки конвою та гавкіт собак,
хлопці гукнули: «Христос воскрес!», а дівчата дзвінко відповіли: «Воістину воскрес!» Конвоїр випустив автоматну чергу в чоловічу колону. 13 чоловік було
вбито відразу, п’ятеро з 33 поранених померли згодом. Звістка про розправу
стала початком визрівання масштабного повстання.

Основною формою протесту проти нелюдського режиму стала відмова виходити на роботу. Це відчутно позначалося на «соціалістичній економіці», однією
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з підвалин якої була рабська праця в’язнів ГУЛАГу. Повсталі розуміли, що їхні
табори звідусіль оточені внутрішніми військами, тому збройна боротьба приречена на поразку. В’язні використовували холодну зброю лише для боротьби із
кримінальними злочинцями, яких підтримувало табірне начальство.
Витіснивши, ціною багатьох смертей та поранень, охорону за межі таборів і
припинивши роботу, повсталі домагалися зустрічі з московським керівництвом,
щоб принципово вирішити питання про застосування рабської праці та здобуття
свободи внаслідок перегляду сфабрикованих вироків. Щоб пришвидшити прибуття комісій, повстанці оголошували масове голодування, витримуючи його по
7–10 діб.
Історичний факт
Щоб роз’яснити мету виступів солдатам охорони та мешканцям навколишніх
поселень, повстанці виготовляли тисячі листівок і розповсюджували їх за допомогою повітряних зміїв. Інженери Степлагу налагодили автономне електроживлення, а з деталей рентгенівського апарата виготовили радіопередавач,
намагаючись розповісти про повстання в Кенгірі всьому світу.

Очікуючи на приїзд московських перемовників, повстанці налагоджували
«табірне самоврядування». У зонах у пам’ять про загиблих були вивішені чорні
прапори та гасла, написані українською: «Або смерть, або життя!», «Вугілля —
Батьківщині, нам — свободу!»
Організатори виступів намагалися не дати жодної можливості табірній адміністрації для застосування сили. Тому повстанці підтримували зразковий порядок, чітко дотримувалися розпорядку дня, не вчинили жодної спроби втечі тощо.
Вимоги в усіх таборах були подібні. Першу групу становили вимоги гуманістичного характеру: скасувати особливий та каторжний режими утримання, номери на одязі, обмеження на листування з родичами, дозволити зустрічі з ними,
покращити харчування, побутові умови, медичне обслуговування, звільнити
жінок, хворих, людей похилого віку, іноземців вивезти на батьківщину.
Друга група — вимоги політичного змісту: переглянути справи політв’язнів і
поширити на них амністію, припинити свавілля табірної адміністрації, покарати
винних за злочини проти в’язнів, скасувати режимні особливі та каторжні табори.
Економічні вимоги стосувалися запровадження 8-годинного робочого дня,
нарахування заробітної платні, можливості пересилати її родинам, дотримання
безпеки праці тощо.
Коли радянське керівництво зрозуміло, що повстанці не погодяться на часткове задоволення економічних вимог, проти них було застосовано зброю.
Історичне джерело
У Річлазі табірна адміністрація вирішила розігнати повстанців струменями
води з пожежної машини: «Проте не встигли вони розмотати шланги й пустити
воду, Рипецький подав сигнал рукою і в’язні пішли вперед. Вони викинули
машину за ворота, як дитячу іграшку. Солдати дали залп у натовп. Але ми
стояли, зчепившись руками, і спочатку ніхто не впав, хоча багатьох убили
або поранили…, пролунав другий залп, за ним — третій, четвертий. Потім
запрацювали кулемети».
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Під час придушення повстань гинули сотні в’язнів, ще більше зазнавали поранень. Найбільше, понад 700, загинуло в Кенгірі. У розправі над повстанцями
Степлагу застосували 5 танків, 3 пожежні машини. Солдати добивали поранених,
а організаторів розстрілювали.
Повстання не пройшли марно. Їхнє придушення означало не кінець опору політв’язнів, а кінець ГУЛАГу. Невдовзі було ліквідовано особливі табори
для політв’язнів, у 1955 р. започатковано загальну реформу місць утримання, до
1957 р. ліквідовано велику кількість таборів, нарешті 1960 р. ліквідовано ГУЛАГ.
Повстання в таборах ГУЛАГу стали однією з причин «хрущовської відлиги» — лібералізації суспільного життя в СРСР.
2. ХХ з’їзд КПРС (14–25 лютого 1956 р.)
Після смерті Сталіна (1953) у СРСР вирували суцільні суперечності. Насамперед між народами імперії, які природно тягнулися до свободи, та російсько-радянським імперіалізмом, що прикривався більшовицькими гаслами про «щасливе майбутнє всього людства — комунізм». По-друге, між природним прагненням
людини до вільного господарювання заради добробуту й родинного затишку та
системою позаекономічного примусу, яка позбавляла людину стимулів до продуктивної праці й ініціативи. Так чи інакше, ця система мала трансформуватися
або радикальним, революційним, або еволюційним шляхом.
У ході боротьби за владу на передній план виступив М. Хрущов. У його оточенні зростало переконання, що державний тероризм, що використовує масові
політичні репресії та прискіпливий ідеологічний контроль, не має історичних
перспектив. Він не може перетворити радянське суспільство на життєздатний
організм, спроможний успішно вирішувати нагальні внутрішні питання та
успішно конкурувати із розвинутим Заходом. Оскільки М. Хрущов сам був
породженням комуністичної системи, він не бачив її історичної обмеженості й
тому став на шлях її еволюції — реформування шляхом очищення від негативних проявів і сприяння позитивним. Хрущовські перетворення («хрущовська
відлига») — це: розширення партійної демократії та політичної лібералізації
суспільного життя; прискорення економічного розвитку; поліпшення матеріального становища народу.
Подолавши головних конкурентів у боротьбі за владу, М. Хрущов постарався якомога швидше, достроково, скликати ХХ з’їзд КПРС. Виголошена ним
наприкінці з’їзду доповідь «Про культ особи та його наслідки» вийшла за межі
внутрішного партійного життя та владних змагань. Доповідь була виголошена
на закритому засіданні з’їзду й містила критику культу особи Сталіна й такі його
злочини, як насильницькі депортації народів, застосування репресій проти ідеологічних противників.
«Відлига»
(«хрущóвська») — неофіційна назва внутрішньої політики другої по`
A Б
ловини 1950-х–початку 1960-х років, характерними ознаками якої стали частковий
відхід від жорсткого сталінського тоталітарного режиму, послаблення каральних
методів управління, певна гуманізація політичного, громадського й мистецького
життя.
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