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ПЕРЕДМОВА
Актуальність дослідження Галичини етнополітичної
Ця книга підготовлена за результатами науково-дослідної
роботи «Етнополітичні процеси в сучасній Галичині», що виконувалася в параметрах одного з пріоритетних напрямів роботи
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України: регіональні особливості етнополітичних процесів в Україні. Відповідні дослідження у відділі національних
меншин ініціював його завідувач доктор історичних наук, професор М. Панчук. Узагальнені результати роботи колективу в
означеному напрямі представлені у книгах: Крим в етнополітичному вимірі / редкол.: Курас (голова) та ін.; кер. авт. кол. М. Панчук. – К.: Світогляд, 2005; Закарпаття в етнополітичному вимірі /
редкол.: Ю. Левенець (голова), М. Панчук, В. Войналович,
В. Котигоренко, Н. Кочан; авт. колектив: М. Панчук (керівник) та
ін. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008; Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості / редкол.:
Ю. Левенець (голова) та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН
України, 2011; Донбас в етнополітичному вимірі / авт. кол.:
В. Котигоренко (керівник) та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН
України, 2014; Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика
стану та напрями врегулювання. Аналітична доповідь / редкол.:
О. О. Рафальський (голова), В. О. Котигоренко, М. І. Панчук. – К.:
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015 та інших виданнях.
Актуальність наукового вивчення регіональної специфіки
етнополітичних процесів зумовлена значущістю їх ролі в загальній
динаміці суспільних відносин в Україні, відносин між регіонами та
їх населенням, центральною владою і регіонами, Україною і
сусідніми державами. Характер цих відносин багато в чому визначається єдністю і відмінностями спільних та особливих етнічних
інтересів, цінностей, історичної пам’яті, традицій, геополітичних і
цивілізаційних переваг населення різних регіонів країни, а також
залежністю умов і можливостей їх реалізації від змісту і якості
загальнодержавної та регіональної політики, політики, що регу-
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лює (або має регулювати) відносини як власне етнонаціональні,
так і економічні, соціальні та інші. Адже території проживання
етноспецифічних регіональних складників українського соціуму
помітно відрізняються природними, господарськими можливостями, рівнем економічного розвитку, концентрацією виробничих,
фінансових, інформаційних, науково-освітніх, людських та інших
ресурсів, доходами і якістю життя людей.
Відповідні відмінності упродовж багатьох років використовувалися й використовуються різними групами правлячого класу
України у боротьбі за владу та особисті й корпоративні преференції
на регіональному і всеукраїнському рівнях. Конкуруючі політикобізнесові утворення ефективно і водночас деструктивно експлуатують етнорегіональні відмінності українського суспільного загалу
як мобілізаційний ресурс на свою соціально-електоральну підтримку.
При цьому вони не переймаються тим, що така їх поведінка формує
серйозні загрози дезінтеграції суспільства і держави, продукує
небезпеки територіальній цілісності і суверенітету України. Ці
загрози й небезпеки стали реальністю, коли російський істеблішмент
і його очільник В. Путін, усвідомивши, що вже неспроможні
політичними та іншими відносно мирними методами утримувати
Україну в імперському гравітаційному полі, вчинили акт агресії.
Агресія – саме таку кваліфікацію діям РФ щодо Автономної
Республіки Крим та на території Донецької і Луганської областей
дали органи державної влади України, Парламентська асамблея
Ради Європи, Європейський парламент та інші інституції. Від початку 2014 р. російська агресія проти України реалізується засобами так званої «гібридної війни»: державного тероризму з боку
самої РФ, заохочення і підтримки нею терористичної поведінки
сепаратистів усередині України, окупації, анексії. У цьому ж
арсеналі – комбінації диверсій, заколотів і партизанських дій,
«гібридні» кадрові військові, законспіровані серед цивільного
населення та місцевих бойовиків, підрив економічного потенціалу
України і намагання делегітимізувати її владу, кібератаки та
системні провокації в інформаційному просторі України, самої
Росії та інших країн, провокування громадянських конфліктів і
багато чого ще. У тому числі спроби деструктивного використання
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традиційних демократичних практик – свободи слова, зібрань,
виборів, зокрема, для стимулювання масового невдоволення діями
центральної і місцевої влади країни, нагнітання страху і зневіри в
українському суспільстві, актуалізації та конфліктогенної міфологізації регіональних культурних, економічних та інших відмінностей для загострення протиріч між жителями українських регіонів та між ними і центром.
На досягнення означених цілей спрямована, зокрема, ініційована
Кремлем масована інформаційно-пропагандистська кампанія з
поширення міфу про росіян і українців як «єдиний народ», українська
частина якого буцімто попала під «згубний вплив» новочасного
уособлення зла – західноукраїнських «націоналістів-бандерівців».
Жителі трьох територіально невеликих областей Заходу України
(Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської) в інформаційнопропагандистському дискурсі «великої Росії» подаються як «смертельна загроза» для усього так званого «русского міра». Показовою
у цьому сенсі є видана у Москві масовим накладом ще 2008 р.
книжка з промовистою назвою «Бандеризация Украины – главная
угроза для России»1. Підкремлівські «конструктори» цієї «угрози»
намагаються переконати росіян, і не тільки їх, що український
«менший брат» у складі «єдиного народу» став жертвою злочинних
маніпуляцій з боку виплеканих упродовж кількох століть ворогів
Росії – галичан-бандерівців як сучасного уособлення абсолютного
зла, «етнічних мутантів» і т. п2.
Подібна «робота», як показано у статті М. Панчука «До питання про ідентифікацію громадян України», ведеться не тільки з
Росії. У контексті цього висновку вчений цитує відомого в Україні
політика Д. Табачника, котрий у вересневому 2009 р. випуску
московських «Известий» опублікував статтю «От Риббентропа до
майдана», у якій стверджує: «…галичани практично не мають
нічого спільного з народом Великої України ані в ментальному,
ані в конфесіональному, ані в лінгвістичному, ані в політичному
1
Козлов Ю. Бандеризация Украины – главная угроза для России /
Ю. Козлов. – М.: Яуза-пресс, 2008. – 480 с.
2
Там само. – С. 5.
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плані. …більшої частини сьогоднішніх проблем можна було б
уникнути, якби Галичина у 1939 році була включена до СРСР на
правах самостійного суб’єкта. Не кажучи про те, що у 1945 році її
можна було б безболісно повернути Польщі»3.
Подібна провокативно-конфліктогенна міфологізація Галичини, імовірно, ще довго буде використовуватися російською владою
та її спільниками у війні проти України й українства. І це тільки
додаватиме значущості неупередженому дослідженню справжньої
ролі Галичини та інших українських регіонів і їх населення в
минулій і сучасній етнополітичній історії, у тому числі ролі у
виборі українським народом власного шляху наприкінці 1980-х –
на початку 1990-х рр.., у перебігові «помаранчевого» Майдану, у
драматичних подіях кінця 2013 – початку 2014 рр., що стали
справжньою Революцією громадянської гідності людей.
Різні аспекти ролі Галичини і галичан у сучасних етнополітичних процесах досліджують І. Білас, Я. Верменич, Е. Вілсон,
Т. Возняк, В. Войналович, Л. Вульф, О. Друль, А. Гальчак, Я. Грицак, Я. Калакура, І. Кононов, А. Колодій, Н. Кочан, І. Кресіна,
С. Кульчицький, Л. Нагорна, М. Панчук, Р. Пиріг, Н. Погоріла,
В. Расевич, О. Рафальський, О. Рубльов, М. Рябчук, Дж. П. Химка,
В. Хмелько, І. Цепенда, Ю. Черченко, Р. Шпорлюк та багато інших
українських і зарубіжних науковців, про праці яких ітиметься далі.
Сучасні праці є концептуально іншими, ніж ті, що готувалися
радянськими істориками. Однак з’ясування особливостей останніх
також важливе для повнішого розуміння того, як формувався і
запроваджувався в науковий та суспільно-політичний дискурс
відповідний інформаційний та ідеологічний масив, як цей масив
впливав і досі впливає на ставлення людей до знакових подій
минулого і сьогодення (ґрунтовний порівняльний аналіз праць
радянських, зарубіжних і сучасних українських істориків, а також
публікацій документів про приєднання Радянським Союзом
3
Панчук М. І. До питання про ідентифікацію громадян України [Електронний ресурс] / М. І. Панчук // Наукові записки Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2013 / 5 (67). –
С. 18–19. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_67/panchukdo_pytannia.pdf
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західноукраїнський областей до Української РСР та їх радянізацію
див. у монографії І. Мищака4).
Тотально-тоталітарний контроль комуністично-радянського
режиму за історичною та іншими галузями знань про суспільство
супроводжувався їх ідеологічною індоктринацією. Це ставило
дослідницькі установи і дослідників в умови, за яких вони були
обмежені в доступі до певної інформації, виборі тематики досліджень, оприлюдненні власної позиції щодо досліджуваних джерел, фактів і процесів, якщо вони суперечили офіційній компартійній доктрині. Останнє далеко не завжди було результатом
адміністрування та ідеологічних імперативів з боку структур
державної влади і партійних комітетів чи наслідком особистісного
конформізму і страху. Позиція більшості науковців і освітян, як і
переважної частини суспільного загалу, формувалася відповідно
до прорежимних світоглядних цінностей і оціночних суджень,
засвоюваних з дитячих років. Тогочасна пропагандистська машина
була потужною й ефективною, а гуманітарне знання було одним з
її об’єктів і водночас інструментів.
Радянською історіографією історія Галичини другої половини
ХХ ст. подавалася виключно у контексті історії західноукраїнських областей. Якщо й використовувалося слово «Галичина», то,
переважно, з негативним конотаційним навантаженням. При
цьому історикам або накладалося табу на доступ до певних джерел
інформації і дослідження окремих тем, або встановлювалися
обов’язкові рамки стосовно того, що і як слід висвітлювати й оцінювати. Серед таких тем – масові репресії і арешти, депортації і
заслання, у тому числі ті, що почалися ще з вересня 1939 р. Тоді,
відповідно до таємних домовленостей між керівництвом гітлерівської Німеччини і СРСР, перша напала на Польщу, а другий
увів свої війська до території Західної України та приєднав їх,
включивши до складу Української РСР. Цей акт подавався радянською історіографією і пропагандою виключно в позитивному плані
4
Мищак І. Інкорпорація та радянізація західноукраїнських земель (1939–
початок 1950-х рр.): історіографія / І. Мищак. – Київ: Ін-т законодавства
Верховної Ради України, 2010. – 508 с.
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як визволення Радянським Союзом споконвічних українських земель
від польського гніту і возз’єднання розділеного українського народу.
Тож упродовж десятиліть після війни люди не знаходили пояснення
(звісно, з-серед тих, хто його шукав), чому Червона Армія і радянська
влада, які у вересні 1939 р. були радісно зустрінуті багатьма
жителями Галичини, дуже скоро стали сприйматися ними як
окупанти? Чому повернення радянської влади у 1944 р. натрапило на
запеклий і тривалий збройний опір, який вдалося придушити, знову ж
таки, застосуванням масових депортацій і репресій?
Останні подавалися радянськими істориками як правильна
відповідь владних інститутів на дії, що суперечили основам радянської
системи5. Противників цієї системи таврували як «гітлерівських
посіпак», що боролися проти власного народу6, виконавців волі
імперіалістичних розвідок і зрадників Батьківщини7, котрі
перешкоджали оволодінню місцевим населенням «ленінськими
ідеями»8 і досягненню перемоги у класовій боротьбі9.
Питання міжнаціональних відносин у Західній Україні десятиліттями розглядалися переважно в рамках сюжетів про дружбу та
співробітництво росіян, українців і всіх інших народів СРСР, а
5
Див.: Варецький В. Соціалістичне будівництво в західних і Закарпатській
областях УРСР / В. Варецький. – Київ: Укрполітвидав, 1946. – 15 с.
6
Грицьків Л. Г. Вирок виносить народ / Л. Г. Грицьків, С. Г. Герасименко. –
Київ: Політвидав України, 1970. – 142 с.; Мазур С. Коли багряніли світанки /
С. Мазур. – Львів: Каменяр, 1970. – 115 с.; Чередниченко В. П. Український
буржуазний націоналізм на службі гітлерівського фашизму / В. П. Чередниченко.
– Київ: Знання, 1979. – 21 с.; Дмитрук К. Є. Приречені: Буржуазні націоналісти та
уніатські провокатори на послугах фашизму та імперіалістичної реакції /
К.Є. Дмитрук. – Львів: Каменяр, 1981. – 327 с.
7
Небесний В. ОУН – ярмарок по продажу шпигунів / В. Небесний,
В. Малисевич, Ю. Магур. – Львів: Кн.-журн. вид-во, 1962. – 56 с.
8
Аніров П. М. Під інтернаціональним прапором Комуністичної партії у
братній сім’ї народів СРСР / П. М. Аніров, В. К. Сульженко Наук. праці з історії
КПРС. – Вип. 17. – Київ, 1967. – С. 143; Макара М. П. Турбота Комуністичної
партії про культурний розвиток трудящих всіх національностей Закарпаття
(1946–1966 рр.) / М. П. Макара Наук. праці з історії КПРС. – Вип. 24. – Київ,
1968. – С. 113–122.
9
Ткачук А. В. Боротьба Комуністичної партії України за індустріалізацію
західних областей УРСР / А. В. Ткачук // Наук. праці з історії КПРС. – Вип. 67. –
Київ, 1974. – С. 85.
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також про їх спільну боротьбу з «українським буржуазним націоналізмом». Відповідна парадигма не швидко змінювалася навіть у
роки горбачовської «гласності». У 1990 р. відомий і ліберально
орієнтований, як на той час, історик М. Бугай у цілому позитивно
оцінював висилку членів ОУН і їхніх сімей, а також тих, кого
зараховували до співчуваючих українським націоналістам; масові
переселення він кваліфікував як добровільний акт, що його
начебто із розумінням сприйняла більшість західноукраїнського
населення10.
Об’єктом не так наукового вивчення11, як ідеологічного оцінювання і відповідного описання стали процеси радянізації
практично усіх сфер суспільних відносин у західноукраїнських
областях12, у тому числі у поширенні російської мови як «мови
міжнаціонального спілкування»13, намагань атеїзації суспільного
життя та посилення контролю за діяльністю церков і релігійних
громад, а також виправдання переслідувань тих із них, які
вважалися особливо «небезпечними» для режиму (греко-католики
10
Див.: Бугай М. Ф. Депортації населення України (30–50-ті рр.) /
М. Ф. Бугай // Укр. іст. журн. – 1990. – № 10. – С. 32–38; Бугай М. Ф. Депортації
населення України в 30–50-ті роки / М. Ф. Бугай // Укр. іст. журн. – 1990. – № 11.
– С. 20–26.
11
Іваненко Л. А. Культурне будівництво на селі в західних областях УРСР в
ІV п'ятирічці (1946–1950 рр.): дис... канд. іст. наук /Л. А. Іваненко. – Львів, 1954;
Кошарный И. Я. Культурное строительство в западных областях Украинской ССР
(1939–1958 гг.): автореф. дисс... докт. ист. наук: 07.00.02 / И. Я. Кошарный. –
Львов, 1972; Скрипник К. І. Підвищення матеріального добробуту і культурного
рівня колгоспного селянства західних областей України (1945–1955): дис.... канд.
іст. наук /К. І. Скрипник. – Дрогобич, 1970 та ін.
12
Бабій Б. Возз'єднання Західної України з Українською РСР / Борис
Бабій. – К., 1954; Білоусов С. М. Возз'єднання українського народу в єдиній
українській Радянській державі / С. М. Білоусов. – К., 1951; Богодист І.
Соціалістичне будівництво в західних областях УРСР / І. Богодист. – К.:
Видавництво Київського університету, 1961; Загоруйко А. П. Розвиток
культури Радянської Станіславщини / А. П. Загоруйко. – Станіслав, 1958;
Ігнатенко А. Соціалістична культура на службі трудящих / А. Ігнатенко. – К.,
1976 та ін.
13
Білодід І. К. Російська мова – мова міжнаціонального спілкування народів
СРСР / І. К. Білодід. – К., 1962; Маланчук В. Ю. Торжество ленінської
національної політики / В. Ю. Маланчук. – Л., 1963 та ін.
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та ін.)14. Відповідно підбиралися і публікувалися архівні та інші
документи15. Сюжети про включення західноукраїнських земель
до складу УРСР подавалися як торжество історичної справедливості і ленінської національної політики, а зміни в економіці,
освіті і культурному просторі регіону – як безсумнівні успіхи
Комуністичної партії16. Водночас передавалися на «спєцхранєніє»
праці М. Грушевського, В. Винниченка, Д. Донцова, М. Драгоманова та інших відомих авторів, яких влада зачислювала до
ворожого «табору буржуазних націоналістів». Таврувалися
найменші відхилення від офіційної лінії, що окреслювалася постановами та іншими актами партійних комітетів на кшталт серпневої
1947 р. Постанови ЦК КП(б)У «Про політичні помилки і незадовільну роботу Інституту історії України Академії наук УРСР».
Тим не менш, окремі праці українських істориків радянської доби
містили дослідницькі результати, які й досі є науково вартісними.
Ідеться, зокрема, про низку статей багатотомного видання «Історія міст
і сіл УРСР». Серед них були і тексти про міста і села ІваноФранківської, Львівської та Тернопільської областей17.
Великий масив достовірних відомостей із фаховим їх аналізом
містили також праці демографів і економістів, які досліджували чи14

Росович В. (Галан Я.). З хрестом чи ножем? / В. Росович (Я. Галан) //
Вільна Україна (Львів). – 8 квітня 1945 р.; Беляев В. Я обвиняю / В. Беляев. – М.:
Политиздат, 1980; Дмитрук К. Свастика на сутанах (про реакційну діяльність
уніатської та української автокефальної церков) / К. Дмитрук. – К.: Політвидав
України, 1973 та ін.
15
Соціалістична культура Львівщини. Збірник архівних документів та
матеріалів (1939–1962). – Львів, 1964; Соціалістичні перетворення в західних
областях Української РСР. 1939–1979. – Київ: Наукова думка, 1980 та ін.
16
Євдокименко В. Ю. Критика ідеологічних основ українського буржуазного націоналізму / В. Ю. Євдокименко. – К.: Наукова думка, 1967; Куліченко
М. І., Маланчук В. Ю. В. І. Ленін і вирішення національного питання на Україні /
М. І. Куліченко, В. Ю. Маланчук. – К., 1971 та ін.
17
Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Івано-Франківська область /
Чернов О. О. (гол. редкол.), АН УРСР. Інститут Історії. – К.: Голов. ред. УРЕ АН
УРСР, 1971. – 640 с.; Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Львівська область
/ Маланчук В. Ю. (гол. редкол.), АН УРСР. Інститут історії. – К.: Голов. ред. УРЕ
АН УРСР, 1968. – 998 с.; Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Тернопільська
область / Ред. кол. тому: Нечай С. П. (гол. ред.), АН УРСР. Інститут історії. – К.:
Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1973. – 664 с.
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сельність населення України та її областей, статеві та вікові параметри, етнічний склад жителів і поселенську структуру, потенціал трудових ресурсів, динаміку рівня освіти, міграційних процесів тощо18.
До позитивних аспектів радянської історіографії можна
віднести також дослідження організованої окупаційною гітлерівською адміністрацією мобілізації населення на примусові роботи
до Німеччини. Зокрема, було з’ясовано загальну кількість осіб,
відправлених на примусові роботи з дистрикту «Галичина»19, а
також проаналізовано, як саме організовувалася така відправка20.
У будь-якому разі, за радянських часів аж до другої половини
1980-х років мало хто був здатен вийти за рамки «марксистськоленінської ідеології», а тим більше до проведення досліджень з
опозиційних до цієї ідеології позицій. Але такі були. Спершу їх
називали ворогами народу, пізніше – дисидентами або інакомислячими. Серед них був літературознавець І. Дзюба. Він
декларував і цитатами з праць «класиків» та партійних документів
доводив свою прихильність марксизму-ленінізму і його національній
політиці. Однак ця прихильність не послабляла, а тільки посилювала
аргументованість його тверджень, що політика КПРС в Україні була
русифікаторською. І. Дзюба підготував і у 1966 р. відправив
україномовні примірники рукопису своєї книги «Інтернаціоналізм чи
русифікація?» тодішньому першому секретарю ЦК Компартії
України П. Шелесту та голові Ради Міністрів УРСР В. Щербицькому,
18
Птуха М. В. Очерки по статистике населения / М. В. Птуха. – М.:
Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960. – 456 с.; Демографическое развитие Украинской
ССР: 1959–1970 гг. – Київ, 1977; Копєчак С. І. Населення українського
Прикарпаття / С. І. Копєчак. – Львів, 1974; Наулко В. Географія розміщення
народів УРСР / В. Наулко. – Київ, 1968; Пітюренко Ю. І. Розвиток міст і міське
розселення в Українській РСР / Ю. І. Пітюренко. – Київ, 1972. – 187 с;
Степаненко А. В. Города в условиях развитого социализма /А. В. Степаненко. –
Київ: Наукова думка, 1981. – 294 с. та ін.
19
Івасюта М. Становище селянства західних областей Української РСР під
час тимчасової німецько-фашистської окупації і його боротьба з загарбниками та їх
наймитами (червень 1941 – жовтень 1944 рр.) / М. Івасюта // З історії
західноукраїнських земель. – Київ: Вид-во Академії наук УРСР, 1960. – С.168–186.
20
Боротьба трудящих західних областей УРСР проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. – К.: Наукова
думка, 1984. – 239 с.
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а російськомовний переклад – вищим керівникам КПРС. Не
виключено, що саме така демонстративна марксистськість, відверта
відкритість автора та адресність його книги, а також широка
обізнаність щодо неї за межами Радянського Союзу (там вона від
1968 р. багаторазово публікувалася різними мовами без відома
автора, в Україні ж вийшла друком тільки у 1990 р. у журналі
«Вітчизна», до того – поширювалася «самвидавом» серед вузького
кола осіб) стали головними чинниками того, що І. Дзюба зазнав не
такого жорстокого покарання, як інші українські патріоти, такі як
Ю. Бадзьо, Л. Лук’яненко, В. Стус, В. Чорновіл та інші.
Політичні позиції останніх щодо ролі комуністично-радянської влади в Україні багато в чому збігалися з позицією, що формувалася серед науковців країн Заходу, у тому числі української
діаспори21. До кінця 1980-х рр. їхні праці були недоступні переважній більшості українських та інших суспільствознавців у
радянських республіках. Останні якщо й дізнавалися про існування таких праць, то, переважно, зі згадувань про них на сторінках багатотиражних видань з «критикою буржуазних фальсифікацій ленінської національної політики». Серед об’єктів такої
критики були, зокрема, публікації відомого «діаспорного» українського історика і географа, організатора видання та головного
редактора «Енциклопедії українознавства» (в Україні ця енциклопедія видавалася починаючи від 1991 р.) В. Кубійовича. Він
був серед перших дослідників радянсько-комуністичної повоєнної
демографічної політики як засобу русифікації України, у тому
числі її західних областей22. У 1970-х рр. подібним чином (як
русифікаторську) характеризував кадрову політику політичного
режиму в Україні український літературознавець Ю. Бадзьо23.
21

Крупницький Б. Українська історична наука під Совєтами (1920–1950) /
Б. Крупницький. – Мюнхен: Інститут для вивчення СССР, 1957. – 122 с.;
Коляска І. В. Освіта в Радянській Україні / І. В. Коляска; [пер. з англ.]. – Toronto:
Peter Martin Associates, 1970. – 246 с.; Майстренко І. Історія Комуністичної партії
України / І. Майстренко. – Мюнхен: Сучасність, 1979. – 256 с. та ін.
22
Кубійович В. Зміни в стані населення Української РСР у 1959–1969 рр. /
В. Кубійович // Український історик. – 1972. – № 1–2. – С. 27–42.
23
Бадзьо Ю. Право жити. Україна в складі СРСР, людина в системі
тоталітарного соціалізму. – Київ: Таксон, 1996. – С. 89–90.
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У міру розгортання так званої «перебудови» в СРСР наприкінці
1980-х рр. почало перебудовуватися й українське суспільствознавство,
зокрема, у дослідженні до того табуйованих тем. Готувалися та
публікувалися праці, автори яких отримали доступ до раніше
недоступних (або з обмеженим доступом) джерел та можливість їх
аналізувати, керуючись насамперед змістом новоотриманої інформації,
власним дослідницьким досвідом та суспільним запитом на сучасний
погляд на проблеми минулого. Поява таких праць ще раз засвідчила,
що справжнім імперативом у виборі предмета суспільствознавчих
досліджень є актуалізовані проблеми сучасності.
Саме сучасне ставить науці завдання щодо вивчення його
витоків у минулому, потребує пояснень наявної ситуації. Минуле
пізнається й осмислюється через сучасне: актуалізацією пам’яті
про минулі явища і події у зв’язку з інтересами сьогодення, у тому
числі інтересами поточної політики, інтересами держави, суспільства і окремих суспільних груп; завдяки введенню у науковий
обіг нових джерел; через осучаснення й удосконалення дослідницького інструментарію і його технічного забезпечення тощо. І
це зовсім не означає, що переписується минуле як реальна історія.
Минуле не можна переписати. Але можна і треба переписувати
відомості й уявлення про нього, якщо наука збагатилася новим
знанням. Можна і треба вносити це знання в суспільство. Можна і
треба робити його складником і чинником суспільної свідомості, а
отже, і мотиватором суспільної поведінки.
Така потреба зумовила появу на початку 1990-х рр. праць з
викладом сучасного погляду на історію примусових переселень на
основі оновленого й розширеного джерельно-інформаційного масиву (див. аналіз публікацій вітчизняних, діаспорних та польських
науковців з означеної проблематики24).
24
Цепенда І. Історіографія проблеми українсько-польського переселення
1944–1946 років / І. Цепенда // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник
наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 5. У 2 ч.: Україна
– Європа – Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку /
Міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця. – Ч.1. –
С. 292–296.
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Спершу вийшла друком низка статей з відповідної проблематики25; трохи згодом – двотомна монографія І. Біласа «Репресивнокаральна система в Україні. 1917–1953»26; через два роки потому –
підготовлена В. Сергійчуком книга документів з коментарями про
проблеми депортації українського населення з території Польщі,
його розселення та соціалізацію в УРСР27. Актуалізувалися дискусії відповідної тематичної спрямованості на всеукраїнських та
міжнародних наукових конференціях28.
Подібні українським зрушення у дослідженні політики примусових переселень (депортацій) населення за етнічною ознакою відбувалися і в сусідній Польщі29. Тоді ж між українськими і польськими
дослідниками зав’язалася очно-заочна дискусія, яка не тільки не
вщухає, а періодично актуалізується, політизується й деконструктивно
загострюється. Найчастіше це дискусія про роль, яку в переміщеннях
(депортаціях) українців з Польщі і поляків з України відігравали
25
Красовський І. Хто ми, лемки… / І. Красовський, Д. Солинко. – Львів:
Ред.-вид. відділ обласного управління по пресі, 1991. – 48 с.; Оленич І. Доля
Лемківщини / І. Оленич. – Львів: Каменяр, 1992. – 120 с.; Рубльов О. Сталінщина
і доля західноукраїнської інтелігенції (20-ті – 40-ві роки ХХ ст.) / О. С. Рубльов,
Ю. А. Черченко Укр. іст. журн. – 1991. – № 7. – С. 3 –15.
26
Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953: суспільнополітичний та історико-правовий аналіз: У 2 т. – Київ: Либідь; Військо України, 1994.
27
Сергійчук В. Трагедія українців Польщі / В. Сергійчук. – Тернопіль, 1997.
– 440 с.
28
Світовий конгрес українців Холмщини і Підляшшя: Матеріали наукової
конференції. Львів – Холм, 17–21 вересня 1994 року. – Львів, 1996. – 180 с.;
Україна – Польща: важкі питання. – Т. 3. Матеріали ІІІ міжнародного наукового
семінару «Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни». Луцьк,
20–22 травня 1998 року. – Варшава, 1998. – 268 с.; Українсько-польські відносини
у ХХ столітті: державність, суспільство, культура. Матеріали наукової
конференції. Тернопіль, 15–16 квітня 1999 року. – Тернопіль: Лілея, 1999. – 250 с.
29
Siwicki M. Dzieje konfliktow Polsko-Ukrainskich / M. Siwicki. – Tom trzeci. –
Warszawa, 1994. – 439 s.; Misilo E. Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie
Ukraincow z Polski do USRR 1944–1946 / E. Misilo. – T.1. Dokumenty 1944–1945. –
Warszawa: Oficyna Wydawnicza «Archiwum Ukraińskie», 1996. – 336 s.; T.2.
Dokumenty 1946. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza «Archiwum Ukraińskie», 1999. –
400 s.; Sowa A.L. Stosunki polsko-ukraińskie. 1939 – 1947. Zarys problematyki / A.L.
Sowa. – Krakow, 1998. – 342 s.; Motyka Grzegorz. Pany i rezuny. Wspolraca AK-WiN
i UPA. 1945–1947. / Grzegorz Motyka, Rafal Wnuk. – Warszawa: Oficyna
wydawnicza wolumen,1997. – 232 s.
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тогочасні урядові структури СРСР (у тому числі УРСР) і Польщі,
радянські і польські збройні сили та спецслужби, Українська
повстанська армія, Армія Людова та Армія Крайова, конфлікти між
цими формуваннями та між ними і населенням. До позитивних
здобутків цієї дискусії, осторонь якої не залишилися і науковці країн
Заходу30, варто віднести публікації джерел, інформація яких важлива й
необхідна для формування неупередженого достовірного знання про
болісні проблеми українсько-польських відносини31.
У 1994 р. ґрунтовне дослідження про депортації за етнічною
ознакою польського і українського населення опублікував І. Винниченко32. Про антигуманну роль у цих процесах радянської
паспортної системи писали Т. Вронська і С. Кульчицький33. Науковці Інституту історії НАН України також підготували цілу низку
інших публікацій, у тому числі історичні нариси з аналізом
намагань тогочасної влади юридично легітимізувати проваджувану нею насильницьку політику, суть якої розкривала назва
видання: «Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст.»34.
30
Gross Jan T. Revolution from Abroad: The soviet conqest of Poland’s Western
Ukraine and Western Belorussia / Jan T. Gross. – Princeton, New Jersey, 1988. – 150 p.;
Armstrong John A. Ukrainian Nationalism: 1939–1945 / John Armstrong. – 2nd, ed. –
Littleton, Colorado, 1980. – 356 p.; Sword Keith. The Soviet takeover of the Polish Eastern
provinces 1939–1941 / Keith Sword. – London, 1991. – 205 p.; Siemaszko Z. I. W sowieckim osaczenim. 1939–1941 / Z. I. Siemaszko. – London: Inc. J. Pilsudskiego, 1991. – 265 s.
31
Ukraina – Polska. Kultura. Wartosci. Zmagania Duchowe. Praca zbiorowa pod
redakcja Romana Drozda, Romana Skeckowskiego, Mykoly Zymomrji. – Koszalin,
1999. – 312 s.; Polska i Ukraina po II wojnie światowej. Pod redakcja Wlodzimierza
Bonusiaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Wyzszey szkoly pedagogicznej, 1998. – 358 s.;
Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х років: Документи,
матеріали, спогади: У 3 т. // НАН України. Інститут українознавства ім.
І. Крип'якевича / відповідальний редактор Ю. Сливка. – Т.1. 1939–1945 рр. –
Львів, 1996. – 752 с.; Т. 2. 1946–1947 рр. – Львів, 1998. – 539 с.; Т. 3: Спогади. –
Львів, 2002. – 391 с.
32
Винниченко І. Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання /
І. Винниченко. – Київ: Рада, 1994. – 126 с.
33
Вронська Т. В. Радянська паспортна система / Т. В. Вронська,
С. В. Кульчицький // Укр. іст. журн. – 1999. – № 3. – С. 3–15.
34
Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст.: історичні нариси /
Д. В. Архієрейський, О. Г. Бажан, Т. В. Бикова та ін.; відповід. ред. В. А. Смолій. – Київ:
Наукова думка, 2002. – 952 с.
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Інші тогочасні та наступні дослідження додавали нове знання і
розширювали предметне поле дискусії про депортації, їх організаторів
і виконавців, причини і наслідки35 та інші проблеми36. Серед цих
досліджень – ґрунтовна монографія І. Цепенди про етнополітичні
аспекти українсько-польських відносин у 1940 – 1950 рр.37.
Активно вивчалися повоєнні трансформації комуністичнорадянського режиму і його політики38 та їх вплив на динаміку
35

Макар Ю. І. Характер та наслідки акції «Вісла» / Ю. І. Макар //
Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність,
реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі XXI століття. – Київ–Чернівці,
1997. – Ч.1. – С. 574–582.; Дрозд Р. Акція «Вісла» – метод вирішення української
проблеми у Польщі / Р. Дрозд // Депортації українців і поляків: кінець 1939 – початок
50-х років (до 50-річчя операції «Вісла»). – Львів: Інститут українознавства імені
І. Крип’якевича НАН України, 1998. – С. 19–23; Ільюшин І. Ставлення аківського
підпілля до переселень поляків та українців / І. Ільюшин // Депортації українців та
поляків: кінець 1939 – початок 50-х років (до 50-річчя операції «Вісла») / упорядник
Ю. Сливка. – Львів: Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 1998.
– С. 67–78; Буцько О. Українсько-польське переселення 1944–1946 рр. / О. Буцько //
Історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 73–79; Зашкільняк Л. Наслідки депортацій
українців і поляків у 1944–1946 рр. /Л. Зашкільняк // Науковий вісник Чернівецького
університету. Випуск 272. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці,
2005. – С. 149–156; Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях
України у ХХ столітті / О. Я. Калакура. – Київ: Знання України, 2007. – 508 с. та ін.
36
Чорний С. Національний склад населення України в ХХ сторіччі. Довідник /
С. Чорний. – Київ: ДНВП «Картографія», 2001. – 88 с.; Ткачов С. Польсько-український
трансфер населення 1944–1946 рр. Виселення поляків з Тернопілля / С. Ткачов. –
Тернопіль: Підручники і посібники, 1997; Кіцак В. Соціально-психологічна адаптація
переселенців із Закерзоння в Західній Україні (1944–1947) / В. Кіцак // Наукові записки
Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія /
ред. кол.: М. Алексієвець (гол. ред.) та ін. – Вип. VIII. – Тернопіль, 1999. – С. 144–148;
Свинко Й. Трагедія українців Польщі в 40-х роках ХХ ст. (до 60-річчя депортації
українців зі своїх споконвічних земель Надсяння, Лемківщини, Холмщини та
Підляшшя) // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна
думка, 2004. – С. 176–188; Макарчук С. Етнодемографічні процеси в Галичині у ХХ ст. /
С. Макарчук // Галичина: етнічна історія: Тематичний збірник статей. – Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 130 – 165 та ін.
37
Цепенда І. Українсько-польські відносини 40–50-х років ХХ століття:
етнополітичний аналіз: монографія / І. Цепенда. – К.: Дельта, 2009. – 387 с.
38
Баран В. К. Україна після Сталіна: нарис історії. 1953–1985 рр. /
Володимир Баран. – Львів: Свобода, 1992. – 124 с.; Баран В. Україна 1950–1960-х
рр.: еволюція тоталітарної системи / В. Баран. – Львів: Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 448 с.; Ярош Б.О. Тоталітарний режим
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етнічної, етномовної та соціальної структури населення України й
її регіонів39. Аналізуючи політичні чинники цієї динаміки та
відображення її результатів у матеріалах переписів населення 1959,
1970, 1979, 1989 рр., науковці з’ясували, зокрема, що у 1959 –
1988 рр. серед етнічних українців і майже в усіх менш численних
етнічних групах їхні рідні національні мови заміщувалися
російською мовою як рідною. Ця тенденція зберегла тяглість і в
міжпереписних 1989 – 2000 рр. у всіх регіонах України, окрім
Галичини. Тут частка україномовних перевищила частку етнічних
українців серед загалу населення, що свідчило про певну культурну та мовну асиміляцію жителів галицьких областей неукраїноетнічного походження, у тому числі й росіян.
На таку динаміку радянського і пострадянського часу суттєво
впливала державна політика у сферах освіти і культури. Ця політика та зумовлені нею зміни в гуманітарному просторі, як свідчить

на західноукраїнських землях. 30 – 50-ті роки ХХ ст. – Луцьк, 1995; Політична
історія України. ХХ століття. У шести томах / редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. /
НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – К.: Генеза,
2002–2003; Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ ст. / редрада:
В. М. Литвин (голова) та ін.; редкол.: В. А. Смолій, Ю. А. Левенець (співголови)
та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 1028 с.
39
Копчак С.І. Етнічна структура та міграції населення Українського
Прикарпаття (Статистико-демографічне дослідження) / С. І. Копчак, В. І. Мойсеєнко, М. Д. Романюк. – Львів.: Світ, 1996. – 285 с.; Наулко В. І. Хто і відколи
живе в Україні / В. І. Наулко. – Київ: Головна спец. ред. літератури мовами нац.
меншин України, 1998. – 80 с.; Котигоренко В.О. Тенденції в етнічній та
етномовній динаміці населення України у 1959–2001 рр. (за матеріалами
переписів) // Людина і політика. – К., 2003. – № 2 (26). – С. 12–24; Джаман В. О.
Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти / В. О. Джаман. –
Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.; Кондратюк С. Зміни етнонаціонального складу
населення Львова (1944 – 2000) / С. Кондратюк // Вісник Львівського університету. – Серія: Історія. – 2007. Спеціальний випуск.. – С. 608–615;
Лозинський Р. М. Мовна ситуація в Україні: суспільно-географічний погляд /
Р. М. Лозинський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –
502 с.; Скляр В. Етнічний склад населення України 1959 – 1989 рр.: етномовні
наслідки зросійщення / В. Скляр. – Київ: Вид. Центр «Просвіта», 2008. – 392 с.;
Кондратюк С. Зміни етнонаціонального складу населення Львова (1944 – 2000) /
С. Кондратюк // Вісник Львівського університету. – Серія: Історія. – 2007.
Спеціальний випуск. – С. 608–615.

Галичина в етнополітичному вимірі

22

історіографічний аналіз літератури40, належать до найбільш
розроблюваних сучасними дослідниками тем. Серед них і проблематика перетворень у релігійному просторі регіону та України в
цілому. Її опрацьовували й опрацьовують українські та зарубіжні
дослідники, зокрема: І. Білас, С. Білоконь, Б. Боцюрків, Ю. Вільховий, В. Войналович, С. Возняк, О. Воронін, В. Єленський,
С. Здіорук, О. Ігнатуша, А. Колодний, В. Король, Н. Кочан, В. Любащенко, В. Марчук, П. Панченко, Д. Пауел, М. Рибачук, Ф. Турченко, О. Шуба та ін. Розгорнутий аналіз праць відповідної тематичної спрямованості станом на 2005 р. містить книга
В. Войналовича41.
Науковці не оминули увагою також специфічні процеси, що
відбувалися в середовищі національних меншин. Про перебіг і
результати дослідження цих процесів дає уявлення монографія
О. Рафальського42. Серед найбільш розроблюваних аспектів життєдіяльності національних меншин Галичини (росіян, поляків,
євреїв та ін.) – освітньо-культурні43, демографічні та суспільнополітичні44.
40

Мищак І. М. Історіографія культурно-масових перетворень у Західній
Україні в повоєнні роки як важливої складової радянізації краю / Іван Мищак //
Гілея. – 2012. – № 62. – С. 179–185.
41
Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних
інституцій в Україні 1940 – 1960-х років: політологічний дискурс /
В. А. Войналович. – К.: Світогляд, 2005. – С. 20–32.
42
Рафальський О. О. Національні меншини України у ХХ столітті:
Історіографічний нарис / О. О. Рафальський. – К.: Полюс, 2000. – 228 с.
43
Сворак С. Освітня політика в контексті етнополітики ЦК КП(б)У в
західноукраїнських землях у перші повоєнні роки (1944–1953 рр.) / С. Сворак //
Наукові записки ІПіЕНД НАН України. – 1997 – № 2. – С. 90–97; Ярмоленко М.
Регіональні особливості етнокультурних процесів в Україні в радянську і
пострадянську доби / М. Ярмоленко / НАН України, Ін-т українознавства ім.
І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – 466 с.; Коваленко О. М. Освітянська політика
України та Польщі щодо національних меншин (2000–2005 рр.) / Оксана
Коваленко // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2012. – №5 (85). – С. 34–
39 та ін.
44
Куповецький М. Особливості етнодемографічного розвитку єврейського
населення України в другій половині ХХ століття / М. Куповецький // Філософська і соціологічна думка. – 1994. – №5 – 6. – С. 165 – 184; Національні
меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект / М. І. Панчук,
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Дещо рідше, як свідчить аналіз літератури45, предметом наукового вивчення ставали етнічні особливості зайнятості та соціально-професійної стратифікації галицького населення у їх зв’язку з державною політикою та її наслідками. Однак основа для такого вивчення формувалася фахівцями з економіки, економічної,
соціальної і політичної географії, соціології та іншими46.
Багато хто з науковців різних галузей знання вивчали й
вивчають галицьку етнополітичну специфіку як складову
загального етнополітичного простору країни через дихотомічне
порівняння ідентифікаційних відмінностей жителів українських
В. А. Войналович, О. Я. Калакура, В. О. Котигоренко… – К.: ІПіЕНД НАН
України, 2000. – 356 с.; Луцишин Г. Національні меншини та політичний процес
в Україні / Г. Луцишин // Вісник Львівського університету. Серія: філософські
науки. – 2002. – Вип. 4. – С. 228–235; Лойко Л. І. Громадські організації етнічних
меншин України: природа, легітимність, діяльність / Л. І. Лойко. – К.: Поліграф.
центр «Фоліант», 2005. – 633 c.; Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних
процесах на землях України у ХХ столітті / О. Я. Калакура. – К.: Знання України,
2007. – 330 с.; Рудницький С. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної
України / С. Рудницький. – Житомир, 2014; Савка В. Є. Соціальне самопочуття
єврейської громади сучасного Львова: спроба аналізу / В. Є. Савка,
Л. Д. Климанська // Соціологічні студії. – 2012. – №1. – С. 101 – 105 та ін.
45
Ковач Л. Етнополітичні аспекти соціально-економічної специфіки сучасної Галичини у вітчизняній історіографії / Л. Ковач // Наукові записки ІПіЕНД ім.
І. Ф. Кураса НАН України. – 2014 / 4–5 (72–73). – С. 314–327.
46
Дністрянський М. С. Україна у політико-географічному вимірі /
М. С. Дністрянський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2000. – 310 с.; Терлюк І. Я. Росіяни західних областей України (1944–1996
рр.): Етносоціальне дослідження / І. Я. Терлюк. – Львів: Центр Європи, 1997.
– 176 с.; Попп Р. П. Інтелігенція Львова в 1944–1953 роках (історикосоціологічний аспект): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Р. П. Попп;
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2003. – 18 с.; Євтух В. Етносуспільні
процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій / В. Євтух. – К.:
Стилос, 2004. – 243 с.; Кусяк М. М. Формування і розвиток регіональних
соціально-економічних систем (на матеріалах Західного регіону): дис... канд.
екон. наук: 08.10.01 / М. М. Кусяк / НАН України; Інститут регіональних
досліджень. – Львів, 2004. – 19 с.; Барна І. М. Етногеографічне дослідження
регіону (на матеріалах Тернопільської області): автореф. дис... канд. геогр.
наук: 11.00.02 – економічна та соціальна географія / І. М. Барна; Львівський
національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – 19 с.; Долішній
М. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть (нові пріоритети) /
М. Долішній. – К.: Наукова думка, 2006. – 510 с. та ін.
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Сходу і Заходу, Донбасу і Галичини47. Дихотомічний підхід застосовано також у низці комплексних досліджень вітчизняної етнополітичної динаміки в минулому і сучасному48, а також процесів
суверенізації Української РСР та розбудови державної незалежності України49.
Найбільш повне й цілісне уявлення про становлення та розвиток вітчизняних етнополітичних досліджень дає другий том фундаментального академічного видання «Політична наука в Україні.
1991 – 2016»50. Поряд з іншим, у ньому проаналізовано стан роз47
Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність: український контекст / Л. П. Нагорна. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 405 с.; Нагорна Л.П.
Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань / Л. П. Нагорна. –
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с.; Кононов И. Ф. Донбасс и
Галичина в зеркалах региональных сознаний (по материалам фокусированных
групповых интервью / И. Ф. Кононов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Харків, 2009. – Випуск 15. – С. 433–
453 та ін.
48
Курас І. Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І. Ф. Курас – К.:
Генеза, 2004. – 736 с.; Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній
Україні: політологічний концепт. – К.: Світогляд, 2004. – 722 с.; Зварич І. Т.
Етнополітика в Україні: регіональний контекст / І. Т. Зварич. – К.: Дельта. – 2009.
– 320 с.; Монолатій І. С. Міжгрупові інтеракції в етнополітологічному дискурсі:
проблеми теорії та методології: монографія / І. С. Монолатій; Прикарпат. нац. унт ім. В. Стефаника. – Івано–Франківськ: Лілея–НВ, 2011. – 191 c.; Національне
питання в Україні ХХ – початку XXI ст.: історичні нариси / [ред. рада:
В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Даниленко та ін.; відп. ред. В. А. Смолій
; авт. кол.: О. Г. Аркуша, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін.]. – К. : НікаЦентр, 2012. – 592 с.; Асланов С. А. Етнополітична стабільність держави:
політико-правовий аналіз / С. А. Асланов. – Ужгород, 2016. – 464 с. та ін.
49
Адамович С. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України / С. Адамович. – Івано-Франківськ: Місто НВ,
2009. – 884 с.; Андрощук О. В. В. Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція поглядів / О. В. Андрощук // Український історичний журнал. – 2010. –
Вип. 1 (№490). – С. 22 – 34; Муравський О. Західні землі України: шлях до
незалежності / О. Муравський. – Львів: НАН України, Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича, 2011. – 268 с. та ін.
50
Політична наука в Україні. 1991–2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН
України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса;
редкол.: О. Рафальський (голова), М. Кармазіна, О. Майборода; відп.ред. і упоряд.
О. Майборода. – К.: Парламентське видавництво, 2016. – С. 541–634.
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роблення українськими науковцями питань етнічної, громадянської, регіональної та іншої ідентичностей населення України.
У дискусії довкола ідентифікаційних відмінностей всередині
українського соціуму беруть участь як вітчизняні, так і зарубіжні
дослідники та публіцисти. Частина з них є прихильниками виокремлення двох найвиразніших типів української ідентичності.
Але при цьому вони не можуть дійти згоди у питанні про терміни,
які б адекватно означували ці типи. Так, основу ідентифікаційної
типологізації Ю. Гнаткевича становлять відмінності мовних переваг людей: він пропонує одних називати «українцями», других –
«украінцамі»51. Слідом за Є. Маланюком52 дехто іменує дві українські ідентичності як «українську» та «малоросійську». Натомість
Т. Кузьо «українській» ідентичності протиставляє «неорадянську»53. Е. Вілсон означує частини діалектичної пари українських
ідентичностей як «націоналістичну» та «антинаціоналістичну»54;
С. Шульман – «етнонаціональну» та «східнослов’янську»55; Дж.-П. Химка – «центральноєвропейську» та «пострадянську»56; С. Грабовський – «аборигенну» та «креольську»57; В. Гриньов – «етнічну» та «громадянську»58; В. Кулик – «примордіальну» та «інсти51

Гнаткевич Юрій. Про кризу національної ідентичності в незалежній
Україні / Юрій Гнаткевич // Українська правда. – 2009. – 20 лютого [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://pravda.com.ua/news/2009/2/19/89962.htm
52
Маланюк Є. Малоросійство / Є. Маланюк. – Нью-Йорк: Видання вісника
ООЧСУ, 1959. – 31 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com/Література/Євген-Маланюк/26567/Малоросійство
53
Kuzio Taras. Competing National Identities and Democratization in Ukraine:
The Fifth and Sixth Cycles in Post-Soviet Ukrainian History / Taras Kuzio // Acta
Slavica Iaponica. – 2013. – Vol. 30.
54
Wilson Andrew. Ukrainian Nationalism in the 1990s: A Minority Faith /
Andrew Wilson. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – P. 149, 152, 191.
55
Shulman Stephen. National Identity and Public Support for Political and Economic
Reform in Ukraine / Stephen Shulman // Slavic Review. – 2005. – No. 1. – P. 68–70.
56
Himka John-Paul. The Basic Historical Identity Formations in Ukraine: A Typology /
John-Paul Himka // Harvard Ukrainian Studies. – 2006. – No. 1–4. – P. 483–484.
57
Грабовський С. Україна між «там» і «тут»: креольська альтернатива /
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туційну»59. Чимало прихильників у термінів «західноукраїнська
ідентичність» та «східноукраїнська ідентичність».
Як і будь-які інші типологізації, наведені вище ґрунтуються на
особистому дослідницькому досвіді і світоглядних перевагах авторів. Вони суб’єктивовані цим досвідом і перевагами, узалежнені
від авторського вибору предмета, мети і завдань дослідження та
критеріїв, за якими в соціумі виокремлюється й означується певними термінами та чи інша пара дихотомних ідентичностей. Кожна з таких типологізацій є способом і водночас формою та результатом рефлексії. Якщо така рефлексія базується на ґрунтовному
вивченні певних ідентифікаційних ознак (маркерів) і є логічно несуперечливою, вона «схоплює» в цих реаліях щось сутнісне, важливе. У такому разі типологізація може ефективно виконувати
пізнавальну та описову функції. Однак жодна типологізація і
відповідна їй термінологія не можуть претендувати на універсальність. Параметри їх адекватності/коректності обмежені станом
об’єкта і предмета дослідження/описання у певний час і у певному
просторі. Окрім того, кожна з частин ідентифікаційної дихотомії
іманентно дихотомічна, а найчастіше – багатоскладовіша.
У післямові до цієї книги наведено достатньо аргументів стосовно того, що і західноукраїнська, і східноукраїнська ідентичності зовсім не є однорідними. Так само не є і не можуть бути
однорідними жодна зі складових дихотомних пар ідентичностей,
про які йшлося вище. Приміром, жителі різних як західноукраїнських, так і східноукраїнських областей суттєво відрізняються за
прихильністю до певних ідентифікуючих політичних переваг і
цінностей. Зокрема, одні й ті самі якісні ознаки (маркери) цих
переваг і цінностей мають різні кількісні параметри у галичан, волинян, буковинців, закарпатців. Поза сумнівом, що всередині кожної з названих субрегіональних груп населення Заходу України
також є ідентифікаційно відмінні групи.
Отже, українські і зарубіжні дослідники мають чималі здобутки у вивченні й осмисленні багатьох аспектів етнополітичних
59

Кулик В. Український націоналізм у незалежній Україні / В. Кулик. – К.:
Центр досліджень національної безпеки при НаУКМА, 1999. – C. 11.
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змін у Галицьких областях України після Другої світової війни. Ці
здобутки, а також дискусії довкола проблемних питань сформували запит на здобуття комплексного, системного наукового
знання про означені зміни. Таке знання важливе як інформаційний
ресурс для удосконалення й синергії політики держави і діяльності
органів місцевого самоврядування та структур громадянського
суспільства в цілях інтеграції та консолідації усіх регіональних і
субрегіональних складових українського соціуму. Важливість
досягнення відповідних інтеграційно-консолідаційних цілей
особливо актуалізувалася через агресію Російської Федерації
проти України.
Автори цієї книги поставили за мету комплексно дослідити
етнополітичні процеси в Галичині після Другої світової війни у
контексті загальних суспільних змін за часів комуністично-радянського режиму і в суверенній Україні, з'ясувати зв'язки політичного й етнічного у динаміці складу населення краю, його
соціально-професійної стратифікації, мовних, культурних та релігійних переваг, в особливостях регіональної ідентичності, електоральної та іншої суспільної поведінки.
Текст з викладом результатів дослідження написали:
Передмова – В. О. Котигоренко; Розділ 1, п. 1.1. – Ю. О. Ніколаєць; Розділ 1, п. 1.2. – В. А. Войналович; Розділ 1, п. 1.3. –
О. Я. Калакура; Розділ 1, п. 1.4. – В. В. Коцур; Розділ 2, п. 2.1. –
Н. Ю. Макаренко, О. В. Позняк; Розділ 2, п. 2.2 – Л. Л. Ковач;
Розділ 2, п 2.3. – О. Я. Калакура; Розділ 2, п. 2.4. – Н. І. Кочан;
Розділ 2, п. 2.5. – М. І. Панчук, М. Ю. Рябчук; Розділ 2, п. 2.6. –
О. О. Ляшенко, О. О. Рафальський; Післямова – В. О. Котигоренко, О. О. Рафальський. Таблиці в Додатках підготувала
О. П. Печеніжська.
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РОЗДІЛ 1. ЕТНОПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ГАЛИЧИНИ
У СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПІСЛЯ ДРУГОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1.1. ЧИННИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН В ЕТНІЧНІЙ
ТА ЕТНОСОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ НАСЕЛЕННЯ
Післявоєнна історія Галичини нерозривно пов’язана із
перебігом та наслідками Другої світової війни. Напередодні цього
наймасштабнішого в історії людства збройного конфлікту галицькі
землі входили до складу ІІ Речіпосполитої. У цій державі у період
між двома світовими війнами поляки користувалися всіма правами
титульної нації, розглядаючи заселену переважно українцями
Східну Галичину виключно як польські «східні креси». Тому прагненню українців до створення територіальної автономії в межах ІІ
Речіпосполитої польські урядовці протиставляли (особливо з
1935 р.) політику «зміцнення польськості» на територіях, де проживало українське населення. Питома вага польського населення
поступово збільшувалася внаслідок колонізації та примусової
полонізації української більшості. Польська урядова політика була
спрямована й на те, щоб відокремити лемків, бойків, гуцулів від
решти українського населення, а також на зміцнення сокальського
кордону і протидію поширенню впливу ОУН.
Напередодні Другої світової війни активізував свою колонізаційну діяльність і Корпус охорони прикордоння. Українське
населення із прикордонної смуги виселялося. Українців усували з
лісової і поштової служб, із установ зв’язку і комунікації. У Східній Галичині українцям було заборонено володіти землею.
Натомість західноукраїнські землі масово заселялися колоністами
з Центральної Польщі (мазурами)60. Це посилювало незадоволення
українців, що зумовлювалося характером економічної діяльності
українського та польського населення краю. За економічної пере60
Ільюшин І. І. Ставлення польського емігрантського уряду в Парижі та
Лондоні й польського підпілля у Львові до українського питання в 1939–1941 рр.
/ І. І. Ільюшин // Укр. іст. журн. – 1999. – № 6. – С. 70.
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ваги поляків у містах, а українців – у сільській місцевості поява
колоністів несла у собі певні загрози економічним інтересам
українців.
Характер українсько-польських відносин у роки Другої
світової війни великою мірою визначався насамперед закладеними
польською етнополітичною практикою протиріччями, які
випливали з політики зміцнення «польськості» на території
Східної Галичини. Конфліктогенним чинником виступало тривале
політичне панування поляків в умовах, коли більшість населення
краю становили українці, значна частина яких пов’язувала
реалізацію національних прагнень із політикою Німеччини.
За даними В.Кубійовича, на 1 січня 1939 р. на території
Львівського, Станіславського та Тарнопільського воєводств61 ІІ
Речіпосполитої проживало 5824100 осіб, з яких 3727000 були
українцями, які розмовляли українською мовою (64,1%), 16300
(0,3%) українцями, які розмовляли польською мовою, а також тут
проживало 874700 поляків (15%), 73200 (1,2%) польських
колоністів, 514300 латинників (8,8%),62 569400 євреїв (9,8%) та
49200 представників інших національностей (0,8%), переважно
німців. У січні 1939 р. у Львівському воєводстві 58% населення
становили українці, 29% – поляки, 13% – євреї, у Тарнопільському
воєводстві проживало 61% українців, 30% поляків, 8% євреїв, у
Станіславському воєводстві проживало 75% українців, 15%
поляків, 9% євреїв63.
61

У роботі В.Кубійовича йдеться про «Українську Галичину».
Латинники – римо-католики, які мовою, традиціями і побутом майже не
відрізняються від українців. За часів Австро-Угорщини їх національність була
невизначеною, за часів міжвоєнної Польщі вони переважно ставали поляками,
переходили на польську мову. Проте польська мова використовувалася серед
латинників не повсюдно. Невеликою була група римо-католиків з польською
розмовною мовою (між Сяном і Вислоком). Так звалися також польські колоністи
– польські селяни, вихідці з Польщі, що поселилися на проданій їм польськими
поміщиками землі (Заставний Ф. Д. Населення України / Ф. Д. Заставний. – Львів:
Край, 1993. – С. 150–151).
63
Кубійович В. Етнічні групи південнозахідної України (Галичини)
на 1. 1. 1939 / В. Кубійович. – Вісбаден, 1983. – С. 14.
62
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Український дослідник В. Гулай вказував на зростання симпатій до нацистського режиму навіть серед не надто радикально
налаштованої частини західноукраїнського політикуму. На його
думку, усі українські політичні діячі були германофілами –
справжніми і показними64. Надзвичайно популярним серед української інтелігенції Галичини було припущення, що регіон
опиниться у сфері німецьких впливів, оскільки «…Галичина колись належала Австрії, а отже, німецькій владі. Гітлер нажив собі
слави збирача німецьких посілостей… край стане його протекторатом, як спадок від Австро-Угорщини»65. Українські історики
К. Бондаренко та Ю. Киричук навіть стверджували, що весь
український національно-визвольний рух міжвоєнного періоду був
пронімецьким за своєю суттю66. Тому не дивно, що вже у серпні
1939 р. в польській пресі з’явився циркуляр Міністерства юстиції,
в якому йшлося про необхідність арешту «ненадійного українського елементу» з-поміж міської і сільської інтелігенції і ув’язнення
його в таборі Береза Картузька67.
За словами професора історії, директора Центру східноєвропейських і середземноморських студій Нью-Йоркського університету Л. Вульфа, саме на галицьких землях антагонізм між поляками та українцями був чи не найбільшим у міжвоєнний період
існування Польської республіки68.
64
Гулай В. Міжетнічна комунікація в Західній Україні у роки Другої
світової війни: монографія / В. В. Гулай. – Львів: Вид-во Львівської політехніки,
2011. – С. 171.
65
Назарук О. Зі Львова до Варшави. Утеча перед совітами в пам’ятних днях
2–13 жовтня 1939 / О. Назарук. – Львів, 1995. – С. 14.
66
Бондаренко К. В. Український Центральний Комітет / К. В. Бондаренко,
Ю. А. Киричук // Вісник Львівського ун-ту. Серія історична. – Вип. 29:
Дослідження з історії України / ред. кол. С. А. Макарчук (відп. ред.) та ін. – Львів:
Світ, 1993. – С. 69.
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Ільюшин І. І. Ставлення польського емігрантського уряду в Парижі та
Лондоні й польського підпілля у Львові до українського питання в 1939–1941 рр.
/ І. І. Ільюшин // Укр. іст. журн. – 1999. – № 6. – С. 70.
68
Вульф Л. Національні ідентичності є «уявними спільнотами»
[Електронний ресурс] // Л. Вульф. Режим доступу: http://ukrainian.voanews.com/a/invention-galicia-117821583/239222.html
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На зміст та перебіг польсько-українського конфлікту в умовах
Другої світової війни вплинуло прагнення обох сторін до
створення суверенної і захищеної національної держави в ситуації,
коли реалізація цих прагнень залежала від відносин набагато
впливовіших суб’єктів міжнародної політики.
Галицькі землі стали важливим фактором стратегії європейських держав, оскільки опинилися на перетині контраверсійних
експансіоністських інтересів. Галичина стала заручницею реалізації зовнішньополітичних цілей насамперед Німеччини та СРСР.
Геостратегічні розрахунки лідерів тоталітарних держав обумовили
те, що ці країни виступили на початку війни як союзники, а через
деякий час воювали одна проти іншої. Однак спільний наступ
Німеччини та СРСР на Польщу у вересні 1939 р. практично не
залишав жодних шансів полякам на відбиття удару через значну
нерівність сил.
В умовах, коли на початку Другої світової війни Польська
держава постала перед загрозою повного знищення, українськопольські протиріччя відразу ж нагадали про себе. Проте ставлення
українців до участі у бойових діях було неоднозначним. На
початку війни частина українців воювала проти німців у складі
польських військових з’єднань,69 але було багато й тих, хто вітав
69

У лавах польського війська із агресією Німеччини боролися близько
110000 (Руккас А. Участь українців-вояків польської армії у вересневій кампанії
1939 року / А. Руккас // 1939 рік в історичній долі України і українців: матер.
Міжнар. наук. конф. 23–24 вересня 1999 р. / ред. кол.: К. К. Кондратюк (гол. ред.)
та ін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С. 142), а за
іншими даними 150000–200000 українців – громадян ІІ Речіпосполитої та чимало
контрактників з-поміж колишньої старшини Армії Української Народної
Республіки. За даними польських дослідників, під час боїв із вермахтом у 1939 р.
загинуло близько 7800 українців зі складу цивільного населення і ще близько
120000 українців, які воювали у складі польської армії. У німецький полон
потрапило близько 60000 українців-вояків Війська Польського і ще близько
20000 – опинилися у радянському полоні (Клімецький М. Генезис і організація
польської самооборони на Волині та у Східній Малопольщі під час Другої
світової війни / М. Клімецький // Україна–Польща: важкі питання: матер. ІІІ
Міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини в роки Другої
світової війни». – Луцьк, 20–22 травня 1998 р. – Т. 3 / відп. ред. М. Кучерепа. –
Варшава: Об’єднання українців у Польщі, Світовий союз воїнів Армії Крайової,
1998. – С. 223.
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німецькі війська, «як визволителів з-під польського ярма»70. Тому
хоча 1 вересня 1939 р. президент Польщі І. Мосціцький звернувся
до усіх громадян із закликом згуртуватися в обороні своєї волі,
незалежності та честі, вже у ніч з 1 на 2 вересня близько 7000 опозиційно налаштованих до влади українців Польщі були заарештовані й вивезені до концтабору Береза Картузька71.
Політична практика, пов’язана із застосуванням насильства,
стала одним із засобів протидії національним прагненням українців. Польські військові частини масово тероризували українців,
вдаючись до руйнування сіл. Так, на початку Другої світової війни
у Турці (Львівське воєводство, сучасна Львівська область) селян
закопували у землю живцем, катували жінок та дітей. Селище
Жукотин Турківського повіту (139 господарств) було спалене. Але
у міру того, як польські сили слабшали, жертвами дедалі частіше
ставали вже поляки, які зазнавали нападів українських селян72. На
перебіг конфлікту між поляками й українцями вплинуло й те, що
частина останніх вітала німецькі війська «як визволителів з-під
польського ярма»73.
Перетворення, які мали місце в Західній Україні після її
приєднання до СРСР у 1939 р., викликають суперечливі трактування в українському суспільстві та серед науковців у зв’язку із
відмінностями у оцінках періоду 1939–1941 рр. у цілому. Більшість українців Галичини на початку Другої світової війни сподівалася на послаблення тиску поляків, а також на отримання нагоди
помститися за попередні кривди. Протягом перших тижнів після
вступу Червоної Армії на територію Східної Галичини значна
70

Кубійович В. Українці в Генеральній губернії 1939–1941 / В. Кубійович. –
Чикаго: Вид-во Миколи Денисюка, 1975. – С. 17.
71
Жив’юк А. Початок Другої світової війни на Волині: Дерманське
повстання / А. Жив’юк // Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Число 15–16: До 100-річчя від дня народження
Степана Бандери / ред. кол.: М. Кугутяк та ін. – Івано-Франківськ:
Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2009. – С. 324.
72
Ковалюк В. Р. Західна Україна на початку Другої світової війни /
В. Р.Ковалюк // Укр. іст. журн. – 1991. – № 9. – С. 33.
73
Кубійович В. Українці в Генеральній губернії 1939–1941 / В. Кубійович. –
Чикаго: Вид-во Миколи Денисюка, 1975. – С. 17.
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частина місцевих жителів співпрацювала з органами радянської
влади і намагалася використати цю співпрацю для усунення поляків з усіх царин суспільно-політичного життя Західної України74.
Водночас 21 вересня 1939 р. маршал Г. Кулик доповідав Й. Сталіну зі Станіславова, що хоча переважний загал населення вітав
Червону Армію із піднесенням, однак у великих містах інтелігенція і торговці зустрічали стримано75.
Приєднані до СРСР у 1939 р. західноукраїнські землі були
досить швидко інтегровані в радянську політичну систему. У
зверненні командування Червоної Армії «До трудового населення
Західної України» від 29 вересня 1939 р. вказувалося, що формою
нової влади у містах і повітах мають стати тимчасові управління, а
у селах – селянські комітети. Повітові та міські тимчасові управління обиралися представниками цих адміністративних одиниць, а
сільські комітети – безпосередньо населенням. До складу тимчасових органів влади в обов’язковому порядку входили політруки
Червоної Армії, партійні керівники та працівники різних
державних відомств, які, в основному, присилалися зі східних
районів УРСР. Деякі посади надавалися і місцевим активістам, аби
засвідчити, що новостворені органи – це установи народного самоуправління. Для об’єднання діяльності і керівництва місцевими
органами влади Військова Рада Українського Фронту постановою
від 3 жовтня 1939 р. утворила в колишніх воєводствах Західної
України обласні тимчасові управління у складі чотирьох осіб кожне із центрами у Львові, Станіславі, Тарнополі та Луцьку.
Львівське обласне тимчасове управління очолив М. Мацько,
Луцьке – В. Бегма, Станіславське – М. Груленко і Тарнопільське –
Л. Грищук. Створення тимчасових органів влади в Західній Україні відбувалося за наперед складеним відповідними органами
СРСР планом. Проіснувавши до грудня 1939 р., вони підготували
ґрунт для запровадження адміністративної системи, яка повністю
відповідала радянському зразку.
74
Ільюшин І. І. Ставлення польського емігрантського уряду в Парижі та Лондоні
й польського підпілля у Львові до українського питання в 1939–1941 рр. – С. 71.
75
Ковалюк В. Р. Західна Україна на початку Другої світової війни. – С. 37.
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4 грудня 1939 р. Верховна Рада СРСР видала указ про ліквідацію колишніх воєводств та організацію нового адміністративнотериторіального поділу, відповідно до якого на території Галичини
було утворено Дрогобицьку (десять повітів), Львівську (тринадцять повітів), Станіславську (десять повітів) та Тарнопільську
(тринадцять повітів) області у складі УРСР76. Місто Станіславів
було перейменовано на Станіслав77. А вже 17 січня 1940 р. указом
Президії Верховної Ради був ліквідований поділ областей на
повіти та волості із запровадженням поділу на райони.
Після юридичного включення Західної України до складу
СРСР (УРСР) істотно змінився статус населення краю, оскільки на
нього поширювалося радянське громадянство. Якщо українці
Східної Галичини, формально об’єднавшись із українцями в
радянській Україні, позбулися статусу національної меншини і
стали складовою титульної нації республіки, то польське населення цих земель, навпаки, з титульної, державоутворюючої нації
ІІ Речіпосполитої перетворилося на національну меншину УРСР78.
Західний регіон України значно відрізнявся як за етнічним
складом, так і в духовному, економічному житті від інших
областей України. Упродовж багатьох років тут жили українці,
євреї, росіяни, роми, які перебували на становищі національних
меншин, а панівними етносами вважалися поляки, угорці, румуни.
З приходом радянської влади їх становище різко змінилося. Проте
возз’єднання західноукраїнських земель з іншими етнічними
українськими землями принесло мешканцям Галичини не тільки
здійснення віковічної мрії, а й трагічні випробування79.
У ході радянізації західноукраїнських областей задля
знищення або послаблення опору радянському режиму чинилися
76

Вісті Рад депутатів трудящих УРСР. – 1939. – № 278. – 5 грудня.
Протягом 1662–1772 рр. та 1918–1939 рр. місто мало назву Станіславів
(пол. Stanisławów), з 1772 до 1918 року – Станіслав (нім. Stanislau). У 1939 р.
радянською владою було повернуто австрійську назву Станіслав, а 9 листопада
1962 року з нагоди 300-річчя місто було перейменоване на Івано-Франківськ.
78
Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у
ХХ столітті / О. Я. Калакура. – Київ: Знання України, 2007. – С. 285.
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Національні меншини України у ХХ столітті : політико-правовий аспект.
– Київ: ІПіЕНД НАН України, 2000. – С. 179.
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масові арешти та депортації. Головним знаряддям політичних
репресій на території Галичини протягом 1939–1941 рр. були
радянські органи державної безпеки. В умовах тоталітарного
режиму основним напрямом діяльності спецслужб незмінно
залишався політичний розшук, а їх першочергова мета полягала у
придушенні найменших ознак нелояльності владі.
Упродовж 1940–1941 рр. на території західноукраїнських
областей радянськими органами було здійснено чотири масові
депортації. У грудні 1939 р. Політбюро ЦК ВКП/б/ ухвалило
рішення про виселення військових осадників, цивільних колоністів
та працівників державної лісової охорони80. Постановою ЦК
КП/б/У від 19 січня 1940 р. щодо питань, пов’язаних із виселенням
осадників, обласні трійки НКВС і обкоми КП/б/У мали враховувати,
що на загальних підставах підлягали виселенню і сім’ї осадників та
лісових сторожів – українців, які числилися у списках воєводств і
були виявлені у процесі обліку осадників органами НКВС УРСР81.
Невелика група українців, яка потрапляла у середовище тих, кого
вивозили, складалася саме з лісників – влада боялася перетворення
лісів на місце антирадянської партизанщини.
Загалом передбачалося переселити 21000 сімей. Наприклад, у
складі 4029 сімей, що підлягали депортації з Львівської області,
налічувалося 20966 осіб, у 2057 сім’ях із Дрогобицької області –
11355 осіб82. У лютому 1940 р., згідно з даними НКВС УРСР, було
депортовано 17,2 тис. сімей загальною кількістю 89,1 тис. осіб.
Переважну більшість цих людей становили поляки, яких відправляли на спецпоселення до Російської Федерації та Казахстану83.
80

Письмо НКВД СССР № 1180/б в СНК СССР с проектом постановления СНК
СССР по вопросу выселения лиц из западных областей Украины и Белоруссии и
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У постанові ЦК КП/б/У від 21 грудня 1939 р. «Питання,
пов’язані із виселенням осадників» вказувалося, що з метою забезпечення операції з виселення осадників з областей колишньої
Західної України згідно із постановою ЦК ВКП/б/ від 12 грудня
1939 р. ЦК КП/б/У зобов’язував секретарів Львівського, Дрогобицького, Станіславського, Тарнопільського, Волинського і
Рівненського обкомів КП/б/У «особисто взяти участь у роботі по
створенню планів обласних трійок НКВС з проведення обліку і
виселення осадників; виділити на допомогу кожній оперативній
групі у повітах необхідну кількість місцевого активу»84.
Процесом депортації керували заступник наркома внутрішніх
справ СРСР В. Меркулов і нарком внутрішніх справ УРСР І. Сєров.
Безпосередніми організаторами депортації виступали заступник
наркома внутрішніх справ М. Голинський, начальники дорожньотранспортних відділів НКВС Львівської і Ковельської залізниць
Клєпов і Уткін. В областях були створені спеціальні «трійки» для
проведення депортаційних акцій. Області розподілялися на
«оперативні дільниці» на чолі вже зі своїми «трійками». Характерною
особливістю «трійок» було те, що переважну більшість їхніх членів
становили особи неукраїнського походження. Обласні трійки НКВС і
секретарі обкомів КП/б/У західних областей зобов’язувалися
здійснювати попереднє вивчення обстановки працівниками, які
безпосередньо мали проводити роботу з виселення (вивчити місце
розташування поселень і господарств осадників)85.
Депортаційна акція здійснювалася упродовж 10–13 лютого
1940 р. і охоплювала значно ширші верстви громадян, аніж тільки
осадників, про яких зазначалося в постанові. А виселення
чинилося грубими методами, сприяло поширенню паніки серед
місцевого населення86.
В. Даниленко // Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 рр.:
документи ГДА СБ України / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін. – Київ:
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 23.
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Постановою ЦК КП/б/У від 24 грудня 1939 р. «Про використання майна осадників, які виселялися» визначався порядок
передачі приміщень і цінностей. Землю осадників, за винятком тієї
її частини, яка вже була розподілена між селянами, належало
передавати до земельного фонду облвиконкомів для наділення
нею радгоспів та колгоспів; худобу та сільськогосподарський
інвентар потрібно було передавати до організованих колгоспів та
радгоспів. У кожній області треба було організувати два-три колгоспи, яким мала передаватися худоба та сільськогосподарський
реманент. Передбачалося встановити порядок, за якого на момент
виселення осадників все майно слід було взяти на облік і передати
під охорону органів радянської влади87.
Другий етап депортації розпочався прийняттям спеціальної
постанови РНК СРСР № 289–127сс від 2 березня 1940 р. Виселенню підлягали сім’ї офіцерів, урядників, поліцейських, поміщиків, промисловців та членів націоналістичних партій і
громадських організацій. При тому, значну частину депортованих,
окрім поляків, вже мали становити українці, а саме –громадськополітичні діячі, українські націоналісти та члени колишньої КПЗУ.
Виселенню підлягати також і підприємці, купці та заможні селяни,
які володіли землею понад встановлені норми (5 га у приміській
зоні, 7 га в селах і 10 га у гірській місцевості). Вивозили також
родини, у яких не було годувальника, оскільки вважалося, що вони
були або заарештовані, або втекли до німецької зони окупації88.
Примусове виселення за постановою № 289–127сс почалося 13
квітня 1940 р. і було завершене у червні. У ході цієї операції було
депортовано близько 10,5 тис. сімей загальною кількістю 32,1 тис.
осіб. Більшість депортованих становили поляки (24 тис. осіб),
українці (6,3 тис. осіб) та євреї (1,3 тис.). Сім’ї репресованих
виселяли до Казахської РСР на термін у 10 років89.
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У червні 1940 р. радянське керівництво провело третю масову
депортацію, в ході якої виселяли біженців, які на початку Другої
світової війни втекли до східних воєводств Польщі і намагалися
повернутися на рідні землі, які на той час опинилися під владою
Німеччини, але не отримали відповідного дозволу німецького
уряду. Значну частину цих людей становили євреї, які втікали від
нацистського Ґолокосту, але не бажали приймати радянське громадянство. У це число також потрапили не тільки біженці – поляки і євреї, але й українські студенти, вчителі, представники інших
категорій місцевої інтелігенції90. До північних районів СРСР у ході
третьої операції з депортації було виселено 24,7 тис. сімей, або
майже 57,8 тис. осіб, абсолютну більшість яких становили євреї91.
16 травня 1941 р. ЦК ВКП/б/ і НРК СРСР ухвалили постанову
«Про виселення ворожого елементу з республік Прибалтики,
Західної України і Західної Білорусії, Молдавії». Відповідно до
цього рішення було здійснено четверту масову операцію, спрямовану проти «соціально ворожого елементу» – учасників контрреволюційних партій, націоналістичних організацій, колишніх
чиновників, фабрикантів, поміщиків, поліцейських, жандармів, а
також членів їхніх сімей. У ході цієї акції на спецпоселення до
Російської Федерації і Казахської РСР було виселено близько
12000 осіб92. До списків для депортації також потрапляли й
емігранти із Закарпаття, які нелегально перетинали кордон з
метою уникнути мадярських переслідувань. Проте на території
Галичини їх заарештовували за нелегальне перетинання кордону і
засуджували на 3–5 років виправних таборів. Близько 60000 закарпатських біженців були розташовані у таборах для переміщених
осіб у прикордонних районах містечок Лоєва та Сколе. Частину з
них розстріляли, а інших відправили до таборів «Печорлагу»93.
При тому спільним наказом НКВС СРСР, НКЮ СРСР, Прокурора
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СРСР від 28 квітня 1941 р. голів військових трибуналів військ
НКВС і прокурорів виправно-трудових таборів НКВС зобов’язували «втечі ув’язнених із таборів розглядати як одну із найбільш
злісних форм саботажу і дезорганізації табірного життя і виробництва. А всіх втікачів судити за ст. 5814 (саботаж)»94.
Усього впродовж 1939–1941 рр. з колишніх Волинського,
Львівського, Тарнопільського, Станіславського воєводств було
вивезено майже 550000 осіб. Жертвами насильницького переселення став майже кожний десятий житель Західної України95.
Поряд з цим на території західноукраїнських областей планувалося розселити осіб, які були евакуйовані з тієї частини колишньої Польської держави, яка опинилася під контролем Німеччини. На основі радянсько-німецької угоди 28 вересня 1939 р. і
договору про добровільне переселення, підписаного 16 листопада
1939 р. у Москві, українці, білоруси та росіяни, що жили у
Генеральній губернії, могли переселитися до СРСР, а німці, які
жили у східній частині колишньої Польщі – переїхати до Німеччини. В. Кубійович зазначав, що бажаючих виїхати до СРСР
було найбільше на Лемківщині та Холмщині, а з Галичини й
Посяння – «не виїхав ніхто». Загальна кількість тих, хто виїхав до
СРСР, за його даними, становила близько 9000 осіб. Переселенці з
Холмщини були розселені в основному на Волині, а лемки – на
Тарнопільщині у тих селах, звідки виїхали німецькі та польські
колоністи96.
Проте, згідно з даними Наркомату внутрішніх справ СРСР, до
кінця 1939 р. в Україну прибуло 32700 біженців і 15000 безробітних97. Постановою Ради народних комісарів УРСР та ЦК КП/б/У
від 10 лютого 1940 р. «Про розселення евакуйованого населення з
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території Німеччини на території західних областей УРСР» затверджувався план розміщення евакуйованого населення, відповідно
до якого на території Галичини та Волині мали розселити 15000
осіб, з яких у Тарнопільській – 2300 сімей (6900 осіб), Станіславській – 400 сімей (1200 осіб). Облвиконкоми та обкоми КП/б/У
областей, де було заплановано розселення, зобов’язувалися протягом доби визначити райони та села, де буде провадитися розміщення евакуйованих. Евакуйованих мали розселити у будинках,
«звільнених» німецькими колоністами та осадниками. Постановою
передбачалося наділити евакуйованих землею та дрібним
сільськогосподарським реманентом за рахунок земельного фонду
німецьких колоністів, осадників та залишеного ними дрібного
сільськогосподарського реманенту, а також надати одноразову
допомогу паливом та продуктами харчування. На території Галичини пунктами прийому евакуйованого населення визначалися
Любачів, Ольховце та Перемишль98.
Водночас до Генеральної губернії виїжджали українці99, які
втікали з-під влади більшовиків. До червня 1940 р., за даними
В. Кубійовича, до Німеччини виїхало близько 10000 осіб,
переважно представників інтелігенції100. Важливо, що на підставі
радянсько-німецьких угод до Німеччини виїжджали в основному
представники інтелігенції, а до СРСР – здебільшого селяни. Представники обох цих соціальних груп мали надію на покращення
життя. Але представники української інтелігенції мали більше
шансів на успішну соціалізацію. А українські селяни, які прибули
до СРСР, досить швидко почали докладати великих зусиль, щоб
повернутися до Генеральної губернії. Причиною цього ставало
поширення позаекономічного примусу в СРСР.
Уже із кінця жовтня 1939 р. органи НКВС почали відсилати
біженців і безробітних (поляків та українців) на спорудження
підприємств чорної металургії Донбасу. Серед них було 2780
98
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інженерів, техніків, майстрів, а всього до квітня 1940 р. було
відправлено 17000 осіб101.
Порівняно велике переміщення населення на території
Галичини передбачалося згідно з постановою РНК УРСР та ЦК
КП/б/У від 13 лютого 1940 р. «Про відведення земельної ділянки
під окружний наземно-зенітний артилерійський полігон Київського Особливого Військового Округу у Львівській області». На
виконання цього рішення у зв’язку із розширенням колишнього
полігона Війська Польського (для спорудження якого місцеві
землевласники сіл Лелихівка та Щирець свого часу віддали
земельні наділи для проведення стрільб Війську Польському)102, де
до Другої світової війни польські військові проводили стрільби з
артилерії та стрілецької зброї (а до 1918 р. на полігоні навчалися
вояки армії Австро-Угорщини), належало відвести ділянку площею 27635 га (довжиною 27 км) у межах земельних наділів
Яворів–Немирів–Магерув–Крехув–Янів Львівської області. Львівський облвиконком зобов’язувався провести роз’яснювальну
роботу серед населення щодо необхідності відведення ділянки під
полігон, переселити із зони полігона у межах Львівської області на
місця німецьких колоністів і осадників, які виїхали, 2370 дворів,
надавши кожному житлове приміщення і однакову за площею
ділянку землі. Львівський облвиконком та командування КОВО
зобов’язувалося надати переселенцям по 500 руб. на кожен двір на
витрати, пов’язані із переміщенням майна, але, видаючи допомогу,
диференційовано підходити до визначення потреб кожного двору. Всі
витрати, пов’язані із організацією полігона і переселенням дворів,
мали здійснюватися за рахунок коштів КОВО. Переселення дворів із
зони полігона треба було завершити до 30 березня 1940 р. Населені
пункти, жителів яких планувалося переселити, визначалися
спеціалістами у галузі артилерії зі складу командування 209 корпусного артилерійського полку 6-го стрілецького корпусу103.
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Загалом по зоні артилерійського полігона згідно із даними, складеними на основі проведених військовими переписів населення,
мали переселити 14371 особу. Планувалося переселити 6179 осіб у
складі 1014 селянських дворів104.
Переселення жителів Галичини також здійснювалося у зв’язку
з формуванням прикордонної смуги, яка включала в себе мережу
прикордонних застав, контрольно-слідових смуг та опорних пунктів із обладнаними вогневими точками різних типів і шляхами
сполучень.
2 березня 1940 р. Рада народних комісарів СРСР і ЦК ВКП/б/
ухвалили спільну Постанову «Про охорону держкордону в
західних областях УРСР і БРСР». 7 березня 1940 р. нарком внутрішніх справ СРСР Л. Берія надіслав директиву прикордонним військам Західного округу розпочати підготовку до виселення жителів прикордонної смуги. А 3 квітня РНК УРСР і ЦК КП/б/У постановили переселити жителів 800-метрової прикордонної смуги
західних областей УРСР із очищенням її від будівель, які не
використовувалися радянськими прикордонниками. У постанові
від 3 квітня вказувалося на необхідність відселення 22615 жителів
72 населених пунктів, які частково входили до 800-метрової прикордонної смуги, у кількості 4870 дворів. Відселення потрібно
було здійснити уже в травні 1940 р. Крім того, до 20 квітня 1940 р.
треба було переселити всіх жителів 157 населених пунктів, які
повністю розміщувалися у межах 800-метрової прикордонної
смуги, кількістю 80185 осіб у складі 17342 селянських дворів. У
Львівській області мали відселити жителів 16 населених пунктів у
кількості 950 дворів з населенням 4892 особи і знести 40 населених пунктів у кількості 2437 дворів (11922 особи). По Станіславській області повинні були відселити жителів 20 населених
пунктів (1595 дворів, 6446 осіб) та знести 14 населених пунктів
(1399 дворів, 5786 осіб). На території Дрогобицької області мали
відселити жителів 24 населених пунктів (1800 дворів, 8640 осіб) і
знести 57 населених пунктів (5520 дворів, 27565 осіб). У
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Тарнопільській області потрібно було відселити жителів 1 населеного пункту (98 дворів, 495 осіб) і знести 16 населених пунктів
(4529 дворів, 19623 особи). Відселених жителів слід було розселяти у тиловій частині відповідних сіл із виділенням землі для
обробітку, замість тієї, що залишалася у 800-метровій прикордонній смузі105.
Осіб, яких переселяли, належало розселити у межах областей
у вільних будинках колишніх осадників і німців-колоністів. У
зв’язку із нестачею вільних будинків на території Дрогобицької
області мали переселити 2582 двори у вільні будинки колишніх
осадників і німців-колоністів до Рівненської області і 216 дворів –
до Станіславської області. Жителів 800-метрової прикордонної
смуги, які не були пов’язані із сільським господарством, треба
було переселити до містечок і міст тилових районів у вільні будинки. Відселення мало розпочинатися із населених пунктів, які найближче розташовувалися до державного кордону. Відселення з
800-метрової смуги жителів міст Устилуг, Сокаль, Угнув,
Перемишль, Лиско, Кути і Залещики мало здійснюватися під
контролем НКВС УРСР. Усім дворам, які відселялися, надавалося
право переносу житлових будинків та прибудинкових споруд за
винятком тих, які передавалися у розпорядження прикордонних
військ НКВС УРСР106. Однак, незважаючи на це, галичани в
основному віддавали перевагу проживанню на рідній землі,
поверталися до рідних місць, копаючи землянки, замість
зруйнованих будинків107.
Переселення здійснювалося жорсткими методами. За спогадами місцевих селян, деякі села зносили протягом доби, не
турбуючись про власність їх мешканців. Здебільшого селяни
переселялися до родичів або знайомих у межах одного села або до
сусідніх сіл, не бажаючи залишати рідний край.
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У червні 1941 р. радянським керівництвом передбачалося
переселити частину жителів окремих сіл Галичини у зв’язку із
масштабним будівництвом аеродромів та складів боєприпасів на
території Київського Особливого Військового Округу (КОВО). До
будівельних робіт мали максимально залучати місцевих жителів.
Окрім цього, у червні 1941 р. планувалося терміново виділити для
будівництва 7100 працівників з Сумської, Житомирської, Харківської, Полтавської, Вінницької, Чернігівської, Київської,
Кам’янець-Подільської,
Кіровоградської,
Дніпропетровської,
Сталінської та Ворошиловградської областей108. Постановою РНК
УРСР передбачалося до 15 червня 1941 р. виділити земельні
ділянки під будівництво військових аеродромів. На території
Дрогобицької області планувалося побудувати 32 аеродроми,
Львівської – 42, Станіславської – 18, Тарнопільської – 36109.
Рішенням РНК УРСР від 19 червня 1941 р. плани відведення
земельних ділянок під будівництво складів боєприпасів для КОВО
потрібно було передати в РНК УРСР до 5 липня 1941 р. У тому
разі, коли відведення земельних ділянок не пов’язувалося зі
знищенням посівів, переселенням селянських господарств і
суцільною вирубкою лісових масивів, керівництву КОВО дозволялося негайно починати будівництво після прийняття рішень
щодо відведення земельних ділянок виконкомами районних рад.
На території Львівської та Дрогобицької областей, згідно зі
списком перспективних складів боєприпасів по КОВО, планувалося будівництво із можливістю переміщення селянських
господарств поблизу семи населених пунктів у кожній області, на
території Тарнопільської області – поблизу десяти сіл, а також у
м.Тарнопіль, а на території Станіславської області – поблизу
дев’яти сільських населених пунктів110. Проте втіленню у життя
цих заходів перешкодив початок німецько-радянської війни.
Переміщення населення в межах Галичини відбувалося у
зв’язку зі здійсненням так званих «трудових мобілізацій». Так, на
108

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 16. – Спр. 23. – Арк. 114.
Там само. – Арк. 31.
110
Там само. – Арк. 126–127.
109

Розділ 1. Етнополітична історія Галичини...

45

основі рішення ЦК КП/б/У та РНК УРСР «Про забезпечення
робочою силою і підводами спеціального будівництва КОВО» у
листопаді 1940 р. було визначено, що для участі у спецбудівництвах КОВО на території Львівської області мали бути залучені
у порядку трудової повинності з оплатою праці 7000 осіб та 3200
осіб – у Дрогобицькій області111. Поряд з цим, постановою РНК і
ЦК КП/б/У «Про забезпечення у 1941 р. спеціального будівництва
Київського Особливого Військового Округу робочими кадрами і
гужовим транспортом» передбачалося затвердити план оргнабору
робітників у східних областях УРСР у кількості 9000 осіб, а також
виділення щоденно 10000 робітників та 660 їздових зі складу населення західноукраїнських областей для здійснення будівництва
військових об’єктів КОВО112. А постановою РНК УРСР і ЦК
КП/б/У «Про заходи по забезпеченню будівництва танкоремонтних заводів Наромсередмашу СРСР у 1941 р. в Кременчуці і
Тарнополі» Полтавська і Тарнопільська обласні ради та відповідні
обкоми КП/б/У зобов’язувалися забезпечити у межах своїх областей набір робітників для здійснення будівництва у кількості 1100
осіб113.
Певні зміни поселенської структури населення Східної
Галичини відбулися після приєднання до СРСР колишніх територій Румунії в 1940 р. у зв’язку із відповідними змінами державного кордону. Постановою РНК і ЦК КП/б/У УРСР «Про
виключення населених пунктів, розташованих на колишньому кордоні із Румунією, з переліку населених пунктів, що входили до
800-метрової прикордонної смуги», дозволялося жителям населених пунктів, які були виключені із переліку тих, хто входив до
800-метрової прикордонної смуги, повертатися до попереднього
місця проживання. Облвиконкоми і обкоми КП/б/У Станіславської
і Тарнопільської областей зобов’язувалися роз’яснити жителям,
що їм дозволяється повернутися до рідних домівок із віддачею їм
усіх будівель та земельних ділянок. У тих випадках, коли будинки
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були вже розібрані, належало надати допомогу матеріалами для
будівництва нових114.
Арешти, депортації, кампанія з організації колгоспів охопили
все населення Західної України. В таких умовах багато молодих
людей втікали за Буг, до німців, і вступали до лав української поліції. Репресії з боку радянської влади щодо українців певною мірою
вплинули на їх ставлення до поляків – воно, за деякими оцінками,
стало доброзичливішим. В україномовному середовищі навіть
виникло почуття певної солідарності з польським населенням115,
позаяк греко-католицький клір та інтелігенція визнали поляків за
менше зло, порівняно із більшовиками. Однак до повного
примирення між українцями і поляками справа не дійшла,
оскільки пошуки ситуативних союзників у роки війни задля
реалізації власних національних прагнень на спірних територіях
залишалися лише ситуативними з обох сторін.
Забезпечуючи масштабну міграцію, радянський уряд насамперед ставив за мету знищити самобутність західноукраїнського
населення, перемішати регіональні етнічні групи людей задля
полегшення подальшого процесу русифікації. Під час переселення
поряд із проведенням роз’яснювальної роботи з метою розколоти
селянство «за класовими ознаками» широко застосовувався економічний тиск, який спрямовувався передусім проти заможних
верств населення. Проте радянська влада так і не змогла виокремити серед населення Галичини так званий «актив», який би
підтримував радянізацію краю.
На думку М. Литвина, проголосивши конфіскацію землеволодінь поміщиків, монастирів і державних чиновників, радянські органи зробили спробу передати конфісковані землі та худобу місцевим селянам для того, щоб заручитися їхньою підтримкою, але це не дало бажаного ефекту116. М. Головко констатував,
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що на західноукраїнські землі, де селяни звикли до одноосібного
господарювання, було перенесено досвід «суцільної колективізації», опір якій він пояснював стійким психологічним стереотипом,
що від наявності землі, худоби, продуктивності господарства залежав соціальний статус мешканців сіл117. В. Півоварчук зазначав,
що прагнення радянських урядовців залучити селян до розподілу
конфіскованої землі не досягало бажаного ефекту через небажання
долучатися до такого протизаконного з погляду усталених традицій акту. Саме тому в Галичині були поширені випадки, коли
селяни відмовлялися брати у користування землю з конфіскованих
наділів118.
Однією з причин того, що радянській владі не вдалося у той
час схилити на свій бік значну частину галичан, була саме
специфіка поселенської структури регіону. Поселення, розміщені
поблизу річок, сухопутних транспортних шляхів сполучення в
Галичині, існували поруч з важкодоступними гірськими поселеннями. Специфіка розміщення житла в горах передбачала відносно
великі ділянки землі, які використовувалися під пасовиська. Тому
відстань між будинками одного села у краї могла сягати навіть
кількох кілометрів. Це визначало специфіку стосунків у сфері
взаємодопомоги. Жителям гір вкрай важливо було розраховувати
на власні сили, оскільки у скрутній ситуації допомога найчастіше
не могла бути надана відносно швидко. Але й без підтримки
сусідів у скрутні часи вижити було надзвичайно складно. Це
зумовлювало індивідуалізм місцевих жителів, їх відданість рідній
землі та родині, які формувалися в складних умовах ведення
господарства в горах. Поряд з цим у світоглядні орієнтири міцно
вкорінювалися добросусідські відносини та орієнтація на оцінку
власних дій залежно від суджень односельців. У таких умовах
формувалося й уявлення про доцільність сезонних заробітків,
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ефективність яких оцінювалася не стільки тим, що особа може
досягнути у іншому місці, скільки тим, як результати її праці відіб’ються на добробуті її сім’ї у рідному селі. До речі, подібне
ставлення до заробітків зберіглося у багатьох сільських поселеннях Галичини й донині.
Загалом зміни в етносоціальній структурі населення Галичини
протягом 1939–1941 рр. відбувалися в умовах радянізації краю, яка
проходила із широким застосуванням насильства. Протягом цього
періоду зменшилася питома вага польського, німецького та єврейського населення на території Східної Галичини. Частина місцевих
українців також була депортована, а на їх місце почали прибувати
українці зі східноукраїнських областей та росіяни.
Основними інструментами здійснення політики сталінського
режиму зі зміни етносоціальної структури населення стали репресії,
депортації за соціальною або етнічною ознаками, примусове
переселення жителів населених пунктів для спорудження військових
об’єктів КОВО різного призначення (досі такі дії не визнані
депортаціями) та облаштування державного кордону, а також
посилення податкового тиску на заможне селянство та поява нових
соціальних одиниць – військовослужбовців та працівників технічних
служб Червоної Армії, співробітників спецслужб, представників
партійного та радянського апарату, робітничо-технічних кадрів.
Унаслідок переселення та відселення жителів із 800-метрової
прикордонної смуги впродовж короткого проміжку часу було
зруйновано багато сільських населених пунктів, відродити значну
частину з яких не вдалося й у більш пізній період. Відселення супроводжувалося також ущільненням мешканців певних населених пунктів
за рахунок підселення до них родичів зі зруйнованих осель.
Переміщення населення Галичини для будівництва різних
об’єктів на Донбасі мало порівняно менші масштаби, аніж на
території східноукраїнських областей, що зумовлювалося як
відносно невеликим періодом панування радянської влади, так і
менталітетом місцевих жителів. При цьому, значна частина
працівників, задіяних на будівництві військових об’єктів КОВО,
повернулася до рідного краю.
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Водночас, події 1939–1941 рр. зумовили подальше загострення відносин між поляками та українцями. Польські та українські
учасники збройного протистояння нерідко вдавалися до повного
винищення поселень противників119. Така тактика дій робила
протистояння ще більш жорстоким і безкомпромісним. Як українські, так і польські повстанці вважали галицькі землі своїми і
тривалий час не бажали припиняти боротьбу за них. Наявність на
галицьких землях підпільних мереж була вагомим фактором, який
певний час впливав на плани воюючих сторін. Вирішення питання
про належність Східної Галичини поступово перетворилося на
один із елементів протиборства між провідними політичними
гравцями на полях Другої світової війни.
Вторгнення військ Німеччини та її союзників на територію
СРСР 22 червня 1941 р. стало закономірним результатом стосунків
між тоталітарними режимами, які претендували на світове панування. Їх протиборство перемелювало людські долі, якими диктатори не переймалися. Нищення та переміщення населення Галичини в роки протистояння Німеччини та СРСР тривало.
Терором сталінського режиму щодо населення Західної
України у дослідженні «Політичний терор і тероризм в Україні»
було названо знищення великої кількості в’язнів протягом перших
днів війни, яке офіційно пояснювалося «неможливістю їх евакуації»120.
Уже 23 червня 1941 р. згідно з директивою наркома держбезпеки В. Меркулова органам НКДБ треба було скласти списки
осіб, заарештованих органами НКДБ, НКВС, судовими органами
та органами прокуратури, яких було б «доцільно розстріляти»121.
Того ж дня згідно з розпорядженням капітана державної безпеки
Філіппова мало бути депортовано 5000 в’язнів із Львівської
119
Для Галичини була характерною відсутність змішаних польськоукраїнських сіл, оскільки як поляки, так і українці селилися окремо.
120
Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст.: історичні нариси. –
С. 587.
121
Кулаковський П. Розстріляні на початку війни [Електронний ресурс] /
П. Кулаковський. – Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=42927
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області. Однак вдалося евакуювати лише 1822 особи, а ще 3602
в’язні залишили у тюрмах Львова122. А 25 червня 1941 р. Прокурор
УРСР Л. Яченін наказом № 01/04-285 вимагав від обласних прокурорів терміново закінчити справи, які перебували «у виробництві слідчих»123.
Проте вже 4 липня 1941 р. на ім’я наркома внутрішніх справ
Л. Берії надійшла пропозиція у зв’язку із неможливістю повного
вивезення ув’язнених з тюрем прифронтової смуги звільнити
тільки жінок з дітьми та неповнолітніх, а також засуджених за
побутові, службові на інші менш важливі злочини на термін
ув’язнення до трьох років. Евакуації підлягали лише особи, які
могли забезпечити допомогу слідству у розкритті диверсійних,
шпигунських і терористичних організацій та агентури ворога, а
для інших ув’язнених передбачалася вища міра покарання.
12 липня 1941 р. було утверджено указ Верховної Ради СРСР,
відповідно до якого у місцевостях, де оголошувався воєнний стан,
випускали на волю осіб, засуджених на терміни до трьох років за
так звані побутові злочини. А згідно з розпорядженням Л. Бєрії, за
списками, затвердженими місцевими прокурорами, всі особи, що
перебували під слідством або були засуджені за контрреволюційні
злочини за ст. 170 Кримінального кодексу, та особи, які здійснили
розтрати у великих розмірах, мали бути знищені124.
Певною мірою таке рішення мотивувалося швидким наступом
німецьких військ та активізацією оунівського підпілля. Наприклад,
відділи ОУН-Б задля відбиття заарештованих атакували в’язниці у
Львові та Бережанах125. Але це мало допомагало. Тільки у
122
В інтернет викладено списки розстріляних НКВД у тюрмах 1941 року
[електронний ресурс]: режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/2013/07/1/128491/
123
Винниченко І. Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання /
І. Винниченко. – Київ: Рада, 1994. – С. 48.
124
Пагиря О. Масові розстріли в’язнів у тюрмах НКВС УРСР влітку 1941
року / О. Пагиря [електронний ресурс]: режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=42927
125
Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст.: історичні нариси. –
Київ: Наук. думка, 2002. – С. 587.
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Львівській області було розстріляно 4140 в’язнів126. За іншими
даними у в’язницях Львівської області було розстріляно 2464
особи, у двох в’язницях Дрогобицької області – у Самборі та
Стрию – 1101; у в’язницях Станіславської області – 1000. Із Чорткова Тарнопільської області було евакуйовано 954 в’язні, із яких
по дорозі розстріляли 123. У Перемишлянській тюрмі було
страчено 267 в’язнів. Загалом було страчено близько 10000
в’язнів127. Проте, за іншими даними, на початку німецько-радянської війни протягом кінця червня – початку липня 1941 р.
радянською владою було знищено близько 24000 політичних
в’язнів128. В останні дні перед відступом радянських військ в’язнів
страчували без списків, подекуди просто в камерах із застосуванням автоматів і гранат. Частину жінок перед смертю було
зґвалтовано, у багатьох випадках ув’язнені були піддані жорстоким тортурам129.
Підрахунки депортованих, ув’язнених та вбитих протягом
1939–1941 рр. мешканців Західної України виявили, що радянська
влада репресувала у 3–4 рази більше людей, ніж гітлерівці, причому на території, удвічі меншій, аніж зона німецької окупації130.
Ці дані формують уявлення не лише про істинний характер сталінського режиму, а й про мотивацію щодо подальшого запеклого
спротиву жителів західноукраїнських областей процесу
радянізації, який почався після вступу на ці землі Червоної Армії у
1944 р.
126

В Інтернет викладено списки розстріляних НКВД у тюрмах 1941 року
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/2013/07/1/128491/
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Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст.: історичні нариси. –
Київ: Наук. думка, 2002. – С. 589.
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Масові розстріли 1941 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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Пагиря О. Масові розстріли в’язнів у тюрмах НКВС УРСР влітку 1941
року [Електронний ресурс] / О. Пагиря. – Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=42927
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А на початку німецько-радянської війни у частини галичан
були певні надії на відновлення суверенної Української держави.
Спробою втілення їх у життя стало проголошення у Львові 30
червня 1941 р. Акта відновлення української державності. Керівництво ОУН на той час було переконане в тому, що німці не
ризикнуть конфліктувати з українською політичною течією, яка
завчасно оголосила себе союзником Рейху, і вірило, що Німеччина
сприятиме соборності українських земель. ОУН закликала
український народ не складати зброї до тих пір, поки на всіх
українських землях не буде «створена суверенна українська
влада». Українська громадськість, що стояла на позиціях національного відродження, визнала Акт 30 червня. На території Галичини відбувалися святкові маніфестації, на місцях скликалися
урочисті повітові та обласні збори, почали формуватися місцеві
адміністративні органи влади, створювалися загони народної міліції. Проте всі кроки, спрямовані на відродження Української
держави, національне відродження, суперечили окупаційним
планам німців. Уже у вересні 1941 р. відбулися масові арешти
членів ОУН-Б. Проте українське населення Галичини не полишило
боротьби за відновлення незалежної соборної України.
Під час Другої світової війни окуповані Німеччиною землі
України були поділені на зони цивільного і військового управління. Перша в політико-адміністративному відношенні підпорядковувалася імперському міністерству у справах східних областей, друга підлягала головному командуванню сухопутних військ
вермахту. 1 серпня 1941 р. Львівська, Дрогобицька, Станіславська
та Тарнопільська (без північних районів) області утворили
дистрикт «Галичина» з центром у Львові. Дистрикт «Галичина»
було приєднано до Генеральної губернії з центром у Кракові131.
Керівні функції на рівні дистрикту й округи здійснювали вик131

Генеральна губернія – адміністративно-територіальна одиниця, утворена
26 жовтня 1939 р. в окупованій німцями Польщі та поширена згодом на
територію Західної України. Дистрикт «Галичина» очолював губернатор, якого
призначав генерал-губернатор. Дистрикт поділявся на округи й окремі міста зі
статусом округи. На місцевому рівні було відновлено адміністративний поділ
польських часів – волості та громади.
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лючно німці. Представники інших національностей могли лише
виконувати допоміжні функції на нижчих адміністративних рівнях. Німецька окупаційна влада здійснювала політику знищення
євреїв і ромів, примусових переселень і депортацій населення на
роботи до Німеччини. Проводилися масові екзекуції цивільного
населення, розстріли, винищення людей у концтаборах. Експлуатація промисловості, обкладення величезними примусовими
натуральними податками села, вивезення до Німеччини майна
державних установ і приватних осіб призвели до розорення економіки та зубожіння населення. М. Івасюта зазначав, що з офіційних
матеріалів окупантів видно, що до середини червня 1944 р. з
дистрикту «Галичина» було відправлено до Німеччини 325 тис.
радянських громадян132. Вказані цифри майже збігаються з сучасними підрахунками.
Частину окупованої німцями території Галичини, хоча й не
офіційно, контролювали збройні підрозділи УПА. Галичина поряд
із Буковиною, Закарпаттям та Закерзонням входила у зону відповідальності групи УПА-Захід. Група УПА-Захід поділялася на
шість воєнних округів (ВО): 1) ВО «Лисоня» (центральна та
південна Тарнопільщина), 2) ВО «Говерла», 3) ВО «Чорний ліс»,
4) ВО «Маківка», 5) ВО «Буг» (Львівщина), а також ВО «Сян»
(Закерзоння).
Під час бойових дій відбувалося подальше переміщення населення Галичини. Багато в чому його хід та наслідки зумовлювалися жорстким українсько-польським протистоянням133.
Серед архівних матеріалів колишніх «секретних папок» ЦК
КП/б/У, ознайомитися із якими дослідники змогли лише починаючи з 1992 р., розміщено відомості про кількість населення
областей, що входили до складу Східної Галичини напередодні та
відразу після завершення німецько-радянської війни. Так, на
132

Івасюта М. Становище селянства західних областей Української РСР під час
тимчасової німецько-фашистської окупації і його боротьба з загарбниками та їх
наймитами (червень 1941 – жовтень 1944 рр.) / М. Івасюта // З історії
західноукраїнських земель. – Київ: Вид-во Академії наук УРСР, 1960. – С. 168–186.
133
Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні:
політологічний концепт. – Київ: Світогляд, 2004. – С. 126.
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1 липня 1941 р. кількість населення Львівської області становила
1608,5 тис. осіб, на 1 квітня 1944 р. – 54,9 тис., Станіславської
області – відповідно, 1472,4 тис. і 458 тис., Тарнопільської – 1584,3
тис. і 980,1 тис. У Дрогобицькій області на 1 липня 1941 р.
проживало 1300 тис. осіб, а на 1 квітня 1944 р. дані про кількість
населення відсутні. Так само відсутні дані по кількість довоєнного
та повоєнного населення міст Дрогобич, Львів та Станіслав. На 1
липня 1941 р. у Тарнополі проживало 35,6 тис. осіб, а на 1 липня
1944 р. – 10,5 тис.134. У іншому документі наведено дані про зміни
чисельності населення УРСР з 1 січня 1941 р. по 1 квітня 1946 р.:
кількість населення Львівської області 1 січня 1941 р. становила
1435,2 тис. осіб, а на 1 квітня 1946 р. – 1075 тис., Станіславської –
відповідно, 1462,3 тис. і 1086 тис., Тарнопільської – 1575,8 тис. і
1132 тис.135 Таким чином, порівняно із даними В. Кубійовича (на 1
січня 1939 р.) кількість населення Галичини скоротилася з 5824100
осіб до 4473300 на 1 січня 1941 р. і до 3293000 на 1 квітня 1946 р.
Наприкінці Другої світової війни було окреслено певні контури майбутніх польсько-українських міжетнічних та міждержавних відносин, на яких суттєво позначилися включення західних
областей України, які Польща вважала своїми «східними кресами», до складу УРСР та СРСР, депортації з цих земель осадників, інших «буржуазно-націоналістичних і класово ворожих» елементів із-поміж поляків та українців за нелояльне ставлення до
радянської влади, польсько-український міжетнічний конфлікт,
інспірований гітлерівцями та радянськими партизанами і спецслужбами, який став причиною численних жертв з обох боків136.
Вояки Армії Крайової регулярно чинили напади на українські
села та нищили українське населення так само, як і багато бійців
УПА, прагнучи винищення поляків на території Галичини. Свідомо уникаючи вислову «у відповідь» стосовно дій АК чи УПА,
варто наголосити, що конфлікт на українсько-польському пору134

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 3967. – Арк. 4.
Там само. – Спр. 3969. – Арк. 2; ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр.
3970. – Арк. 2.
136
Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у
ХХ столітті. – С. 325.
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біжжі був доволі тривалим і його загострення під час Другої світової війни зі взаємним жорстоким фізичним нищенням було одним
із результатів довгочасного протиборства за землі, які і поляки, і
українці вважали своїми.
До 22 червня 1941 р. поляки в основному вважали, що вони
перебувають у стані війни проти СРСР, хоча формально війна
оголошена не була, але участь Радянського Союзу на початку
Другої світової війни у бойових діях як союзника Німеччини
давала підстави для таких оцінок. Проте після нападу Німеччини
та її союзників на СРСР та встановлення союзницьких відносин
між Радянським Союзом і Великобританією, де знаходився польський уряд В. Сікорського, під тиском британців вже 30 червня
1941 р. було підписано угоду про союз між Польщею та СРСР.
Однак ця угода не передбачала вирішення питання про майбутній
кордон між Польщею та Радянським Союзом. З іншого боку,
значна частина інтернованих поляків після 30 червня 1941 р. була
звільнена і більшість з них відновили свої паспорти137.
Відсутність офіційної декларації польського емігрантського
уряду на підтримку ідеї створення незалежної України стала також
причиною ухилення українських політиків від подальших переговорів з поляками на еміграції. У польських урядових колах були
готові принаймні взяти до уваги ідею створення незалежної
української держави на Наддніпрянщині в обмін на підтримку
українцями антигітлерівської коаліції, але без включення до
складу цієї держави територій Східної Галичини і Волині. Українські політики (особливо націоналістичного спрямування), навпаки,
неодмінно висували вимогу забезпечення «соборності» українських територій, вважаючи цю вимогу основною для досягнення
українсько-польського порозуміння138.
Поляки не визнавали анексії СРСР частини їхньої колишньої
території на початку Другої світової війни. А тому угода уряду
137
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В. Сікорського із Радянським Союзом призвела до розколу у польському суспільстві. Уже влітку 1942 р. близько ста тисяч польських солдат і офіцерів залишили СРСР і через Ірак та Іран були
вивезені до Великобританії, але близько мільйона польських
громадян все ще залишалися на території Радянського Союзу.
Й. Сталін розглядав майбутню Польську державу виключно як
підконтрольну територію. Крім того, вже наприкінці 1942 р. СРСР
офіційно оголосив, що кордон з Польщею, визначений у жовтні
1939 р., відновлюватися не буде. Таке рішення викликало різке
невдоволення поляків. Це невдоволення збільшилося у 1943 р.,
коли Німеччина оголосила про знайдення залишків тисяч польських військових у Катині, які були вбиті працівниками НКВС у
1940 р. А вже 26 квітня 1943 р. уряд В. Сікорського та СРСР розірвали дипломатичні відносини. У поляків, які залишалися в СРСР,
відібрали польські паспорти. Натомість їм видавали так звані
«посвідки на проживання»139.
У таких умовах втілювався у життя розроблений польським
емігрантським урядом план «Буря», який передбачав повстання на
окремих територіях безпосередньо перед приходом радянських
військ. Метою цих дій було передусім формування польських
органів влади. Цей план був реалізований навесні 1944 р. на Волині, а в липні – у Львові140 та деяких інших містах Галичини141.
Однак по мірі того, як ці міста займали радянські війська, вояків
АК роззброювали, а деяких навіть розстріляли або ув’язнили142.
Досить складні відносини між польським керівництвом та
СРСР в умовах, коли ІІ Річпосполита припинила своє існування,
підносили значення позицій українського населення Галичини. На
підставі наявних матеріалів кінця 1942 – 1-го кварталу 1943 рр.
виділялися три основні напрями вирішення українського питання,
139
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як їх бачили найбільш впливові політичні партії та угруповання
польського підпілля. По-перше, пропонувалося ігнорування
української проблеми із проведенням політики вигнання українців
з країни, включаючи примусове переселення. Цієї позиції дотримувалися націоналістичні угруповання: Сторонництво народове,
«Шанець», «Конфедерація народу». Іншою позицією було врегулювання української проблеми в кордонах єдиної Польської
держави із наданням українській меншості рівних із поляками
прав і обов’язків. Її представляли політичні партії: Сторонництво
людове, Сторонництво праці, Польська соціалістична партія
(ППС-ВРН), «Обуз Польські валчонцей» і націоналістична група
«Меч народу». Крім того, прихильники Сторонництва демократичного та Польських соціалістів (ПС) пропонували надання
українському населенню територіальної автономії143.
У Лондоні на спільному засіданні польського Політичного
Комітету міністрів та Комітету у державних справах 25–27 березня
1943 р. були ухвалені тези щодо українського питання. У другій
половині квітня вони були надіслані до Варшави представникові
уряду, а також командувачу АК. У тезах польський уряд запевняв
українське населення Галичини в наданні йому у межах Польської
держави рівноправності із поляками у політичному, культурному,
мовному, господарському та суспільному аспекті. На українців
чекала розбудова територіального самоврядування з місцевим
законодавством. Але вже 30 липня 1943 р. керівні органи польського підпілля опублікували «Звернення до українського народу»,
де містилося звинувачення ОУН та більшості українського населення у співпраці із окупантами щодо знищення польського населення. У зверненні повідомлялося: «Ми розуміємо й цінуємо
прагнення українського народу до утворення незалежної України.
Однак стверджуємо, що не відмовимося від східних земель ІІ
Речіпосполитої, на півдні яких здавна живуть поряд з українцями і
поляки і в розвиток яких польський народ упродовж сторіч зробив
143
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величезний культурний і господарський внесок». Звернення
завершувалося такою загальною декларацією: «Ці землі повинні
нарешті стати територією братньої співпраці двох народів. Ми
гарантуємо на цих землях цілковитий вільний розвиток українського населення на засадах рівності та обов’язків»144.
Таким чином, у ході вирішення українського питання у польському середовищі досить сильними були позиції щодо збереження кордонів ІІ Речіпосполитої, а пропозиції надання українцям
широких демократичних прав часто використовувалися саме для
збереження довоєнного статус-кво у сфері державних кордонів. У той
же час Й. Сталін діяв у руслі тегеранських домовленостей, згідно з
якими Великобританія та США погодилися визнати Польщу сферою
переважних інтересів СРСР. У рамках підготовки ґрунту для
подальшої комунізації Польщі було створено Польський комітет
національного визволення під керівництвом Е. Осубки-Моравського і
цілеспрямовано допущено, щоб польське повстання у Варшаві
(1серпня–2 жовтня 1944 р.) було придушене німцями145. Тільки під час
144
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Невдалий початок реалізації Польським еміграційним урядом плану
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відповідний момент початку збройного виступу. Наприкінці липня 1944 р.
розпочалась евакуація німецьких управлінців із Варшави. Населення міста бойкотувало німецькі накази щодо виходу 100 тисяч людей на роботи з будівництва
укріплень довкола міста. Відсутність репресій за непослух була трактована
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бажаним для поляків чином повстання у Варшаві, представник еміґраційного
уряду в країні Ян Станіслав Янковський віддав головному коменданту АК
генералу Т. Бур-Коморовському формальний наказ почати повстання. 31 липня
1944 р. на нараді головного командування АК у Варшаві було повідомлено, що
радянські танки вже з'явилися на околицях міста, а німці евакуюють свої
установи. Командувач АК генерал Т. Бур-Коморовський дійшов висновку, що
німці під Варшавою вже розбиті наступаючими радянськими військами, і
призначив повстання на 1 серпня. Проте поблизу Варшави 2-га танкова армія І
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захисту Варшави загинуло близько 20000 бійців АК та близько 180000
мирних жителів, яких близько двохсот українців146.
У подальшому під приводом проведення перемовин радянською стороною попри надані гарантії безпеки було заарештовано
Л. Окулицького, який мав представляти АК на переговорах, а
також інших видатних діячів польського уряду. У червні 1945 р.
над ними було влаштовано показовий процес (так званий «процес
16-ти»), в ході якого вони були засуджені. Більшість з них вже
ніколи не вийшли на свободу, а вояків АК оголосили ворогами,
заборонивши висвітлювати їхню роль у визволенні Варшави. Це
викликало надзвичайне обурення багатьох поляків147.
Вихід Червоної Армії влітку 1944 р. до лінії західного кордону
УРСР, який було встановлено в 1939 р., поставив на порядок денний питання територіального розмежування між Польщею та
УРСР. Після погодження питання про розмежування постала проблема українсько-польського населення, яке компактно проживало
Білоруського фронту стикнулася із запеклим опором німецьких танкових дивізій
СС «Вікінг» і «Герман Ґеринґ». Для штурму Варшави потрібно було здійснити
повномасштабну наступальну операцію. Але Й. Сталін не бажав воювати в
інтересах Польського еміграційного уряду у Лондоні, представник якого прем’єр
Миколайчик 3 серпня звернувся до Сталіна із вимогою повернути Польщі Львів
та Вільнюс. У свою чергу, німці, сконцентрувавши свої сили у ключових районах
та підтягнувши підкріплення, почали поступово знищувати повстанців.
146
З повстанцями у Варшаві спочатку вели бої розрізнені німецькі частини,
але вже 9 серпня їх об'єднали в окремий корпус, у складі якого були й сформовані
на Брянщині частини Російської визвольної народної армії (РВНА), що
відзначилися особливо жорстокими діями щодо повсталих. Проте ще на початку
Варшавського повстання поширювалися чутки, що проти повстанців діяли
українські вояки дивізії СС «Галичина», які начебто брали участь у знищенні
цивільного населення. Однак у той час залишки дивізії перебували в Закарпатті.
Антиукраїнські настрої у середовищі повсталих стали однією з причин
переслідування українців, які перебували у Варшаві. Поляки вважали, що частина
українців воювала проти повсталих як снайпери. Затриманих відсилали до
поліцейських і військових в'язниць, їх також використовували під час
різноманітних робіт. Український леґіон самооборони Петра Дяченка (31-й
Охоронний батальйон німецької СД у складі близько 200 бійців) прибув до
Варшави вже після придушення повстання (Шагала Р. Українці і Варшавське
повстання 1944 року. Російські СС на боці нацистів / Р. Шагала [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/digest/2010/10/22/895/
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по обидва боки кордону. Протистояння між поляками та українцями Галичини тривало. Постійні збройні сутички між польськими
та українськими повстанцями супроводжувалися спаленням сіл.
У 1944 р. у знищенні поселень на території Галичини (поза
межами бойових дій проти Німеччини) брали участь вояки АК,
УПА, а також підрозділи НКВС. Винищення людей повстанськими загонами проводилося за етнічною ознакою. Підрозділи
НКВС вдавалися до насильства для боротьби із українськими повстанцями (хоча у деяких випадках каральні акції проти місцевих
жителів проводилися виключно з метою мародерства). Крім того,
спецгрупи НКВС використовувалися й для посилення протистояння між українськими та польськими повстанцями. Працівники НКВС нищили українські села під виглядом вояків АК, а
польські – перевдягнутими у форму УПА. Крім того, спільні
польсько-радянські загони розпочали збройні дії проти УПА,
зокрема, на Холмщині, яка мала відійти до Польської держави.
За даними відповідального організатора організаційноінструкторського відділу ЦК КП/б/У Бабака працівники НКВС
Львівської області систематично займалися мародерством та грабунками. У липні–серпні 1944 р. дільничний інспектор Білобожанського райвідділу НКВС Д. Бондаренко у с. Званич Тарнопільської
області спалив чотири будинки, з яких три належали сім’ям
військовослужбовців. 22 жовтня 1944 р. п’яні майор Полянський
та молодший лейтенант Молдованов у с. Кривенькі Тарнопольської області розстріляли 10 невинних громадян і спалили 45
будинків148. Боївка «СБ» УПА під керівництвом Д. Куп’яка у
вересні 1944 р. брала участь у спаленні села Адами, де нараховувалося 300 будівель і проживало польське населення149.
С. Чучман з січня до листопада 1944 р. діяв в УПА на території
Львівської області і ПНР і брав участь у спаленні польських сіл
Острів та Посадів150. У той же час лише на Холмщині 13–14
березня 1944 р. поляки спалили 14 українських сіл, розстріляли
148
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або замордували близько 1500 українців151. В антиукраїнському
терорі, крім АК, брали участь частини національних збройних сил,
Національної військової організації, міліції обивательської та
служби безпеки. Аналіз тих подій дає змогу стверджувати, що ця
політика підтримувалася мінімум мовчазною згодою як польських
комуністичних сил, так і сталінським режимом. Більше того, як
уже доведено, польська влада заохочувала до цих дій шовіністичні
кола.
На схвалення заслуговує позиція Ю. Сливки, який вказував,
що Кремль фактично інспірував загострення польсько-українських
взаємин і юридично не ніс за це відповідальності152. У цьому
контексті можна відзначити й звернення на початку серпня 1945 р.
головного представника уряду УРСР у справах переселення
М. Підгорного до польської сторони з проханням про надання військової допомоги для прискорення акції. Мотивацією виступало
те, що начебто українське населення охоче б виїхало з Польщі, але
йому не дозволяє це зробити УПА153.
Досить вірогідно, що протистояння українців і поляків інспірувалося для того, щоб обґрунтувати майбутнє переміщення як
українського, так і польського населення. Взаємне знищення
польського та українського населення стало однією із кривавих
сторінок Другої світової війни. Проте видається злочинним використання історичної пам’яті про ці події у сучасний період для
створення нових точок протистояння, яке, як і тоді, може бути
корисним московському керівництву, що діяло і діє за відомим
принципом «поділяй і володарюй».
Між урядом УРСР на чолі із М. Хрущовим і Польським Комітетом Національного визволення (ПКНВ) на чолі із його головою
151
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Е. Осубкою-Моравським 9 вересня 1944 р. було підписано угоду
про добровільне переселення українців Польщі до УРСР та поляків і євреїв з території Західної України до Польщі. Однак кількість переселенців з обох сторін на той час ще навіть не була
встановлена154.
Поява названого документа була викликана специфічним
розумінням владою етнонаціональних проблем, які постали у
контексті повоєнних змін, а його реалізація мала серйозні етнополітичні наслідки. Зміна кордонів УРСР – їх переміщення на
захід з одночасним відступленням від частини українських етнічних територій на користь Польщі – призвела до появи в обох державах сотень тисяч українців і поляків, які відразу стали відповідними етнонаціональними меншинами. Особливо болісною була
ця метаморфоза для поляків, які на теренах Західної України були
до того частиною панівної нації155.
За сучасними даними, до кінця 1944 р. з Польщі до УРСР
виїхало 10449 сімей, або 39864 особи. Однак на початку 1945 р.
цей процес дещо уповільнився, а до середини 1945 р., коли українські сім’ї на практиці відчули на собі «переваги соціалістичного
ладу», виїзд практично припинився. Тому подальший процес
переселення українців із Польщі проводився адміністративними
методами. У всіх районах, де воно здійснювалося, було взято на
облік 125949 українських сімей у складі 497862 осіб, а переїхало
122622 сім’ї, або 492880 осіб, тобто 97%, хоча лише 4,8% переселенців вважали свій переїзд добровільним. Уряд СРСР особливо
поспішав з обміном громадян, тому що зростаюча національна
ворожнеча і безплідна боротьба, яку вели між собою українці і
поляки, створювали певні труднощі для Червоної Армії з
вирішення військово-політичних завдань156.
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Польський історик Р. Дрозд справедливо зазначав, що за переселення висловлювалися польські комуністи, які хотіли бачити
нову Польщу як мононаціональну державу. При цьому польська
сторона не мотивувала обмін необхідністю ліквідації діючих у
Польщі частин УПА, що так підкреслюватиметься під час акції
«Вісла»157. Основною причиною переселення було бажання обох
сторін вилучити ті етнічні спільноти, які не «вписувалися» у
бажану етнічну структуру населення СРСР та Польщі, шляхом їх
переселення на етнічну батьківщину. Проте справжні наміри
ретельно приховувалися пропагандою, генеральними топіками
якої стали висловлювання на кшталт «прояву гуманізму». Переселяючи поляків, радянський уряд прагнув запобігти створенню
серйозної опозиції в особі польської етнічної спільноти і набував
можливостей для переселення у західні області УРСР росіян та
представників інших національностей з метою реалізації політики
русифікації. Переселення українців із Польщі ліквідувало
небезпеку появи за межами СРСР осередку активної еміграції.
Виселення українців означало для прорадянського польського
керівництва можливість порозумітися із неприхильно налаштованими широкими колами польських громадян158. До цього можна
додати, що керівництво СРСР та ПНР не бажало загострювати стосунки у соціалістичному таборі, демонструючи безкомпромісну
боротьбу за певні території між українцями та поляками. Це могло
негативно вплинути на імідж цих країн на міжнародній арені, а
також ускладнити перемовини за переділ світу після завершення
Другої світової війни.
Більшість польського населення, що підлягала переселенню,
негативно ставилася до цієї акції. Домінуючою серед польського
населення була орієнтація на допомогу Заходу. Так, після віднов157
Дрозд Р. Акція «Вісла» – метод вирішення української проблеми у
Польщі / Р. Дрозд // Депортації українців та поляків: кінець 1939 – початок 50-х
років (до 50-річчя операції «Вісла») / упорядник Ю. Сливка. – Львів: Інститут
українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 1998. – С. 19.
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лення радянської влади у Львові професор Львівського медичного
інституту Мартиняк зазначав, що «ще не відомо, де пройде радянсько-польський кордон», оскільки він чув, що «англійці та американці домагалися, щоб кордон пройшов на 60 км східніше від
Львова, який, таким чином, залишиться за Польщею». Львів’янка
Яна Кукурська заявила: «Добре, що нам допомогла Англія укласти
угоду з УРСР про переселення поляків до Польщі. Коли ми переїдемо в Польщу, то за допомогою Англії сформуємо свій уряд, а
Червону Армію змусимо піти з Західної України, а згодом повернемося у свій Львів». Реваншистські настрої існували й у середовищі поляків, які проживали у Калуші і не бажали їхати до
Польщі до тих пір, поки не помстяться українцям159.
Український історик В. Сергійчук вказував, що причинами
зволікань евакуації польського населення були: відстоювання претензій на землі Західної України; сподівання на виникнення війни
між Англією, США та СРСР та загальне невдоволення значної
частини поляків діяльністю ПКНВ160. Польські підпільні частини
всіляко намагалися перешкоджати переміщенню поляків, маючи
надію на повернення Польщі «східних кресів»161.
Після врегулювання питання про кордони і звільнення Польщі
від німців темпи переселення поляків значно зросли. У 1945 р. між
СРСР та Польщею був укладений договір, який визначав польсько-українським кордоном лінію Керзона, з деякими відхиленнями на користь Польщі. До неї переходили Лемківщина, Любачівщина, Холмщина і Підляшшя. На польському боці залишалася
територія загальною площею 19,5 тис. км2, на якій з давніх часів
проживали українці, які, відповідно до даних, наведених В. Сергійчуком, прагнули не переселення, а приєднання до України,
159
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залишаючись на споконвічній батьківській землі. Крім того, звістка про кордон і переселення боляче сприймалася в Західній
Україні, українська інтелігенція якої очікувала на об’єднання усіх
етнічних українських земель162.
Уряд УРСР гарантував переселенцям з Польщі розміщення
відповідно до їхнього бажання, але не йшлося про те, що наділення землею для ведення одноосібного господарства буде стосуватися лише тих переселенців, які віддадуть перевагу проживанню
на території західноукраїнських областей. Відповідно, для переселенців, які обрали місцем проживання східні області УРСР,
передбачалася фактично лише праця у колгоспах або на промислових підприємствах163. Існувала також заборона оселятися у 50кілометровій зоні поблизу кордону. Процес переселення був порівняно тривалим і болісним не лише через те, що переселенці
залишали рідні оселі, а й у зв’язку із суттєвими відмінностями між
обіцяним і реаліями, з якими довелося зітнутися в СРСР.
Радянські спецслужби, часто діючи під прикриттям УПА,
прагнули прискорити переїзд, у тому числі, й терористичними
методами, намагаючись перекласти вину за терор на вояків УПА.
Для прискорення виїзду польського населення радянські керівники
практикували заселення в хати поляків, які ще не виїхали, українських переселенців з Польщі. Вже влітку 1945 р. полякам не
дозволяли збирати вирощений врожай164.
З метою прискорення виїзду поляків та ліквідації польського
підпілля у західноукраїнських областях радянським керівництвом
ініціювалося проведення репресій. У січні 1945 р. у Львові були
вчинені арешти. У доповідній записці секретаря Львівського
обкому КП/б/У І. Грушецького на ім’я М. Хрущова від 13 січня
162
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1945 р. зазначалося, що внаслідок проведеної операції органами
НКДБ станом на 13 січня 1945 р. було заарештовано 772 поляки. А
вже на 17 лютого 1945 р. за політичними мотивами на Львівщині
було заарештовано 2057 поляків, з яких 230 осіб – за належність до
АК. Репресії проти поляків виступали досить вагомим стимулом їх
переїзду до Польщі. 6 січня 1945 р. підпільна газета АК «Слово
польське» констатувала поширення пропозицій про звільнення
заарештованим полякам за умови, якщо вони погодяться на
виїзд165.
За період з жовтня 1944 р. по серпень 1945 р. з УРСР до Польщі було переселено 283499 сімей у складі 810415 осіб166. Основний
загал переселенців становили поляки (94,5%), крім того, у складі
переселенців було 4% євреїв, 1,2% – українців та 0,3% росіян167.
Порівняння кількості населення, яке було переміщене внаслідок
домовленостей між СРСР та Польщею, свідчить, що кількість
поляків, які були переселені до Польщі, майже вдвічі перевищувала кількість українців, які переїхали до УРСР.
Поляки, які залишилися жити в УРСР, досить часто звинувачували у втраті «східних кресів» Англію. Так, наприклад,
касир Львівської обласної друкарні Ф. Шлезак наголошував:
«Якби не Англія, ми, поляки, жили б також у своїй державі, як і
перед війною. Я дуже хотів би, щоб Англія отримала такий самий
урок, як і Гітлер. І це може відбутися, якщо вона й надалі буде вести політику підбурення однієї держави проти іншої, як вона робить
це до останнього дня. В силу цієї політики Англії доведеться
випробувати на собі долю Польщі, Німеччини, Чехословаччини та
інших країн. Комуністи підберуться і зроблять в Англії радянську
владу»168.
165
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Реакція українського населення на репресії проти поляків
виявилася неоднозначною. Пам’ятаючи про утиски з боку поляків
у минулому, частина українців позитивно оцінювала ці заходи.
Так, артист театру ім. М. Заньковецької Сорока сказав таке: «Це
перший розумний крок з боку більшовиків після повторного
визволення Львова. Якщо б із самого початку визволення Львова
більшовики не займалися бандерівцями, а взялися за арешти поляків, то сьогодні не було б жодного бандерівця, всі би перейшли на
бік радянської влади»169.
Підтримка багатьма українцями виселення польського населення з території Галичини, яка увійшла до складу УРСР, полегшувала представникам радянської влади організацію цього процесу. Завдяки цьому відбулося й масове перейменування населених пунктів, які містили у своїх назвах полонізми. Найбільш
відомим було перейменування Тарнополя на Тернопіль у 1944 р., а
також Жидачува – на Жидачів, Жолківа – на Жовкву, Трембовлі –
Теребовлю. Крім того, перейменовували й ряд сіл: всі Янівки – на
Іванівки, Барбарівки – на Варварівки, Горуцко – на Гірське,
Гутисько – на Гутище, Двориська – на Дворище, Демня – на Димище, Зузанівки – на Сусанівки, Літовисько – на Літовище, Марцинівки – на Мартинівки, Мостисько – на Мостище, Юзефівки – на
Йосипівки тощо. Остробіж перейменовули на Островок, Підляски
– на Підлісний, Свентослав – на Святослав. У перші повоєнні роки
на території Дрогобицької області було перейменовано Лібухове
на Максимівку (1945), Нанчілку Велику на Великосілля (1945),
Нанчілку Малу на Соснівку (1946), Ляцко на Солянуватку (1946),
Ляшки Муровані на Муроване (1947), Фельштин на Скелівку
(1948), Ясеницю на Ясенице-Замкову (1958). Пізніше частково
змінили назви таких сіл, як Болозів (стара назва Болозва Горішня),
Дешичі (Гдешичі), Сушиця (Сушиця Рикова), Чижки (Чишки)170.
Використання засобів топонімічної пропаганди також мало
169
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світової війни : монографія. – С. 379.
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сприяти деполонізації. Але деполонізація Галичини була лише
одним із засобів посилення радянської влади на частині приєднаних до СРСР територій171.
Успішні бойові дії Червоної Армії у Європі зі звільнення
окупованих німцями країн з часом стали основою для формування
у переважній більшості східноєвропейських країн прорадянських
урядів та створення у кінцевому рахунку так званого «соціалістичного табору». Розширення сфери впливу СРСР супроводжувалося переглядом довоєнних кордонів на користь радянської країни. У той же час багато спірних питань у сфері визначення державного кордону між СРСР та ПНР не були вирішені протягом
тривалого часу, що породжувало обміни територіями, які тривали
й у 1950-х роках. Тривалість вирішення подібних питань свідчила
про протидію польської сторони втраті «східних кресів», яка досить болісно сприймалася польським суспільством.
Деполонізація Галичини супроводжувалася поступовим посиленням русифікації, яка здійснювалася у рамках уніфікації суспільнополітичного життя на території СРСР. Програма дій радянського
керівництва на території західних областей України певний час
визначалася постановою ЦК ВКП(б) від 27 вересня 1944 р. «Про хиби
в політичній роботі серед населення західних областей України», в якій
висувалося завдання підвищити політичну активність трудящих у
боротьбі за зміцнення радянської влади та ліквідацію УПА. Така
діяльність мала неминуче спиратися на інтернаціоналістичну
пропаганду та критику націоналістичних поглядів українців.
Уже до кінця 1944 р. армія, правоохоронні органи і внутрішні війська провели 6500 операцій, в ході яких (за радянськими даними) було
знищено 57405 і взято у полон 50387 учасників націоналістичного
підпілля і вояків УПА. Значна частина з них, безумовно, припала на
171
У 1949 р. коли в СРСР бурхливо святкували 70-річчя із дня народження
Й. Сталіна, прагнучи вислужитися перед «вождем народів», М. Хрущов пропонував на його честь певні зміни назв населених пунктів, у тому числі й на території Галичини. Так, М. Хрущов просив згоди Й. Сталіна на перейменування
Станіслава (тепер – Івано-Франківськ) на Сталінокарпатськ (іншим містом, яке
пропонувалося перейменувати на Сталінодніпровськ, був Херсон) (ЦДАГО
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некомбатантів, причетність яких до протистояння не була
встановлена172. Загибель некомбатантів також зумовлювалася й
жорстокою позицією СБ ОУН щодо тих, кого вважали зрадниками. У
слідчій та каральній діяльності СБ широко застосовувалися тортури
дибою, вогнем, відрубуванням кінцівок, спаленням живцем, повільним
придушуванням («цуркою»). Прагнення частини місцевих жителів
уникнути участі у протистоянні досить часто не мало успіху, оскільки
його характер набув надзвичайної жорстокості із масштабним
розмежуванням некомбатантів на «своїх» та «чужих» («зрадників).
Засобом протидії українським повстанцям стало масове примусове переселення. Воно проводилося під різними приводами.
Один з них декларувався як виселення родин учасників ОУН,
УПА, УНРА у віддалені регіони СРСР. Цей процес було започатковано радянською владою одночасно зі встановленням свого
суверенітету на відповідних територіях. У січні 1944 р. Л. Берія
видав розпорядження, згідно з яким усіх «виявлених підсобників»
окупантів на території України необхідно було заарештовувати та
«направляти до Чорногорського спецтабору (ст. Чорногорські
копальні Красноярського краю) для їх подальшого утримання». У
березні того самого року постановою Державного комітету оборони СРСР «Про спеціальні заходи у західних областях України»
органи наркомату внутрішніх справ зобов’язувалися «виселяти
родини активних учасників ОУН, УПА і УНРА у віддалені місцевості СРСР», а 5 квітня 1944 р. було затверджено «Інструкцію про
порядок заслання членів родин оунівців та активних повстанців у
віддалені райони Союзу РСР». У ній зазначалося, що «висилці
підлягають усі повнолітні члени сімей оунівців і активних повстанців, як заарештованих, так і вбитих при зіткненнях, а їх майно
підлягає конфіскації… неповнолітні члени сімей направляються
разом зі своїми рідними…, висилку проводити у віддалені райони
Краснодарського краю, Омської, Новосибірської і Іркутської
областей. На підставі цих постанов уже на початок 1945 р. із захід172
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них областей України було вивезено 30000 осіб, а лише у червні
1945 р. – ще 9615 сімей (24888 осіб)173.
У червні 1944 р. владними інституціями розроблявся план
суцільної депортації українців західних областей України. В офіційних
документах визначальними детермінантами здійснюваних заходів
називалися: вороже ставлення до радянської влади, український
націоналізм, підтримка ОУН та УПА, релігійні переконання (УГКЦ).
Уже у листопаді 1944 р. указом Президії Верховної Ради
СРСР всі спецпоселенці позбавлялися права повернутися до попередніх місць проживання пожиттєво. За втечу з місць спецпоселення передбачалося покарання у вигляді 20 років позбавлення
волі. При цьому, саме в жахливих умовах спецпоселень «з’являлися нові пагони етнічної та національної ненависті, спрямованої
перш за все проти росіян як головної опори режиму»174.
Наприкінці Другої світової війни радянським керівництвом було
розгорнуто масштабні військові операції, спрямовані на ліквідацію
УПА. У них брали участь як армійські підрозділи, так і бійці
внутрішніх військ за підтримки важкого озброєння та авіації.
Наприкінці 1944 р. у регіоні було дислоковано 26304 військовослужбовців внутрішніх військ, у тому числі дві стрілецькі дивізії, 4
полки і 13 бригад. Окрім того, з Північного Кавказу було перекинуто 2
стрілецькі бригади чисельністю 5236 осіб, танковий батальйон та 5
бронепоїздів. Між лютим 1944 р. і січнем 1946 р. проти УПА було
проведено 39777 каральних операцій, внаслідок чого убито 103,3 тис.,
заарештовано – 135,1 тис. осіб, затримано дезертирів та тих, хто
ухилявся від військової повинності і примусових робіт, – 97 тис. осіб
(частина так званих «ухильників» також підлягала депортації)175. За
деякими даними у регіоні було зосереджено понад 200000 солдат
НКВС176. У ході військових операцій було знищено багатьох вояків
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УПА, яка була змушена перейти до тактики дій малими групами з
опорою на глибоко законспіровану мережу.
Як засіб протидії українським повстанцям протягом 1945 р.
було вжито заходів щодо обліку сільських мешканців Західної
України віком від 15 років. Згідно із постановою Політбюро ЦК
КП/б/У «Про посилення боротьби з українсько-німецькими націоналістами у західних областях України» від 10 січня 1945 р.
головною метою цього було встановлення точного місцезнаходження всіх осіб вказаного віку. У разі, коли цього зробити не вдавалося, то таких осіб автоматично зараховували до повстанців, а
їхні родини заарештовували чи висилали до Сибіру. Було також
запроваджено практику призначення «десятихатських» – представників від десяти хат, які мали стежити за односельцями177.
Постановою ЦК КП/б/У від 13 січня 1945 р. «Про проведення
реєстрації населення у західних областях України» обкоми і райкоми західноукраїнських областей зобов’язувалися організувати
роз’яснення населенню заходів, пов’язаних із реєстрацією, а також
надавати допомогу органам НКВС для успішного її проведення.
Передбачалося проведення реєстрації всіх членів сім’ї, незалежно
від місця перебування на день реєстрації. Реєстрація мала проводитися шляхом особистого опитування кожного члена сім’ї у
присутності голови сім’ї. Голова сім’ї зобов’язувався мати при
собі документи, які підтверджували правильність відомостей, які
наводили про себе всі члени сім’ї. На членів сім’ї, які перебували
за межами району, голова сім’ї зобов’язувався подати відомості
поряд із документами, які підтверджували місце їх перебування. У
разі відсутності членів сім’ї її голова зобов’язувався представити
їх для реєстрації, оскільки у іншому разі сім’я розглядалася як
сім’я бандитів і мала притягатися до відповідальності із можливістю примусового виселення. Осіб, які добровільно з’являлися
до реєстраційних пунктів міліції, належало спрямовувати до райвійськкоматів для призову до армії, якщо вони ухилялися від мобілізації, а інших потрібно було відсилати до місць постійного
177
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проживання. Всіх осіб, які ухилялися від реєстрації, належало прирівнювати до бандитів і притягати до відповідальності178.
19 січня 1945 р. Політбюро ЦК КП/б/У затвердило проект наказу НКВС УРСР «Про проведення реєстрації населення в західних областях України»179. А 24 березня 1945 р. Політбюро ЦК
КП/б/У ухвалило рішення «Про проведення обліку робітників і
службовців на підприємствах промисловості, транспорту і в
радянських установах західних областей УРСР», спрямоване на те,
щоб «вжити рішучих заходів по викорчовуванню ворожих елементів і закрити їм доступ на підприємства і до установ»180.
Результатом цих заходів став арешт майже 14000 осіб181.
Взяття на облік і виселення у віддалені регіони СРСР місцевого
населення Галичини здійснювалося на основі політико-ідеологічних
рішень центральних органів влади. Однак постійними клопотаннями і
зверненнями, планами, відкоригованими у бік збільшення, партійне
керівництво областей і районів з метою посилення своєї влади
намагалося впливати на рішення вищих органів влади щодо
подальшого більш масштабного використання депортаційної політики
задля ліквідації українського повстанського руху.
Проте тотальна радянізація західноукраїнських областей,
насадження чужих місцевому менталітету переконань, норм поведінки, управлінських принципів, широке застосування репресій
викликали у багатьох людей несприйняття новацій. Ескалацію
напруження провокувала також поведінка частини приїжджих
номенклатурних працівників, співробітників органів внутрішніх
справ і держбезпеки, військових комісаріатів та працівників інших
установ, які порушували закон або ж своїми вчинками дискредитували репрезентовану ними владу. Екстраполюючи такі
випадки на весь партійно-радянський апарат, пропаганда ОУН та
УПА творила образ ворога, проти якого варто було боротися всіма
доступними засобами182.
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Соціальною базою українських повстанців були пересічні
селяни, переконання яких сформувалися в умовах пануючої у краї
поселенської структури, значну частину якої становили хутори із
населенням до 50 осіб, що часто розташовувалися у важкодоступних місцях. Такий характер розміщення поселень, характерний для
гірської місцевості, формував у жителів схильність до індивідуалізму. Цінності колективізму, культивовані радянською пропагандою, сприймалися, як правило, негативно і формували переконання у необхідності продовження боротьби за право бути господарем у власній оселі.
Привабливість сільського способу життя для українців Галичини формувалася впродовж багатьох років, коли внаслідок свого
панівного становища поляки обіймали керівні посади у містах та
поряд із німцями та євреями контролювали порівняно слабку
промисловість краю, розбудова якої вимагала значних капіталовкладень (в тому числі й для розбудови транспортної інфраструктури). Міста були чужими для багатьох місцевих українців і
розглядалися насамперед як засіб сезонних заробітків. «Етнічний
характер» урбанізаційних процесів за польського панування у
Галичині, коли успішна соціалізація у містах була більш доступною полякам, німцям та євреям, став однією із причин укорінення
в українському середовищі сільського способу життя.
Загострення суспільно-політичної ситуації в районах, де
спільно проживали українці та поляки, зумовлювалося тривалим
протистоянням та тертям, зумовленими прагненням панування у
регіоні. Друга світова війна стала каталізатором, який різко загострив українсько-польські стосунки в ситуації, коли поляки
тимчасово втратили державу і так само, як і українці, боролися за
її відновлення. За цих обставин збройна боротьба великою мірою
зумовлювалася прагненням поширити свій вплив на якомога
більшій території. Взаємне винищення українських та польських
поселень, яке частково було спровоковане діями радянських
спецслужб, змушувало українців та поляків до переселення. Проте
певний час поляки Галичини намагалися уникати зміни місця
проживання, маючи надію на те, що ці землі будуть включені до
складу Польської держави. Угода між СРСР та ПКНВ щодо
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взаємного обміну населенням, попри задекларовану «добровільність», утілювалася у життя із масовим застосуванням насильства
задля прискорення переселення.
Протистояння із поляками в умовах, коли українські та
польські села розташовувалися на порівняно невеликій території,
зумовлювалося прагненням заволодіти ресурсами, необхідними
для економічної діяльності, і не могло бути подолане виключно
примусовими засобами. Тривале спільне проживання на галицьких
землях українського і польського населення формувало і способи
міжетнічної взаємодії у економічній сфері, які випливали із приватновласницьких відносин. Співробітництво та конкуренція
українців та поляків у сфері виробництва та обміну матеріальних
ресурсів не могли бути перекреслені одноразовим вольовим рішенням, спрямованим на «розведення» українського та польського
населення по обидва боки державного кордону. Спільне протистояння тиску московського керівництва поступово ставало точкою, де інтереси обох етнічних спільнот збігалися. Фізичне
знищення найбільш активних учасників повстанської боротьби з
обох боків у ході бойових дій під час Другої світової війни також
сприяло зменшенню «градусу» протистояння.
Зміни етносоціальної структури населення Галичини в роки
Другої світової війни визначалися домовленостями провідних
гравців на світовій арені, які опинилися у таборі переможців і
брали участь у повоєнному переділі світу. Ціною величезної крові
основні території колишньої Російської імперії були не лише
збережені, а й значно розширені. Україна і надалі залишалася
невід’ємним складником Радянського Союзу. Її повоєнні кордони
помітно посунулися на Захід, ліквідувавши багатовіковий поділ
українських земель між різними державами. Однак чимала частина
колишніх історичних українських територій (Надсяння,
Лемківщина, Холмщина, Підляшшя) залишилися у Польщі183.
З метою повного відновлення радянської влади в Україні
тоталітарний режим, спираючись на панівну Комуністичну партію,
183
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вдався до активної уніфікації суспільно-політичного життя. Правляча верхівка прагнула до знищення будь-якої опозиції, тяжіючи
до нагнітання напруженості у суспільстві та відновлення масових
репресій. Однак відновити діяльність репресивного апарату у
масштабах 1937–1938 рр. щодо людей, загартованих у вогні боїв
протягом повоєнного періоду, не вдалося. І однією з причин цього
можна вважати продовження бойових дій вояками УПА, які поряд
із бажанням відновити українську державність прагнули захистити
засновані на пануванні приватної власності соціально-економічні
відносини. Не виробивши із польською спільнотою узгодженої
позиції щодо галицьких земель, українські повстанці опинилися
сам на сам із потужною репресивною машиною СРСР. У
західноукраїнському краї в повоєнні роки «польсько-українську
боротьбу заступила боротьба московсько-українська»184.
Задля зміцнення радянської влади до Західної України присилали працівників різних рівнів, військовослужбовців, співробітників
правоохоронних органів та спецслужб. На західноукраїнських землях
проводилися масштабні економічні перетворення, які передбачали
здійснення колективізації, розбудову промислових підприємств та
транспортних сполучень, у тому числі й відповідно до потреб
військово-промислового комплексу, а також розширення мережі
закладів культурно-побутового обслуговування населення.
Радянізація Галичини передбачала формування мережі управлінських структур, однак суттєвою проблемою залишалися нестача кадрів управлінців, працівників правоохоронних органів та
спецслужб. Працівники ЦК КП/б/У відзначали у 1945 р., що УРСР
потребувала близько 50 тис. управлінців різного рівня. Для роботи
у обкомах партії потрібно було скерувати 2739 осіб, до райкомів –
5480 осіб. Крім того, потрібно було забезпечити призначення
керівників 23401 первинної парторганізації. Гострий дефіцит
кадрового складу також фіксувався у системі МВС, МДБ, судових
органах та органах прокуратури тощо185. У зв’язку з цим особлива
184
Бурковський І. Національні процеси в СРСР післясталінської епохи /
І. Бурковський // Розбудова держави. – 1997 – № 5. – С. 9.
185
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увага приділялася саме кадровим питанням. Так, тільки протягом
січня 1946 р. з 52 ухвал Політбюро ЦК КП(б)У 42 пов’язувалися із
кадровими призначеннями186.
Ситуація у сфері кадрового забезпечення на території Галичини повоєнного періоду ускладнювалася також тим, що місцеве
населення вкрай неохоче вступало до лав правлячої партії, а
членство у КП/б/У найчастіше було обов’язковою умовою призначення на керівні посади.
Певний час радянському керівництву не вдавалося зацікавити
місцевих жителів перспективою роботи у партійних та радянських
органах. У доповідній записці про роботу партійних організацій
Львівської, Станіславської, Дрогобицької, Тернопільської, Рівненської, Волинської і Чернівецької областей щодо виконання
ними постанови ЦК КП/б/У і Ради Міністрів УРСР від 20 червня
1947 р. з ліквідації бандитизму і про хід колективізації сільського
господарства заступника начальника управління з перевірки
парторганів ЦК КП/б/У А. Стоянцева зазначалося, що, виконуючи
постанову ЦК КП/б/У і Ради Міністрів УРСР, до західних областей
України на партійну роботу було прислано 590 осіб, з них
секретарями райкомів КП/б/У – 25, завідувачами відділів пропаганди і агітації – 15, пропагандистів – 38, на комсомольську
роботу – 716, на господарську – 85, до органів МДБ і МВС – 153,
до органів суду і прокуратури – 70 осіб. Обкоми КП/б/У з обласних центрів послали 1511 осіб на роботу до районів, з них на
партійну роботу – 508, радянську та господарську – 289, до органів
МВС і МДБ, суду та прокуратури – 66. Безпосередньо до сіл було
скеровано 1122 комуністи, у тому числі головами сільських рад –
162, головами колгоспів – 38, завідувачами клубів та хат-читалень
– 136. А на 1 жовтня 1947 р. на посадах, що входили до номенклатури обкомів КП/б/У, працювало лише 1536 осіб, або 12,1% від
загальної кількості працівників. Тому чиновник констатував, що
приріст керівних працівників на місцях за 1947 р. був досить
незначним187.
186
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Протягом перших повоєнних років близько 80% управлінських посад Галичини обіймали вихідці із інших регіонів, які
віддавали перевагу проживанню у містах (передусім у обласних
центрах) і часто відмовлялися переїжджати до сільської місцевості188. На 1 січня 1947 р. серед номенклатури обкомів,
міськкомів і райкомів Західної України питома вага працівників
місцевого походження становила лише 49%189. Найменше їх було у
Львові, де поступово питома вага приїжджих збільшувалася. Так, у
1946 р. з 2759 номенклатурних працівників вихідці із області становили лише 11,4% (313 осіб). У цей час серед керівників промислових підприємств галичани становили тільки 23%190. При
цьому, на 1946 р. у Львівській області мали працювати 40
партшкіл із навчанням більше тисячі осіб, проте вкрай нерегулярно працювали 9 таких закладів, у яких частину дисциплін не
було кому викладати191. Проблемою для багатьох партійних
працівників того часу було й володіння українською мовою192. При
цьому, деякі з них принципово не розмовляли нею193.
Навіть у 1952 р. з 9988 комуністів Дрогобицької області
місцевими були лише 19,3%, на Тернопільщині – з 1151 члена
ВКП(б) місцевих було 51,2%. Загалом на території західноукраїнських областей у цей час з 89848 комуністів місцевими була
лише 15421 особа (17,2%)194. Водночас у Дрогобицькій області
місцевими були лише 2,3% працівників обкому, 2,4% від кількості
працівників міських та районних комітетів, 1,4% від кількості секретарів первинних організацій КП/б/У. Але чи найважливіше, що
місцеві жителі зовсім не були представлені в органах МВС і МДБ,
судах і прокуратурі195. У переважній більшості випадків у другій
188
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половині 1940-х років радянським урядовцям простіше було спрямовувати до Галичини працівників зі східноукраїнських областей,
аніж висувати на керівні посади місцевих уродженців через негативне сприйняття радянської влади більшістю мешканців регіону.
Так, тільки у 1950 р. до західних областей УРСР було прислано
1964 комуністи для забезпечення колективізації сільського господарства196. Але навіть у 1952 р. на території Галичини у 72,2%
колгоспів не було партійних організацій197.
Партійні та радянські працівники, які були вихідцями зі
східно- та центральноукраїнських областей, як правило, обмежували спілкування у позаробочий час у своєму колі. Значна
частина з них принципово відмовлялася розмовляти українською
мовою, називаючи її «дурною»198. Чи не найбільше це стосувалося
військових та керівних працівників правоохоронних органів.
Навіть у містах вони вимагали поселити їх якомога ближче один
до одного, що сприяло поступовому утворенню відповідних дружніх кіл. Формувалося стійке взаємне відчуження між населенням і
партійною номенклатурою. ЦК Компартії України змушений був
визнати поширення адміністрування, грубощів, упередженого
ставлення до місцевих кадрів та штучного відокремлення «східняків» та «західників»199.
Штучне протиставлення «східняків» «західникам» і навпаки –
місцевих уродженців приїжджим – було характерною прикметою
повоєнного життя на Західній Україні. Серйозною проблемою в
регіоні було також незнання, а іноді й нехтування норм, традицій
побутової поведінки галичан200. У сільській місцевості Галичини
тривалий час не вдавалося організувати партійні організації незважаючи на всі спроби комуністів. Значна частина галичан розглядала представників радянської влади переважно як чужинців.
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Навіть весною 1953 р. Л. Берія відзначав, що у західноукраїнських
областях вихідцями з місцевого населення були лише 62 із 742
секретарів обласних, міських і районних комітетів КП(б)У, а також
22 із 599 відповідальних працівників обкомів, 285 із 2776 працівників міських і районних комітетів201.
Смерть Й. Сталіна спричинила боротьбу за владу у вищих
ешелонах партійного апарату. Причому ситуація в Галичині у
протистоянні використовувалася як засіб тиску на політичних
опонентів. Після смерті Й. Сталіна Л. Берія ініціював схвалення
ЦК КПРС цілої низки постанов соціально-політичного характеру,
насамперед стосовно окремих республік, що дало підставу розглядати їх як початок «десталінізації» та реформування радянської
системи. У реалізації своїх планів він відводив особливу роль
західним областям УРСР: у регіоні акумулювався значний протестний потенціал. Не випадково ця тема була визначальною не тільки
в доповідних записках Л. Берії, а й у його діях як до, так і після
схвалення постанови президії ЦК КПРС від 26 травня 1953 р. про
політичну і господарську ситуацію в західних областях України. У
постанові
ЦК
КПРС
було
насамперед
підтверджено
неефективність колгоспів, які «мають низькі доходи, що, своєю
чергою, понижує матеріальний добробут колгоспників», які, до
того ж, обкладаються непомірними податками, без врахування
економічного стану колгоспів та сільського населення. На підтвердження різкого зростання незадоволення населення радянською
дійсністю у постанові зазначалося, що «тільки за три місяці 1953
року воєнною цензурою конфісковано близько 195 тис. листів,
адресованих за кордон із західних областей України, які містять
негативні висловлювання про діяльність місцевих органів влади».
Питання припинення збройного протистояння та спроба «пацифікації» Галичини розглядалися у контексті усунення перекручень
у національно-релігійній політиці та послаблення економічного
тиску202.
201
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Однак є свідчення, що така «увага» до національних кадрів у
цей час була одним із засобів Л. Берії здобути собі підтримку в
республіканських парторганізаціях. «Перекручення ленінськосталінської національної політики», яке виявилося в «порочній
практиці» висування на керівну партійну і радянську роботу в
західних областях України переважно працівників з інших областей УРСР, офіційно стало причиною звільнення з посади Пленумом ЦК КП України секретаря ЦК росіянина Л. Мельникова 26
травня 1953 р.203 і призначення українця О. Кириченка.
Розстріл Л. Берії та подальша боротьба за владу в апараті вищого партійного керівництва СРСР призвели до посилення процесу десталінізації, який, поміж іншого, супроводжувався амністією частини в’язнів, у тому числі політичних, та зняттям режиму
спецпоселень з більшості категорій спецпоселенців. Це дозволило
розпочати процес повернення частини спецпоселенців до
Галичини.
Важливим було також те, що радянізація Галичини передбачала кардинальне зменшення впливу польської спільноти у краї із
одночасним зростанням впливу українців. Призначені на керівні
посади вихідці із Галичини у тому разі, коли їм вдавалося на них
закріпитися, внаслідок корпоративізму та в умовах патронклієнтистських відносин формуючи кадри номенклатури, відповідно, «просували у владу» наближених до себе осіб, передусім
родичів та земляків. Уже з 1950-х рр. спостерігалася тенденція до
коренізації українського партійно-радянського апарату із формуванням політичної еліти з певними відцентровими інтересами204.
Протягом повоєнного періоду наймасовішим джерелом поповнення апаратних кадрів стали демобілізовані воїни, які виступили
однією із найбільш згуртованих груп суспільства. Об’єднані «духом фронтового братства», окрилені славою переможців, учорашні
армійці, вливаючись у номенклатуру, створювали у владних кабі203

Пленум ЦК КП України // Радянська Україна. – 1953. – 13 червня.
Політична історія України ХХ століття: У 6 т. / Редкол.: І. Ф. Курас
(голова) та ін. – Київ: Ґенеза, 2002 – 2003: Т. 6: Від тоталітаризму до демократії
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нетах відповідну атмосферу205. Специфіка призначення управлінських кадрів на території Галичини та характер діяльності владних
органів різних рівнів в умовах панування тоталітарного режиму
визначали специфіку втілення у життя заходів керівництва у сфері
радянізації краю, які впливали на динаміку етнопрофесійної
структури населення регіону. Досить часто саме в обстановці
«армійського середовища» ухвалювалися рішення місцевої влади
щодо населення Галичини, яке значна частина чиновників розцінювала як «вороже радянській владі середовище». Після завершення Другої світової війни в умовах засилля партійного апарату
депутатський корпус місцевих рад мав порівняно невеликий
вплив, оскільки абсолютна більшість рішень ухвалювалася контрольованими партійними органами виконкомами. Це забезпечувало
квазіправову легітимацію переселення громадян.
Виселення жителів Галичини після завершення Другої
світової війни проводилося не лише за рішеннями центральних
державних, але й місцевих каральних органів. Зокрема, в умовах
загострення збройного протистояння із повстанцями за наказом
Наркомату внутрішніх справ УРСР від 25 лютого 1946 р. посилювалося покарання за підтримку УПА – виселенню підлягали цілі
села або значна частина їх жителів. На виконання цього наказу у
Тернопільській області були виселені: з села Слобідка – 49 сімей
(186 осіб), Бур’янівка – 10 сімей (32 особи). У Дрогобицькій: з села
Лисовичі – 463 сім’ї (2098 осіб), Рудники – 472 сім’ї (2205 осіб),
Стрильбич – 381 сім’я (1893 особи), Довге – 428 сімей (1784
особи), Дев’ятники – 218 сімей (880 осіб)206.
Реакція переважної більшості місцевих жителів на депортації
була вкрай негативною. У доповідній записці секретаря Дрогобицького обкому КП/б/У Олексієнка про «обставини вбивства
оунівськими бандитами» другого секретаря Ново-Стрелищанського райкому КП/б/У і вжитих у зв’язку з цим заходах зазна205

История России. ХХ век / А. Н. Боханов, М. М. Горинов, В. П. Дмитренко и др. – Москва: Издательство АСТ, 1996. – С. 471.
206
Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект.
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чалося, що Стефанія Іванівна Блажків висловилася проти виселення «сімей бандитів»: «Ось зараз я дивилася, як забирали наших
людей і виселяли їх, і мені згадуються гестапівські методи розправи над населенням. Адже радянська влада виселяє і заарештовує ні в чому не винних людей. І коли припиниться це знущання
над українським народом»207.
Процес депортацій супроводжувався руйнуванням (або
спаленням) частини будинків селян, коли працівники НКВС таким
способом демонстрували «боротьбу проти українських буржуазних націоналістів». Радянське керівництво змушене було визнати
й те, що найбільше незаконних арештів та затримань громадян
фіксувалося саме на території Галичини, так само, як і найбільша
кількість хибних вироків. І це при тому, що, як свідчили дані
міністра внутрішніх справ Т. Строкача, у складі працівників міліції
Галичини було 58,4% українців та 33,4% росіян і 8,2%
представників інших національностей. Чиновники зазначали, що
саме «місцеві національні кадри» в західноукраїнських областях
працювали «значно краще, аніж прислані із східних областей»208.
У звіті Міністерства юстиції УРСР за ІІ півріччя 1946 р.
зазначалося, що найвищий відсоток відміни вироків судами вищої
інстанції мав місце на території західноукраїнських областей через
низький рівень професійної підготовки суддів, значна частини
яких була зарахована на роботу зі складу місцевого населення і не
мала досвіду роботи у судах209.
Найбільша кількість справ за контрреволюційні злочини,
згідно з даними звітів Міністерства юстиції УРСР, протягом 1946–
1947 рр. фіксувалася саме у західноукраїнських областях210. Найбільше справ цієї категорії стосувалися агітації проти вступу до
колгоспів211. При цьому, для забезпечення «жорсткості» вироків у
разі виявлення «лібералізму» до порушників радянської законності
осіб, яких було визнано винними в цьому, звільняли з роботи. Так,
207
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наприклад, за це у 1947 р. був знятий з посади і звільнений із військово-судових органів член ВТ Львівської області капітан юстиції
Філімонов212.
У звіті Міністерства юстиції УРСР за І півріччя 1947 р.
діяльність судових органів Східної Галичини позитивно характеризувалася саме через масштабне призначення суворих вироків
«фашистським агентам та іншим націоналістичним елементам»213.
Позитивно оцінювалася масовість призначення покарання українським повстанцям у вигляді позбавлення волі на термін до 10
років214 із призначенням додаткового покарання у вигляді конфіскації майна. При цьому у звіті зазначалося, що 8% визнаних
винними були засуджені до вищої міри покарання215.
Застосування кримінального законодавства, покарання у
рамках якого, зокрема, передбачало виправно-трудові табори із
переміщенням громадян на спорудження промислових об’єктів (на
необхідності чого наголошували працівники судово-слідчих
органів, щоб «даремно не годувати в’язнів216), використовувалося
як один із засобів забезпечення радянізації краю. Водночас,
самовільне переміщення населення (як правило, в межах району)
відбувалося і для уникнення від можливого покарання. Розшук
осіб, які залишили роботу, часто не давав позитивних результатів
саме у зв’язку зі зміною місця проживання громадян. Органи
міліції не досить активно вели розшук, особливо у віддалених
селах, і через два місяці повертали документи про розшук до
суду217.
У роки війни кримінальна відповідальність передбачалася й за
невідпрацювання мінімуму трудоднів. А з моменту видання
постанови Ради Міністрів СРСР від 19 вересня 1946 р. «Про
заходи з ліквідації порушень статуту сільськогосподарської артілі
у колгоспах» до народних судів республіки збільшилося
212
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надходження справ зі звинуваченнями у «розкраданні колгоспних
земель або майна». При цьому, найбільше фактів привселюдного
побиття або приниження селян представниками радянського
активу, абсолютна більшість якого була вихідцями зі східноукраїнських областей, спостерігалося саме на території Галичини218. І
саме з їхнього боку надходило найбільше пропозицій щодо
посилення кримінальної репресії проти місцевих громадян. Крім
того, представники так званого радянського активу, які прибули зі
східноукраїнських областей, виступали за посилення депортаційної політики.
Як свідчили численні архівні документи, що зберігаються у
так званих «секретних папках» ЦК КП/б/У, на переконання значної частини працівників зі східноукраїнських областей саме депортації західноукраїнського населення були найефективнішим засобом радянізації краю. Владу непокоїла масова підтримка населенням дій українських повстанців. За даними органів прокуратури близько 50% «терористичних проявів» тут виявилися нерозкритими219. З метою протидії українським повстанцям вживалися
комплексні заходи, які передбачали депортації, проведення
бойових операцій, спрямованих на фізичне знищення вояків УПА,
із одночасним посиленням органів МДБ за рахунок досвідчених
працівників, а також посилення «судової репресії», що передбачала суворі вироки для тих, хто підтримував повстанців і чинив
активні дії, спрямовані проти колгоспної системи.
Незважаючи на усвідомлення наявності значної кількості
порушень радянського законодавства як працівниками правоохоронних органів, так співробітниками судових установ, ідеї
щодо необхідності збільшення кількості виселених сімей для
посилення протидії УПА були досить поширеними в середовищі
вищого партійного керівництва УРСР. Так, під час обговорення у
1947 р. постанови Політбюро ЦК КП/б/У № 132 «Про покращення
політичної та господарської роботи у Львівській, Станіславській,
Дрогобицькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Черні218
219
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вецькій, Ізмаїльській та Закарпатській областях УРСР» тов.
Профатілов вніс пропозицію про те, щоб виселяти куркульські
господарства, які не виконали зобов’язань зі сплати грошових
податків і натуральних поставках, у віддалені місця після засудження голови сім’ї, оскільки такі господарства «служили резервом для банд». Ця пропозиція була підтримана секретарями обкомів і було прийняте рішення «звернутися за підтримкою з цього
питання до союзного уряду»220.
5 квітня 1947 р. було ухвалено постанову ЦК КП/б/У «Про
посилення боротьби з українсько-німецькими націоналістами», на
виконання якої місцеве керівництво готувало списки для подальшого виселення. Так, обком КП/б/У Станіславської області протягом місяця передбачав підготувати матеріали і засоби (документи, війська та транспорт) для вивезення у віддалені місця СРСР
сімей родичів «бандитів», які були на нелегальному становищі
(250–300 сімей), а також всі сім’ї, голови яких були засуджені до
вищої міри покарання, та сім’ї всіх, хто був засуджений за зраду
Батьківщині (у області 7062 сім’ї)221.
10 вересня 1947 р. було ухвалено постанову Ради Міністрів
СРСР «Про виселення із західних областей УРСР членів родин
оунівців». Для втілення її у життя було сформовано оперативний
штаб у Львові, а також затверджено плани операцій по кожному
району, проведено наради перших секретарів райкомів і начальників райвідділів МДБ із питань порядку й термінів виселення,
підготовки до операції на місцях. До проведення операції, окрім
оперативних працівників райвідділів МДБ, залучали партійний і
радянський актив, війська МДБ і прикордонних частин МВС.
Депортація відбувалася відповідно до постанов оперативних
штабів і трійок МДБ західних областей України.
Абсолютну більшість сімей виселяли з тих населених пунктів,
які, на думку партійного керівництва, були «найбільш вражені
активними зв’язками з діючими в районах цих сіл бандитами
ОУН». У кожному з таких сіл виселяли від десяти до двадцяти
220
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родин. Для частини хуторів такі показники виселених становили
значну частину жителів. Соціальний склад депортованих був
неоднорідним. Однак депортацій зазнали в переважній більшості
власники середняцьких господарств, що руйнувало основи тогочасної соціальної структури населення регіону222. Таким чином,
незаможні власники втрачали можливість вдаватися до сезонного
найму для покращення власних статків і були змушені або
найматися на роботу у більш віддалені, аніж звичайно, райони, або
звертати свої погляди у бік колгоспів.
У ході операції 1947 р. із західних областей України було
вивезено 26332 сім’ї або 77791 особа, більшість яких походили з
Львівської, Дрогобицької, Тернопільської областей. Масова
депортація 1947 р. стала дієвим засобом тиску на західноукраїнське селянство в справі створення колгоспів, посилення
податкової дисципліни з боку селян, впливу на колективну свідомість місцевого населення. Виселення родин українських націоналістів до Сибіру істотно підірвало соціальну, матеріальну і
моральну основу тих, хто зі зброєю в руках продовжував боротьбу
проти більшовицької влади223. Масштабність депортаційної
політики в Галичині протягом повоєнного періоду зумовила
потребу в створенні на території регіону, починаючи із січня
1949р., дев’яти збірних пунктів для утримання осіб, котрі
підлягали виселенню. З часу організації таких пунктів і до червня
1950 р. вони прийняли 14786 сімей у складі 51 060 осіб224.
222
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Загалом протягом 1944–1952 р. було виселено 203663 особи, з
них 182000 «націоналістів-оунівців» та членів їх сімей225. Така чи
подібна загальна кількість виселених наводиться у багатьох
українських226 та зарубіжних виданнях. Проте її цитування із
посиланням на авторів із Російської Федерації має на меті показати не лише визнання ними масштабів українського спротиву
радянізації на західноукраїнських землях, а й масштабів антиукраїнських заходів, які були ініційовані московським керівництвом.
Придушенню опору українських повстанців мала сприяти й
зміна структури виробництва Галичини. Перетворення Львова на
потужний індустріальний центр повинно було забезпечити
збільшення кількості місцевих робітників. Ці люди отримували
можливість кар’єрного зростання, не пов’язану із попереднім
укладом життя у сільській місцевості та позицією місцевих
заможних селян. Ставка робилася передусім на молодих працівників, чий світогляд простіше було формувати відповідно до
радянських установок, в тому числі й шляхом залучення молоді до
участі у роботі комсомольських організацій. Однак кількість
добровольців для навчання у школах фабрично-заводського навчання на території західноукраїнських областей була майже вдвічі
меншою, аніж на території центральноукраїнських та східноукраїнських областей, житловий фонд яких зазнав під час війни
значно більших руйнувань. Жителі західноукраїнських сіл в
основному негативно сприймали ідею переміщення для навчання
до східноукраїнських областей. Проте вони позитивно ставилися
до можливості трудової міграції до міст з метою збільшення
власних статків. Цей факт використовувався задля посилення
процесів урбанізації на західноукраїнських землях. Урбанізаційні
процеси ставали одним із чинників, що підривали боротьбу УПА
225
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через послаблення економічної підтримки повстанців з боку заможного селянства. Тому поряд із примусовим переміщенням
населення радянські урядовці застосовували економічні важелі, що
мали забезпечити створення передумов для переміщення частини
працездатного населення із сільської місцевості (в основному
молодих людей) до міст.
У проекті постанови Політбюро ЦК КП/б/У, розробленій у
травні 1947 р., зазначалося, що вже на 1 квітня 1947 р. у Львові та
Львівській області працювали 572 підприємства, у тому числі
союзного підпорядкування – 86 проти 12 на 1940 р., а
республіканського – 164 проти 83 на 1940 р. Для забезпечення промисловості Львова кадрами протягом 1945–1946 рр. було залучено
14723 робітники, в тому числі й ті місцеві працівники, хто здобув
відповідну кваліфікацію. На керівні посади у промисловості і
транспорті було висунуто 627 осіб зі складу місцевого населення.
У 1947 р. кількість промислових робітників становила 60216 осіб
проти 24456 у 1939 р.227.
Якщо перед війною більшість робітників краю становили поляки,
то після війни почала збільшуватися питома вага українців. За роки
четвертої п’ятирічки до Галичини прибуло близько 22000 молодих
робітників, переважно зі східноукраїнських областей. Однак радикальні перетворення в промисловості регіону відбувалися в умовах
тоталітарного режиму, що, як кожна негнучка й недемократична
система, насаджувала свої негативні якості. Звідси й ті аномалії, що
мали місце у плануванні і кадровій політиці в промисловості Західної
України. Зокрема, не завжди при розташуванні промислових підприємств враховували історичну специфіку і наявність робочої сили. Було
б перебільшенням стверджувати, що всі без винятку новобудови
регіону повоєнного часу вкрай необхідні були саме тут. До того ж,
переведення кваліфікованих кадрів зі східних областей УРСР, інших
республік відбувалося переважно за традиціями того часу – авторитарно, не враховуючи бажань людей, яких відривали від звичного
оточення, житла, родини. Все це спричиняло велику плинність кадрів,
породжувало у приїжджих упереджене ставлення, а то й зверхність до
227
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місцевих жителів228. Радянські урядовці також відзначали, що серйозно
ускладнювали «кадрову проблему» збройні дії УПА, внаслідок чого
39% спеціалістів сільського господарства, які прибули в західні області
республіки протягом 1944 – 1950 рр., повернулися назад229.
Поряд з тим уже з весни 1945 р. розпочався і до літа того самого
року набув особливого поширення процес реевакуації. Розчарування
«радянським життям», злидні та невлаштованість, що супроводжували
переселення, викликали так зване «зворотництво». Йдеться про
прагнення переселених повернутися до попередніх місць проживання.
Це явище було поширене фактично у більшості областей України.
Зокрема, у Львові 1945 р. працювало близько 18000 робітників, з яких
10000 (56%) записалися на виїзд до Польщі230.
Уповільнення темпів переселення, наростання «зворотництва»
і протипереселенських настроїв змусили радянську та польську
влади вдатися до більш жорстких способів переміщення населення. За даними звіту головного представництва УРСР щодо
евакуації польських громадян з території західних областей
України за період з 10 жовтня 1944 р. по 15 вересня 1946 р. кількість евакуйованих польських громадян становила 789982 особи, із
яких з Тернопільської області – 233617 осіб, зі Станіславської –
77930, Львівської – 218711, Дрогобицької – 115278231. За даними
ЦК Компартії України, які готувалися для вищого керівництва
СРСР у 1969 р., до Польщі з 1944 по 1948 рр. було репатрійовано
понад 1526000 осіб, причому з УРСР – 784700232.
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Незважаючи на запровадження радянською владою заходів,
спрямованих проти «зворотництва», протягом 1947 р. до прикордонної
смуги і до забороненої зони поблизу кордону спостерігалося масове
переселення населення, «евакуйованого з Польщі» і розселеного у
тилових областях УРСР. За повідомленням прикордонних військ МВС
Українського округу з березня по травень 1947 р. було затримано 271
сім’ю переселенців загальною кількістю 1044 особи. Переважна
більшість переселенців прибувала з Харківської, Ворошиловградської,
Полтавської, Сталінської, Дніпропетровської, Одеської, Тернопільської
областей. Значна кількість переселенців залишалася на постійне
проживання у Самбірському, Старо-Самбірському, Нижньо-Устрицькому та інших районах Дрогобицької області не натрапляючи на
перешкоди з боку місцевих рад. У процесі слідства було встановлено,
що основною причиною еміграційних настроїв переселенців була
незабезпеченість їх на місцях розселення житлом та чутки про те, що
переселенці могли безперешкодно повернутися до Польщі. За даними
УМВС Дніпропетровської області із 5637 сімей переселенців з Польщі
на 15 травня 1947 р. залишилося лише 903 сім’ї, у Сталінській області
із розселених у 1945 р. 3044 сім’ї залишилося 1117, у Кіровоградській
області з 2812 сім’ї залишилося 444233.
До України також переселялися й колишні жителі Чехословаччини. На підставі угоди між урядом СРСР і урядом Чехословаччини від 10 липня 1946 р. та угоди між урядом СРСР і
урядом Чехословаччини про Закарпатську Україну від 29 червня
1945 р. на територію УРСР переселено протягом 1945–1947 років
2841 сім’ю у складі 12404 осіб, в тому числі за угодою від 10
липня 1946 р. – 2058 сімей (8559 осіб) та згідно з угодою від 29
червня 1945 р. – 786 сімей (3845 осіб). З-серед прибулих із
Чехословаччини переселенців у Рівненській області розселилися
1983 сім’ї (8350 осіб). У Волинській області було розселено 696
сімей (3312 осіб). 162 сім’ї (732 особи) розселилися за власним
бажанням у Закарпатській, Львівській та інших областях234.
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Переселенці, які жили по дві сім’ї у одному будинку, присадибні земельні ділянки для городництва отримували окремо.
Одночасно із розселенням переселенців із Чехословаччини на
території цих областей розселялися й колишні переселенці із
Польщі, які самовільно прибули із східноукраїнських областей у
рамках зворотництва. Оскільки майже все майно, що було залишене чехами і словаками, які виїхали до Чехословаччини, передавалося переселенцям із Чехословаччини, а переселенцям із
Польщі, як таким, що прибули поза планом, це майно не передавалося, то це викликало загострення у відносинах між
переселенцями із Чехословаччини та Польщі. Переселенці з
Польщі досить часто травили посіви, що належали поселенцям із
Чехословаччини, та крали їхнє майно235. Напруження у стосунках
колишніх переселенців з Польщі та Чехословаччини зумовлювалося формуванням уявлення про те, що радянська влада не лише
не дозволяє тим, хто свого часу прибув із Польщі, повернутися до
рідних осель, а й перешкоджає їх розселенню на території західноукраїнських областей, у тому числі й на території Галичини. З
часом ці тертя вдалося подолати, але частина переселенців не
полишала надій на виїзд з СРСР.
У другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр.
розгорнулося масштабне переміщення жителів Галичини для виконання різного роду робіт на підприємствах Донбасу та колгоспах
Ізмаїльської, Миколаївської, Одеської, Запорізької та Дніпропетровської областей. У 1949 р. відповідно до постанови Ради
Міністрів СРСР від 30 червня 1949 р. до колгоспів Ізмаїльської,
Миколаївської, Одеської, Запорізької та Дніпропетровської областей, що відчували гостру нестачу працівників сільського господарства, було переселено 14 тисяч сімей колгоспників та одноосібних селян з північних та західних областей УРСР236.
У повідомленні про хід розселення і господарсько-побутового
облаштування переселенців з Західних областей України у радгоспах Ворошиловградської області станом на 25 травня 1950 р.
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завідувача сільгоспвідділу обкому КП/б/У Ф. Мажари зазначалося,
що ці області не забезпечували переселенців будинками-зрубами
чи лісоматеріалами для будівництва нових будинків237. Згідно із
даними таємної довідки правоохоронних органів від 23 січня 1950
р. про виконання планів переселення за 1949 р., яка надійшла до
ЦК КП/б/У, під час відбору переселенців часто відправляли сім’ї,
що мали у своєму складі лише одну працездатну особу, сім’ї, що
не мали навичок ведення сільського господарства. У Тернопільській області мали місце випадки неправильної видачі і
оформлення переселенських квитків та одноразової грошової
допомоги, а також з помилками заповнювалися документи для
перевезення переселенців, що створювало плутанину під час їх
облаштування на місцях поселення238.
Обурення переселенців викликало те, що голови колгоспів та
сільських рад з Галичини всіляко намагалися уникнути переїзду до
південних регіонів України239. Унаслідок поганого господарського
облаштування переселенців протягом 1949–1951 рр. з південних
областей вибуло 14,9% переселених240. За даними довідки від 10
вересня 1952 р. начальника Управління переселення південних
районів Головного переселенського управління при Раді Міністрів
СРСР М. Аксьонова з 1949 р. по 1951 р. з місць поселення вибуло
11363 сім’ї. З них 2125 сімей перейшли на роботу до промислового
сектору. Проведена у травні–червні 1952 р. перевірка показала, що
переселенців вибуло більше, аніж наводилося у державній
звітності. Так, за період 1949–1951 рр. за звітами поселенських
управлінь при Раді Міністрів УРСР вибули 11363 сім’ї, а за
даними перевірки – 15824 сім’ї. За даними звітів у південних
областях нараховувалося 52291 сім’ї переселенців, а за даними
суцільної перевірки тільки 47882 сім’ї241. Значна кількість переселенців підселялася до сімей місцевих колгоспників242.
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У своїй доповідній записці про хід відправки переселенців до
південних областей УРСР завідувач сільськогосподарського
сектору ЦК КП/б/У Мальцев повідомляв, що погане виконання
плану переселення обумовлене поверненням частини переселенців
з Херсонської області і їхніми розповідями про стан справ на
новому місці, що збільшувало кількість тих, хто відмовлявся переселятися243. Уповноважені ЦК КП/б/У у справі переселення
зазначали, що основним «недоліком у роботі з переселенцями»
стало несвоєчасне отримання інформації особами, які мають бути
переселені, від тих, хто це зробив раніше, про тяжкі умови життя.
Саме тому частина переселенців поверталася до місць попереднього перебування. Часто це здійснювалося під приводом необхідності збирання врожаю. Недопустимим, на думку уповноважених, для місцевих керівників, що займалися переселенням, було
встановлення черговості у збиранні врожаю при переселенні
селян244.
Таким чином, усвідомлюючи, що стан справ у сільському
господарстві у багатьох районах східноукраїнських областей був
гіршим за ситуацію на Західній Україні, радянські чиновники
намагалися всіляко обмежувати доступ переселенців до відповідної інформації. Частина державних коштів, які мали використовуватися для переселення селян із Галичини до східноукраїнських
областей, витрачалися марно, оскільки більшість селян намагалися
за всяку ціну повернутися назад. Небажання полишати рідні
домівки, недбалість місцевих чиновників, незвичні умови для
ведення сільського господарства спричиняли зворотництво. Але
важливо зазначити, що на той час сама атмосфера для економічної
діяльності на території Галичини була для багатьох переселенців
зрозумілішою і ближчою, аніж праця у колгоспах на території
східноукраїнських областей. Масштаби зворотництва свідчили про
невиваженість примусової зміни умов господарювання навіть за
незмінності галузі виробництва. Природа степу на Сході України
була незвичною для багатьох вихідців із Галичини, які звикли до
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лісистої місцевості. Це виявлялося також і у звичці будувати оселі
з дерева, а не глини, а також у наявності навичок до ведення промислів певної спрямованості, характерних для лісистої місцевості.
4 квітня 1951 р. було ухвалено постанову Ради Міністрів
УРСР і ЦК КП/б/У «Про облік та реалізацію конфіскованого майна
господарств, що виселялися з території Волинської, Дрогобицької,
Львівської, Рівненської, Станіславської, Тернопільської, Чернівецької і Закарпатської областей». У ній йшлося про те, що
відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 23 січня 1951 р.
№ 189-88сс про виселення куркулів, від 13 лютого 1951 р. № 377190сс про виселення андерсівців (офіцери і солдати Армії
Андерса, яка орієнтувалася на лондонський емігрантський уряд
Польщі) і від 3 березня 1951 р. № 667-339сс про виселення
учасників антирадянської нелегальної секти ієговістів з території
Волинської, Дрогобицької, Львівської, Рівненської, Станіславської, Тернопільської, Чернівецької і Закарпатської областей Рада
Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У постановили дозволити брати з
собою особисті цінності, домашні речі та запас продовольства на
кожну сім’ю загальною вагою куркулям до 2 т, а ієговістам та
андерсівцям – до 1,5 т. Все інше майно належало конфісковувати.
Конфісковане майно тих, кого виселяли, потрібно було спрямувати на погашення зобов’язань перед державою, а житлові та
господарські приміщення, сільськогосподарський та інший
інвентар, а також худобу належало передавати колгоспам безоплатно із зарахуванням у неподільний фонд. Продовольство мало
передаватися виключно державі245. Формування фондів житла,
господарських приміщень, сільськогосподарського інвентаря,
худоби слугувало представникам влади не лише для забезпечення
процесу радянізації, а й з метою власного збагачення, коли частина
майна перерозподілялася безконтрольно.
Зміни у складі населення Галичини відбувалися й у зв’язку із
підписанням міждержавних угод про обмін територіями. Після
підписання 15 лютого 1951 р. угоди між Польською Республікою
та СРСР «Про обмін ділянками державних територій» Польща
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отримала весь тодішній Нижньоустрицький район і декілька сіл
Добромильського (села Гуйсько, Квасенина, Сокологірка),
Стрілківського (села Льп’є та Михновець) та Хирівського (села
Смеречна, Смільниця, Стебник, Коростенко, Ліскувате) Дрогобицької області. Лінія кордону також залишала на польському боці
села Михновець, Бистре, Бандрів-Колонію, Коростенко та Ліскувате246. Таким чином, узгоджені з польською стороною інтереси
московського керівництва стали черговий раз причиною втрати
частини українських етнічних територій.
Інтереси загальносоюзного керівництва обумовлювали й економічну політику, яка втілювалася у життя на галицьких землях.
Протягом повоєнного періоду економіка Західного регіону міцно
прив’язувалася до економіки України і СРСР в цілому. У роки
масової повоєнної колективізації на території Східної Галичини
швидко зростала кількість колгоспів, але рівень агротехніки залишався надзвичайно низьким. Проблемою також було забезпечення
колгоспів керівними кадрами. Дещо успішніше вирішувалися
питання технічного забезпечення сільського господарства, хоч
позитивні наслідки в цьому мали головним чином тільки МТС.
При зростанні формальних показників механізації польових робіт
їх якість залишалася відносно низькою. Перед багатьма колгоспами стояли завдання не забезпечення зростання виробництва, а
його елементарне налагодження та облік результатів праці. Часто
траплялося так, що основним джерелом забезпечення матеріальних потреб колгоспників залишалися господарства на присадибних ділянках. Проте господарські можливості підсобних господарств суворо регламентувалися, а вироблена продукція
обкладалася значними податками, які сплачувалися з кожної
голови худоби, площі посівів, з кількості фруктових дерев і навіть
ягідних кущів. Винагорода за працю в колгоспному виробництві
визначалася у трудоднях і здійснювалася в кінці господарського
року. Вона залежала від тієї частини надходжень господарства, яка
залишалася після здійснення усіх розрахунків з державними
246
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структурами. Розмір оплати праці навіть у кращих колгоспах був
невеликим і не забезпечував потреб селян247. Тому трудова
дисципліна у більшості колгоспів була на надзвичайно низькому
рівні. Такий стан речей зумовлював трудову міграцію. Так, наприклад, на початку 1950-х років 37% працездатних колгоспників
Львівської області без дозволу правління колгоспу працювали на
підприємствах районних центрів248. Відсутність паспортів не
становила для них суттєвої перешкоди. Зацікавлене у збільшенні
працівників керівництво підприємств, турбуючись про виконання
планових показників, крізь пальці дивилося на подібні речі.
Для багатьох молодих людей із сільської місцевості трудова
міграція ставала чи не основним засобом соціальної адаптації.
Прагнення заробити кошти для того, щоб заявити про себе як про
господаря, придбати автотранспорт, розширити житлову площу
ставали основною мотивацією трудової міграції. У цьому контексті важливим видається також і той факт, що з 1953 р. за ініціативи Л. Берії було ліквідовано 800-метрову прикордонну смугу
та суттєво спрощено перетинання кордону для осіб, які проживали
поблизу нього. Тому частина галичан віддавала перевагу пошуку
заробітку й на території Польщі. У разі успішної соціалізації такі
заробітчани прагнули залишитися там на постійне місце проживання. А через деякий час саме вони схиляли до переїзду своїх
родичів. Водночас частина галичан, які проживали у прикордонній
смузі, регулярно перевозили різного роду продукцію по обидва
боки кордону.
Переміщення населення Галичини відбувалося також у рамках
здійснення оргнаборів. Відповідно до народногосподарського
плану план організованого набору робітників у промисловість по
Львівській області на 1953 р. становив 8750 осіб і окремим рішенням Ради Міністрів УРСР на сезонні роботи в лісову промисловість – 1100 осіб. За 1953 р. по Львівській області було
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скеровано на постійну роботу у промисловість 6197 осіб, або
70,8% до плану, та на сезонні роботи у лісову промисловість 612
осіб, або 55,6% до плану249. Невиконання плану організованого
набору робітників для народного господарства пояснювалося тим,
що ряд виконкомів районних Рад депутатів трудящих і райкомів
КП України недооцінили важливість своєчасного виконання
плану, а також непідготовленістю підприємств до прийому
працівників і відсутністю відповідної турботи щодо працевлаштування робітників по прибутті їх до місця роботи.
Поряд із заходами, спрямованими на переміщення галичан
поза межі регіону, радянське керівництво вживало комплекс заходів для перешкоджання поверненню спецпоселенців, виселених з
Галичини, до рідних осель. Різного роду перепони ставилися й на
шляху повернення колишніх членів ОУН та УПА до регіону після
відбуття ними покарання у вигляді позбавлення волі. Ще у грудні
1948 р. міністр внутрішніх справ УРСР Т. Строкач порушив
клопотання про довічне поселення всіх виселених із Західної
України, «терміни заслання яких у рішеннях Особливої Наради
при Міністерстві державної безпеки УРСР не визначені». Йшлося
про 41682 родини у складі 115471 особи. Враховуючи оперативну
обстановку у західних областях УРСР та виселення родин
«бандитських і націоналістичних елементів», яке проводилося на
основі постанови Ради Міністрів СРСР № 3728–1524 від 4 квітня
1948 р., Т. Строкач запевняв, що МВС УРСР вважає «недоцільним
повернення до місць попереднього проживання виселених
оунівців». 6 квітня 1950 р. Рада Міністрів СРСР таємною постановою скасувала терміни заслання виселених за 1944–1949 рр. осіб
і встановила, що всі вони переселені навічно. На виконання цієї
постанови 15 квітня 1950 р. Міністерство внутрішніх справ СРСР
видало наказ, яким передбачалося довічне перебування «виселенців-оунівців» у спецпоселеннях»250. У такий спосіб планувалося усунути загрозу відновлення українського повстанського
руху у майбутньому.
249
250

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 3881. – Арк. 1–2.
Історія українського селянства. – У 2 т. – Т. 2. – С. 392.

98

Галичина в етнополітичному вимірі

Для Східної Галичини повоєнний період був часом збільшення кількості, насамперед, українців та росіян у складі населення та зменшення поляків і євреїв. Українські поляки зазнали
великодержавницької дискримінації, ігнорування їхніх національно-культурних і релігійних потреб. Було згорнуто польське
шкільництво, видання польськомовної преси і літератури, розгорнулося переслідування дисидентів і правозахисників, у боротьбі з якими влада вдавалася до звинувачень у кримінальних злочинах та примусового лікування у психіатричних лікарнях251.
Єврейське населення зосереджувалося в основному у містах, займаючись торгівлею. Водночас, значна частина адвокатів та судовопрокурорських працівників були євреями, але переважну більшість
керівних посад у правоохоронних органах обіймали росіяни.
Відповідно до матеріалів колишніх «секретних папок» ЦК КП
України, тривалий час вважалося, що місцеві українці гірше виконують обов’язки правоохоронців на території західноукраїнських
областей, аніж вихідці з інших регіонів України та Російської
Федерації, що «підтверджувалося» даними плинності кадрів у різних регіонах УРСР252. У західних областях України, де до Другої
світової війни населення російської національності становило
десяті частки відсотка, протягом другої половини 1940-х та на
початку 1950-х років його частка зросла до 5% (близько 330 тис.
осіб). У 1955 р. українці становили 44,2% населення Львова,
росіяни – 35,6%, євреї – 7,3%, поляки – 2,3%253.
Протягом повоєнного періоду характер проведення депортацій набув відверто антиукраїнського характеру з метою
придушення опору українських повстанців. Об’єктом депортацій
ставали родини учасників ОУН та УПА, а також галичани, які
виявляли прихильність до ідеї відновлення української державності та надавали підтримку національному підпіллю.
251
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Масові депортації, виселення та переселення, а також специфіка економічної політики СРСР та застосування карного законодавства суттєво змінили етносоціальну структуру населення Галичини. У краї стрімко зростала питома вага українського населення
за різкого скорочення кількості поляків та євреїв. Попри збільшення кількості росіян, особливо у обласних центрах, темпи зростання українців серед містян за рахунок переміщення колишніх селян у пошуках роботи робили містян переважно українцями.
Навіть Львів чи не вперше у новітній історії став українським містом. Проте масштабна деполонізація проводилася поряд із посиленням русифікації. Однак приплив селян до міст та той факт, що
більшість з них не полишала зв’язків із рідними селами, ставав
перепоною на шляху русифікації.
Значних втрат українському та польському населенню
Галичини завдало збройне протистояння, зумовлене прагненням
до панування на території краю. Однак процес радянізації із усвідомленням загрози для реалізації національних прагнень як
українців, так і поляків з боку московського керівництва сприяв
поступовому зменшенню напруги у стосунках українського і
польського населення, пошуку компромісів, у тому числі й у сфері
налагодження певних економічних зв’язків між жителями прикордонних областей та трудової міграції. Проте такий стан речей
зумовлював лише ситуативне взаєморозуміння з огляду на
неможливість перегляду кордонів за умови існування СРСР,
оскільки значна частина поляків певний час і далі ставилася до
галицьких земель як до власних «східних кресів».
Подальші зміни етносоціальної структури населення Східної
Галичини пов’язані із реформами, які здійснювалися у період
правління в СРСР М. Хрущова. Реформи у сфері управління, ініційовані М. Хрущовим, супроводжувалися певними змінами
адміністративно-територіального устрою. Відповідно до Указу
Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1956 р. було відмінено «Інструкцію про порядок зарахування залюднених пунктів
до розряду міських або сільських поселень», затверджену постановою ВУЦВК і РНК УСРР ще 16 квітня 1924 р. Законодавче
регулювання більшості питань адміністративно-територіального
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поділу було передано республіканській владі. Законом СРСР від
11 лютого 1957 р. було ліквідовано схему утворення (ліквідації,
перейменування) областей, яка передбачала «подвійне регулювання». У той же час, ці перетворення мали формальний характер, оскільки всі рішення обов’язково погоджувалися із керівництвом у Москві. Водночас, окремі питання адміністративнотериторіального поділу передавалися на вирішення виконавчих
комітетів обласних рад.
У контексті децентралізації управління промисловістю було
зроблено спробу докорінно змінити систему територіальної організації й планування – місце старої системи галузевого, вертикального управління мала зайняти горизонтальна система раднаргоспів. У лютому 1957 р. були розроблені заходи щодо вдосконалення організації управління промисловістю й будівництвом. 10
травня 1957 р. Верховна Рада СРСР ухвалила Закон «Про дальше
вдосконалення організації управління промисловістю і будівництвом в УРСР», відповідно до якого замість ряду союзних міністерств створювалися регіональні Ради народного господарства
(раднаргоспи), які збігалися із кордонами країв, областей та
автономій. Під час інтенсивного обговорення на Президії ЦК
КПРС і Раді Міністрів упродовж лютого–травня 1957 р. ця
реформа була підтримана секретарями обкомів та багатьма господарниками, включаючи міністрів. Визначалася нова структура
управління, покликана повніше поєднати централізоване планове
керівництво з підвищенням самостійності республік, країв, областей. Народне господарство переходило на управління за територіальним принципом. Запровадження раднаргоспів було
викликане бажанням децентралізувати управління економікою та
залучити до роботи більшу кількість молодих спеціалістів, які
були ознайомлені зі специфікою роботи на місцях. На галицьких
землях утворювалися Львівський та Станіславський раднаргоспи.
Поряд з тим, у 1956 р. у Львові було ліквідовано один із п’яти
районів міста. Мотивацією виступало прагнення скоротити
витрати на утримання апарату управління. Проте таке рішення
спричинило підвищення навантаження на тих управлінців, які
залишилися працювати. А в умовах активної розбудови міста з
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часом це негативно впливало на якість роботи адміністративних
працівників, що через деякий час зумовило відновлення п’ятого
адміністративного району Львова. Невиваженим змінам районування міст сприяла загальна невизначеність критеріїв запровадження у містах внутрішнього адміністративного районування
та відсутність єдиних стандартів щодо розмірів окремого міського
району.
В адміністративно-територіальному районуванні сільської
місцевості відбулися зміни, які фактично визначили перспективи
розвитку сільських регіонів на наступні роки. Найбільших
трансформацій зазнала мережа сільських районів. Укрупнення,
розукрупнення, утворення нових районів, перенесення райцентрів,
зміна підпорядкування районів стосовно обласних центрів
здійснювалися по всій території УРСР і істотно впливали на параметри та конфігурацію вказаних адміністративно-територіальних
одиниць. Активне реформування районної ланки, мотивоване
бажанням зекономити кошти, що виділялися на утримання розгалуженої управлінської структури, розпочалося у 1957 р. і
відбувалося у кілька етапів. Укрупнення сільських районів проводилося шляхом їх злиття або розподілу території між кількома
територіальними одиницями. Важливу роль при цьому відігравали
суто кількісні фактори: величина території, чисельність населення,
площа сільськогосподарських угідь та кількість колгоспів і
радгоспів, відстань до райцентру, наявність у ньому необхідних
приміщень для роботи адміністративних органів. Саме ці
параметри представлялися на розгляд до вищих інстанцій перед
прийняттям рішень. При тому, як правило, не прогнозувалися
належним чином зміни в системі обслуговування населення.
Досить часто мотивацією змін виступало прагнення досягнути
вищої концентрації населення. Вважалося, що скорочення комунікацій може забезпечити підвищення рівня соціально-побутового
обслуговування. Задля заохочення переміщення населення із
хуторів та невеликих сіл у визначених населених пунктах
споруджувалися промислові підприємства, що мало стати стимулом трудової міграції. Іншою причиною прагнення до зростання
рівня концентрації населення Галичини було бажання перемістити
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жителів хуторів, значна частина яких підтримувала діяльність
українських повстанців, слугувала їм базами для поповнення
продовольства та спорядження.
Перманентний характер вказаних змін адміністративно-територіального устрою зумовлював досить часті кадрові переміщення, а
щойно укрупнені райони в черговий раз піддавалися територіальним
змінам під час наступних реорганізацій. Загалом протягом 1957–1961
рр. в УРСР було ліквідовано 184 і створено 2 нові райони. На території
Галичини, наприклад, у червні 1957 р. Хирівський район Дрогобицької
області був розформований. Згідно із указом Президії Верховної Ради
УРСР від 21 травня 1959 р. Дрогобицьку область було об’єднано із
Львівською з центром у Львові. Ліквідація Дрогобицької області
значною мірою зумовлювалася нерівноцінністю їх об’єктивних
параметрів та економічного потенціалу порівняно з аналогічними
територіальними одиницями. У вересні того самого року було
ліквідовано Нижанковицький і Стрілківський райони.
Головною проблемою районних центрів залишалася недосконала система управління, за якої фінансові, землевпорядні органи,
міліція були інтегровані у підрозділи райвиконкому.
Головним чином прагнення скоротити витрати на утримання
місцевих управлінців зумовило масштабне укрупнення сільських
районів на початку 1960-х рр., коли їх чисельність була приведена
у відповідність з мережею територіальних колгоспно-радгоспних
(радгоспно-колгоспних) управлінь по керівництву сільгоспвиробництвом. До грудня 1962 р. загальна кількість районів в УРСР
скоротилася з 604 до 251. Механічне об’єднання дрібних районів
стало причиною невдалої територіальної конфігурації значної
частини нових утворень. Для жителів частини населених пунктів
зросли відстані, які потрібно було подолати для того, щоб потрапити до місцевих чиновників. Ця сама причина зумовлювала
труднощі користування послугами лікарень, магазинів, установ
соціального захисту, що розташовувалися у віддаленому райцентрі. Цей факт, поміж іншого, мав також слугувати додатковим
стимулом зміни місця проживання для мешканців віддалених сіл,
що мало сприяти збільшенню рівня концентрації населення у
сільській місцевості.
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Іншим засобом забезпечення зростання рівня концентрації
сільського населення стало реформування системи сільських рад.
У березні 1962 р. почалося створення виробничих колгоспнорадгоспних управлінь, які за територією, чисельністю населення і
обсягом виробництва істотно перевищували сільські райони.
Раніше на території більшості сільрад розташовувалося по одному
колгоспу. Укрупнення сільрад передбачало поряд із відповідною
втратою статусу частиною з них скорочення обсягів фінансування.
Це суттєво обмежувало перспективи розвитку і мало слугувати
засобом переміщення населення.
Укрупнення сільських районів та сільрад супроводжувалося
несвоєчасним виділенням кредитів, різким уповільненням (а у
частині випадків і повним припиненням) будівництва житла,
насамперед, для мешканців хуторів, абсолютна більшість яких
зникала з адміністративної карти внаслідок реалізації політики
ліквідації «неперспективних» поселень. Ліквідація закладів соціально-побутового обслуговування населення (клубів, фельдшерсько-акушерських пунктів, початкових шкіл) на території хуторів
призводила до їх занепаду. Переважна більшість хуторів перестала
існувати, а інші були приєднані до сіл. Саме поселення, які стали
одним із символів одноосібного господарювання і підприємницької ініціативи у сільській місцевості, оголошувалися перешкодою на шляху концентрації сільських жителів. Уніфікація
суспільно-політичного та економічного життя в СРСР не передбачала існування подібних населених пунктів. Водночас, у другій
половині 1950-х – у 1960-х рр. поступово зростала кількість селищ
міського типу.
У листопаді 1962 р. Пленум ЦК КПРС ухвалив рішення розділити партійні органи за виробничим принципом. Поряд із партійними на промислові й сільські були розділені радянські,
профспілкові та комсомольські органи. Втім, реорганізація торкнулася лише 19 областей України. В шести західних областях –
Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській,
Закарпатській, Чернівецькій – лишилися єдині партійні й радянські
органи. Поряд з цим, відбулися адміністративно-територіальні
зміни, зокрема, у межах Львівської області. Указом Президії
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Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. було ліквідовано
Добромильський і Турківський райони, які повністю увійшли до
складу Старосамбірського району. На 1 липня 1965 р. Старосамбірський район займав площу 1,2 тис. км2. Тут було три міста
районного підпорядкування (Добромиль, Старий Самбір, Хирів),
два селища міського типу (Нижанковичі й Стара Сіль) і 121 сільське поселення, на базі яких було утворено 39 сільрад254.
Ліквідація хуторів, об’єднання малих сіл з іншими населеними пунктами породжували посилення міграцій сільських
жителів як до селищ міського типу, так і до міст. У ході цього процесу руйнувалася традиційна організація розселення на території
Галичини. Хутірська система розселення робила селян порівняно
більш незалежними від державних органів за рахунок доступності
промислів, налагодженості зв’язків між сусідами, заснованих на
взаємодопомозі та індивідуальній відповідальності, коли односельці добре знають одне одного. Концентрація населення за ліквідації хутірської системи робила селян більш залежними від
держави за рахунок роботи на державних підприємствах та розширення централізованої системи постачання. Ліквідація хуторів
мала «зламати» селянський індивідуалізм та ліквідувати інтереси,
які походили із приватновласницьких відносин. Навіть у сучасних
умовах у деяких європейських країнах хутірська система усе ще
існує і підтримується державою (наприклад, у країнах Балтії).
Усунення М. Хрущова ознаменувало остаточний тріумф партійно-господарської номенклатури. Інтегровані у владні вертикалі
на чолі із впливовими партійними чиновниками родинно-земляцькі угруповання були зацікавлені у збереженні влади на місцях
за рахунок максимального використання наявних кадрових ресурсів, що сприяло залученню до виконання управлінських функцій
зростаючої кількості здібних місцевих жителів. Поряд з цим,
радянське суспільство того часу характеризувалося великим рівнем соціально-культурної мобільності, який забезпечував можливість вихідцям із селянських та малозабезпечених міських сімей
254
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протягом одного покоління «перестрибнути» у професійні групи і
навіть до привілейованої номенклатури.
Відбувалося й оформлення закритої правлячої касти, потрапити до якої було досить складно. Тому часто траплялося, що на
території Галичини до владних вертикалей потрапляли переважно
росіяни та відносно небагато українців, рекомендованих в основному керівниками, які свого часу прибули зі східно- та центральноукраїнських областей. Такі тенденції оновлення органів
влади були одним із чинників, що зумовлював міграційні процеси
у середовищі молодих людей, які не бачили можливості втілити у
життя власні амбіції у сфері кар’єрного зростання і шукали кращої
долі, виїжджаючи переважно до Російської Федерації у пошуках
високооплачуваної роботи.
Досить обмежене уявлення про ідейні та побутові альтернативи
радянському способу життя, характерне для населення центрально- та
східноукраїнських областей, на території Галичини було виражене
значно менше, оскільки в умовах ліквідації 800-метрової прикордонної
смуги після 1953 р. контакти частини місцевого населення із сусідамиполяками значно розширилися. Хрущовська «відлига» сприяла виїзду
частини мешканців Галичини в основному до Польщі. Метою таких
виїздів ставав пошук роботи. А у разі успішної соціалізації, попри
колишні суперечки з поляками, деякі українці залишалися на постійне
проживання, офіційно мотивуючи своє рішення наявністю родичів на
польській території. Частина галичан також шукала кращої долі й на
території Чехословаччини255.
Проте з метою подальшої уніфікації суспільно-політичного та
економічного розвитку Галичини керівництво СРСР здійснювало
відповідну міграційну політику, яка передбачала збільшення кількості російського населення, переміщення зрусифікованих жителів
східноукраїнських областей до Західної України, перешкоджання
поверненню до рідних домівок колишніх членів ОУН та УПА, які
відбули покарання. Переміщення населення відбувалося також під
впливом модернізації промисловості та транспортної інфраструктури, ліквідації хуторів, «неперспективних» сіл та роз255
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міщення підрозділів Збройних сил, коли частина офіцерів-відставників, які прибули з різних регіонів СРСР, після завершення служби залишалася на постійне проживання на території Галичини.
Каналами в’їзду були: армія, навчання, працевлаштування. Крім
того, під впливом загальносоюзних і загальносвітових тенденцій
поширення набув процес урбанізації. Розміри заробітної плати та
перспективи кар’єрного зростання ставали чинниками переміщення сільського населення до міст. Процес урбанізації, у свою
чергу, вимагав змін планування розбудови міст, модернізації
міської інфраструктури та шляхів сполучення між містами.
У другій половині 1950-х років міграційні процеси на території Галичини вже набули більш організованого характеру. Найпомітнішими подіями серед етнодемографічних чинників, що
зумовили еміграцію, були «будови комунізму» і освоєння
«цілини». Значна частина українців переміщувалася поза межі
республіки, натомість до України прибували вихідці з інших
республік, насамперед, росіяни. Порівняно із даними 1931 р.
російське населення на території Галичини збільшилося у 275 разів. У цей же час лише із Львівщини до Казахстану було відправлено майже 2000 осіб, значна частина яких уже не повернулася256.
Перемішування населення, яке належало до різних етносів,
відповідало завданням міграційної політики СРСР, що розглядала
масові переміщення людей як засіб руйнування традиційних,
національних, культурних зв’язків, формування нової наднаціональної спільноти «радянського народу» як соціальної бази режиму. Цільове призначення на роботу та розподіл посад у міському управлінні дало змогу здійснювати процеси радянізації на
території західноукраїнських областей за допомогою найрізноманітніших заходів реструктуризації257.
Водночас, фактором українізації прибулих до Галичини було
й українське середовище, частина представників якого свого часу
256
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боролася за українські національні інтереси зі зброєю в руках.
Після проведення ХХ з’їзду КПРС у другій половині 1950-х років
органи держбезпеки відзначали збільшення кількості амністованих
колишніх вояків УПА, які відбули покарання і поверталися до
місць постійного проживання у Галичині. Тільки до Львівської
області у 1956 р. повернулося близько 7000 осіб, засуджених за
антирадянську діяльність. Повернення величезної кількості колишніх оунівців створювало напружену обстановку у ряді районів
західноукраїнських областей у зв’язку із їх працевлаштуванням і
забезпеченням житлом, оскільки у їхніх колишніх будинках були
розміщені переселенці з Польщі, Чехословаччини, актив колгоспників, адміністративні і культурно-просвітницькі заклади258.
Загроза «посилення національно-сепаратистських тенденцій»
викликала появу в 1956 р. звернення першого секретаря ЦК КПУ
М. Підгорного до ЦК КПРС, в якому пропонувалося заборонити
українським буржуазним націоналістам, учасникам оунівського
підпілля, колишнім бандитам, засудженим за контрреволюційні
злочини, а також особам, які відбули покарання за бандитизм,
повертатися після звільнення з місць позбавлення волі до
Львівської, Тернопільської, Дрогобицької, Станіславської, Волинської та Рівненської областей УРСР. Особливого статусу пропонувалося надати Львову і протягом двомісячного терміну видалити з
міста осіб, які підпадали під паспортні обмеження259.
З Тернопільської області станом на 15 жовтня вибуло 1519
осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, але були вороже
зустрінуті односельцями за вбивство у минулому їхніх родичів260.
На 1 липня 1956 р. у Дрогобич повернулися зі спецпоселень 4473
осіб, з яких 3529 почали працювати, 664 працездатних не приступили до роботи. На 20 жовтня 1956 р. з місць ув’язнення та
висилки до Тернопільської області повернулося 9872 особи, з них
вибули за межі області 1743 особи261.
258
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Станом на 1 грудня 1956 р. в західні області УРСР повернулося після звільнення з місць позбавлення волі і зі спецпоселень
понад 60000 осіб, які були засуджені за участь у діяльності ОУН. З
них понад 6000 стараннями радянських керівників досить швидко
вибули за межі західноукраїнських областей, а саме: близько 600
осіб повернулося до місць відбуття покарання, близько 5000 виїхало до східних областей самостійно і за оргнабором, а ще близько
400 осіб – у порядку переселення262. Протягом 1956 р. за нові
злочини судами було засуджено 388 осіб колишніх учасників
ОУН, які перед тим повернулися з місць позбавлення волі. З них у
листопаді–грудні 1956 р. було засуджено 259 осіб, у тому числі у
Волинській області – 56, Львівській – 52, Станіславській – 44,
Дрогобицькій – 40, Рівненській – 33, Тернопільській – 25. У числі
засуджених – за хуліганство 106 осіб, за погрози активу і свідкам –
85, розкрадання державного і громадського майна – 24, за вбивства
– 4, антирадянську агітацію – 5, порушення паспортного режиму –
9 осіб263.
У жовтні–листопаді 1956 р. КДБ при Раді Міністрів УРСР і
Прокуратура УРСР надіслала до КДБ при Раді Міністрів СРСР і
Генеральному Прокурору СРСР 148 справ колишніх активних
учасників підпілля ОУН з проханням порушити клопотання перед
Президією Верховної Ради СРСР про скасування рішень Комісій
Президії Верховної Ради СРСР про дострокове звільнення цих осіб
з місць позбавлення волі. Президія Верховної Ради СРСР у
відповідь на ці звернення скасувала рішення комісій щодо 19 осіб
з поверненням їх до виправно-трудових колоній і заборонила проживання на території УРСР 11 особам. На 25 осіб було підготовлено справи для розгляду у Президії Верховної Ради СРСР264.
Поступово у середовищі радянських керівників почали поширюватися ідеї щодо більш активного перешкоджання поверненню
колишніх членів ОУН, які відбули терміни покарання. У січні 1957
р. до ЦК КПУ було подано пропозиції про посилення роботи
262
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партійних і радянських органів республіки у зв’язку з поверненням
з місць ув’язнення колишніх учасників банд і підпілля ОУН. У них
\пропонувалося зобов’язати обкоми, міськкоми та райкоми КП
України західних областей УРСР посилити масово-політичну і
виховну роботу серед населення, спрямувавши її на економічне і
організаційне зміцнення колгоспів, покращення роботи підприємств і установ, роз’яснення успіхів ленінської національної
політики. Обкомам, міськкомам та райкомам КП України належало «створити обстановку нетерпимості» до будь-яких ворожих
та антигромадянських проявів шляхом згуртування сільського та
міського активу265. Наголошувалося на необхідності зобов’язати
КДБ при Раді Міністрів УРСР, Міністерство внутрішніх справ
УРСР, Прокуратуру УРСР, Міністерство юстиції УРСР і
Верховний Суд УРСР забезпечити своєчасне реагування на ворожі
прояви та антигромадські вчинки осіб, що повернулися з місць
ув’язнення і спецпоселення, вжити рішучих заходів з проведення
розслідувань і розгляду справ у судах протягом найкоротших
термінів із притягненням злочинців до суворої відповідальності.
КДБ мав посилити агентурну роботу серед тих, хто повертався,
спрямовуючи її на своєчасне викриття та запобігання створенню
націоналістичних організацій і груп. Міністерству внутрішніх
справ належало створити у кожному селі західних областей бригади сприяння міліції266.
Крім того, виконкомам обласних, міських і районних рад
депутатів трудящих пропонувалося в місячний термін виявити всі
факти самоуправних дій з боку осіб, які повернулися з місць
позбавлення волі та спецпоселення, щодо захоплення ними раніше
конфіскованого майна і будівель та вжити заходів до його повернення законним власникам. Зобов’язати Міністерство юстиції
УРСР і Верховний Суд УРСР забезпечити своєчасне і правильне
вирішення судовими органами цивільних справ колишніх учасників підпілля ОУН та їх пособників, не допускаючи незаконних
рішень про повернення їм майна. Доручити КДБ і Прокуратурі
265
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УРСР подати пропозиції Президії Верховної Ради УРСР про поширення дії указу Президії Верховної Ради УРСР від 9 листопада
1956 р. «Про заборону колишнім керівникам і активним учасникам
українського націоналістичного підпілля, які були засуджені і
відбули покарання, повертатися в західні області Української РСР»
на окремих колишніх керівників, терористів та активних учасників
ОУН, які після звільнення з місць ув’язнення і спецпоселення прибули в західні області УРСР до видання цього указу. Доручити
Президії Верховної Ради УРСР поширити дію указу Президії
Верховної Ради УРСР від 9 листопада 1956 р. на колишніх
керівників, бандитів-терористів та активних учасників угорського
націоналістичного підпілля. Пропонувалося також увійти з
пропозицією до ЦК КПРС про поширення на західні, Закарпатську
і Чернівецьку області УРСР указу Президії Верховної Ради СРСР
від 2 червня 1948 р. «Про виселення до віддалених районів осіб,
які злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві і ведуть антигромадський, паразитичний спосіб життя»267.
Відповідно до інформації про «хід роботи з видворення із
області колишніх учасників ОУН» секретаря Станіславського
обкому КП України Я. Лисенка від 23 квітня 1957 р. згідно із
розпорядженням ЦК КПУ у Станіславській області була створена
обласна комісія, яка протягом січня–лютого 1957 р. переглянула
всі кримінальні справи на колишніх учасників ОУН, що повернулися з місць ув’язнення, і ухвалила рішення повернути до місць
ув’язнення 67 осіб і виселити за межі західноукраїнських областей
369 осіб. По першій категорії матеріали надіслано на 59 осіб, з
яких 17 осіб затверджено на повернення їх для відбуття строку
покарання, 38 осіб було переведено до другої категорії і на 4 осіб
ще не отримано рішення. На 8 осіб не надсилалися матеріали через
те, що вони повністю відбули строк покарання. З першої категорії,
яких Центральна комісія затвердила 17 осіб, повернуто до місць
ув’язнення 11 осіб, виселено за межі УРСР 2 особи і 4 особи оголосили в розшук. По другій категорії республіканська комісія
затвердила до виселення за межі області 347 осіб і ще переведених
267

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 16. – Спр. 85. – Арк. 8.

Розділ 1. Етнополітична історія Галичини...

111

з першої категорії 38 осіб, що разом становило 385 осіб. З 385 осіб
виїхало за межі області по переселенню 28 осіб, по оргнабору – 39,
самостійно – 149, за скоєні злочини було заарештовано 7 осіб,
залишено для оперативної роботи 15 осіб. На 20 квітня 1957 р. у
області залишалося 147 осіб, які підлягали виселенню268.
За інформацією секретаря Тернопільського обкому КПУ
В. Лисенка про проведену роботу серед колишніх оунівців, що
повернулися з ув’язнення, у січні 1957 р. спецкомісія вирішала
виселити за межі області 305 осіб, з яких республіканською
комісією було затверджено рішення щодо 260 осіб. Три особи
категорично відмовлялися виїжджати, мотивуючи своє рішення
повним відбуттям покарання і вимагаючи «показати закон, на
основі якого їх примушують переселитися із рідних сіл». Сім осіб
від виїзду не відмовилися, але область не залишили, постійно
змінюючи місце проживання. Партійно-радянський актив вимагав
вжити заходів для переселення цих осіб, оскільки «вони негативно
впливають на нестійких колгоспників»269.
До районів Львівської області спецпоселенці поверталися без
довідок про їх звільнення, заявляючи, що таких довідок їм не
видавали. До Турківського району повернулося 226 осіб, значна
частина яких відмовлялася їхати за оргнабором до східноукраїнських областей. У багатьох випадках колишнім спецпоселенцям
повертали їхні будинки та худобу. Під час розгляду у судах питань
щодо повернення майна навіть ухвалювалися рішення про виселення шкіл, медпунктів, сільрад та інших закладів на користь
колишніх спецпоселенців. У ряді випадків такі рішення підтримували місцеві органи влади270.
Повернення колишніх оунівців з місць позбавлення волі місцеві колгоспники, радянський та партійний актив, а також особи,
які брали участь у боротьбі з УПА, і сім’ї, де було вбито родичів,
сприймали вкрай негативно. Поряд з цим, спостерігалися випадки,
коли тих, хто повертався з місць позбавлення волі, зустрічали як
268
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мучеників, оточуючи їх повагою та турботою. У ряді випадків
особи, які повернулися з ув’язнення, шляхом шантажу, погроз, а
іноді за «добровільною домовленістю» займали конфісковані у них
будинки і вимагали повернення вилученого у них майна271.
Радянські керівники зазначали, що частина сімей була виселена на спецпоселення у порядку заходів у відповідь на дії УПА,
конкретних звинувачень цим людям висунуто не було. Розв’язання
проблеми повернення колишніх спецпоселенців на територію
Галичини навіть наприкінці 1950-х років за розгортання процесу
реабілітації та відміни спецпоселень вбачалося у ненаданні
дозволу повертатися на територію Західної України із одночасною
забороною повертати колишнім спецпоселенцям майно, яке свого
часу їм належало.
У пропозиціях про порядок розгляду справ на осіб, які знаходилися на спецпоселеннях у віддалених районах СРСР, завідувача
адміністративного відділу ЦК КПУ М. Кузнецова від 16 січня
1958 р. зазначалося, що за період з 1944 по 1952 рр. з території
західноукраїнських областей було виселено на спецпоселення
203662 особи, у тому числі учасників ОУН, бандпідсобників та
членів їхніх сімей – 182643 особи, куркулів та членів їхніх сімей –
12135, ієговістів та членів їхніх сімей – 8984. Станом на 1 січня
1958 р. з них до західноукраїнських областей повернулися з місць
спецпоселень 13994 особи, звільнені в основному за рішеннями
судових органів. Крім того, на основі указів Президії ВР СРСР і
постанов РМ СРСР, виданих протягом останніх трьох років, була
звільнена з спецпоселень частина осіб цієї категорії без права
повернення до західноукраїнських областей (учасники Великої
Вітчизняної війни та члени їхніх сімей, члени сімей загиблих на
фронтах Вітчизняної війни, викладачі навчальних закладів і члени
їхніх сімей, члени сімей нагороджених орденами і медалями СРСР
і жінки, які вийшли заміж за неспецпоселенців). У місцях спецпоселень на момент укладення документа залишалося, орієнтовно,
150000 осіб. Лише за 1957 р. надійшло 27000 заяв про звільнення
зі спецпоселень. Завідувач адміністративного відділу ЦК КПУ
271
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М. Кузнецов зазначав, що, беручи до уваги позитивне ставлення
до праці частини колишніх спецпоселенців, доцільно видати указ
Президії ВР СРСР, яким надати право виконкомам Волинського,
Дрогобицького, Закарпатського, Львівського, Рівненського,
Станіславського, Тернопільського і Чернівецького обласних рад
депутатів трудящих розглядати питання про зняття обмежень
щодо спецпоселення осіб, які зарекомендували себе позитивно у
місцях спецпоселень на виробництві; видати постанову РМ СРСР
про порядок застосування цього указу із визначенням права ухвалювати рішення про звільнення із спецпоселень без обмеження
місця проживання або без права повернення до Волинської, Дрогобицької, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Станіславської,
Тернопільської і Чернівецької областей, а осіб, які порушили це
обмеження, видаляти у адміністративному порядку. За даними
М. Кузнецова на 1 січня 1958 р. до західноукраїнських областей
повернулося із місць позбавлення волі більше 57000 осіб, раніше
засуджених за співробітництво з ОУН272.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 19 травня 1959 р.
про зняття обмежень щодо спецпоселення і звільнення з-під адміністративного нагляду органів МВС підсобників націоналістичного підпілля та членів їхніх сімей встановлювалося, що зняття
обмежень не передбачало повернення їм конфіскованого майна і
можливості повернутися на попереднє місце проживання. Протягом 1959 р. спостерігалося багато фактів, коли спецпоселенці
після повернення самовільно забирали будинки та земельні
ділянки, що колись їм належали, та погрожували сільським активістам, яким були передані ці будинки. Крім того, колишні спецпоселенці подали багато заяв про повернення раніше конфіскованого у них майна. Все це, на думку радянських урядовців,
негативно відбивалося на трудовій активності колгоспників. Тому
керівники місцевих обкомів партії звернулися до ЦК КПУ із проханням заборонити повернення спецпоселенців. Свою думку вони
мотивували відсутністю житлової площі для них та наявністю
272
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достатньої кількості робітників, що не дозволяло забезпечити роботою осіб, які поверталися зі спецпоселень273.
У листі Голови Президії Верховної Ради СРСР К. Ворошилова
та секретаря Президії Верховного Суду СРСР М. Георгадзе від 24
жовтня 1959 р. на ім’я голови КДБ при Раді Міністрів СРСР
Шелепіна зазначалося, що відповідно до постанов Уряду СРСР з
Львівської області протягом 1944–1951 рр. було виселено 14876
сімей у складі 39959 осіб, з них сімей «бандитів-терористів» –
12279 осіб, сімей засуджених «бандитів» ОУН та «бандпособників» – 13693 особи, сімей «бандитів» і «зрадників» – 12740 осіб,
сімей ієговістів 863 особи, сімей куркулів – 384 особи. У зв’язку з
указами Президії Верховної Ради СРСР про зняття судимості,
починаючи з 1956 р., до Львівської області повернулося 2308 сім’ї
у складі 6504 осіб. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 19
травня 1958 р. передбачалося, що спецпоселенці могли повертатися в місця, звідки вони були виселені, тільки за дозволу місцевих
рад, але спецпоселенці поверталися, як правило, цілими сім’ями і
тільки після повернення зверталися за дозволом на право проживання у цих місцях. Місцеві органи не могли перешкоджати поверненню спецпоселенців тому, що законодавець, забороняючи
повертатися в місця, з яких вони були виселені, не встановив
відповідальності за самовільне повернення. Траплялися випадки,
коли колишні спецпоселенці захоплювали житлові та інші приміщення, у зв’язку з чим міліція та органи прокуратури виселяли їх у
адміністративному порядку274.
В окремих областях УРСР (особливо у Тернопільській, Станіславській, Рівненській) в умовах масового повернення колишніх
спецпоселенців та неврегульованості питання повернення їм майна
та житлових приміщень великого розмаху набуло самовільне
будівництво житла. На громадських землях колишніх хуторів
Бучацького, Підгаєцького та Заложцівського районів Тернопільської області самовільні забудовники створили цілі населені
пункти. Не маючи у своєму розпорядженні засобів для боротьби з
273
274

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4944. – Арк. 35.
Там само. – Арк. 39.

Розділ 1. Етнополітична історія Галичини...

115

самовільними забудовниками, сільські ради змушені були
звертатися до народних судів із заявами про притягнення винних
до кримінальної відповідальності за самоуправство. Але й суди у
вирішенні цих справ були обмежені санкцією ст. 154 КК УРСР,
яка передбачала можливість застосування до засуджених виправно-трудових робіт на строк до 3-х місяців або штраф до 300 руб.
Суди не вправі були приймати постанови про знесення самовільно
збудованих будинків та інших споруд, оскільки це не було передбачено законом. Враховуючи увагу правлячої партії та уряду до
справи планового житлового будівництва як у містах, так і інших
населених пунктах, про що було зазначено в постанові ЦК КП
України і Ради Міністрів УРСР від 9 грудня 1958 р. № 1745 «Про
заходи з поліпшення справи планування і забудови населених
пунктів Української РСР», Голова Верховного Суду УРСР Ф. Глух
вважав за необхідне ухвалити постанову Ради Міністрів УРСР
«Про боротьбу з самовільним будівництвом в сільській місцевості». За своїм змістом ця постанова мала в основному відповідати змістові постанови РНК УРСР від 26 вересня 1940 р. «Про
боротьбу з самовільною забудовою земельних ділянок у містах і
селищах міського типу» № 1440, яка передбачала адміністративний порядок вирішення спорів про самовільні забудови.
Відведення земельних ділянок, керівництво і контроль справою
будівництва сільських населених пунктів згідно з діючим
положенням «Про порядок відведення земельних ділянок під забудову сільських населених пунктів Української РСР», затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 28 травня 1947 р.
№ 765, здійснювали виконавчі комітети сільських і районних рад
депутатів трудящих. Отже, на думку Ф. Глуха, лише до їх компетенції могло бути віднесено вирішення питань щодо правомірності
зведення будівель та застосування заходів до осіб, які порушили
встановлений порядок забудови сільських населених пунктів. У
проекті постанови «Про боротьбу з самовільним будівництвом в
сільській місцевості» зазначалося, що споруди, збудовані після
прийняття відповідної постанови без дозволу виконкомів місцевих
рад, мали бути знесені, а їх мешканці виселені у адміністративному порядку. Рішення про знесення самовільно збудованих
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будівель і виселення мали ухвалювати виконкоми сільських рад.
Рішення сільрад набували б сили тільки після їх затвердження
виконкомами районних рад. На добровільне звільнення приміщень
відводилося у проекті до 2 місяців. Особи, що самовільно зайняли
земельні ділянки для будівництва, мали бути оштрафовані на суму
до 2000 руб. Штраф мав накладатися рішенням виконкому сільради. Це рішення пропонувалося оскаржувати до виконкому
районної ради протягом 1 місяця275.
У доповідній записці Прокурора УРСР Д. Панасюка від 7 лютого 1959 р. зазначалося, що проведеною Прокуратурою УРСР
перевіркою встановлено, що в ряді районів Тернопільської області
мали місце численні факти порушення постанови Ради Міністрів
УРСР від 27 березня 1957 р. № 290 «Про заходи забезпечення
виконання плану будівництва в колгоспах Української РСР на
1957 рік» та постанови ЦК ВК П/б/ і РНК СРСР від 27 травня
1939 р. № 740 «Про заходи охорони громадських земель колгоспів
від розбазарювання». У Тернопільській області знаходилося 3172
хутори, з яких 537 рішенням виконкому обласної ради депутатів
трудящих від 4 липня 1958 р. визнано населеними пунктами, а
також ще 2365 хуторів, в яких налічувалося 6221 господарство, які
підлягали заселенню. Така велика мережа хуторів, на думку
Д. Панасюка, розкиданих серед колгоспних ланів, часто на значній
відстані від сіл, вносила дезорганізацію в роботу колгоспів і
позбавляла місцеві партійні та радянські органи можливості
забезпечити правильне колгоспне землекористування і охорону
колгоспної власності від розкрадання. Перевіркою були встановлені факти самовільної забудови житлових будинків на колгоспних землях у місцях колишнього розташування хуторів,
знесених в 1949 і 1950 роках. Деякі особи, які у порядку переселення виїхали в південні області УРСР, в 1957–1858 роках почали повертатися на старі місця мешкання і стали будувати на
колгоспних землях житлові будинки. За порівняно невеликий
строк (два-три роки) знову виникли: с. Королівка Товстенського
району, хутори Пожежа, Рублин, Повія Золотопотоцького району,
275
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с. Антонівка Шумського району, в яких самовільно збудовано 110
житлових будинків. Також особи, які повернулися із заслання, де
були на спецпоселенні, масово будували житлові будинки на колгоспних землях. У с. Антонівка, де були зафіксовані антирадянські
прояви і яке у 1950 р. було цілком зруйноване, а мешканці частково переселені в Михайлівський район Запорізької області,
частково вислані на спецпоселення, за останні два-три роки без
дозволу відповідних місцевих органів було збудовано 20 нових
житлових будинків і 14 тимчасових приміщень. Відповідно до
постанови Ради Міністрів УРСР від 27 березня 1957 р. № 290 було
заборонене нове будівництво на хуторах, які підлягали зселенню.
Однак у Тернопільській області продовжувалося масове будівництво на хуторах. Д. Панасюк зазначав у 1959 р., що за останні 2–
3 роки тільки у 12 районах Тернопільської області, за даними
Обласного управління сільського господарства, самовільно збудовано 632 нові будинки. Це стосувалося Бучацького, Золотопотоцького, Почаївського та інших районів276.
Секретар Львівського обкому КП України М. Лазуренко у
травні 1959 р. звернувся у зв’язку з цим до ЦК КПУ із проханням
вирішити питання щодо самовільного будівництва шляхом встановлення відповідальності за самовільне повернення спецпоселенців у місця, звідки вони були виселені277.
Питання про самовільну забудову в сільській місцевості на
землях колгоспів і інших землекористувачів було розглянуте Радою Міністрів УРСР 20 червня 1959 р., де ухвалили постанову
№ 936 «Про заходи боротьби із самовільною забудовою в сільській
місцевості». Однак у доповідній записці Прокурора УРСР державного радника юстиції 2-го класу Д. Панасюка від 7 січня
1959 р. зазначалося, що судові органи деяких областей УРСР, і
особливо Тернопільської області, допускали «порушення законності», розглядаючи справи про захоплення різними особами
колгоспних земель і самоправне будівництво на них. Розглядаючи
такі справи, народні суди засуджували винних у самоправстві осіб
276
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за ст. 154 КК УРСР до грошового штрафу, але у переважній більшості випадків «зовсім не вирішували питання про повернення
землі колгоспам та про знесення самовільно споруджених будов».
Це на думку, Д. Панасюка, призвело до того, що у винних осіб
виникло переконання, ніби «після сплати встановленого судом
штрафу вони можуть безперешкодно користуватися самоправно
захопленою колгоспною землею». Така практика судових органів
Тернопільської області випливала із роз’яснення Міністерства
юстиції УРСР від 24 липня 1956 р. №-У-5872, в якому зазначалося,
що, розглядаючи справи цієї категорії, суди не повинні вирішувати
питання про знос самоправно споруджених будівель на захоплених
земельних ділянках, оскільки це нібито не входило до компетенції
судів. Роз’яснення Міністерства, на думку прокурора УРСР
Д. Панасюка, суперечило закону й основним принципам радянського правосуддя, відповідно до якого суди, розв’язуючи справи,
обов’язково повинні були вживати всіх заходів до захисту й
поновлення порушених прав і інтересів потерпілої сторони. Тому
він наголошував, що суди у цьому разі повинні забезпечувати
безумовне повернення землі колгоспам і знос незаконно споруджених будівель, оскільки будь-яке інше розв’язання цих справ,
на його думку, означало позбавлення колгоспів судового захисту і
безкарність порушників Статуту сільгоспартілі. Прокуратура Тернопільської області повідомляла, що випадки захоплення колгоспних земель і самовільного будівництва набули в області масового характеру. Але правління колгоспів дедалі частіше відмовлялося звертатися за захистом своїх прав до суду, оскільки
судові вироки, винесені відповідно до роз’яснення Міністерства
юстиції, не забезпечували належної охорони інтересів колгоспів278.
З цього приводу у повідомленні Голови Верховного Суду
УРСР Ф. Глуха до ЦК КПУ від 28 січня 1959 р. зазначалося, що на
території Тернопільської області самовільні забудовники створили
цілі населені пункти279. У поселенській структурі саме західноукраїнських областей до кінця 1950-х років характерною
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особливістю була значна кількість малих населених пунктів
(хуторів). Унаслідок активного наступу на невеликі поселення
протягом 1957–1959 рр. кількість хуторів в Україні зменшилась у 7
разів280. Частина селян була примусово переселена саме за «порушення Статуту сільгоспартілі».
Стеження за колишніми бійцями УПА, які вже відбули терміни покарання, не припинялося. Частина з них поверталася й до
рідної місцевості на території Галичини, а інші залишалися на
постійну роботу в основному у індустріальних центрах. Проте
частина з них була з часом повторно засуджена у зв’язку із новими
обставинами, які виявилися у ході розкриття кримінальних
справ281. Водночас, значна кількість засуджених колишніх вояків
УПА та інших осіб, засуджених за «контрреволюцію» і «бандитизм», залишалася у спецпоселеннях аж до 1964 р.282.
Загалом повернення колишніх спецпоселенців на територію
Галичини, попри всі перешкоди, наприкінці 1950-х років було в
основному завершене. Не маючи наміру розв’язувати тут нове
масштабне протистояння із місцевими жителями із можливою
перспективою застосування зброї і відчуваючи, що радянська
влада у регіоні вже досить зміцніла, керівництво СРСР і УРСР
відмовилося від нових масштабних депортацій. Подальші кроки у
сфері протидії українському національному руху ЦК КП України
вбачалися у обмеженні впливу, в тому числі й шляхом виселення
колишніх членів ОУН, які повернулися до Галичини після
відбуття покарання. 20 лютого 1973 р. було ухвалено постанову
ЦК КП України «Про роботу КДБ при Раді Міністрів УРСР з припинення ворожої націоналістичної антирадянської діяльності і ході
слідства на осіб, заарештованих за ці прояви». Йшлося про
необхідність КДБ вжити заходів для вивчення процесів, які мали
місце у середовищі колишніх учасників ОУН та УПА, а МВС
УРСР мало впорядкувати облік колишніх учасників ОУН та УПА,
280
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які «повернулися з місць ув’язнення та їх підсобників»283. У
листопаді 1975 р. за даними, наведеними у постанові бюро Львівського обкому Компартії України «Про досвід партійних організацій області з викриття буржуазної пропаганди та організації
контрпропаганди», у Львівській області проживало близько 40000
осіб, у минулому репресованих за антирадянську діяльність у ОУН
та допомогу УПА284.
У 1959 р. було проведено перший у повоєнний період загальний перепис населення й перший радянський перепис на території
Галичини. Таблиці національного складу населення районів, міст,
селищ міського типу відображали відомості тільки про найчисленніші національності. У таблицях перепису 1959 р., які складали для галицьких областей, наводили відомості про кількість від
п’яти до п’ятнадцяти національностей (залежно від мозаїчності
етнічного складу населеного пункту), перепису 1970 р. – до
дванадцяти. За первинними матеріалами повоєнних переписів
населення складали також низку статистичних таблиць, які відображали етнодемографічну, етносоціальну та етнокультурну
ситуацію в областях. Наприклад, за результатами перепису 1959 р.
розробляли таблиці розподілу національностей за заняттями,
суспільними групами, сімейним станом, віковою структурою,
рівнем освіти. За результатами наступних переписів розробляли
також таблиці розміру сім’ї та кількості дітей у сім’ях різних
національностей, тривалості проживання представників різних
національностей у населеному пункті тощо. Однак перелічені
вище таблиці складали здебільшого в розрізі областей, деякі – для
обласних центрів та міст обласного підпорядкування. Майже всі
згадані вище статистичні таблиці розробляли окремо за статтю та
типом поселення (міське та сільське населення). Під час проведення переписів 1959 та 1970 рр. визначали національний склад
наявного населення (переписів 1979 та 1989 рр. – національний
склад постійного населення).
283
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Упродовж 1939–1959 рр., за матеріалами радянської статистики, кількість населення Української РСР збільшилася на 3%.
Однак приросту було досягнуто здебільшого завдяки східним і південним областям України. Натомість кількість жителів у Галичині
залишалася суттєво нижчою, ніж у довоєнний період. За даними,
опублікованими у 1963 р., у Львівській області нараховувалося
2107858 жителів, у Тернопільській – 1085586, у Станіславській
(Івано-Франківській) – 1094639285. У Львівській області проживало
1786587 українців, 178303 росіян, 29851 поляк, 5040 євреїв, 3206
білорусів, у Івано-Франківській – 1032994 українці, 36750 росіян,
3019 поляків, у Тернопільській – 1026822 українці, 25448 росіян,
2462 поляки286. Проте за даними, опублікованими у 1972 р., у
Львівській області проживало в 1959 р. 2111428 осіб, у тому числі
міського населення – 821338 осіб і сільського – 1290090 осіб. У
Тернопільській області мешкали 1085586 осіб, з них у містах –
179599 осіб, у сільській місцевості – 905987 осіб, у Івано-Франківській проживало 1094639 осіб, з них містян – 249437 осіб, селян
– 845202 особи287. Таким чином, дані статистики, опубліковані у
1972 р., найбільш вірогідно, були «відкориговані» у бік
збільшення показників кількості населення.
У 1959 р. в Тернопільській області мешкало тільки 77% населення, порівняно з 1939 р. (найнижчий показник в Україні), у
Станіславській (Івано-Франківській) – 85%, у Львівській – 86%. У
1959 р. у складі населення регіону частка українців становила
90,6%. Галичина, яка до 1939 р. була одним із найбільше деукраїнізованих реґіонів України, через 20 років за етнічним складом
населення (і не тільки) стала «найбільш українським краєм» у
республіці288.
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Однак етнічний склад сільського і міського населення Галичини певною мірою різнився. У сільській місцевості українці становили до 99% жителів289. Серед міського населення найбільше
було українців, але якщо їх питома вага у складі населення невеликих міст становила 95% і вище, то у великих містах значну
частину мешканців становили представники інших етнічних груп.
До кінця 1950-х років внаслідок здійснення планомірних міграцій
населення великих міст Галичини поповнилося за рахунок росіян,
які обіймали керівні посади та використовували виключно російську мову у спілкуванні. У Івано-Франківський області проживало
1032994 українці, 37937 росіян, 3019 поляків, у Львівській області
– 1818317 українців, 181089 росіян, 59139 поляків, 30030 євреїв,
8968 білорусів, у Тернопільській області – 1030166 українців,
26904 росіян, 23150 поляків290.
Загалом 1959 р. у міських поселеннях Галичини жило понад
221 тис. росіян, майже 43 тис. поляків, щонайменше 40 тис.
російськомовних українців зі Сходу та Півдня України й інших
регіонів СРСР, 35 тис. здебільшого російськомовних євреїв.
Росіяни налічували 17,7% від загалу міського населення, зокрема,
20,6% у складі міських жителів Львівської області, 12,0% –
Станіславської і 11,5% – Тернопільської. Вони становили 27%
населення Львова, 25% – Станіслава і Стрия, 23% – Дрогобича,
21% – Бродів, 19% – Коломиї, 17% – Тернополя, Золочева, Городка. Поляків найбільше було у Львівській області, де вони майже у
всіх міських поселеннях становили 2–3% від загальної кількості
мешканців. У деяких містах їхня питома вага підвищувалася до 5–
10% (Самбір, Добромиль, Судова Вишня, Бібрка). Частка євреїв
тільки у деяких найбільших містах краю (Станіслав, Тернопіль,
Коломия, Дрогобич, Стрий, Самбір, Борислав) становила 1–3%
населення. Крім того, за матеріалами перепису 1959 р., до 10% у
http://www.uk.xlibx.com/4istoriya/98263-49-roman-lozinskiy-etnichniy-skladnaselennya-lvova-u-konteksti-suspilnogo-rozvitku-galichini-lv-iv-vidavnichi.php
289
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складі населення найбільших міст налічувалося російськомовних
українців291.
Міграційні процеси на території Галичини наприкінці 1950-х
– на початку 1960-х років великою мірою зумовлювалися вже не
обставинами, пов’язаними із переміщенням населення у ході
депортацій, а особливостями розміщення продуктивних сил та
практикою оплати праці колгоспників. У пошуках більш високооплачуваної роботи частина селян Галичини переїжджала до міст.
У ряді випадків основним приводом для переселення у міста було
те, що в рамках скорочення присадибних ділянок деякі голови
колгоспів давали розпорядження переорати присадибні ділянки
колгоспників із посівами292.
Упродовж тривалого часу трудові міграції на території Галичини були маятниковими. Після навчання у містах частина
молодих людей поверталася до рідних сіл. Найбільший рівень
маятникових міграцій спостерігався у Львівській області. І навіть
примусове переміщення селян у рамках «боротьби із неперспективними селами» не могло радикально змінити світогляду
багатьох сільських жителів. Так, у листі від 22 лютого 1957 р.
інспектор з перевірки гірських районів Дрогобицької області
доповідав секретарю ЦК КПУ про те, що в області, а особливо в
гірських районах, є велика кількість незайнятого постійною працею населення, значна частина якого регулярно відправляється на
сезонні відхідні заробітки. Чиновник наголошував, що значна
частина населення не бажала відриватися від своїх обжитих місць і
виїжджати в порядку переселення, а тому, на його думку, виникала
потреба в організації відхідництва на сезонні роботи значної
частини працездатного населення»293.
Працівники Держплану УРСР вважали за необхідне будувати
заводи сільськогосподарського машинобудування на території
291
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Південно-Західного економічного регіону СРСР, який за рівнем
промислового розвитку значно поступався Донецько-Придніпровському та Південному районам, що спричиняло порівняно високий
рівень зайнятості населення, в тому числі й на території Галичини,
в домашньому і особистому допоміжному господарстві (в окремих
областях до 35–38%)294. Питома вага міського населення в загальній кількості населення Донецько-Придніпровського економічного
району на 1 січня 1963 р. була вдвічі вищою, ніж у ПівденноЗахідному районі (відповідно, 67,1 і 32,8%). Так, у Тернопільській
області питома вага міського населення становила на цю ж дату
менше 25%295. Водночас, Львівська область поряд із Донецькою
(Сталінською) була серед лідерів республіки за кількістю міст.
Львівська область у своєму складі мала 35 міст районного та
обласного підпорядкування (Донецька – 39). На Львівщині число
малих міст становило абсолютну більшість – 27, з них 4 з населенням до 3 тис. осіб, 10 – 3-5 тис. осіб, 13 – 5-10 тис. мешканців296.
Такий характер розміщення населення мав сприяти зростанню
темпів промислового будівництва на території Галичини. А
будівництво нових промислових підприємств мало сприяти збільшенню урбанізації краю. Особливо інтенсивно розросталися
обласні центри, як місця зосередження найбільших промислових
підприємств. Розвивалися також інші міста, які вже існували, а
також виникали нові, переважно з-поміж великих сіл. Малі міста і
селища міського типу ставали центрами адміністративних районів.
Вони мали перспективу розвитку, якщо в них розміщувалися промислові чи транспортні підприємства, і фактично втрачали її, якщо
переставали бути районними адміністративними центрами. У
стратегії радянської влади не було вираженої просторової
складової. Якщо елементи останньої й існували, то вони цілком і
повністю підпорядковувалися економічним завданням. Під час
районізації враховувалася лише наявність відповідних структур
294
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КПРС. Особливістю радянської урбанізації було й те, що вона
виразно підпорядковувалася розв’язанню воєнно-стратегічних
завдань. Наслідком такої політики стала поява нової категорії міст,
життєдіяльність яких визначалася московським центром. На
відміну від міст, які протягом тривалої еволюції ставали центрами
адміністративних районів і були тісно пов’язані зі своєю периферією, нові міста таких тісних зв’язків із сусідніми населеними
пунктами не мали і функціонували ізольовано. Військові містечка
обслуговували виключно військові частини, з якими були пов’язані транспортними шляхами. Нові міста і селища міського типу
формувалися після створення промислового, військового чи транспортного комплексу і були, по суті, придатком їхньої виробничої
структури297.
Поява нового потужного кам’яновугільного басейну в УРСР
мала природним наслідком формування нової мережі міст, у тому
числі й виникнення та розширення Червонограда та Сокаля. 24
грудня 1957 року вийшло на-гора перше червоноградське вугілля і
було здано в експлуатацію шахту №2 «ВМ». А 1958–1959 роки
було здійснене будівництво насипної дамби, яка з’єднала старе та
нове місто298. До Червонограда прибуло багато робітників з інших
регіонів УРСР, передусім – з Донбасу. Червоноград почав швидко
розростатися і став не тільки головним центром Львівсько-Волинського вугільного басейну, але й головним комунікаційним вузлом
і одним з найбільших міст Львівської області. Навколо Червонограда було відкрито 12 копалень і центральну збагачувальну
фабрику299. В 1961 р. у Сокалі було відкрито хімічний завод штучного волокна, почали роботу дві фабрики з виробництва панчіх та
завод залізобетонних конструкцій. Крім того, у місті розміщено
комбінат «Укрзахідвугілля». А влітку 1965 р. почалася газифікація
Сокаля.
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Механічний приріст міського населення Східної Галичини за
рахунок сільських місцевостей був характерний для всіх без
винятку областей України, проте за його темпами Львівська
область перебувала серед лідерів300. Вже у 1959 р., порівняно з
1939 р., сільське населення республіки зменшилося на 15,5%, причому в жодній з 25 областей у цей період не спостерігалося збільшення кількості сільського населення, а в Тернопільській області
абсолютна чисельність сільського населення скоротилася на 25%.
Абсолютна кількість міського населення зменшилася тільки в
одній Тернопільській області, а його відносна чисельність збільшилася тут з 14 до 17%301.
У роки хрущовської «відлиги» на території Галичини посилилися урбанізаційні процеси, які зумовлювалися розбудовою
промисловості регіону. Проте обсяги промислового будівництва
поступалися східноукраїнським. Саме в роки «відлиги» процеси
урбанізації призвели до того, що за одночасного збільшення абсолютної чисельності всього населення республіки зменшувалася як
абсолютна, так і відносна чисельність сільського населення. Поширення міграційних процесів стало одним із наслідків зростання
рівня мобільності населення. Для селян внаслідок запровадження
паспортизації суттєво обмежувалися механізми «прикріплення» до
сільської місцевості. Водночас, урбанізаційні процеси викликали
величезне навантаження на інфраструктуру міських поселень, яка
не була розрахована на зростаючу концентрацію населення. Поступово дедалі помітішою ставала й регіональна диспропорція розвитку соціально-побутової інфраструктури (особливо на Львівщині).
Міграційні процеси відображали сприйняття населенням власного соціального статусу. Величина і спрямованість міграційних
процесів визначалися відмінностями рівня і якості життя у різній
місцевості (передусім у містах і селах). Найбільшу частку міграцій
300
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сільських жителів у роки «відлиги» становили маятникові
соціально-економічні або трудові міграції. При цьому Галичина
(насамперед Львівщина та Івано-Франківщина) займала провідне
місце в УРСР за рівнем трудових міграцій. Основною причиною
маятникових міграцій галичан було аграрне перенаселення краю.
Поширеним у роки «відлиги» було явище так званого відхідництва
або сезонної міграції сільського населення, яке було особливо
помітним на Львівщині і зумовлювалося сезонним характером
сільськогосподарського виробництва та відповідною потребою у
робітниках окремих галузей промисловості.
Зростаючий рівень міграції селян руйнував усталену систему
сільських поселень Галичини (насамперед, хутірську), а також
створював дисбаланс трудових ресурсів у різних галузях
виробництва.
Розвиток видобувної та хімічної промисловості тягнув за
собою концентрацію науково-технічних працівників та робітників
відповідних спеціальностей. Поряд з цим мав місце наступ на
хуторську систему розселення у сільській місцевості, орієнтований
на посилення залежності селян від державних органів. Протистояння цьому процесу за рахунок будівництва хуторів колишніми
спецпоселенцями та особами, що відбули покарання за співробітництво з УПА і поверталися до рідного краю, могло в умовах
панування радянської командно-адміністративної системи лише
певною мірою загальмувати цей процес.
Порівняно висока питома вага колишніх селян серед населення галицьких міст сприяла посиленню опору русифікації. Збереження традицій у культурно-побутовому житті, високий рівень
релігійності населення та досить тісні зв’язки багатьох містян зі
своїми родичами у сільській місцевості стояли на перешкоді
реалізації планів радянського керівництва у сфері уніфікації суспільно-політичного життя.
Після усунення у 1964 р. від влади М. Хрущова було ліквідовано ряд запроваджених за його ініціативи нововведень. Крах
хрущовських реформ означав повернення до політики посиленої
централізації та уніфікації.

128

Галичина в етнополітичному вимірі

Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР «Про внесення змін в адміністративне районування Української РСР» у
січні 1965 р. було здійснене розукрупнення районів. Враховуючи
віддаленість, особливі потреби адміністрування і розвитку господарства, Турківський район знову став окремою адміністративнотериторіальною одиницею. 8 грудня 1966 р. було відновлено
Мостиський район, до складу якого відійшли території Гусаківської і Поповицької сільських рад302.
27 вересня 1965 р. відповідно до Закону «Про зміну системи
органів управління промисловістю» були ліквідовані раднаргоспи,
відновлювалися галузеві міністерства та розширювалася господарська самостійність підприємств. Створювалося 18 загальносоюзних і 13 союзно-республіканських міністерств – принцип
галузевого монополізму знову восторжествував. У жовтні 1965 р.
відповідний закон ухвалила Верховна Рада УРСР. Згідно з ним
було ліквідовано Українську раду народного господарства і
раднаргоспи економічних районів, утворено 9 союзно-республіканських міністерств. Такий перерозподіл компетенцій між
центром і регіонами для України означав різке звуження її
економічної самостійності і відновлення всевладдя центру.
На середину 1960-х років в Українській РСР була сформована
цілісна концепція щодо перспективності й неперспективності сіл,
їх модернізації, яка охоплювала соціальну, економічну та
демографічну сфери життя суспільства. У середині 1960-х рр.
Держбуд УРСР уперше визначив у своїх планах, що перспективними в Україні є лише 10000 сільських населених пунктів, тобто
третина всіх існуючих303. 28 червня 1965 р. Президія Верховної
Ради УРСР своїм указом затвердила «Положення про порядок
перетворення, обліку, найменування та реєстрації населених
пунктів, а також розв’язання деяких інших адміністративно302

Львівська область. Адміністративно-територіальний поділ на 1 жовтня
1967 р. – Львів, 1968. – С. 53–56.
303
Рисіч Й. Л. До історії запровадження політики неперспективних сіл в
Україні / Й. Л. Рисіч // Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали
друкованих читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди. – Дніпропетровськ, 1997. –
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територіальних питань в Українській РСР». Сільські поселення,
людність яких коливалася від кількох до 10000 осіб, не диференціювалися. Поряд з цим, перехід населеного пункту від категорії
сільського поселення до міського супроводжувався включенням
його у систему фінансових дотацій з боку держави для підтримки
й забезпечення сталого розвитку304. Проте мешканці багатьох
малих сіл і хуторів категорично відмовлялися переселятися на
центральні садиби колективних господарств і всілякими способами намагалися емігрувати в міста, на будови, створюючи тим
самим у господарствах напругу із забезпеченням трудовими
ресурсами305.
Виокремлюючи перспективні села, визначалася специфіка їх
забудови, розміщення функціональних зон, вісей планування.
Організація планування сіл у гірських та передгірських районах
Карпат повністю підкорялася рельєфу місцевості. Віссю планування виступала або транзитна дорога, або в’їзд до села, який
завершувався громадським центром. Вулиці сіл Галичини мали
малюнок, що повністю повторював рельєф місцевості. На ділянках
із найменшим ухилом розташовувалася промислова зона. Для перспективного планування рекомендувалося вираховувати оптимальний розмір промислової зони із чітким зонуванням на підзони
за скорочення площі доріг і проїздів, а також довжини інженерних
комунікацій306. Оптимальними визнавалися населені пункти з
кількістю жителів 2 тис. осіб, а мінімально допустима кількість
жителів – 0,8 тис. осіб307.
12 вересня 1968 року ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли постанову «Про впорядкування будівництва на селі»308, якою
передбачалося перетворення сільських населених пунктів у
304
305

Економічна історія України. – Т 2. – С. 425.
Історія українського селянства. – Т. 2. – Київ: Наукова думка, 2006. –

С. 446.
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Планировка сел и агропромышленных предприятий / под ред. Ю. Ф. Хохола. – Киев, 1983. – С. 49.
307
Лобода І. Перебудова села – важлива соціальна проблема / І. Лобода //
Економіка Радянської України. – 1967. – № 8. – С. 79–80.
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Збірник постанов і розпоряджень уряду УРСР. – Київ: Політвидав
України. – 1968 – №. 12 – С. 4–10.
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облаштовані селища з добротними житловими та культурно-побутовими умовами, які б задовольнили запити сільського населення.
У зв’язку з цим планувалося подальше призупинення соціальнопобутового розвитку невеликих сільських поселень для фінансування розвитку соціальної інфраструктури сіл, які «мали
виробничу та соціальну перспективу розвитку»309. Така політика
сприяла подальшому руйнуванню усталеної поселенської структури Галичини із наявністю невеликих сільських поселень. Результатом таких дій ставала деградація малих та середніх сіл. У неперспективних селах було заборонено відводити земельні ділянки для
індивідуальних забудовників.
На цей час уже відбулася й уніфікація термінів, які позначали
різні типи поселень. Якщо протягом міжвоєнного періоду у Галичині використовувалися такі терміни, як «wies», «kolonіa»,
«folwark», «futor», «osada», «przedmiescie», «przysiolek», «osada
lesna», «osada miynska», то внаслідок уніфікації номенклатура була
обмежена до таких термінів: «селище міського типу» (смт), «селище», «село», «хутір», і з незначними змінами використовується і
досі. Нині термін «хутір», яким позначали малодвірне поселення,
вилучений із обігу; вживаючи його, мають на увазі поселенське
утворення, що не має статусу поселення310.
У 1978 р. Держбуд УРСР розширив перелік перспективних сіл
республіки до 18800 (63% від загальної кількості)311. А у квітні
1978 р. на Пленумі ЦК КП України вже було визнано помилковим
підхід до поділу сіл на перспективні й неперспективні. Однак
реальних кроків, які свідчили б про відмову від такого поділу, зроблено не було, хоча Держбуд УРСР розширив список
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Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сборник
документов за 50 лет / [сост. Черненко К.У., Смиртюков М.С.] – Москва: Издательство политической литературы, 1970. – Т. 7: июль 1968 – 1969 гг. – С. 91–95.
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Рачковський Г. Поселення Старосамбірщини / Г. Рачковський // Вісник
Львівського ун-ту. Сер. Історія. – 2012. – Вип. 47. – С. 60.
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перспективних сіл до 21 610312. Таким чином, урядовці не лише
визнавали неможливість реалізації ідеї створення агроміст, а й
згубність самої ідеї штучного посилення урбанізації за рахунок
масштабного переміщення мешканців сіл до міст. Інфраструктуру
багатьох міських поселень не розраховували на подібні темпи
урбанізації, що створювало низку проблем у сфері житлового
будівництва та культурно-побутового обслуговування громадян,
вирішити які на той час було неможливо. Попри відносно високі
темпи спорудження житла розв’язати житлову проблему не вдавалося. Прагнення використати урбанізаційні процеси як один із
засобів уніфікації суспільно-політичного та економічного життя
вступило у протиріччя із наявними економічними можливостями
розбудови міської інфраструктури.
Протягом 1970-х років, як і раніше, продовжувалася практика
знесення хуторів, оскільки вважалося, що міжгосподарське кооперування і агропромислова інтеграція залишалися потужним
важелем концентрації сільського населення. Радянські дослідники
стверджували, що у разі розміщення у адміністративному районі
агропромислових підприємств рівень концентрації сільського населення мав зрости у 2–2,5 раза313. Проте значна частина галицьких
селян, особливо на території Тернопільської та Івано-Франківської
областей, залишалася проживати у сільській місцевості, не переїжджаючи до міст. Порівняно більша кількість сільських жителів віддавала перевагу переселенню до міст на території Львівської області.
Однак попри зростання рівня концентрації населення як у
сільській місцевості, так і у містах, міста Галичини не стали
«ядром» русифікації, як це було на території центрально- та
східноукраїнських областей. Абсолютна більшість українських
робітників, які були вихідцями із сільської місцевості, незважаючи
на посилення русифікації у середовищі міського галицького населення, зберігали вірність українським традиціям, спілкувалися
українською мовою.
312
Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура українського села (1921 –
1991) / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – С. 178.
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Однією із характерних рис та парадоксів урбанізації в УРСР, у
тому числі й Галичині, була наявність сільської культури та
побуту в міському середовищі, коли значна частина колишніх
сільських жителів, перетворюючись на містян, зберігали більшість
звичок, притаманних мешканцям сільської місцевості. Це пов’язано із особливостями перебігу «радянської урбанізації», зокрема,
її гіпертрофованим та форсованим характером. На території
міських поселень зберігалися значні масиви, забудовані будинками, характерними для сільської місцевості. Для містян престижним вважалося мати дачну ділянку поблизу міста для забезпечення сім’ї продуктами сільського господарства та відпочинку. І
чи не найбільше такий стан речей був характерним для Галичини,
коли містяни зберігали тісний зв’язок із родичами у сільській
місцевості. Це сприяло збереженню відповідного етносередовища,
яке виступало потужним опором русифікації.
Певне спрощення правил перетинання кордону у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х років викликало побоювання у
радянських урядовців посилення за рахунок цього «антирадянської
діяльності іноземних розвідок». Видається, що місцеве партійне
керівництво з пересторогою ставилося до спрощення правил
перетинання кордону насамперед через можливість звинувачення у
поширенні антирадянських проявів на ввіреній йому території. Це
могло тягнути за собою, серед іншого, й звільнення із займаної
посади. Можливо, саме небажання відповідати за антирадянські
виступи й стало причиною постановки питання про посилення
охорони державного кордону перед загальносоюзним керівництвом.
Відповідно до постанови ЦК КП України і РМ УРСР від 23
лютого 1965 р. № 199-9 «Про впорядкування прикордонних контрольно-пропускних пунктів Української РСР» протягом 1965–
1967 рр. необхідно було збудувати 11 прикордонних пунктів. На
території Галичини вже у 1966 р. було збудовано житловий комплекс з обслуговування КПП на залізничній станції Ніжанковичі
Львівської залізниці, в 1967 р. було збудовано КПП в с. Шегині
Львівської області314.
314
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Крім того, ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР постановою
від 28 грудня 1965 р. «Про впорядкування західних прикордонних
районів Української РСР» зобов’язали Держбуд УРСР розробити
протягом 1966–1968 рр. проекти районного планування західних
прикордонних зон УРСР з визначенням перспективних сільських
населених пунктів, а також генеральні плани міст і селищ міського
типу та генеральні плани перспективних сіл.
Розроблені відповідно до згаданої постанови генеральні плани
міст і селищ міського типу передбачали першочергову розбудову
перспективних населених пунктів. Серед них на території
Закарпатської області були визначені селища міського типу Великий Березний, Вилок, Буштина, Королеве, Великий Бичків та
Тересва. У Львівської області до перспективних були віднесені
Нижанковичі і Краковець. У Волинській області було визначене
місто Устилуг, а у Чернівецькій області – селища міського типу
Глибока, Путила. У Івано-Франківській області перспективними
було визначено селища міського типу Верховина, Кути, Яблунів.
Згідно з доповідною запискою голови Держбуду УРСР М. Бурки
перспективних сіл у прикордонних районах на час прийняття
згаданої постанови було визначено 245. З них у Волинській
області – 25, Закарпатській – 89, Івано-Франківській – 33,
Львівській – 47 та Чернівецькій – 35. М. Бурка зазначав, що із
завершенням у 1968 р. розробки проектів районного планування
прикордонних територій було додатково виявлено по цих областях
73 перспективні села, з них у Волинській області – 5,
Закарпатській – 13, Івано-Франківській – 8, Львівській – 43 та Чернівецькій – 4. Щодо цих 73 сіл передбачалося скласти генеральні
плани протягом 1969 р., причому для 50 сіл – за кошти бюджету і
для 23 сіл – за замовленнями колгоспів315. Можливо, що перегляду
визначення кількості перспективних сіл у бік їх збільшення
сприяли дві обставини. По-перше, це зусилля місцевих керівників
господарств, які були готовими забезпечити оплату складення
генеральних планів для їх населених пунктів. По-друге, небажання
315
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створювати джерела соціальної напруги у місцевостях, де серед
жителів були колишні бійці УПА.
Питання про встановлення прикордонної зони в межах
адміністративного поділу сільських (селищних) рад депутатів
трудящих порушувалося ЦК КП України в листах до ЦК КПРС
також і 22 травня 1968 р. та 11 червня 1969 р. Нарешті, 18 червня
1970 р., вже після введення військ країн-учасниць Варшавської
угоди до Чехословаччини у 1968 р., Рада Міністрів СРСР ухвалила
постанову № 441-163 «Про встановлення прикордонної зони на
Західному кордоні СРСР в межах території Української РСР»,
якою Раді Міністрів УРСР до 1 жовтня 1970 р. треба було встановити заборонну прикордонну смугу на західному кордоні УРСР
в межах території сільських (селищних) рад, які прилягали до
державного кордону316. Відповідно до цієї постанови прикордонна
зона була встановлена в межах адміністративного поділу сільських
(селищних) рад депутатів трудящих, у тому числі й на території
Галичини. Проте, як це видно із довідки від 22 травня 1972 р.
завідувача відділу адміністративних органів ЦК КПУ України
Опанасюка, відновити 800-метрову прикордонну смугу не
вдавалося317, оскільки специфіка розселення жителів прикордонної
території вимагала б для досягнення цієї мети переселення значної
частини громадян, що негативно сприймалося місцевими жителями. Крім того, проблемою було й пояснення причин більш
суворих правил перетинання кордону та встановлення 800метрової прикордонної смуги на кордонах із соціалістичними
країнами.
У другій половині 1960-х рр. досить гостро постала проблема
повернення до попереднього місця проживання осіб, які свого часу
переселилися до СРСР із Чехословаччини і були в основному
розміщені на території західноукраїнських областей. На основі
угоди між СРСР і Чехословаччиною про Закарпатську Україну від
29 червня 1945 р. і угоди від 10 липня 1946 р. про переселення
громадян чеської і словацької національностей колишньої
316
317
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Волинської губернії до Чехословаччини і українців, росіян та білорусів з Чехословаччини до СРСР на територію Рівненської, Волинської, Закарпатської, Львівської та інших областей було
переселено 2841 сім’ю у складі 12404 осіб. Через деякий час частина з них стала порушувати питання з проханням про повернення
до Чехословаччини, мотивуючи це прагненням об’єднатися із
родичами, які проживали там. У зв’язку зі збільшенням кількості
листів про виїзд до Чехословаччини, які надійшли до ЦК КПРС і
ЦК КП України від колишніх переселенців, ЦК КП України 29
березня 1963 р. розглянув це питання і визначив подальші заходи
для посилення масово-політичної роботи серед цієї категорії
громадян та у сфері покращення їх матеріально-побутових умов318.
Згідно з одержаними за допомогою місцевих органів даними станом
на жовтень 1963 р. переселенці з Чехословаччини (загалом 2447
сімей) проживали у Рівненській (1580 сімей), Волинській (696 сімей),
у Закарпатській (385 сімей) областях. Зменшення кількості сімей
переселенців у Рівненській і Волинській областях пояснювалося
переїздом частини їх до Закарпаття, в Донбас та інші райони СРСР, а
також на постійне проживання до Чехословаччини319.
Незважаючи на вжиті заходи частина, переселенців і далі
вимагали дозволу на виїзд до Чехословаччини. Їх прохання розглядали в індивідуальному порядку органи МВС, а дозволи на
виїзд видавали тільки особам, які мали в ЧРСР членів сім’ї чи
близьких родичів. При цьому, остаточне вирішення питання про
виїзд залежало від згоди чехословацької сторони, яка видавала
відповідні візи. Протягом 1948–1970 рр. з різних областей України
дозволи на виїзд на постійне проживання в ЧРСР отримали 6905
радянських громадян. За цей час органи МВС УРСР відмовили у
дозволі на виїзд 3805 особам за відсутністю достатніх підстав.
Крім того, протягом 1964–1969 рр. Генеральне консульство ЧРСР
у Києві відмовило 1204 радянським громадянам у отриманні візи
для в’їзду320.
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За даними міністра внутрішніх справ І. Головченка кількість
осіб, які виїжджали до ЧРСР на постійне проживання, збільшувалася до середини 1960-х років. Протягом 1965–1970 рр. виїхало
4731 особа. Якщо у 1965 р. виїхало 623 особи, то у 1966 р. – 2356,
у 1967 р. – 1215 осіб321.
Починаючи з 1968 р. кількість звернень про виїзд різко зменшилася. Для скорочення кількості виїжджаючих керівництвом
МВС УРСР запропонувало розглядати звернення радянських громадян про виїзд до ЧРСР на постійне проживання тільки після
надання ними до органів МВС СРСР письмових повідомлень посольства або Генерального консульства ЧРСР про згоду на видачу їм
віз для в’їзду, тобто аналогічно існуючому порядку оформлення і
розгляду звернення радянських громадян про виїзд на постійне
проживання до Угорської Народної Республіки, Польської Народної Республіки і Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія. Пропонувалося також встановити, що Міністерства внутрішніх справ СРСР та союзних республік, їх органи на місцях приймали б позитивні рішення про виїзд радянських громадян на постійне проживання до ЧРСР тільки з метою об’єднання їх сімей, а
також у разі виїзду одинаків до своїх рідних322.
Проте вже з 1969 р. кількість тих, хто бажав повернутися до Чехословаччини, поступово почала зростати. І хоча більшість з них проживала на території Волині, з Галичини, а точніше, – зі Львівської
області, також були бажаючі виїхати. Це були селяни, які розчарувалися у радянській колгоспній системі. Критика радянської системи
господарювання з боку тих, хто повернувся до Чехословаччини,
викликала незадоволення місцевого керівництва, оскільки саме воно
уособлювало у країні перетворення, продиктовані Радянським Союзом. Крім того, незадоволення викликала й необхідність для чехословацької сторони виплачувати прибулим особам пенсійного віку
пенсію, оскільки відповідно до угоди між СРСР і ЧРСР про пенсійне
забезпечення необхідно виплачувати пенсію у розмірах, встановлених
чехословацьким законодавством323.
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27 червня 1970 р. до Генерального консула СРСР в Братиславі
М. Дєєва звернувся Глава Уряду Словацької Соціалістичної Республіки П. Цолотка. Під час розмови П. Цолотка визначив
проблему міграцій як «назрілу», вказуючи, що деякі особи, сім’ї і
навіть групи, щоб отримати дозвіл на виїзд, стали звертатися за
допомогою до радянських, чехословацьких органів, а також до
дипломатичних представництв західних країн і навіть до ООН.
Після того, як було досягнуто угоду між СРСР і ЧРСР про обмін
туристів, деякі особи, прибувши до ЧРСР як туристи, ставили
питання про те, щоб залишитися на постійне проживання. Окремі
громадяни рішуче відмовлялися від повернення до СРСР, і справа
доходила навіть до силового повернення. Поступово влада ЧРСР
почала задовольняти ці прохання задля «об’єднання сімей».
Причому за тими громадянами, які отримали дозвіл на постійне
проживання в ЧРСР, потягнулися й інші родичі, які проживали в
СРСР. Потім чехословацькі та радянські органи стали задовольняти прохання про повернення до Чехословаччини цих осіб
шляхом видачі їм радянських закордонних видів на проживання і
чехословацьких віз, отриманих у Генеральному консульстві у
Києві. Таким чином, з 1966 р. особи, оптовані у 1947 р. у радянське громадянство, почали цілими сім’ями повертатися до ЧРСР.
П. Цолотка повідомив, що переважна більшість переселенців
проживала у Східній Словаччині. Їх прибуття в основному у Східнословацьку область викликало низку політичних, економічних та
соціальних проблем, які доводилося розв’язувати словацьким
органам. Досить часто переселенці критично висловлювалися
щодо порядків у СРСР і прагнули вийти із радянського
громадянства. Більшість громадян поверталася до тих сіл, звідки
вони були переселені у 1947 р., вимагаючи повернення їм землі і
майна, за які вони отримали свого часу компенсацію. Як радянські
громадяни, вони не мали права на отримання позики на будівництво житла. П. Цолотка наголосив, що чехословацькі органи «не
мали політичного інтересу щодо подальшого переселення радянських громадян до ЧРСР», але звернувся із проханням до
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радянської сторони визначити кількість тих, хто бажав повернутися до ЧРСР, їхній віковий ценз та професійну структуру324.
Аналізуючи ситуацію, що склалася, секретар ЦК КП України
Ф. Овчаренко 7 серпня 1970 р. зазначив, що прохання про визначення кількості бажаючих виїхати з СРСР до ЧРСР задовольняти не слід. Свою позицію він пояснив тим, що обстеження умов
життя переселенців в УРСР показало, що їхні умови життя не
відрізнялися від умов «інших трудящих республіки». При цьому
Ф. Овчаренко заявив, що «проблеми масового виїзду радянських
громадян до ЧРСР взагалі не існувало»325. Така позиція спричинила відповідні вказівки органам внутрішніх справ, що різко
скоротило кількість тих, хто отримував дозвіл на виїзд.
Поряд із виїздом до ЧРСР частина мешканців Галичини також
прагнула виїхати до Ізраїлю. У 1967 р. з УРСР до цієї країни
прибули 453 євреї, у тому числі з Львівської області 72. Водночас
тільки на Львівщині було розглянуто 228 клопотань про виїзд.
Після попередження про можливість втрати громадянства СРСР у
разі виїзду до Ізраїлю подальше клопотання з цього приводу припинялося. Міграція радянських громадян до Ізраїлю була припинена у зв’язку з розривом дипломатичних відносин після початку війни Ізраїлю з арабськими державами326.
Міграція населення Галичини визначалася насамперед
потребами працевлаштування, що тривалий час було однією із
характерних особливостей краю. За роки панування радянської
влади зросло населення галицьких міст, а також відбулися певні
зміни етносоціальної структури, які були зафіксовані результатами
перепису населення 1970 р.
Згідно з даними перепису 1970 р. у Львівській області проживало 2428868 осіб, з них у містах – 1148649 осіб, у селах –
1280219 осіб, у Івано-Франківській області мешкали 1249271
особа, з них міських жителів – 384232 особи, сільських – 865039
осіб, у Тернопільській області проживало 1152668 осіб, з яких у
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містах – 268723 особи, у селах – 883945 осіб327. Упродовж 1959–
1970 рр. кількість населення Івано-Франківська збільшилася з
66456 осіб до 104971 (158% до кількості жителів 1959 р.), Коломиї
– з 31303 до 41054 (131%), Калуша – з 12873 до 40728 (316%),
Надвірної – з 8751 до 161155 (185%). Кількість населення Львова
зросла з 410678 осіб до 553452 (135% до кількості жителів у 1939
р.), Дрогобича – з 42145 до 56048 (133%), Стрия – з 36180 до 47983
(133%), Червонограда – з 12241 до 44008 (360%), Борислава – з
28603 до 33800 (118%), Самбора – з 23649 до 29253 (124%),
Трускавця – з 8482 до 18392 (217%), Бродів – з 10243 до 15948
(156%), Золочева – з 10513 до 15281 (145%). Кількість населення
Тернополя збільшилася з 52245 осіб до 84663 (162% до кількості
жителів у 1939 р.), Кременця – з 16438 до 19731 (120%), Чорткова
– з 15294 до 19183 (125%)328.
Таким чином, найшвидшими темпами зростала кількість мешканців тих міст, де зосереджувалися підприємства видобувної промисловості, санаторно-курортні комплекси та потужні промислові
підприємства. Водночас, Тернопільська належала до тих областей
УРСР (поряд із Волинською, Закарпатською та Луганською), де
відзначалися найнижчі темпи механічного приросту населення (до
100 тис. осіб). Обласні центри стали містами найбільшого притягання населення як із сільської місцевості, так і з інших міст.
При цьому, темпи приросту кількості населення у містах обласного підпорядкування демонстрували тенденцію до підвищення.
Згідно з даними перепису 1970 р. більшість населення Галичини становили українці. У Івано-Франківській області кількість
українців, порівняно із 1959 р., збільшилася з 1032994 осіб до
1186839, росіян – з 36750 до 46545, поляків – з 3019 до 6463329, у
327
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Львівській області кількість українців збільшилася з 1786587 до
2134400, росіян – з 178303 до 199794, поляків – з 29851 до
41518330, у Тернопільській області кількість українців збільшилася
з 1026822 до 1106954, росіян – з 25448 до 26349, поляків – з 2462
до 14690331. Результати перепису, проведеного у 1970 р., як і у
1959 р., свідчили, що українці Галичини вважали себе насамперед
українцями, а належність до бойків, гуцулів чи лемків не сприймалася ними як «ознака етнічності».
На початку 1970-х рр. постало питання про необхідність розукрупнення частини українських міст у зв’язку зі зростанням кількості їх населення. Потреби культурно-побутового обслуговування
вимагали створення нових управлінських структур, які б могли
забезпечити виконання відповідної роботи. На території Галичини
передбачалося втілити у життя певні зміни адміністративного
устрою Львівської області.
12 вересня 1972 р. Львівський обком КП України та виконком
обласної ради внесли до ЦК КП України пропозицію створити
додатково у області два адміністративні райони за рахунок розукрупнення існуючих Жидачівського та Нестерівського районів.
Згідно із цією пропозицією мали бути створені Ходорівський і
Рава-Руський райони. До уваги бралися наявні розміри сільськогосподарських угідь, кількість населення, колгоспів та радгоспів,
промислових підприємств, партійних осередків та можливості партійних організацій забезпечувати керівництво економічною діяльністю. Жидачівський район Львівської області був створений
свого часу на базі Жидачівського, Ходоровського, Журавненського і Ново-Стрилищанського районів. Його територія становила 1
тис. км2. На території району нараховувалося 69,46 тис. га сільськогосподарських угідь, у тому числі 44,08 га пашні, а також
розміщувалося 116 населених пунктів, у яких проживало 98,1 тис.
осіб332.
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Нестерівський район Львівської області був створений на базі
Нестерівського, Рава-Руського, Магерівського, Немирівського,
Куликовського районів. Його територія становила 1,295 тис. км2. У
районі на момент звернення Львівського обкому до ЦК КП України було 87 тис. га сільськогосподарських угідь, у тому числі 55,1
тис. га пашні, нараховувалося 196 населених пунктів, в яких
проживало 111,7 тис. осіб333.
Виходячи з цього, Львівський обком КП України пропонував
створити Ходорівський район за рахунок розукрупнення Жидачівського, приєднання двох сільських рад Миколаївського і двох
сільських рад Перемишлянського районів. Його територія мала б
становити 569,1 км2, де розміщувалися 74 населені пункти, в яких
проживало 56,8 тис. осіб. А Рава-Руський район пропонувалося
створити за рахунок розукрупнення Нестерівського та приєднання
міста Угнів і чотирьох сільських рад Сокальського району, а також
міста Немирів та трьох рад Яворівського району. Його територія
мала становити 885,8 км2, де розміщувалося 134 населені пункти
та проживало 59,5 тис. осіб334.
Проте процес узгодження меж районів вніс свої корективи.
Так, уже у доповідній до ЦК Компартії України секретаря ЦК КП
України І. Лутака від 28 листопада 1972 р. вказувалося на необхідність розукрупнити Нестерівський, Сокальський та Яворівський
райони Львівської області із населенням 101–112 тис. осіб та
відновити лише Рава-Руський район. Вважалося, що утворення
нового району позитивно позначиться на зростанні економіки,
покращенні благоустрою прикордонних населених пунктів, частина яких у 1951 р. увійшла до складу СРСР після обміну ділянками державних територій із Польською Народною Республікою335. Територія Нестерівського району мала бути скорочена з
130 тис. га до 81, Сокальського – з 157 тис. га до 128, Яворівського
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– з 155 тис. га до 144 тис. га, Рава-Руський район мав би бути
утворений у межах 89 тис. га336.
У цей час також планувалося виділення на території Львова
п’ятого адміністративного району, як це було до 1956 р. 12 вересня
1972 р. до ЦК КП України звернувся Львівський обком КП
України, виконком обласної ради з проханням розглянути питання
про додаткове створення у Львові одного адміністративного району. У зверненні вказувалося, що Львів із підпорядкованими йому
населеними пунктами м. Вінники, селами Брюховичі і Рудно станом на 1 січня 1972 р. займав територію 137,5 км2. Автори звернення наводили динаміку зростання площі і населення міста з 1955
р. Так, наголошувалося, що у 1955 р. територія міста становила
66,7 км2 із населенням 379,8 тис. осіб, у 1960 р. – 130,1 км2 (440,4
тис. осіб), у 1965 р. – 140,6 км2 (516,9 тис. осіб), у 1970 р. – 137,5
км2 (574,3 тис. осіб), у 1972 р. – 137,5 км2 (600,7 тис. осіб). Робився
висновок, що протягом 1955–1972 рр. населення Львова
збільшилося на 220,9 тис. осіб, що значно перевищувало кількість
населення, яке було у будь-якому із існуючих на той час адміністративних районів337. На території п’ятого району Львова мали
проживати 115,4 тис. осіб338. Важливо, що, крім зростання кількості населення і площі міста, у зверненні Львівського обкому до
ЦК Компартії України містилася ще одна причина, яка, на думку
партійних працівників, вимагала виокремлення п’ятого району
міста і, відповідно, збільшення кількості управлінців. Львівський
обком КП України відзначав відносно високий рівень релігійності
населення міста та існування так званих «елементів національної
обмеженості». Крім того, вказувалося, що, окрім постійного населення міста, на будівництвах і підприємствах працювали більше
60000 робітників, які щоденно приїжджали із навколишніх сіл. Ці
обставини, на думку працівників обкому, вимагали «постійного
підвищення ідейно-виховної роботи серед населення»339.
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Усі наведені вимоги та їх аргументація були підтримані у
доповідній до ЦК Компартії України секретаря ЦК КПУ І. Лутака
від 28 листопада 1972 р., де зазначалося, що новий район Львова
передбачалося назвати Радянським. У ньому мало діяти 22 промислові підприємства з кількістю працівників понад 33000 осіб, а
також 3 вузи, 12 науково-дослідних інститутів і проектно-конструкторських організацій, 18 технікумів і ПТУ, 12 медичних
закладів340.
10 квітня 1973 р. була ухвалена постанова ЦК КП України
№ ІІ-39/8 «Про створення нових районів у містах Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, Львів, Харків, у Київській області і про віднесення селища міського типу Іллічівськ Одеської області до
категорії міст обласного підпорядкування»341.
За рахунок зосередження зростаючої кількості робітників
Львівська область (поряд із Дніпропетровською, Донецькою, Луганською та Харківською) поступово посіла одне із провідних
місць в УРСР за показниками густоти населення. Так, у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Львівській і Харківській
областях у розрахунку на 1 км2 в 1991 р. відповідно, жило 122,5;
201,8; 107,5; 126,8; 101,7 осіб. Порівняно високим цей показник
був також і у Івано-Франківській області – 103,8 осіб, а найнижчим серед областей Галичини – у Тернопільській області – 85,2342.
Для Галичини загалом був характерним високий рівень густоти
сільського населення. Поряд з цим, загальна кількість міських
жителів Івано-Франківської та Тернопільської областей поступалася загальноукраїнським показникам. Зосередження значної
кількості жителів у сільській місцевості сприяло збереженню місцевих традицій і звичаїв, що сприймалися як невід’ємні ознаки
місцевого способу життя.
Невелику частину населення Галичини становили громадяни,
які прибули на постійне місце проживання до УРСР із-за кордону.
За даними звіту про рух, побутове і трудове влаштування гро340
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мадян, які прибули з-за кордону на постійне проживання до УРСР,
начальника паспортного відділу Управління адмінслужби міліції
МВС УРСР П. Олексієнка із початку репатріації й до кінця 1975 р. до
УРСР прибуло 13936 осіб, у тому числі з-за кордону 12701 та
переїхало з інших республік – 1235 осіб. За цей час виїхало за кордон
1822 особи, за межі республіки – 2687 та померло 670 осіб. На 1 січня
1976 р. залишилося проживати в УРСР 8754 особи, з них репатріантів
– 4015, реемігрантів – 4492 та іноземців – 247 осіб343. Найбільше
репатріантів прибуло з Аргентини, Західної Німеччини, Польщі та
Франції344. А вже на 1 січня 1978 р. до УРСР з початку репатріації
прибуло 1972 сім’ї у складі 8571 особи. З них до Івано-Франківської
області – 90 сімей (485 осіб), до Львівської – 110 (669 осіб), до
Тернопільської – 67 (510 осіб)345. Львівська область, поряд із
Одеською, Донецькою та Волинською, ставала місцем для постійного
проживання найбільшої кількості прибулих346.
Українське середовище сприяло українізації нащадків тих, хто
приїжджав на роботу до Галичини із східноукраїнських областей.
Неформальне спілкування студентів, учнів шкіл, як свідчили
матеріали КДБ при Раді Міністрів УРСР, свідчило про формування
у молодіжному середовищі, схильному до бунтарства, проукраїнських поглядів. Це призводило до зростання кількості українців, у тому числі й за рахунок записаних українцями дітей від
міжетнічних шлюбів. Дослідження російсько-українських шлюбів
виявило, що більшість їх серед селян укладалося представниками
розумової праці, а найбільше вони були поширені у містах. Але
для України в цілому і для Галичини зокрема протягом 1970-х
років було характерним те, що молоді люди, народжені у змішаних
шлюбах, вважали себе українцями (у той же час народжені поза
межами України – переважно росіянами). Це, на думку радянських
дослідників, було яскравим прикладом того, як етнічне
середовище впливало на етносамоідентифікацію347.
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Упродовж 1970–1979 рр. питома вага міського населення
Івано-Франківської області зросла з 30,8% до 36,4%, Львівської – з
47,3% до 53,2%, а Тернопільської – з 23,3% до 31,3%348.
У 1989 р. у Львові проживало 791 тис. осіб, Івано-Франківську
– 214 тис., Тернополі – 205 тис., Дрогобичі – 78 тис., Калуші – 68
тис., Коломиї – 63 тис., Стрию – 67 тис., Червонограді – 72 тис.349.
У інших населених пунктах Галичини кількість жителів не
перевищувала 50000 осіб. Темпи урбанізації та загальна кількість
міського населення Галичини суттєво поступалися показникам
Донбасу, де майже 2/3 населення проживало у містах. Для Галичини були в цілому характерними порівняно високі темпи маятникової трудової міграції. Значна частина галичан і далі проживала у сільській місцевості, а виїзд на заробітки для підвищення
рівня матеріального добробуту для багатьох вважався тимчасовим
явищем.
Упродовж 1979–1988 рр. загальний приріст населення ІваноФранківської області становив 91 тис. осіб, Львівської – 164 тис.,
Тернопільської – 6 тис. Ці показники видаються невеликими на
тлі, наприклад, Дніпропетровської (242 тис.) та Кримської (275
тис.) областей, але не слід забувати, що у областях України із
великою кількістю сільського населення, таких як Вінницька,
Житомирська, Кіровоградська, Сумська, Хмельницька, Черкаська
та Чернігівська, мало місце скорочення населення, відповідно, на
113; 52; 12; 30; 31; 15; 86 тис. осіб350. Такі показники зростання
кількості населення Галичини можна пояснити порівняно більш
високим рівнем його економічної активності. Це, поряд з традиціями, які склалися історично, визначало дещо більший склад
сімей у сільській місцевості. Крім того, певною мірою вищих рі348
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вень матеріального забезпечення частини населення Галичини в
роки «перебудови» визначався розширенням контактів, у тому
числі й у сфері економічної діяльності, жителів прикордонних
районів із мешканцями інших країн.
Перепис 1989 р. зафіксував, що кількість населення ІваноФранківської області зросла, порівняно із 1970 р., до 1423000 осіб
(+173729 осіб до перепису 1959 р.), Львівської – до 2748000
(+319132 особи), Тернопільської – до 1169000 (+16332 особи)351.
Таким чином, найменшими темпами зростала кількість населення
Тернопільської області, а найшвидшими – Львівської. Впродовж
1985–1991 рр. з 78 до 79 тис. осіб зросла кількість населення Дрогобича, з 214 тис. до 226 тис. – Івано-Франківська, з 68 тис. до 69
тис. – Калуша, з 63 тис. до 66 тис. – Коломиї, з 791 тис. до 802 тис.
– Львова, з 67 тис. до 68 тис. – Стрия, з 205 тис. до 218 тис. – Тернополя, з 72 тис. до 74 тис. – Червонограда352. Темпи зростання
кількості населення великих міст випереджали такі самі показники
малих містах. Перспектива мати більш високооплачувану роботу у
великих містах приваблювала громадян. Особливо актуальним
питання матеріального забезпечення стало в умовах наростаючих
кризових явищ у радянській економіці, що негативно вплинуло на
темпи зростання кількості населення Галичини. При цьому,
регіони отримували дедалі менше коштів, що не могло не
позначитися на ставленні до центральних органів влади.
Проблемою областей Галичини, як і деяких інших областей
України, залишалося старіння населення, що збільшувало рівень
демографічного навантаження населення працездатного віку. Але
якщо, наприклад, у 1990 р. у таких областях із порівняно невеликою кількістю міського населення, як Чернігівська, демографічне навантаження на сільських жителів становило 1292, у Сумській
– 1208, то у галицьких областях на 1000 осіб працездатного віку
припадало менше 900 осіб непрацездатного віку353.
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У 1990 р. лише окремі області України (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернівецька і
Крим), у тому числі й дві з трьох областей Галичини, мали незначний природний приріст сільського населення. Такий показник
пояснювався наявністю, порівняно із іншими областями, великої
кількості дітей у сільських сім’ях, що було характерним для
регіону. Для Західної демографічної зони (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Тернопільстка, Чернівецька
області) характерним був середній розмір сільської сім’ї у 3,5–4
особи, а для Центральної та Південно-Східної демографічних зон
УРСР цей показник становив 2,9–3,1 особи354. Сільські райони
Галичини були певною мірою краще забезпечені трудовими ресурсами і характеризувалися більш сприятливим віковим складом
населення. Так, у віковій структурі колгоспників Івано-Франківської області питома вага чоловіків віком 60 років і старших
становила в середньому 14–17%, тоді як в Україні загалом – 18%, а
колгоспниць – 22–25% при середньореспубліканській 40%355.
Видається, що на визначення традицій, які склалися історично, вплинув характер розселення галичан. Тривала наявність у
краї хуторів, а також невеликих сільських та міських поселень
сприяла тому, що мешканці одного поселення досить добре знали
одне одного. Відомості про той чи інший рід передавалися від
покоління до покоління і суттєво впливали на поведінку односельчан, які прагнули не зганьбитися один перед одним. Звідси і
традиції до відносно великих сімей у сільській місцевості, і те, що
попри зростання темпів урбанізації значна частина мешканців сіл
залишалася на постійне проживання у сільській місцевості, а ті,
хто виїхав до міст, зберігали стосунки із колишніми односельцями.
Традиційність укладу життя у галицьких землях стала й чи не найважливішою перепоною русифікації. Проте на початку 1990-х
років все більш помітною ставала зумовлена кризовими явищами у
економіці тенденція до пошуків роботи молодими людьми поза
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межами рідних поселень. Зниження рівня матеріального забезпечення в умовах загострення економічної кризи в СРСР зумовлювало зростання рівня трудової міграції.
Маятникові міграції населення на території Галичини були
найбільше поширені на території Львівської області (і дещо менше
– Івано-Франківської), де наприкінці 1980-х рр. спостерігалося
підвищення рівня зайнятих у великих містах за рахунок
приміських жителів. Так, 135 тис. працівників Львова (близько
20%, що було одним із найвищих показників по УРСР) були саме
жителями приміських територій. Трудові маятникові міграції
сприяли значним витратам часу при переїздах, викликали транспортну втому, обмежували можливості всебічного розвитку особистості, підвищення кваліфікації, належного виховання дітей і
догляду за ними. Крім того, трудові маятникові міграції негативно
позначалися на працезабезпеченості приміських районів, сприяли
прискореному зростанню концентрації господарської діяльності.
Такий стан речей був одним із наслідків штучної урбанізації, яка
певний час всіляко підтримувалася у СРСР. А після того, як її
темпи ставали дедалі загрозливішими, радянське керівництво вже
не мало економічних важелів для зміни стану речей. Іншим негативним моментом державного регулювання міграційних потоків
стала спрямованість міграцій на формування так званого «радянського народу».
Загалом міграційні потоки 1970-х – 1980-х років були невигідними для України. Міграції великою мірою не були результатом міжреспубліканського обміну потрібними спеціалістами:
значні їх масштаби були зумовлені переїздом людей із інших
республік, насамперед з Росії, в кращі для життя і трудової
діяльності умови. Стимулювання такого хаотичного перемішування населення з метою одержання нової «етнічної» спільності
– «радянського народу» – не забезпечувало позитивних результатів, а лише створювало передумови для міжнаціональних
напружень356. І хоча для Галичини подібні тенденції були менш
помітними, аніж для Криму, Закарпаття та Одеської області, але
356
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й тут виникали певні труднощі із забезпеченням житлом тих,
хто мав право і бажання після завершення трудової діяльності
обрати місце проживання на території СРСР із позачерговим
виділенням житла. Серед галицьких областей найбільше таких
мігрантів прибувало на Львівщину.
Переписом населення 1989 р. було також зафіксоване скорочення, порівняно із 1970 р., кількості поляків, які в основному
віддавали перевагу виїзду до Польщі. Так, якщо у 1970 р. в УРСР
проживало 295 тис. поляків, то у 1989 р. – 219 тис., з яких на
Львівщині – 26876 осіб (12,3%), на Тернопільщині – 6704 особи
(3,1%), Івано-Франківщині – 3405 осіб (1,4%)357. Поступово скорочувалася кількість поляків, які визнавали рідною польську мову.
Зменшення кількості поляків, які визнавали рідною польську
мову, і водночас збільшення тих, хто визнавав рідною російську,
українську або іншу мову, можна кваліфікувати як наслідки асиміляційних процесів, особливо властивих тоталітарним режимам,
які засобами насилля прагнуть сформувати етнічно однорідне суспільство. Збільшення питомої ваги поляків, які ідентифікували
свою рідну мову з українською, було свідченням того, що поляки –
давні жителі України, які адаптувалися до умов українського
суспільства ще того часу, коли українська мова була домінуючою.
Суттєву різницю між кількістю поляків, які визнавали своєю рідною мовою українську, а не російську, цілком імовірно могло
відображати історичну настороженість польської людності до
великоросійського гегемонізму та шовінізму, що почали складатися ще з часів поділів ІІ Речіпосполитої, включення частини її
території до складу Російської імперії358.
Порівняно невеликою була й кількість німців на галицьких
землях. Так, на Львівщині їх проживало всього 638 осіб359.
Відзначалося й скорочення кількості єврейського населення, частина якого віддавала перевагу виїзду до Ізраїлю. На території
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Галичини найбільше євреїв проживало у Львівській області (14240
осіб)360.
Наприкінці 1980-х років загострення економічної кризи в
СРСР ставало однією із причин посилення протестних настроїв у
країні. Особливістю радянської економічної структури було те, що
розподіляючи ресурси, перевагу надавали політичному чиннику.
Помітним був дисбаланс між розвитком різних галузей виробництва. Зміщення акцентів у бік розбудови військово-промислового комплексу негативно відбивалося на стані української економіки, яка несла тягар утримування величезної армії, дислокованої на її території. Тому розпад СРСР був не лише наслідком
політичних рішень керівників трьох радянських республік.
Уявлення про те, що в умовах відновлення Української держави
економічний розвиток її територій забезпечить піднесення добробуту громадян, було досить поширеним на українських землях.
Помилково було б вважати, що подібні погляди були характерними тільки для галичан. Наприкінці 1980-х рр. в Україні
поширювалася впевненість, що суверенна державність може
забезпечити кращі умови для проживання громадян. Такі погляди
поширювалися серед представників практично всіх етнічних груп
різних регіонів України. Саме економічні та політичні колізії у
відносинах центру та периферії стали істотним чинником
дестабілізації ситуації в останні роки існування СРСР. Позиція
лише одного з регіонів України (наприклад, Галичини) не могла б
визначити масштабність процесу суверенізації України. Важливим
для процесу суверенізації було також і те, що його підтримала
частина партійних працівників, у тому числі й на території
Галичини. Демонструючи свою нездатність поліпшити економічний стан у державі, центр втрачав авторитет у керівництва
союзних республік, яке стало вимагати децентралізації управління,
надання регіонам економічних свобод і адміністративних прав для
вирішення економічних і соціальних проблем на місцях.
При цьому, якщо переважна більшість населення України в
умовах наростання економічної кризи усвідомлювала необхідність
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змін, то частина населення Галичини завдяки контактам із родичами чи знайомими поза межами СРСР краще уявляла альтернативу радянським порядкам за умови відновлення Української
держави і її інтеграції у європейське та світове співтовариство.
Важливою складовою, яка б мала забезпечити проголошення незалежності України, розглядався процес декомунізації, найбільше
прихильників якого було саме серед галичан. З часом уявлення
про декомунізацію, як важливий засіб відродження Української
держави, стане однією з мотивацій прийняття рішень обласними
радами Галичини, більшість депутатів яких було переобрано у
процесі проведення демократичних виборів. Поступово перспективи усунути московський центр від перерозподілу матеріальних благ, вироблених Україною, завойовували все більше й
більше прихильників, що було одним із найвагоміших векторів,
який сприяв успішності процесу суверенізації.
Наприкінці 1990-х – на початку 1991-х рр. ЦК КП України
констатувався факт того, що комуністам Львівської обласної партійної організації не вдалося перехопити політичну ініціативу у
«антикомуністичних сил» в умовах, коли переслідування здійснювалося «за єдиною ознакою членства в КПРС». У зв’язку з цим
поряд зі збільшенням рівня соціального забезпечення комуністів
на Львівщині пропонувалося рекомендувати комуністамкерівникам республіканських міністерств і відомств регулярно
присилати відповідальних працівників з тим, щоб не допускати
звільнення з посад комуністів361.
Проте ініціатива переміщення комуністів до Галичини з інших
областей України, як це було у часи радянізації краю, на цей час
вже була запізнілою в умовах різкого зменшення довіри українського населення до комуністичної ідеології загалом і до КПРС
зокрема з огляду на тривале розвінчування міфів про правлячу
партію і висвітлення «білих плям» у як історії КПРС, так і в історії
створення й існування СРСР. Крім того, наприкінці 1980-х – на
початку 1990-х рр. у більшості партійних організацій вже вимагали відміни ст. 6 Конституції СРСР про керівну і спрямовуючу роль
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партії та висували вимогу передбачити у Статуті КПРС вільний
вихід з партії362. Тому в умовах занепаду СРСР не вдалося забезпечити масштабне переміщення комуністів до Галичини для посилення протидії «антикомуністичним силам».
Не варто скидати з рахунку й перестороги частини комуністів
щодо їх переміщення до Галичини задля протидії українському
національному руху. Можливо, справа була в певних топіках
історичної пам’яті щодо діяльності УПА, а можливо, й небажання
залишати керівні посади у інших регіонах. Але навіть у декларації
Київської організації Соціалістичної партії України (СПУ) з нагоди обговорення проекту Платформи ЦК КПРС до ХХХVIII з’їзду
партії відзначалося поширення «національної нетерпимості»363.
Тобто навіть та частина колишніх комуністів, які, критикуючи
привілеї керівництва КПРС вже у рядах СПУ, все ж бажала зберегти і примножити свій вплив у владних структурах, усвідомлювала
масштаби поширення українського національного руху у республіці, і у першу чергу в Галичині.
Навіть досить примарні перспективи масштабного переміщення комуністів з інших регіонів України до Галичини для протидії
українському національному руху і процесу суверенізації було,
фактично, перекреслено рішеннями галицьких рад. 12 липня
1990 р. сесія Тернопільської міської ради ухвалила «Перший універсал міської Ради народних депутатів про владу», проголосивши
міську раду вищим органом державної влади на підпорядкованій
території, який може ухвалювати рішення, продиктовані вимогами
часу навіть у тому разі, коли б вони не узгоджувалися «із застарілими законами СРСР і УРСР».
Універсалом визначалося, що органи суду, прокуратури, КДБ і
МВС на території міста підконтрольні і підзвітні міській раді. При
цьому, перебування у будь-яких партіях чи громадсько-політичних
організаціях працівників цих органів визнано недопустимим364, що
завдавало удару насамперед по позиціях Компартії України.
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Наступний крок у цьому напрямі на території Галичини було
зроблено вже 29 листопада 1990 р., коли за участю керівництва
Тернопільської та Івано-Франківської обласних рад відбулася позачергова надзвичайна сесія Львівської обласної ради. Рішенням
сесії було створено обласний комітет громадянської згоди. Голові
Львівської обласної Ради В. Чорноволу, який одночасно став
головою комітету, було надане право ухвалювати рішення від
імені обласної ради «при виняткових обставинах, що можуть
привести до дестабілізації обстановки, в тому числі при насильницьких діях щодо органів влади, введенні військового стану чи
підписанні проти волі народу імперського союзного договору».
При цьому, окремим пунктом ухвали заборонялося закріплення
приміщень підприємств, установ та навчальних закладів за
партійними комітетами365. А 20 грудня 1990 р. Львівська обласна
рада ухвалила постанову «Про власність, майно і комерційну
діяльність громадсько-політичних організацій», де було визначено,
що громадсько-політичні організації, які не зареєстровані згідно з
чинним законодавством – Постановою Президії Верховної Ради
УРСР від 29 вересня 1990 року, – такими, що не користуються
правами юридичної особи; партіям та громадсько-політичним
організаціям заборонити займатися комерційною діяльністю як такою, що суперечить статусу політичної організації, або перевести
їх в розряд комерційних підприємств366. Такими діями, фактично,
було зірвано розрахунки ЦК Компартії України щодо переміщення
до Галичини керівних працівників різних рангів із інших областей
УРСР для збереження влади у краї. Незважаючи на розміщені на
галицьких землях значні підрозділи армії, повторити масштабне
переміщення комуністів до Галичини, як це було під час
радянізації краю, не вдалося.
Крім того, у липні 1990 р. Тернопільською міською радою
було ухвалено постанову «Про виділення житла військовослужбовцям, звільненим в запас», якою передбачалося взяття на квартирний облік лише тих звільнених у запас військовослужбовців,
365
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які до призову в армію проживали на території Тернопільської
області. За даними органів місцевого військового управління
кілька військовослужбовців у зв’язку з ухваленням радою
відповідного рішення не реалізували своє бажання залишитися на
постійне проживання у Тернополі367.
Згідно із даними Міноборони СРСР про виділення житла
військовослужбовцям Прикарпатського військового округу за
рахунок місцевих рад станом на 1 січня 1991 р. на території ІваноФранківської області житлом було забезпечено лише 37% осіб,
Львівської – 46%, Тернопільської – 78%368. А згідно з даними про
забезпечення житлом звільнених у запас офіцерів, прапорщиків
станом на 1 січня 1991 р. у Івано-Франківській області стояло на
обліку 140 сімей, прибула у 1990 р. 81 сім’я, але були забезпечені
житлом протягом 1990 р. лише 28 сімей, хоча залишилося незабезпеченими 192. У Львівській області стояло на обліку 360 сімей
військовослужбовців, прибуло у 1990 р. – 132, забезпечено житлом
у 1990 р. – 77, залишилося незабезпеченими – 415. У Тернопільській області стояло на обліку на 1 січня 1990 р. – 118 сімей,
прибула протягом 1990 р. –101 сім’я, було забезпечено житлом
протягом 1990 р. – 58 сімей, а залишилася незабезпеченою 161
сім’я. Відповідно до даних на 1 січня 1991 р. про переселення з
військових містечок осіб, які втратили зв’язок із Збройними
силами, КДБ і МВС, продовжувався процес переселення із
військових містечок колишніх військовослужбовців. Так, на території Івано-Франківської області мало бути переселено 12 сімей,
Львівської – 204 сім’ї, Тернопільської – 24 сім’ї369.
Таким чином, низкою рішень місцевих рад Галичини було
суттєво уповільнено, а в деяких випадках і повністю призупинено
виділення житла на території краю військовослужбовцям Збройних сил СРСР, які вийшли у відставку.
У липні 1990 р. Тернопільською міською радою також було
ухвалено постанову «Про виділення житла громадянам, які пере367
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селяються із зони радіоактивного забруднення». Згідно з цією
постановою ця категорія громадян була позбавлена права на
позачергове отримання у Тернополі житлової площі, як це було
передбачено постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради № 115
від 21 травня 1990 р. Своїм рішенням міська рада запропонувала
обласній раді забезпечувати таких громадян житлом за рахунок
приміщень у сільській місцевості, в яких ніхто не проживав370.
У офіційних виданнях дії рад Галичини намагалися представити виключно як екстремістські і спрямовані проти російського і
російськомовного населення краю. У доповідях правоохоронних
органів України про суспільно-політичну обстановку в західних
областях республіки зазначалося, що серед російськомовного
населення поширювалися побоювання за можливий розвиток
подій та безпеку сімей371. Досить часто у повідомленнях працівників правоохоронних органів відзначалася начебто існуюча загроза для життя і здоров’я російського і російськомовного населення
УРСР в умовах посилення відцентрових течій. І саме це висувалося як обґрунтування можливих «рішучих» дій, у тому числі й
застосування силових методів збереження влади. Проте ніяких
погромів російського населення на території Галичини не було, як
не було й дій, спрямованих проти російського чи російськомовного населення у інших регіонах України.
Суверенізація України супроводжувалася й перейменуванням
населених пунктів Галичини, які містили у своїх назвах русизми.
Зміни у назвах населених пунктів Галичини відбулись у 1989 р.
Відповідною Постановою Верховної Ради УРСР від 19 вересня
1989 р. низка сіл отримала нові назви, а саме: Біличі (стара назва –
Білич), Биличі (Біличі), Волошиново (Волошинове), Головецько
(Головецьке), Грозьово (Грозове), Катина (Катине), Кобло (Кобло
Старе), Мігово (Міхова), Недільна (Недільня), Раково (Ракове),
Стрільбичі (Стрільбище), Топільниця (Топольниця). Постановою
від 18 грудня 1990 р. с. Бабина отримало назву Бабино372.
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Загалом упродовж другої половини 1960-х – 1980-х рр. на
території Галичини було майже повністю ліквідовано хутірську
систему розселення. Завдяки цілеспрямованій політиці радянського керівництва, орієнтованій на посилення концентрації населення,
частина галичан перемістилася до міських поселень. Поширення
на галицьких землях невеликих міст зумовлювалося специфікою
рельєфу місцевості та, відповідно, економічної діяльності.
Входження західноукраїнських земель до складу Української
РСР, а по суті, інкорпорація її СРСР – державою з докорінно відмінними політичним, суспільно-економічним устроєм, культурнорелігійними (вірніше, антирелігійними) орієнтаціями тощо, призвело до кардинальних змін у всіх сферах буття західноукраїнського суспільства, у тому числі й в етнополітичній. Радянізація
Галичини передбачала кардинальне зменшення впливу польської
спільноти у краї із одночасним зростанням впливу українців.
Примусове позбавлення поляків керівних посад сприяло українізації краю, якій в умовах нестачі кваліфікованих кадрів протягом
повоєнних років частково сприяла й політика правлячої в СРСР
партії.
Однак потрібно зазначити, що хоча, з одного боку, радянська
доба і наклала певний відбиток на етнополітичне обличчя західноукраїнських земель, з іншого – завдяки особливостям, що сформувалися упродовж століть перебування західноукраїнських земель у
інакшому цивілізаційному просторі, – слушно говорити не так про
набуття ними нових, «радянських» рис, як про збереження старих,
сталих, віками сформованих, що вирізняли західні терени УРСР
попри всі уніфікаційні намагання влади373. Таким чином, процес
радянізації Східної Галичини загалом виявився невдалим, а українське середовище краю, позбавлене суперництва з боку польського
населення, незважаючи на масштабне переселення росіян, особливо на територію Львівщини, виступило ядром українізації і не
лише для значної частини прибулих, й для всієї території України.
Протягом 1960-х – 1980-х рр. Галичина виступила одним із
373
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небагатьох регіонів СРСР, який успішно протистояв русифікації і
забезпечував своєрідне «транслювання» європейських цінностей
на території України.
Загалом протягом 1939–1989 рр. кількість населення Східної
Галичини скоротилася. Так, якщо на 1 січня 1939 р. за даними
В. Кубійовича кількість мешканців становила 5824100 осіб, то у
1989 р. – лише 5340000 осіб. Ці дані можуть бути як свідченням
вкрай жахливих наслідків Другої світової війни, так і того, що
прагнення радянського керівництва до уніфікації суспільнополітичного та економічного життя у країні сприяло обмеженню
потенціалу відтворення населення (за рахунок винищення, депортацій, економічної політики) регіону, значна частина жителів
якого свого часу виступала проти радянізації.
Уподовж досліджуваного періоду відбулися масштабні зміни
етносоціальної структури населення Східної Галичини. Суттєво
зменшилася кількість польського, німецького та єврейського
населення. Поряд з цим відзначалося стрімке зростання кількості
росіян, більшість яких селилася у галицьких містах. Саме росіяни,
замість поляків, обійняли керівні посади у місцевих органах влади,
правоохоронних та судових органах. Водночас повоєнна деполонізація Східної Галичини сприяла й створенню соціальних ліфтів
для місцевих українців, які лояльно ставилися до радянського
керівництва. Труднощі соціальної адаптації працівників зі східноукраїнських областей та з інших частин СРСР, зумовлені специфікою регіону, створювали певні перспективи кар’єрного зростання для галичан. Найбільші перспективи такого роду забезпечував
переїзд до міст.
Розміщення промислових підприємств на теренах Галичини
зумовлювалося прагненням підпорядкувати її економіку потребам
загальносоюзного виробництва. Розміщення виробництва планувалося так, щоб значна частина комплектуючих надходила з
інших регіонів СРСР і не було можливостей для швидкого налагодження замкнутого циклу виробництва. Специфікою розміщення виробничих потужностей і, відповідно, концентрації населення було те, що порівняно більше підприємств розташовувалося
на території Львівської області, яка з аграрно-індустріальної
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перетворилася на індустріально-аграрну за переважання міського
населення. Натомість, більшість населення Івано-Франківської та
Тернопільської областей були зайняті у сфері сільськогосподарського виробництва. Хронічне сільське перенаселення із надлишком робочої сили зумовлювало розвиток підсобних господарств. На території Галичини в період існування СРСР нараховувалася значна кількість економічно слабких колгоспів, більшість яких розміщувалася у Івано-Франківській області. Аграрне
виробництво Галичини протягом 1960-х – 1970-х рр. не мало
значних успіхів через прорахунки у використанні землі, хронічну
нестачу техніки, пристосованої для місцевих умов, а також
неефективне управління аграрним сектором. Суцільна централізація управління негативно вплинула на розвиток сільськогосподарського виробництва. Такий стан речей слугував додатковим
стимулом сезонної та маятникової трудової міграції. У свою чергу,
розміщення промисловості визначало спрямованість та обсяги
трудових міграцій, а також рівень оплати праці працівників. За
відносно значного рівня щільності населення на території
Галичини, порівняно із іншими регіонами України, тут спостерігався досить високий рівень трудових міграцій.
Політика перейменувань об’єктів адміністративно-територіального поділу, реалізована в УРСР протягом 1940–1960-х рр.,
спрямовувалася на формування у суспільстві засобами «топонімічної» пропаганди певних соціальних орієнтирів та цінностей,
пов’язаних із радянізацією краю. Перейменування мали чіткий
зв’язок із політичною кон’юнктурою та характеризувалися
штучністю ідеологічно витриманих топонімів із ігноруванням
історичних назв. А заходи у сфері територіальної організації влади
зумовлювалися головним чином прагненням забезпечити політичний контроль. Цій же меті підпорядковувалися експерименти із
розміщенням у регіоні промислових підприємств та у будівництві
транспортних шляхів сполучення. Укрупнення, розукрупнення
районів, поділ населених пунктів на перспективні та неперспективні, а також маніпуляції із чисельним складом апарату
управління мали на меті віднайти баланс між прагненням до
етатизації суспільства і глибоко вкоріненими у психологію
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місцевого населення приватновласницькими інтересами задля
уникнення масштабних конфліктів. Останнє зумовлювалося необхідністю продемонструвати переваги «соціалістичного способу
життя» та доцільність соціально-економічних перетворень.
Урбанізаційні процеси тривалий час використовувалися радянськими владними структурами для забезпечення уніфікації суспільнополітичного життя. Суттєве посилення урбанізаційних процесів у
Галичині відзначалося з початку 1960-х рр. Принаймні до другої
половини 1970-х рр. діями влади стимулювалися високі темпи
урбанізації. Поширення урбанізаційних процесів призвело до різкого
зростання навантаження на інфраструктуру міських поселень.
Нестача житла у великих містах зумовлювала поширення сезонної та
маятникової трудової міграції. Частина працівників, які проживали у
навколишніх селах, щоденно від’їздили на роботу до міст.
Особливістю перебігу урбанізаційних процесів в Галичині було
те, що переважна більшість містян – вихідців із галицьких сіл – зберігала тісні контакти із сільським населенням. Починаючи з 1960-х рр.
приплив галичан-селян до міст став важливою перепоною на шляху
реалізації завдань русифікаторської політики, оскільки традиційність
способу життя у сільських поселеннях передбачала збереження
українських звичаїв та традицій, а також світоглядних орієнтирів, які
сформувалися ще під тиском політики полонізації і передбачали
всілякий захист «українськості». Цей факт, поряд із переважанням
українського населення у краї (абсолютна більшість селян була
українцями), сприяв збереженню «українського ядра», яке не лише
протистояло русифікації, а й поступово стало головним чинником
українізації жителів, які прибули з інших регіонів УРСР та СРСР.
1.2. ЕТНОКОНФЕСІЙНА ДИНАМІКА
Досвід політики радянського режиму в релігійно-церковній
сфері переконливо засвідчує, що на різних етапах її реалізації, як і
в різних регіонах, вона мала свої особливості і зумовлювалася не
лише характером державного курсу щодо релігії та церкви, а й
успадкованими ним наслідками попередніх років.
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Здійснені радянською державою жорсткі антирелігійні заходи
1920 – 1930 рр. завдали церкві, релігійним організаціям особливо
нищівного удару. Колективізація, розселянення громадян країни,
знищення неодержавлених острівців на її теренах, розв’язання війни режиму проти народу під гаслом загострення класової боротьби
мірою побудови соціалізму супроводжувалися оголошенням релігійних організацій єдиними легально діючими носіями ворожої
ідеології й ворожими осередками374. Скерованість на знищення українського сільгоспвиробника як головної соціальної бази спротиву радянській політиці, розв’язання війни проти українського
селянства й знищення голодом та репресіями мільйонів людей поєднувалося з ліквідацією «церковної петлюрівщини», тобто Української автокефальної православної церкви та інших православних
незалежницьких церковних утворень і рухів. «На початок Другої
світової війни, – пише професор Е. Суттнер, – на всій території Радянського Союзу відкрите церковне життя практично завмерло»375.
У Західній Україні, землі якої в другій половині ХIX – першій
половині ХХ ст. поперемінно перебували під австро-угорською,
польською, радянською та німецькою владою, релігійна ситуація мала
свою специфіку. Як зазначає Н. Стоколос, інституційно-конфесійні й
етноконфесійні трансформації, що відбувалися у краї в означений
період, «не мають історичного аналогу як за кількісним, так і за
якісним виміром насильницького втручання екстремальних змін і
потрясінь в релігійно-церковному житті українського народу.
Втручання іноземних чинників – державних і церковних – у
конфесійне улаштування … спричинило не лише істотні й у
багатьох випадках непоправні трансформації інституалізаційного
характеру, а також втрату перспективних можливостей національного розвитку»376.
374
Культурне будівництво в Українській РСР: збірник документів. Т. 1. – К.,
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Політика Москви щодо релігії й церкви в Україні у повоєнний
період мала свої особливості та суттєві відмінності, що зумовлювалися
низкою обставин і, не в останню чергу, тими істотними змінами, які
відбулися в релігійному житті після Другої світової війни. Йдеться про
зростання релігійності населення, збільшення кількості віруючих,
спонтанне відродження релігійного життя під час окупації на східних
теренах, відновлення церков, майже повністю знищених режимом у
передвоєнні роки, приєднання західноукраїнських земель з їхніми численними й добре організованими греко-католицькими та православними парафіями, традиційно поширеними в регіоні сектантськими
об’єднаннями та церковними організаціями етнічних груп.
Особливості реалізації сталінського
«лібералізованого» курсу у релігійній сфері
Остаточне упорядкування питання про територіальну належність західноукраїнських земель включно з Галичиною спричинилося до форсованого втілення широкомасштабних планів їх
радянізації, невід’ємною складовою яких стали заходи щодо релігії
та її інституцій. На нові терени механічно переносилися й штучно
насаджувалися не лише соціалістичні принципи господарювання
та побуту, форми співжиття й ідеології, але й вже апробовані
традиційні методи у ставленні до релігійного комплексу, зорієнтовані на обмеження його впливу на населення, максимально
можливу уніфікацію, а в перспективі – на повне знищення.
Як засвідчують архівні документи, досить активно до розробки плану першочергових заходів щодо контролю й нагляду за
процесом, що відбувався в етноконфесійній сфері України, у тому
числі й Галичини, долучалися спецоргани республіки. Так, на підставі інформаційних звітів уповноважених Ради у справах Руської
православної церкви (далі – РСРПЦ) та Ради у справах релігійних
культів (далі – РСРК) при РНК СРСР по Українській РСР за травень–червень 1945 р., за особистим дорученням секретаря ЦК
КП(б)У та голови РНК УРСР М. Хрущова, народний комісар
держбезпеки Української РСР С. Савченко надіслав до ЦК КП(б)У
відповідні висновки щодо здійснення низки пріоритетних завдань.
Вони, зокрема, передбачали:
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– посилення роботи з обліку громад різних релігійних організацій й завершення їхньої реєстрації до кінця 1945 р.;
– облік релігійних громад і груп антирадянських сект, їхніх
керівників та передачу матеріалів на них до органів НКДБ для
вжиття відповідних заходів;
– заборону реєстрації громад і монастирів Римо-католицької
церкви до возз’єднання Греко-католицької церкви з православною;
– виявлення реальної кількості віруючих поляків католицьких
громад у зв’язку з їх від’їздом до Польщі та закриття у відповідних
місцях костьолів чи передачу їх у користування «лояльним щодо
Радянської влади церковним організаціям»;
– реєстрацію в терміновому порядку греко-католицьких громад, схильних до возз’єднання з православ’ям;
– утримання від прийому делегацій чи заяв греко-католиків –
противників возз’єднання;
– вжиття адміністративних покарань щодо релігійних громад
греко-католиків, які відмовлялися від возз’єднання;
– домагання повсюдного об’єднання громад «євангельських
християн» і «баптистів» та підпорядкування їх Всесоюзній Раді
євангельських християн і баптистів (ВРЄХ і Б);
– посилення роботи по лінії органів КДБ з виявлення і застосування репресивних дій щодо організаторів і керівників антирадянських нелегальних релігійних організацій377.
«Упорядкування» церковних справ на радянський кшталт у
Галичині наштовхувалося на низку проблем, головними з яких
були традиційно високий рівень релігійності місцевого населення
та значне розмаїття конфесійного простору регіону з чисельним і
добре організованим комплексом греко-католицької і римокатолицької спільнот, протестантських утворень та інших етноконфесійних згромаджень. Релігія виступала вагомим чинником
етнічної консолідації, своєрідним інтегратором суспільно-культурного і національного життя, а через свої розгалужені організації
і духовенство виконувала важливу місію соціального служіння.
377
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Саме ці обставини об’єктивно ускладнювали функціонування
механізмів реалізації радянської конфесійної політики, зорієнтованої на викорінення інституційованої релігійності та квазіатеїстичної індоктринації населення Галичини.
З-поміж пріоритетних завдань радянського тоталітарного режиму
у релігійній сфері чи не найголовнішим залишалося остаточне
вирішення «греко-католицького питання», розпочате ще за часів
першої радянської окупації Західної України у 1939 р., здійсненої під
гаслами «визволення від польського капіталізму» та «возз’єднання
українських земель». У процесі повоєнної радянізації України грекокатоликів Західної України почали звинувачувати у підпорядкованості
«профашистському» Ватиканові, «активній зрадницькій і підсобницькій діяльності на користь німецьких окупантів та моральній
підтримці «буржуазно-націоналістичного підпілля». Робилося це для
унеможливлювання подальшого самостійного існування УГКЦ як суто
національної інституції.
Проте можливості реалізації цього завдання ускладнювалися
наявністю в Галичині досить потужної і впливової греко-католицької
мережі. Греко-католицька митрополія на 1944 р. складалася с трьох
єпархій. Адміністративно Львівська архієпархія поділялася на п’ять
протопресвітеріатів (Галицький, Золочівський, Львівський, Стрийський і Тернопільський), які, в свою чергу, містили 54 деканати,
налічувала 1267 парафій, 1261 церкву, 1061 священика, 53 монастирі.
У межах Станіславської єпархії, поділеної на 20 деканатів, налічувалося 465 парафій, 886 церков, 482 священики та 68 монастирів. На теренах Перемиської єпархії у складі 45 деканатів діяло 620 парафій, 1268
церков, 700 священиків і 66 монастирів378.
Як засвідчили подальші події, поборювання радянського
владою УГКЦ стало складовою загального плану дій з радянізації
західноукраїнських земель, комуністичної експансії в країни
Східної та Центральної Європи, наступу на католицизм не лише в
378

Мартирологія Українських Церков у чотирьох томах. Том II: Українська
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СРСР, але й в європейських країнах, що опинилися в сфері впливу
Радянського Союзу. Актуалізація цих планів була спричинена й
рішеннями Ялтинської (Кримської) конференції трьох великих
держав (4–14 лютого 1945 р.), які легітимізували важливі
політико-територіальні надбання Радянського Союзу, у тому числі
й Західну Україну, декларували узгодженість дій союзників щодо
знищення німецького мілітаризму й нацизму, розв’язували руки
сталінському керівництву в його політичних акціях стосовно
Ватикану, який у роки війни був активним прихильником
сепаратного миру західних держав з Німеччиною як засобу
стримування радянського впливу в Центральній Європі.
Уже 2 березня 1945 р. голова РСРПЦ полковник держбезпеки
Г. Карпов отримав доручення Й. Сталіна і В. Молотова підготувати детальну доповідну записку, яка б містила аналіз взаємин
православ’я й католицизму, конкретні пропозиції щодо послаблення позицій Ватикану та зміцнення впливу РПЦ за кордоном.
Підготовлений документ 15 березня 1945 р. за №58 було подано на
розгляд Й. Сталіна, В. Молотова, Л. Берії. А вже наступного дня
всі викладені в ньому пропозиції дістали схвалення «вождя
народів». Особливої уваги в доповідній записці надавалося
відриву греко-католицьких парафій західних областей України від
Ватикану й наступному їхньому приєднанню до РПЦ. Здійснення
антикатолицької акції передбачало максимально можливе
заангажування РПЦ з її контрольованою ієрархічною владою379.
Репресивний механізм сталінського тоталітарного режиму
вкотре виявив свою небачену мобільність і з отриманням
чергового спецзамовлення відразу ж набрав необхідних обертів.
Гарантії його безвідмовного спрацювання цього разу мали бути
забезпечені заздалегідь продуманими й узгодженими діями таких
головних чинників, як держава зі своїм партійним, урядовим та
репресивно-каральним апаратом, Руська православна церква в
особі її ієрархів, а також стероризовані та застрашені духовні
особи з греко-католицького середовища. Об’єднані в єдину
379
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систему, вони мали виконувати свою чітко визначену роль у
загальному плані нищення УГКЦ.
Насамперед, було вжито оперативних заходів з метою
формування громадської думки та ідеологічного обґрунтування
репресивних дій: на початку квітня 1945 р. у виданнях Московської патріархії, пресі Галичини, навіть у центральному партійному органі республіки – газеті «Радянська Україна» з’явилося ряд
дописів відверто антикатолицького спрямування, які мали на меті
дискредитацію не лише особи митрополита Андрея Шептицького,
а й діяльності самої Церкви. А вже в ніч з 11 на 12 квітня 1945 р.
органами Держбезпеки були заарештовані: у Львові – митрополитархієпископ Й. Сліпий, єпископ-помічник М. Будка, єпископ
апостольського візитатора для українців-католиків Волині
М. Чарнецький, у Станіславі – єпископ Г. Хомишин та його
помічник єпископ І. Лятишевський. Згодом подібна доля спіткала
й багатьох членів Львівської та Станіславської капітул, професорів
Богословської академії й семінарії, авторитетних священиків. У
митрополичих палатах та відділах митрополичої консисторії
вчинено багатоденні обшуки, пограбовано цінні архіви.
На не менш важливу й відповідальну ділянку роботи перетворювалася організація т.зв. «Ініціативної групи» для возз’єднання Греко-католицької церкви з православною авторитетних і
впливових та упокорених владою греко-католицьких священиків.
Забезпечення допоміжного внутрішнього чинника надавало процесу «возз’єднання» певної легальності й водночас маскувало
перед громадськістю реальний вплив інших політичних засобів.
На вимогу органів держбезпеки обійняти посаду адміністратора
Львівської архієпархії УГКЦ та очолити «Ініціативну групу» погодився популярний серед греко-католицького духовенства о. доктор
філософії Г. Костельник, настоятель Преображенської церкви у
м. Львові.
Офіційний дозвіл на свою діяльність «Ініціативна група»
отримала 18 червня 1945 р., коли за вказівкою Раднаркому УРСР
уповноважений РСРПЦ по УРСР П. Ходченко листовно повідомляв її членів, що група санкціонується як єдиний тимчасовий
церковно-адміністративний орган, якому надавалося право в
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повному обсязі керувати існуючими греко-католицькими парафіями в західних областях України і проводити справу «возз’єднання»
зазначених парафій з РПЦ, погоджуючи всі питання з відповідними органами влади на місцях. Згаданий лист правомірно
розглядати як ліквідаційний указ атеїстичного режиму щодо
Греко-католицької церкви, який не лише проголошував кампанію
«возз’єднання», але й висловлював явну погрозу тим, хто відмовиться відректися від своєї віри й переконань380.
Постійний тиск і погрози з боку влади, примусовий характер
«возз’єднання» викликали хвилю протесту духовенства й
віруючих УГКЦ. Зважаючи на значну протидію «возз’єднанню»
монахів греко-католицьких монастирів, відомство держбезпеки
спільно з партійними та державними органами реалізувало
комплекс заходів зі скорочення мережі монастирських комплексів,
нейтралізації активності їхнього духовного керівництва та насельників, які там проживали. Наприкінці 1945-х – початку 1946-х
рр. було ув’язнено всіх настоятелів василіанських монастирів.
Підтримуючи пропозиції начальника обласного управління НКДБ
Вороніна, секретар Львівського обкому КП(б)У І. Грушецький 8
грудня 1945 р. надіслав М. Хрущову таємну інформацію про становище монастирів в області, виклав свої міркування щодо їхнього
скорочення. І. Грушецький повідомляв, що на Львівщині функціонує 11 чоловічих і 10 жіночих монастирів із загальною
кількістю насельників 480 осіб (166 монахів й 314 черниць) і
пропонував переселити їх із таким розрахунком, щоб на території
області залишити по одному монастирю кожного ордену. Аналогічну роботу було проведено й в Дрогобицькій, Тернопільській та
Станіславській областях, де монахів також вважали головними
провідниками опору «возз’єднанню»381.
380

Центральний державний архів вищих органів влади і державного
управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 8. –
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Для влади ставало дедалі очевидніше, що навіть каральні заходи
не в змозі забезпечити належної масовості акції «возз’єднання»
греко-католиків з РПЦ. За даними РСРК станом на 1 січня 1946 р. з
1294 перебуваючих на обліку греко-католицьких священиків 859
(66%) приєдналися до «Ініціативної групи». З них у Дрогобицькій
області – 270 із 328 облікованих (82%), Львівській – 230 із 357 (64%),
Станіславській – 171 із 339 (50%) і Тернопільській – 188 із 270
(70%)382. Якщо священнослужителів змушували виявляти свою
позицію під впливом силових методів, то релігійні громади лише в
окремих випадках заявляли про свою підтримку «возз’єднавчої»
кампанії. На кінець 1945 р. у Дрогобицькій області оформили
реєстраційні документи як православні лише 4 колишні грекокатолицькі громади, у Тернопільській – 3, Львівській та Волинській –
по 2, Чернівецькій – 9. Всього ж, за даними уповноваженого РСРК по
Україні, в галицьких областях було взято на облік 2286 громад
УГКЦ, з яких у Дрогобицькій області налічувалося 658,
Тернопільській – 539, Львівській – 522, Станіславській – 567383.
На початок грудня 1945 р. органи влади, Московський патріархат та «Ініціативна група» цілком усвідомлювали недоцільність подальших зволікань з офіційним проголошенням «возз’єднання» УГКЦ з руським православ’ям. Підбиттю підсумків
здійснених заходів, а також визначенню планів подальшої роботи з
ліквідації УГКЦ було присвячено нараду уповноважених РСРПЦ і
РСРК західних областей України, яка відбулася в Києві 12–14
грудня 1945 р. Про неординарність питань, винесених на обговорення, свідчив факт участі в роботі наради керівників двох
союзних відомств, що відали питаннями релігії та церкви, –
Г. Карпова та І. Полянського. Саме на цій зустрічі й було прийнято
рішення щодо підготовки скликання «Собору» греко-католицького
духовенства для прийняття офіційного акта про розрив з Ватиканом і возз’єднання з РПЦ384.
Боцюрків. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005.
– С. 122.
382
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1638. – Арк. 149–150.
383
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 9. – Арк. 95.
384
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1639. – Арк. 149.

168

Галичина в етнополітичному вимірі

Логічним продовженням згаданих подій стала публікація 1
березня 1946 р. у республіканській пресі «Повідомлення Прокурора УРСР про притягнення до судової відповідальності керівних діячів греко-католицької церкви за антирадянську діяльність
на користь німецько-фашистських окупантів у роки Великої
Вітчизняної війни‖385. Вже сама назва документа мала розвіяти
будь-які сумніви щодо «злочинності» дій ієрархів УГКЦ і переконати загал у неможливості їм представляти на Львівському
«соборі» інтереси очолюваної свого часу Церкви.
Для забезпечення успішного проведення «Собору» до Львова
завчасно прибули відповідальні працівники РСРПЦ, уповноважені
РСРПЦ і РСРК по УРСР П. Ходченко та П. Вільховий. У роботі
«Собору», який відбувався 8–10 березня 1946 р. під пильним
наглядом та охороною органів НКДБ, взяла участь і делегація РПЦ
у складі екзарха України, митрополита Іоанна, єпископів Львівського і Тернопільського Макарія, Мукачівського Нестора та
керуючого справами Українського екзархату РПЦ о. К. Ружицького. Продемонструвавши небачену «одностайність», зібрання
прийняло ухвалу про анулювання постанов Берестейського собору
1596 р., проголошувало розрив з Ватиканом, повернення до
«батьківської святої православної віри» шляхом возз’єднання з
РПЦ386.
Саме так було завершено майже дворічну підготовчу роботу
правлячого режиму з ліквідації УГКЦ в Галичині. Влада не сумнівалася в легітимності рішень Львівського «собору», керуючися
тезою про «споконвічне» прагнення українства до єдності з
православ’ям. Проте, згідно з канонами католицизму, проведення
таких церковних зібрань мало відбуватися лише за умови їхнього
скликання предстоятелями Церкви й обов’язкової присутності на
них представників єпископату. Однак на Львівському «соборі» не
було жодного греко-католицького владики: весь єпископат був
заарештований, сам «Собор» скликаний не законною церковною
385
Правда про унію. Документи і матеріали. Вид. третє, доп. – Львів:
Каменяр, 1981. – С. 365–367.
386
Там само. – С. 367–368.
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владою, а групою уповноважених на це радянським урядом православних священиків, що вже належали на час його проведено РПЦ.
Викликає застереження й принцип «виборності» делегатів,
довільно призначених членами «Ініціативної групи» після процедури фільтрації в органах спецслужб.
Незаперечним є той факт, що найскладнішими й найважчими
для Церкви стали наступні роки сталінського режиму. За умов
масових репресій щодо західного українства, форсованої радянізації краю віруючим греко-католикам та їхнім пастирям, що уникли
далеких таборів, вдалося зберегти віковічні традиції й самобутність своєї релігійної культури. Саме в цей період зароджуються перші форми опору насильницькому оправославленню,
напрацьовується початковий досвід існування й діяльності Церкви
за умов підпілля.
В історичній літературі, новітніх наукових розвідках сформувалася певна думка щодо періодизації катакомбного періоду
діяльності УГКЦ. Так, дослідник В. Марчук виділяє в ній три
основні етапи, а саме: 1) опір репресивним акціям влади, 1946–
1953 рр.; 2) організаційне відродження структур і активізація підпільної діяльності, 1953–1963 рр.; 3) боротьба за збереження Церкви та її легалізацію, 1963–1989 рр.387.
Репресивні заходи щодо ієрархії УГКЦ були одним із
найпоширеніших методів в арсеналі засобів правлячого режиму,
спрямованих на ліквідацію організаційних церковних структур.
Подібна тактика широко застосовувалась і щодо греко-католицького священницького кліру. Головним приводом для арешту й
ув’язнення був опір наверненню в православ’я, а «аргументами» –
звинувачення в співпраці з нацистами та українськими повстанцями. В науковій літературі, спогадах, публіцистичних дописах та
офіційних архівних документах існують суттєві відмінності у
визначенні кількості греко-католицьких священиків, що стали
жертвами сталінського тоталітарного режиму. Так, І. Винниченко,
посилаючися на Д. Степовика, зазначає, що за відмову добровіль387

Марчук В. Українська Греко-католицька Церква. Історичний нарис /
В. Марчук. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – С. 131.

170

Галичина в етнополітичному вимірі

ної самоліквідації УГКЦ поклала на вівтар мучеництва життя 10
єпископів, 1400 священиків і 800 монахинь388. Оперуючи підрахунками Б. Гудзяка, С. Гуркіної та О. Турія, В. Марчук констатує, що
протягом 1945–1946 рр. радянські органи безпеки заарештували й
засудили понад 800 греко-католицьких священиків389. Офіційні ж
архівні документи свідчать, що з 590 представників греко-католицького духовенства, що відмовилися від «возз’єднання», 344
було заарештовано й засуджено390. Терор супроти «ліквідованої»
Церкви особливо посилився після інспірованого МДБ 20 вересня
1948 р. вбивства керівника «Ініціативної групи» протопресвітера
Г. Костельника. Лише у Львівській області наприкінці 1948 р. було
заарештовано 10, у 1949 р. – 17, а в 1950 р. – 35 священиків391.
Незважаючи на масові арешти й ув’язнення, справу ліквідації
УГКЦ та «возз’єднання» вірних греко-католиків з православ’ям,
проголошених Львівським «собором» фактично завершеними,
довелося втілювати режиму впродовж багато років.
Опір греко-католицького духовенства насильницькому оправославленню набирав як активних (відверті відмови прийняти
православ’я, агітація серед віруючих), так і пасивних форм (офіційна
відмова від своїх парафій та підпільна відправа церковних обрядів).
«Неприєднані» священики діяли в незареєстрованих церквах, яких
налічувалося в Галичині на 1 квітня 1947 р. 337 (з них 260 перебувало
у Львівсько-Тернопільській єпархії). Кількість священиків, які не
прийняли православ’я, на цей же період становила 127 осіб392.
Доповідаючи про виконання вказівок уряду щодо «ліквідації
церковної унії», голова РСРПЦ Г. Карпов у листі від 24 вересня
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1949 р. на ім’я Й. Сталіна, В. Молотова, Г. Маленкова, К. Ворошилова, М. Суслова відзначав особливу увагу до цього питання з
боку Ради Міністрів УРСР, ЦК КП(б)У, особисто М. Хрущова та
виняткову значимість заходів, здійснених органами МДБ СРСР.
«Тріумфальне» завершення «возз’єднавчої» акції стверджувала й
наведена в листі відповідна статистика. Так, за час з 1946 р. по
серпень 1949 р. на православ’я було переведено 3001 уніатську
приходську церкву, 1242 священики, 463 диякони та 1018 псаломників. Водночас, Г. Карпов змушений був визнати, що певна
частина «невозз’єднаного» греко-католицького духовенства і далі
нелегально здійснювала обряди й агітувала проти Православної
церкви. Не припиняли свою діяльність і 12 монастирів, насельники
яких уперто ухилялися від «возз’єднання»393.
Програма дій владних структур щодо ліквідації греко-католицьких монастирських комплексів обґрунтовувалась у доповідній
записці уповноваженого РСРК по Україні П. Вільхового до ЦК
КП(б)У, Ради Міністрів республіки та РСРК при Раді Міністрів
СРСР від 29 вересня 1949 р. Серед першочергових заходів вона
передбачала: конфіскацію та націоналізацію всього монастирського майна; розпорошення монахів через переселення хворих та
похилих за віком до будинків інвалідів, а працездатних – за місцем
проживання рідних чи в зручні для нагляду за ними місця; призов
молодих монахів на військову службу; сприяння в працевлаштуванні тим, хто виявить бажання стати до світської праці, за винятком закладів освіти і культури394.
Саме за подібним сценарієм, санкціонованим заступником
голови Ради Міністрів УРСР Л. Корнійцем, відбулася ліквідація
1949 р. греко-католицьких монастирів у Дрогобицькій і Тернопільській областях, а у вересні 1950 р. – решти обителей Львівської
області395. Ліквідація ж Гошівського чоловічого монастиря на
Станіславщині 27 березня 1950 р. – «керівного угруповання реакційних і націоналістичних елементів», як свідчить доповідна
393
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записка секретаря Станіславського обкому партії М. Слоня на
адресу секретаря ЦК КП(б)У Л. Мельникова від 24 червня 1950 р.,
стала можливою лише внаслідок арешту монахів, засуджених згодом до тривалих термінів ув’язнення в радянських концтаборах.
Одночасно управління МДБ області провело операцію виселення
за «антирадянську націоналістичну діяльність» і монахинь
Гошівського жіночого монастиря396.
Уцілілі рештки світського й монашого духовенства, перебуваючи на нелегальному становищі та створивши невеликі згромадження, здебільшого в приватних домівках у містах, попри
жорсткі репресії та утиски влади, разом з тими, що залишили церковну службу й стали до постійної праці, а також частиною силоміць «возз’єднаних» з православ’ям, що пізніше відступилися від
нього, перебрали на себе відповідальність за подальшу долю
підпільної Церкви.
Таким чином, на 1950 р. радянський режим остаточно покінчив з легальним існуванням інституцій Греко-католицької церкви
в Україні, ліквідувавши п’ять єпархій і дві апостольські адміністратури, ув’язнивши всіх її владик.
Водночас, знищення греко-католицьких церковних структур
призвело до формування принципово відмінної конфігурації конфесійного ландшафту як на теренах Галичини, так і всієї України.
Маючи доволі незначну кількість громад і духовенства в краї
напередодні ліквідації унії, на 1949 р. РПЦ вже займала панівні
позиції в регіональній поліконфесійній релігійно-церковній мережі. Шляхом примусового навернення греко-католицького священства й віруючих на православ’я, РПЦ лише за чотири роки в
десять разів збільшила кількість своїх церков у регіоні та більш
ніж уп’ятеро розширила склад духовенства. Чи достатньо усвідомлювали на той час ієрархи Церкви, вибухівку якої уповільненої дії
було закладено сталінським режимом під комплекс руського
православ’я? Адже вимушена поява в складі РПЦ величезного
українсько-католицького анклаву щонайменше реально загрожу396
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вала поширенням його українізуючого впливу на весь Український
екзархат і навіть посиленням автономістських настроїв. Запобігти
подібним тенденціям, до певної міри, можливо було лише тривалою духовною інкорпорацією руським православ’ям етноспецифічних елементів греко-католицизму. Проте, як з’ясувалося згодом, вирішення цього завдання виявилося надскладною й майже
безперспективною справою.
Майже п’ятирічний досвід боротьби із «залишками» уніатства
в західних областях України та на Закарпатті дедалі більше переконував відповідальних посадових осіб, ієрархів РПЦ у тому, що
«возз’єднання» греко-католиків з руським православ’ям мало радше формальний, аніж фактичний характер.
Про далеко невтішний стан справ у новоприєднаних єпархіях
РПЦ свідчили численні інформаційні довідки та доповідні записки, що надсилалися контролюючими органами до партійних та
урядових інстанцій.
Наявність активного опору більшості новоправославного
духовенства введенню нових обрядів констатував у звіті за IV
квартал 1951 р. уповноважений РСРПЦ по Україні Г. Корчовий.
«Від духовенства, вихованого католицькою церквою, просякнутого буржуазно-націоналістичним духом, позбавленого почесного становища й матеріального благополуччя, – підкреслював
він, – навряд чи варто очікувати щирого, добровільного переходу
на православні обряди». У Львівській, Дрогобицькій і, особливо,
Станіславській областях ще на той час зберігалися села, віруючі
яких не приєдналися до РПЦ і саботували православних священиків. Як вважав Г. Корчовий, однією з причин повільного
впровадження православних обрядів була відсутність достатньої
наполегливості й вимогливості в цій справі з боку православних
єпископів західних областей397.
Зокрема, невдоволення владних структур викликала непослідовність та відсутність чіткої позиції щодо «православізації»
архієпископа Львівського і Тернопільського Макарія. На думку
останнього, складність ситуації в західних областях не давала підстав
397
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сподіватися на завершення справи очищення православних богослужінь від уніатських традицій у найближчій перспективі, оскільки
вимагала передусім спеціально підготовленого духовенства,
вихованого в православному дусі. Особливої точки зору з цього
приводу дотримувався уповноважений РСРПЦ по Львівській області
А. Вишневський. На його переконання, бездіяльність архієпископа
пояснювалася не чим іншим, як самовдоволенням від досягнутих
успіхів і церковних відзнак, потуранням своєму оточенню з
колишнього уніатського духовенства й схильністю прислухатися до
їхніх порад. Попри згадане, архієпископ Макарій характеризувався як
людина політично благонадійна, розумна й практична, як досвідчений
стратег, здатний реалізувати будь-яку доручену йому справу398.
Важливо зазначити, що остаточна ліквідація «залишків унії» в
західних областях та Закарпатті з точки зору реалізації планів
радянізації краю розцінювалася правлячим режимом як виключно
важливе політичне завдання. Подальше зволікання з його вирішенням лише посилювало б духовну опозицію радянським перетворенням і засвідчувало неспроможність влади в подоланні
опозиції. Неефективність дій ієрархів РПЦ мала бути достатньо
компенсована дійовим адміністративно-репресивним впливом.
Саме до послуг органів МДБ та адміністративних чинників у
системі владних структур і радив вдатися уповноважений РСРПЦ
по Україні П. Ходченко з метою остаточного подолання «церковних і побутових традицій» уніатства й нелегальної діяльності
«невозз’єднаного» духовенства399.
Відсутність узагальнюючих даних щодо наслідків репресивних заходів кінця 1940 – початку 1950-х рр. не дає змоги
реконструювати їхні реальні масштаби. Проте навіть фрагментарні
свідчення архівних документів дають підстави говорити про істотне посилення репресій в означений період. Причому, правлячий
режим і далі жорстко переслідував не тільки тих, хто, відмовившися від «возз’єднання», залишався вірним унії. Його
398
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жертвами дедалі частіше ставали священики, які, прийнявши православ’я, саботували антиунійні заходи й протидіяли планам православізації. Так, з 102 осіб духовенства, виключених із реєстраційних списків у західних областях за I квартал 1950 р., 74 було
заарештовано, в тому числі по Львівській області – 35, Дрогобицькій – 22, Тернопільській – 17. Більшість з них було засуджено
до різних термінів ув’язнення за «активну боротьбу проти
радянської влади та зв’язок з оунівським підпіллям»400.
Події березня 1953 р., пов’язані зі смертю Й. Сталіна, породили в
широкого загалу віруючих Західної України небезпідставні сподівання
на зміну курсу державної політики щодо греко-католиків, надії на
легалізацію УГКЦ. Адже боротьба за владу серед кремлівської
верхівки супроводжувалася процесом «десталінізації» суспільства,
основним чинником якої стало засудження сталінського тоталітарного
режиму та політичного терору як методу його функціонування. Вже 27
березня 1953 р. вийшов указ Президії Верховної Ради СРСР, яким
передбачалась амністія ув’язнених на термін до п’яти років.
Попри нетривалий і дозований характер згаданих процесів, вони
досить чутливо сприймалися західноукраїнською громадськістю,
віруючими та духовенством краю. У 1953 р. з’являються перші заяви
та скарги віруючих і духовенства з вимогою повернути раніше
вилучене церковне майно, відібрані причтові будинки, дозволу на
проведення служб «невозз’єднаним» священикам401.
Отже, зорганізований режимом «за участі» стероризованих та
позбавлених права голосу греко-католицьких священиків Львівський
псевдособор 1946 р. мав засвідчити факт «самоліквідації» УГКЦ,
«добровільний перехід» греко-католиків у лоно руського православ’я
та «повернення» їх до прабатьківської віри. Подібний міф активно
нав’язувався радянськими ідеологічними службами впродовж
тривалого часу. Навпаки, численні свідчення переконують, що акція
розгрому УГКЦ була ініційована сталінським керівництвом і
безжалісно доводилася до завершення в період наступних десятиріч.
Терор щодо «невозз’єднаного» духовенства, масові депортації вірних,
400
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форсоване оправославлення краю – такий далеко не повний перелік
методів, за допомогою яких вона проводилась у життя.
Усі вищеозначені події спричинилися, як зазначалося раніше,
до кардинальних змін у релігійному комплексі Галичини, справили значний вплив на його конфігурацію і в масштабі України. З
насильницькою ліквідацією УГКЦ та її інституцій у краї постала
потужна (у кількісному вимірі) мережа громад і культових споруд,
у більшості своїй у примусовому порядку зареєстрованих як
православні, підпорядкованих РПЦ.
Як засвідчують архівні документи, в Україні на 1 квітня 1946 р.
налічувалося 6070 діючих церков, що становило близько 58% від їх
загальної кількості в країні. На 1 жовтня 1949 р. цей показник зріс до
9186 одиниць (див.: таблиця 1), як правило, за рахунок «возз’єднання» парафій УГКЦ з РПЦ, оскільки протягом 1944 – 1947 рр. у республіці з дозволу союзного уряду відкрито було лише 48 нових храмів402. На 1949 р. припадає рекордна кількість діючих православних
церков і молитовних будинків за весь повоєнний період: на 1 січня
1950 р. в Україні було вже 9086 православних храмів (63% від їх
кількості в СРСР), мережа яких у наступні роки неухильно скорочувалася.
Таблиця 1
Динаміка кількості діючих церков і молитовних будинків
РПЦ в Галичині та Україні у 1946 – 1949 рр.
Україна, область 1.01.1946 р. 1.01.1948 р. 1.01.1949 р. 1.01.1950 р.
Україна в цілому
6242
8931
9186
9086
Галичина в цілому
175
2568
2769
2757
Дрогобицька
4
562
731
717
Львівська
11
606
611
611
Станіславська
6
626
605
607
Тернопільська
154
774
822
822
Таблицю складено за: ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1639.
– Арк. 166; оп. 24. – Спр. 12. – Арк. 40; Центральний державний архів –
Музей літератури і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ України). –
Ф. 127. – Оп. 1. – Спр. 321. – Арк. 1–2.
402
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Як бачимо з наведених у таблиці статистичних даних, кількість діючих православних культових споруд в Україні
упродовж другої половини 1946 – 1949 рр. неухильно збільшувалася переважно за рахунок новоприєднаних до РПЦ
колишніх греко-католицьких громад і храмів, а частка православних об’єднань Галичини у юрисдикції Московської
патріархії у їх загальноукраїнському масиві за цей час зросла
від 2,8 до 30,3%.
Процеси, пов’язані з ліквідацією УГКЦ, мали значний
вплив і на формування складу православного кліру в Україні,
яке у перші повоєнні роки визначалося низкою складних і
суперечливих чинників. Відомо, що на 1 січня 1946 р. (див.:
таблиця 2) на обліку обласних уповноважених РСРПЦ в Україні
перебувало 5522 служителі культу, які обслуговували прихожан
6242 церков і молитовних будинків. За два наступні роки, на 1
січня 1948 р., їхня кількість істотно збільшилася і становила
9783 особи при функціонуючих 8931 храмі і молитовному будинку. Зростання чисельності кліру пояснювалося завершенням
на той час обліку православних священиків у Закарпатській,
Волинській, Кам'янець-Подільській, Рівненській, Чернівецькій
та ряду інших областях, а насамперед переведенням під юрисдикцію РПЦ греко-католицького духовенства у Дрогобицькій,
Львівській, Станіславській та Тернопільській областях. Саме
вони становили понад 50% тих, хто поповнив лави православного кліру упродовж 1946–1947 рр. У більшості своїй насильницьке переведення колишнього греко-католицького духовенства під юрисдикцію Московської патріархії у подальшому
справило, з одного боку, значний українізуючий вплив на
внутрішньоцерковне життя РПЦ, а з іншого – загострило стосунки та взаємні звинувачення зі староправославними священиками.
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Таблиця 2
Динаміка кількісного складу служителів релігійного
культу РПЦ у Галичині та Україні у 1946 – 1947 рр.
Україна, область
1.01.1946 р.
1.01.1948 р.
Україна в цілому
5522
9783
Галичина в цілому
204
2562
Дрогобицька
4
332
Львівська
15
836
Станіславська
6
448
Тернопільська
179
946
Таблицю складено за: ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1639.
– Арк. 167; ЦДАМЛМ України. – Ф. 127. – Оп. 1. – Спр. 321. – Арк. 1–2.

Стурбована високим рівнем релігійності населення в Галичині
влада вдавалася до реалізації заходів, спрямованих на поглиблене
вивчення та аналіз діяльності РПЦ, внутрішньоцерковних процесів, розробку й запровадження обмежувальних програм щодо
релігійних впливів і, зокрема, духовенства та церковного активу.
Радикальні пропозиції щодо зниження релігійної активності
населення в західних областях України, обмеження діяльності
духовенства вже у 1949 р. висловлював уповноважений РСРПЦ по
Львівській області А. Вишневський: «У західних областях України
пора вже розпочинати наступ на релігію, що є супутником українського націоналізму. Першого удару слід завдати по
духовенству…»403. У більшості випадків висловлені пропозиції з
часом було реалізовано сповна. Процеси колективізації в західноукраїнських землях супроводжувалися вилученням у духовенства
й передачею колгоспам земельних наділів, забороною використання парафіяльних приміщень у господарських цілях, запровадженням фінансового пресу державних органів у формі непомірних
поборів і податків. Скарги на завищене оподаткування служителів
релігійного культу масово надходили в Мінфін республіки,
уповноваженому РСРПЦ в Україні та керівництву патріархії.
403
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Істотно «обмежені можливості» забезпечення матеріального
статку змушували православних священиків Галичини залишати
службу в Церкві в пошуках іншого місця роботи чи можливостей
продовження пастирської діяльності в єпархіях південно-східних
та центральних областей. На початок 1950-х рр. духовне
окормлення парафій інших регіонів України священиками
західних областей вже не було рідкісним явищем. Наприклад, на
кінець 1953 р. у Вінницькій області їх налічувалося 24,
Житомирській – 22, Кіровоградській – 12, Кримській – 9. Архієпископ Лука (Войно-Ясенецький), віддаючи перевагу духовенству із західних областей, призначав його на найбільші парафії в
містах Кримської єпархії. Безумовно, що подібні явища не мали
залишатися поза увагою контролюючих органів. Виконуючи
директиву РСРПЦ від 18 грудня 1953 р. щодо вивчення діяльності
західного духовенства в східних областях республіки, більшість
уповноважених відзначали його високий освітній рівень, авторитет
серед віруючих і значний вплив на активізацію місцевих громад404.
В аналізований період досить чітко простежується тенденція
до збільшення кількості храмів і молитовних будинків, що діяли
без настоятелів. Якщо за станом на другий квартал 1949 р. в
Україні бракувало 30% духовенства до кількості функціонуючих
церков, то на кінець 1952 р. цей показник становив уже майже
40%. При цьому зазначимо, що некомплект священицького складу
був різний у регіонах України. У західному (Львівська, Станіславська, Тернопільська, Дрогобицька, Закарпатська області) – він був
найбільшим. Лише 41% діючих церков і молитовних будинків
краю було забезпечено священицькими кадрами405.
Скорочення кількісного складу духовенства супроводжувалося не менш активними процесами масового вилучення в релігійних
громад т.зв. «громадських» споруд, повернутих ним для молитовних цілей у період окупації. Вилучення культових споруд майже
автоматично призводило до збільшення кількості «недіючих» релі404
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 155. – Арк. 96, 166, 169-171;
спр. 156. – Арк. 73, 82, 90, 91; спр. 157. – Арк. 104.
405
Там само. – Спр. 111. – Арк. 56, 57.
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гійних громад. Їхню категорію поповнювали й ті парафії, в храмах
яких за відсутності священика тривалий час не здійснювалися
богослужіння. Варто зазначити, що на цьому етапі нищення
православної мережі в Україні особливих масштабів набуло в
центральних, східних та південних областях республіки і меншою
мірою було поширене в її західних регіонах, що пояснювалося
низкою обставин і насамперед – незавершеністю оправославлення
потужного греко-католицького анклаву та радянізації краю в
цілому.
З початком визволення території України від гітлерівських
загарбників та формуванням курсу релігійної політики сталінського керівництва, що відповідав наявним на той час політичним
реаліям, збігся і принципово новий етап у життєдіяльності римокатолицьких громад. Мотивація тогочасної державної релігійної
політики значною мірою пояснювалася завданнями «визвольного»
походу Москви в країни Східної та Центральної Європи. Плани
влаштування на її теренах радянського повоєнного устрою
передбачали й заходи щодо упередження та нейтралізацію акцій
Ватикану з протидії намірам творення комуністичної Європи за
більшовицьким зразком. «Розв’язання» католицького питання
повною мірою підпорядковувалося планам радянізації західноукраїнських земель і створення на цій основі надійного плацдарму
для комуністичної експансії в країни Східної та Центральної
Європи.
У контексті згаданого програма звуження сфер впливу римокатолицького культу на теренах України та поступового його
витіснення з часом набрала особливого звучання. Принагідно
зазначимо, що доля католицьких громад багато в чому визначалася
перебігом процесів, пов’язаних з реалізацією сумнозвісної Люблінської угоди «Про евакуацію польських громадян з території
Української РСР і українського населення з Польщі», підписаної
урядом УРСР та Польським Комітетом Національного Визволення
9 вересня 1944 р. В ході здійснення цієї акції особлива увага
органами влади приділялася скороченню мережі установ РКЦ в
Україні, примусовій репатріації ксьондзів, ченців та найактив-
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ніших служників. Проте реалізація подібних намірів наштовхнулася на низку непередбачуваних проблем і складностей. У
цілому ряді населених пунктів поляки категорично відмовлялися
виїжджати до Польщі. Згадані обставини змушували залишатися зі
своєю паствою і частину ксьондзів, які відмовлялися реєструватися для виїзду, незважаючи на всілякі зусилля відповідальних
посадових осіб. З боку радикально налаштованих католицьких
священиків мали місце й непоодинокі випадки відкритої агітації
віруючих всіляко саботувати переселенську акцію.
Серед методів, покликаних істотно прискорити виїзд поляків
на свою прабатьківщину, широко застосовувалися репресивні
заходи. Перша хвиля арештів католицьких священиків, звинувачених в участі у польських антирадянських організаціях за часів
війни і згодом засуджених до тривалих термінів ув’язнення в
концтаборах, прокотилася вже в січні 1945 р.406.
У низці сфабрикованих групових справ зі звинувачення поляків – учасників «польської націоналістичної нелегальної організації АК», особливого розголосу набула справа щодо великої групи
польських католицьких священиків з монастирів Львова, головним
фігурантом в якій був ксьондз костьолу Св. Юзефа в монастирі
єзуїтів о. Людвіг Северин. На момент його арешту (8 грудня
1945 р.) частина ксьондзів, що надавали допомогу АК, вже була
засуджена. Слідство щодо о. Людвіга Северина було виділено в
окреме виробництво. На закритому засіданні Військового трибуналу військ НКВС по Львівській області від 1 березня 1946 р.
о. Л. Северина за ст. 54-1а та 54-11 КК УРСР було засуджено до
десяти років виправно-трудових таборів з конфіскацією всього
належного йому майна407.
Результатом репресивних заходів стала й ліквідація вірменокатолицького архієпископства у Львові. Як зазначалося в доповід406
Білоусов Ю. Києво-Житомирська римсько-католицька єпархія.
Історичний нарис / Ю. Білоусов. – Житомир, 2000. – С. 264.
407
Осипова И. И. «В язвах своих сокрой меня …» Гонения на католическую
Церковь в СССР. По материалам следственных и лагерных дел / И. И. Осипова. –
М.: Серебряные нити, 1996. – С. 133, 135–137.
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ній записці «Про антирадянсько-зрадницьку діяльність ксьондзів
вірмено-католицької церкви в місті Львові та їхню приналежність
до агентури гестапо», підготовленій Управлінням НКДБ по Львівській області і 29 січня 1946 р., адресованій першому секретареві
обкому КП(б)У І. Грушецькому, «з ліквідацією вірмено-католицької церкви й арештом її керівників у місті Львові цю церкву
ліквідували на території області як вогнище впливу Ватикану на
населення вірмено-католицького віросповідання»408.
Ці та подібні їм репресивні акції, що мали масовий характер,
ставали надбанням гласності, викликали величезний осуд та
невдоволення польського населення і, зрештою, розвіявши останні
ілюзії про можливість уникнення виселення, схиляли до від’їзду з
України. Як відомо, Люблінською угодою від 9 вересня 1944 р.
евакуацію польського населення планувалося завершити в лютому
1945 р. Проте здійснити акцію у відведений час виявилося
абсолютно нереальним. Закінчилася вона лише 1 серпня 1946 р.409.
Лише на останньому етапі евакуаційної кампанії завдяки
величезним зусиллям владних структур вдалося домогтися переселення до Польщі переважної більшості католицького
духовенства. Відомості щодо наслідків переселення знаходимо в
інформації апарату уповноваженого РСРК по Україні, яку 27
липня 1946 р. було надіслано на адресу Управління в справах
евакуації та розселення українського й польського населення при
Раді Міністрів УРСР. У ній, зокрема, містилися дані про кількісні
зміни, які сталися в мережі римо-католицьких костьолів, монастирів та їх насельників за період з 1 січня 1944 р. по 1 червня
1946 р.410.
408

Дашкевич Я. Ліквідація Вірмено-католицької церкви в Галичині
1945 р. / Я. Дашкевич // Історія релігій в Україні. Матеріали VIII
міжнародного круглого столу. (Львів, 11–13 травня 1998 року). – Львів:
Логос, 1998. – С. 84–86.
409
Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про
насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР
в Польщу в 1944–1946 роках / В. Сергійчук. – К.: Українська Видавнича Спілка,
1999. – С. 20, 21.
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11

– 268 14 18
7 42 2 2
235 534 73 165

17
3
43

Черниць

–

113 78

Ченців

–
9
–
–

Діючі на 1.06.46 р.

Ченців

–
1
–
11

Монастирів на
1.06.1946 р.
В них
насельників

Черниць

Було на 1.01.44 р.

24 40 3
26 3 36
21 7 6
75 7 17

Діючі на 1.06.46р.

24
49
23
19

Зруйновані

Пустуючі

Волинська
91
Дрогобицька 114
Рівненська
57
Станіслав- 118
ська
5. Терно274
пільська
6. Львівська
300
7. Чернівецька 53
Разом
1007
1.
2.
3.
4.

Монастирів
на 1.01.1944 р.
В них
насельників

Закрито на 1.06.46 р.

Область

Було на 1.01.44 р.

№ п/п

Костьолів

183

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

192 179

–

–

–

177 418
5 80
383 677

–
–
–

1
–
1

9
–
9

Таким чином, з 1007 костьолів, що існували на 1 січня 1944 р.,
на момент завершення переселенської акції діяли лише 165. За цей
же період припинили функціонування всі 43 католицькі монастирі,
їх насельники евакуйовані до Польщі, а частина з них розселилася
по приватних квартирах і будинках. Згідно з офіційною статистикою, якщо на 1 січня 1945 р. в західних областях республіки
налічувалося 1099 діючих римо-католицьких згромаджень, які
обслуговувалися 754 ксьондзами та одним єпископом, то на кінець
1945 р. діяло лише 227 громад і 135 священнослужителів, з яких на
1 липня 1946 р. залишилося лише 62 особи411.

411
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Таким чином, примусова міграція польського населення із
західних теренів України суттєво вплинула на згортання мережі
католицьких церковних інституцій у Галичині, зумовила значне
скорочення громад і духовенства, костьолів та монастирів, призвела до істотного порушення цілісності римо-католицьких
спільнот і згасання релігійного життя. Проте ліквідувати установи
РКЦ у Західному регіоні на момент завершення евакуації, як
планувалося раніше, повною мірою не вдалося.
Дещо інші процеси, пов’язані зі становищем римо-католицьких громад, відбувалися в цей час у центральних та східних регіонах України, польське населення яких, як відомо, не підпадало під
репатріацію. На грудень 1945 р. тут було взято на тимчасовий
облік 114 католицьких громад, переважна більшість яких (94%)
діяла у Вінницькій (40), Житомирській (35) та Кам’янець-Подільській (32) областях. При цьому, більшість з них змушена була
обходитися без служителів культу, чисельність яких становила
лише 11 осіб412.
Штучне стримування кількісного зростання служителів римокатолицького культу, їхня максимальна ізоляція від справ релігійних громад і безпосереднього впливу на вірних активно використовувалися правлячим режимом як дійовий засіб скорочення
мережі установ РКЦ в Україні і в наступні роки. За встановленими
правилами, право на служіння міг отримати лише той священик,
який виявив особливу лояльність до органів влади, офіційно
відмовившися від будь-яких стосунків зі Святим Престолом.
На кінець 1940-х років припадає початок якісно нового етапу
відносин режиму з римо-католицьким культом. Розроблені в кабінетах Ради в справах релігійних культів за дорученням вищого
державного керівництва комплексні плани тотального контролю
РКЦ в Україні, максимального скорочення її установ, мережі громад і чисельності костьолів, регламентування діяльності духовенства стали програмою дій органів влади в наступні роки.
412
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Акції антикатолицького спрямування своїми наслідками мали
істотне звуження мережі римо-католицьких громад та скорочення
інституту служителів культу. На кінець 1945 р. органами влади в
Україні було взято на облік 341 католицьку громаду та 146 священиків (відповідно, у західних областях – 227 і 135, центральних
і східних – 114 і 11). З тих пір їхня кількість і надалі невпинно скорочувалася. Мережа діючих парафій РКЦ на 1 січня 1953 р. становила 169 одиниць (у тому числі, у Дрогобицькій області – 16,
Львівській – 9, Тернопільській – 8, Станіславській – 3)413.
Як зазначалося раніше, перша хвиля арештів духовенства була
пов’язана з участю частини ксьондзів у польському русі опору.
Капелани АК, заарештовані разом з іншими партизанами, потрапили до таборів, з яких частині вдалося звільнитися вже у 1947 –
1948 рр., а решті – лише у 1953 – 1957 рр. Друга хвиля репресій
розпочалася 1948 р. і тривала аж до смерті Й. Сталіна у 1953 р. У
цей період духовні особи потрапляли до в’язниць лише за те, що
були ксьондзами, поляками, інтелігентами. Близько половини
душпастирів, що діяли на той час в Україні, були піддані арештам
й ув’язненню. Лише за 1949 – 1951 рр. було знято з реєстрації,
ув’язнено та депортовано 13 священиків (з них 9 – у Дрогобицькій
області), а кількість тих, які несли службу на 1 січня 1952 р.,
становила 59 осіб414.
Таким чином, у перше повоєнне дванадцятиріччя, що характеризувалося певною лібералізацією радянської церковної політики, римо-католицькі громади та їхні служителі в Україні, ставши
заручниками загострення стосунків між Ватиканом і СРСР, вповні
відчули на собі прес антикатолицьких акцій. Під час їхнього
здійснення застосовувалися найрізноманітніші методи: скорочення
церковної мережі, насамперед за рахунок розпуску т.зв. «згасаючих» парафій; заборона ксьондзам, що «настроєні міцно триматися
за Ватикан», відвідування релігійних громад, які не мали
413
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служителів культу; усунення їх від обслуговування одних громад і
переведення на інші або ж взагалі зняття з реєстрації та позбавлення права священнослужіння. У виняткових випадках непокори влада не утримувалася і від відверто репресивних заходів:
примусової депортації до Польщі, арештів та ув’язнення.
Після визволення українських земель від фашистських загарбників спостерігався процес поступового відновлення єврейських
громад і відродження релігійного життя. Особливо ж помітним він
був у містах Галичини, куди активно поверталися євреї, що евакуювалися на початку війни в східні регіони СРСР. У Львові, Станіславі, Дрогобичі, Тернополі, Рівному, Луцьку, ВолодимиріВолинському та інших визволених містах за сприяння влади відкривалися Бюро реєстрації євреїв. Так, на жовтень 1944 р. у Львові
кількість євреїв, що вціліли й повернулися з евакуації, становила
3600 осіб. Майже 70% з них становили ті, що народилися в
Україні, кожний десятий прибув до Львова з Білорусі та Молдови,
а кожний п’ятнадцятий – за місцем народження з корінних
польських територій. З-поміж прибулих з України переважна більшість (70%) були вихідцями з Київської, Житомирської, Одеської,
Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Кам’янець-Подільської та Чернігівської областей. Спершу розміщувалися вони в
єдиній вцілілій синагозі львівських хасидів, перетвореної окупантами на склад військового спорядження, а у вересні 1944 р. рішенням місцевої влади переданої юдейській громаді415. З часом їх
поселяли в робітничих і студентських гуртожитках, прикріплювали до громадських їдалень та, по можливості, надавали роботу за
спеціальністю.
Масове прибуття єврейського населення в західні регіони
України, що вижило у вогні Голокосту, пройшло гетто й канцтабори, зумовлювалося як бажанням його частини повернутися в
415
Хонигсман Я. С. Катастрофа еврейства Западной Украины: евреи
Восточной Галиции, Западной Буковины и Закарпатья в 1933–1945 гг. / Я. С. Хонигсман. – Львов, 1998. – С. 259, 261; Штатман Й. «Штетл» у післявоєнному
Львові / Й. Штатман // «Штетл» як феномен єврейської історії. Збірник наук.
праць: матеріали конференції 30 серпня – 3 вересня 1998 р. – К., 1999. – С. 217.
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рідні краї, так і за будь-яку ціну, долаючи всілякі перешкоди,
репатріюватися в Палестину через Румунію, Угорщину та Польщу.
Найсприятливіші можливості для еміграції були в період між визволенням території України та встановленням повоєнного західного кордону. Такі настрої єврейського народу пояснювалися не
лише його споконвічним прагненням оселитися на Землі Ізраїлю.
Запам’ятався також короткий у часі, але активний і насичений
антиєврейськими кампаніями радянський період 1939 – 1941 рр. З
поверненням євреїв у визволені міста України дедалі відчутнішими ставали й рецидиви антисемітських проявів з боку націоналістично налаштованого місцевого населення та представників
органів влади.
Зазначені явища неодноразово фіксували органи держбезпеки та
з метою оперативного реагування доповідалися партійному
керівництву республіки. Характерним у цьому відношенні є спецдонесення «Про антисемітські прояви на Україні», адресоване в ЦК
КП(б)У на ім’я М. Хрущова, за підписом наркома НКДБ УРСР
С. Савченка 13 вересня 1944 р. У ньому, зокрема, констатувалося: «В
процесі визволення території України, органами НКДБ УРСР майже
повсюдно в містах стали фіксуватися випадки різких антисемітських
проявів з боку місцевого населення <...>, що в окремих випадках
мають тенденцію до відкритих виступів погромного характеру». За
дорученням М. Хрущова відділи ЦК КП(б)У здійснили розслідування
викладених у документі НКДБ матеріалів. У підготовленій довідці з
цього питання, зокрема, зазначалося, що «встановлені в процесі
перевірки окремі факти антисемітських проявів, як і окремі факти
націоналістичної діяльності представників єврейського населення, є
випадками і не характеризують наявності масових явищ такого роду
на Україні»416. Як бачимо, вище політичне керівництво республіки,
на відміну від спецслужб, намагалося всіляко замовчати масштаби
поширення антисемітських проявів.
З кінця 1944 р. у СРСР запроваджувалася низка обмежувальних норм щодо можливостей вільної міграції в межах
416
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країни. До таких належала й таємна директива «Про стримування реевакуації єврейського населення в західні райони
України», яка, створивши значні перепони його поверненню в
місця колишнього проживання, остаточно не припинила єврейської міграції й спонукала до більш активних еміграційних
процесів.
Алія 1944–1946 рр. з Радянського Союзу стосувалася переважно України, з території якої в межах міждержавних угод були
репатрійовані в Польщу та Румунію значні групи єврейського
населення, що мали перед війною підданство цих країн. Від 10
жовтня 1944 р. до 15 вересня 1946 р. українсько-польський кордон
перетнули 30408 осіб єврейської національності, переважна
більшість яких мала наміри скористатися з існуючої на той час
можливості легального виїзду з Польщі в Палестину, США чи
країни Західної Європи417.
Досить поширеним явищем зазначеного періоду стала
нелегальна еміграція євреїв (головним чином через Львів), які не
мали статусу репатріантів. З 1944 р. у західних областях працювало декілька груп емісарів «Бріхи» – підпільної молодіжної
організації, за допомогою якої тисячі євреїв зуміли залишити країну та дістатися Палестини. Організована діяльність «Бріхи» припинилася в першій половині 1946 р., коли органи держбезпеки на
кордоні з Польщею затримали декілька груп її активістів, згодом
засуджених до тривалих термінів ув’язнення. В 1946 р. кілька
сотень сімей нелегально виїхало до Польщі через Львів за сприяння представників організації любавицьких хасидів «ХаБаД», що
перебували в роки війни в Узбекистані та емігрували до Польщі в
другій половині 1945 р. 418.
417
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У контексті згаданих подій певне потепління державно-церковних взаємин перших повоєнних років не стосувалося
юдейського культу. Як засвідчують архівні документи, заходи,
пов’язані з реєстрацією та офіційним державним визнанням
юдейських об’єднань, у перші повоєнні роки супроводжувалися
особливою пильністю щодо «витриманості» політичної лінії в
релігійному питанні. Заручниками цілої низки умовностей, що
максимально обмежували можливості державної реєстрації, стали
десятки юдейських громад України, позбавлених права на своє
повноцінне існування. Так, у жовтні 1947 р. РСРК залишила без
задоволення прохання віруючих євреїв Станіслава про відкриття
синагоги та реєстрацію громади. Єдиним мотивом відмови була
незначна, на думку державних функціонерів, чисельність віруючих
євреїв міста, внаслідок чого відкриття синагоги не мотивувалося
ані нагальною потребою, ані політичною доцільністю419.
У планах заходів органів державної влади з контролю за
діяльністю релігійних культів чільне місце займала й боротьба з
«націоналістичними проявами» в громадах юдейського віровизнання. Проголошення наступу на «безрідних космополітів», що
набрав в Україні особливого розмаху і мав неприховану антисемітську спрямованість, призвів не лише до закриття щойно
відроджених єврейських культурно-освітніх закладів, але й
унеможливлював подальше функціонування синагог як центрів
національно-культурного та релігійного життя. «Вивчення внутрішнього життя єврейських релігійних громад, – доповідав ЦК КП
(б)У в квітні 1949 pоку П. Вільховий, – говорить про те, що багато
з цих громад використовуються нецерковним елементом, який,
пробираючись у громади до керівництва, займається зовсім не
властивими релігійній громаді функціями, перетворюючи досить
часто синагоги на гнізда націоналістичних проявів»420.
Саме до таких, за визначенням державних наглядачів,
належала Львівська синагога, яка відновила своє існування майже
419
420
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з перших днів після визволення міста. У 1944–1945 pр. у ній
молилося до 5 тисяч польських євреїв, котрі поверталися зі східних областей. Уже на цей час діяльність синагоги та її керівництва
привертала особливу увагу спецслужб.
При синагозі було організовано пункт транзиту нелегальної
алії євреїв в Палестину через Польщу, де тоді (м. Лодзь) діяв
центр, що координував декілька каналів алії. Використовувалися
при цьому масові переміщення населення, пов’язані з поверненням
громадян з евакуації, репатріацією поляків та румунів з території
CPCP. У лютому 1946 р. органи МДБ викрили й ліквідували
нелегальний пункт переправлення євреїв до Польщі у м. Львові, а
його організатора К. Скопа, який, попри жорстокі тортури, не
видав членів юдейської громади, що активно сприяли операції,
засудили до 10 років ув’язнення в радянських таборах421. Не могло
бути не поміченим і те, що діяльність Львівської синагоги, як і всіх
інших, обмежена законодавчими нормами, виходила далеко за
релігійні. За активної позиції її керівництва та підтримки громадськості міста вона, по-суті, перетворилася на національний осередок благодійності, сприяння розвитку освіти та культури єврейського населення422.
Поза сумнівом, наведені факти практичної діяльності юдейської громади м. Львова мали бути оцінені тоді не інакше як
свідчення нерелігійного стилю її роботи та грубого ігнорування
чинного законодавства. Своєрідним засобом упокорення громади
стали розпуск її правління, відлучення від виконання своїх
обов’язків рабина й кантора, а також арешт органами безпеки в
березні 1947 р. голови громади Л. Серебряного, звинуваченого в
намаганні «перевести громаду на рейки національної відокремленості»423.
421
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Починаючи з 1948 р. курс на упослідження юдейського культу
набирає особливих обертів і нових рис. Згадані процеси тривали
до 1953 р. і пояснювалися низкою обставин. Утворення Держави
Ізраїль (1948 р.), з піднесенням сприйняте єврейським населенням
України, значно посилило його еміграційні настрої, що змусило
правлячий режим вдатися до рішучіших дій. Специфічність умов
СРСР, які ускладнювалися «боротьбою з космополітизмом», зумовили мізерну частку радянських репатріантів того часу. Оперуючи
ізраїльською статистикою, дослідники доводять, що кількість
євреїв-емігрантів з СРСР між 15 травня 1948 р. і 1951 р. становила
8163 особи, у тому числі з України 2,5 – 3 тисячі424.
По-особливому відреагували на події 1948 р. юдейські
релігійні громади. В численних інформаціях з місць повідомлялося
про активізацію діячів культу за межами синагог і встановлення
ними тісних контактів з націоналістичними елементами. Ряд релігійних об’єднань (мм. Чернівці, Львів) у присутності тисяч віруючих провели урочисті богослужіння з нагоди утворення Держави
Ізраїль.
Характер державної політики стосовно юдейського культу та
корекцій, яким вона піддавалася під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, аргументовано доводиться й відповідними статистичними даними. Відомо, що на 1 січня 1948 р., коли фактично
завершилася реєстрація громад, в Україні діяло 76 юдейських
об’єднань, з яких діяльність 56 було легалізовано (у тому числі по
одній у Львівській та Дрогобицької областях). Щодо інших 20, які
функціонували на Закарпатті, то питання про їхню реєстрацію тоді
залишалося відкритим425.
Упродовж наступних п’яти років (1948–1952) спостерігався
процес активного скорочення юдейських об’єднань, внаслідок
чого їхня кількість на 1 січня 1953 р., порівняно з відповідним
424
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періодом 1948 р., зменшилася на 19 (у тому числі, по Чернівецькій
області – на 7) і становила 37. За цей час припинили діяльність і 14
громад з раніше незареєстрованих у Закарпатській області426.
Значно численнішим за рахунок віруючих-протестантів з
територій, які ввійшли до складу УРСР у 1939–1940 та 1945 роках,
стає пізньопротестантське середовище України. Воєнне і повоєнне
релігійне пожвавлення зробило пізньопротестантські спільноти
чинником, який режим вимушений був всебічно враховувати в
своїй релігійній політиці. Побудова протестантських спільнот,
притаманні їм характеристики, релігійний і психологічний клімат,
що панував у їхніх громадах, великою мірою ускладнювали реалізацію її завдань, утруднювали контроль за діяльністю пізньопротестантських громад та можливості маніпулювати їхніми
членами. Тож очевидно, що після війни постало питання про нову
модель політики стосовно цієї категорії віруючих, яка б дозволила
надійно контролювати керівництво громад і настрої в них, а також
впливати на членів протестантських спільнот у необхідному
режимові напрямі.
Назагал, у політиці щодо пізніх протестантів, яка здійснювалася у повоєнний період в Україні партійно-радянськими
органами, органами держбезпеки та в справах релігій, можна
виокремити три головні лінії. Перша з них спрямовувалася на
цілковиту ліквідацію окремих релігійних напрямів, найбільш
численними з-поміж яких були адвентисти та Свідки Єгови. Друга –
це політика централізації управління протестантськими спільнотами, яка мала на меті об’єднання євангельських християн з баптистами та асиміляцію п’ятидесятництва в новоствореному союзі.
І третя – це придушення будь-яких виявів дисидентства на релігійному ґрунті. Всі ці три лінії існували на тлі змінюваної загальнополітичної ситуації в країні, а також серйозної трансформації
генеральної лінії в партійно-державній церковній політиці: від
сталінського «релігійного непу» до хрущовської антирелігійної
кампанії та боротьби з релігійним підпіллям.
426
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Саме існування організації Свідків Єгови стало викликом для
партійних і державних органів одразу після приєднання до СРСР
Галичини, Волині, Буковини та Закарпаття, де на зламі 1930–
1940 рр. вже існували сконсолідовані об’єднання віруючих цієї
деномінації. Організаційна мережа Свідків Єгови зберігалася
навіть після жорсткого їх переслідування гітлерівським режимом
та його каральним органом – гестапо. З 1945 р. у Львові розпочало
свою нелегальну, підпільну діяльність перше українське «крайове
бюро» Свідків Єгови, керівником якого було призначено П.Зятека,
а його помічниками – С. Бурака та П. Токаря. За неповними
даними, що збереглися, кількість Свідків Єгови на перший квартал
1946 р. в Західній Україні досягла 5218 осіб427.
Тісний і непорушний зв'язок Свідків Єгови зі своїм теократичним центром у Брукліні (США) ставило Свідків з погляду органів
держбезпеки до лав особливо небезпечних агентів Заходу й стимулювало концентрацію на «єговістській лінії» відповідних ресурсів.
Нарешті, великі апокаліптичні очікування, виразна релігійна
призма сприйняття дійсності робили Свідків Єгови несумісними з
партійною системою індоктринації і, з точки зору радянських
пропагандистів, «невиправними».
Усе це зумовило висновок радянських властей про те, що
Свідки Єгови, які не можуть вписатися в радянську дійсність,
мають бути оголошені забороненою конфесією. Відразу після приходу Червоної Армії на західноукраїнські землі в 1944 р. розпочалися арешти й висилання Свідків Єгови. Переважна більшість з
них була засуджена за відмову брати до рук зброю та служити в
Червоній Армії. У 1945 – 1947 рр. відбувалися масові арешти і групові судові процеси над Свідками Єгови у Львівській, Станіславській, Тернопільській, Волинській і Рівненській областях. По кожному такому судовому процесу проходило від 10 до 15 віруючих,
здебільшого жінок і похилого віку чоловіків. Особливо масові
427
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арешти відбулися у січні 1946 р., напередодні виборів до Верховної Ради СРСР, коли Свідки Єгови категорично відмовлялися
голосувати за «сталінський блок комуністів і безпартійних».
У кінці 1945 р. було заарештовано П. Зятека та групу осіб –
Свідків Єгови, уродженців Дрогобицької, Станіславської, Тернопільської областей. Вироком Військового Трибуналу військ МВС
Львівської області від 20 червня 1946 р. П. Зятека, І. Голятович,
П. Семенюк та К.Сосновського було звинувачено у належності до
«антирадянської релігійної секти» Свідків Єгови, здійсненні
«антирадянської агітації серед населення шляхом розповсюдження
антирадянської літератури і листівок, виготовлених на підпільній
типографії» та засуджено за ст.ст. 54-10, ч. II, 54-11 КК УРСР до
10 років ув’язнення в ВТТ з конфіскацією належного їм майна. У
червні 1947 р. органи МДБ Львівської області виявили функціонування в Західній Україні з центром у Львові «глибоко
законспірованої антирадянської єговістської організації, яка
ставила своїм завданням боротьбу за повалення радянської влади і
встановлення т.зв. теократичного ладу». Її керівників – П. Токаря
та І. Пашковського, які підтримували зв'язок з єговістським центром у м. Лодзі (Польща), отримували звідти «антирадянську літературу і вказівки з проведення на території Радянського Союзу
ворожої діяльності», було заарештовано 1 липня 1947 р., а згодом
засуджено до тривалих термінів позбавлення волі. Тоді ж було
заарештовано та переведено до Києва й іншого керівника єговістського підпілля у Львові – С. Бурака, який, не витримавши
методів дізнання та слідства, згодом помер у Лук’янівській
в’язниці428.
Про справжні масштаби погрому організації Свідків Єгови,
вчиненого режимом у перші повоєнні роки, дізнаємося з цілком
таємної записки, надісланої Й. Сталіну міністром державної
безпеки СРСР В. Абакумовим 19 лютого 1951 р. У ній, зокрема,
зазначалося, що впродовж 1947 – 1950 рр. було заарештовано 1048
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лідерів Свідків Єгови, вилучено п’ять підпільних друкарень і
понад 350 тисяч примірників літератури.
Міністр держбезпеки для остаточної ліквідації єговістського
підпілля просив Й. Сталіна дати дозвіл на «здійснення завершального удару» шляхом арешту керівників єговістських організацій та виселення до Сибіру разом з родинами всіх виявлених
Свідків Єгови. Виселенню підлягали 8576 осіб (3048 сімей), у тому
числі: по Українській РСР – 6140 осіб (2020 сімей); Білоруській
РСР – 394 особи (153 сім’ї); Молдавській РСР – 1675 осіб (670
сімей); Латвійській РСР – 52 особи (27 сімей); Литовській РСР –
76 осіб (48 сімей); Естонській РСР – 250 осіб (130 сімей)429. Як
бачимо, Україна, як і в попередні роки, посідала ключове місце в
черговій акції погрому. Зреалізована відповідно до таємної постанови Ради Міністрів СРСР від 13 березня 1951 р., підписаної
особисто Й. Сталіним, акція нищення Свідків Єгови фактично
повторювала те, що кількома роками раніше вчинив нацистський
режим, коли тисячі послідовників цієї віри було кинуто в концтабори і фізично знищено. Лінія на розгром об’єднань Свідків
Єгови й суворі переслідування їхніх лідерів та рядових членів
лишалася беззастережно домінуючою в політиці радянського
режиму і в наступні роки.
Лише близько двох років (1945–1946) тривало певне «потепління» щодо адвентистів сьомого дня, часткове відновлення релігійної мережі, керівного органу церкви – Всесоюзної Ради АСД. За
задумом влади організаційні структури Церкви АСД у найближчій
перспективі мали бути розпорошеними, позбавленими координації
між окремими громадами і, зрештою, зійти з конфесійної сцени.
Курс на силовий демонтаж структури Церкви АСД було взято вже
в січні 1947 р., коли РСРК при Раді Міністрів СРСР визнала за
необхідне ліквідувати інститут обласних уповноважених АСД у
429
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всіх областях УРСР. Власті блокували всі спроби керівництва
ВРАСД налагодити його зв'язок з громадами, забезпечити координацію між ними, а згодом зняли з реєстрації й уповноваженого
ВРАСД по Україні М. Мельника430.
Однак, як засвідчили подальші події, всього цього виявилося
недостатньо для припинення зростання адвентистського руху.
Досить складно реалізовувалося завдання зняття з реєстрації раніше легалізованих громад АСД. Як свідчить статистика офіційних
органів, за період 1947 – 1953 рр. в республіці було знято з
реєстрації 27 громад Церкви АСД, яких на 1 січня 1954 р. налічувалося 114 об’єднань. Регіонами з найбільш поширеним адвентистським рухом на цей час вважалися Вінницька (26 громад),
Чернівецька (20), Київська (19), Закарпатська (10) та Волинська (8)
області. Що ж стосується Галичини, то інституційна мережа об’єднань АСД тут була незначною і налічувала 4 громади, у тому числі
3 – у Львівській та 1 – в Тернопільській областях431.
Однією з найбільш серйозних проблем у партійно-радянській
політиці щодо протестантів була мінімізація децентралізації
управління пізньопротестантськими рухами, яка (децентралізація)
робила протестантські громади менш вразливими для державного
тиску й суттєво зменшувала можливість контролю над віруючими
та маніпуляції ними.
У здійснюваній органами влади консолідації пізньопротестантських спільнот задля створення централізованої системи
управління ними центральним об’єктом, на який спрямовувалася
об’єднавча стратегія, були християни віри євангельської
(п’ятидесятники). У зв’язку з цим апарат уповноваженого Ради в
справах релігійних культів при РНК СРСР по УРСР рекомендував
утримуватися від реєстрації християн віри євангельської та
докласти максимальних зусиль для їхнього об’єднання з гро430

ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 25. – Арк. 11; спр 125. – Арк.
35; ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4555. – Арк. 352, 357.
431
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 5069. – Арк. 23; оп. 24. – Спр.
3531. – Арк. 39.

Розділ 1. Етнополітична історія Галичини...

197

мадами євангельських християн та баптистів, що могло б забезпечити всебічний контроль над п’ятидесятниками, а з часом – і
розчинити їх в євангельсько-баптистській масі.
Ініційовані владою баптистсько-п’ятидесятницькі перемовини, які розпочалися 19 серпня 1945 р., завершилися підписанням
24 серпня представниками ВРЄХіБ та християн віри євангельської
(І. Панько, Д. Пономарчук, А. Бідаш, Вашкевич) так званої
Серпневої угоди («Про об’єднання з євангельськими християнами
й баптистами в один союз»), за якою п’ятидесятники йшли на
серйозні поступки у своїх догматичних і обрядових відмінностях.
Учасники серпневої наради усвідомлювали, що подолати
догматичні відмінності нереально і вважали, що таке об’єднання
має лише організаційний характер і жодним чином не торкатиметься устоїв віри432.
Водночас, влада чинила гранично жорсткий тиск на п’ятидесятницьких лідерів, які повинні були стати головними агентами
процесу асиміляції християн віри євангельської. Однак і адміністративний тиск, і використання авторитету лідерів розбивалися
об непоступливість маси віруючих. Зокрема, у Львівській області
до початку возз’єднання було зареєстровано 26 громад ЄХБ із
загальною кількістю віруючих 1085 осіб та виявлених владою 36
громад і груп п’ятидесятників (до 3000 віруючих), з яких лише 11
на початок 1946 р. прийняли рішення про об’єднання433.
Досить часто таке об’єднання було формальним та означало
співіснування під «дахом» однієї реєстрації двох громад різних
конфесій. Найбільше неприєднаних громад п’ятидесятників
станом на 1 липня 1947 р., за відомостями уповноваженого РСРК
по Україні, налічувалося у Вінницькій області – 21, Волинській –
11, Житомирській – 7, Тернопільській – 7, Одеській – 6, Сталінській – 6, Кам’янець-Подільській – 5. Утримувалися від приєднання до ЄХБ і 3 громади п’ятидесятників у Станіславській та 2 у
Львівській областях. Утім, вище наведені результати об’єднавчого
432
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процесу вже на кінець 1947 р. не завадили уповноваженому РСРК
по Україні у своєму інформаційному звіті союзному керівництву
доповісти, що «об’єднання п’ятидесятників з ЄХБ вважаємо
завершеним»434.
У кінці 1940-х рр. опір п’ятидесятників виявився не лише в
істотному гальмуванні процесу об’єднання з громадами ЄХБ раніше не приєднаних утворень ХВЄ, але й посиленні тенденції до
виходу п’ятидесятників з євангельсько-баптистської спільноти.
Якщо на січень 1950 р., за офіційною статистикою, в Україні було
виявлено 151 нелегально діючу громаду ХВЄ (у тому числі, у
Станіславській області – 9, Львівській – 7, Дрогобицькій – 2), то
вже за рік їх кількість зросла удвічі і налічувала 305 об’єднань, з
яких, відповідно, 11 і 10 діяли у Тернопільській та Станіславській
областях (відомості по Львівській та Дрогобицькій областях на цей
час відсутні)435.
Результати роботи місцевих радянських та правоохоронних
органів з об’єднання відтак було визнано незадовільними. Відповідно, уповноважений у справах релігійних культів по Україні
П. Вільховий у листі до голови Ради у справах релігійних культів
при Раді Міністрів СРСР висловлював прагнення до більш
жорсткої «п’ятидесятницької політики» і рішучого посилення в ній
репресивної складової436.
Політика стосовно пізньопротестантських спільнот парадоксальним чином поєднувала політичну лінію на асиміляцію п’ятидесятників у євангельському християнстві-баптизмі з жорстоким
тиском на власне баптистів, який мав у принципі завершитися повним зникненням баптистського руху в наближеній перспективі.
Апогеєм цієї політики стала хрущовська антирелігійна кампанія,
яка розгорнулася в країні починаючи з середини 1950-х рр., але
434
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лінія на зниження активності пізньопротестанських спільнот і,
передовсім, найбільшої з-поміж них – євангельсько-баптистського
братства стала очевидною в державній політиці практично одразу
після війни.
Налагодження контролю за діяльністю громад євангельськобаптистського братства та взяття їх на державний облік розпочалося
одночасно з визволенням територій та становленням інституту
обласних уповноважених РСРК. Апарати уповноважених й органи
держбезпеки взяли під суворий контроль призначення й перестановку
кадрів пресвітерського корпусу євангельсько-баптистських громад,
здійснюючи політику заміни «антирадянськи налаштованих осіб»
лояльними служителями. З боку владних структур дедалі активніше
запроваджувався комплекс заходів, спрямованих на обмеження
кількісного зростання членів релігійних громад437.
Одночасно власті розробляли й стратегію припинення зростання мережі баптистських об’єднань, яка постійно збільшувалася,
причому в галицьких областях, як пояснював у своєму звіті за другий квартал 1947 р. уповноважений РСРК по Львівській області
П. Кучерявий, у тому числі за рахунок греко-католиків, які не
бажали приєднуватися до православ’я438. На 1 січня 1947 р. в Україні було зареєстровано 1866 євангельсько-баптистських громад, що
значно перевищувало їх кількість в інших союзних республіках439.
Починаючи з 1948 р. реєстрацію нових громад було фактично припинено, а раніше зареєстрованих за «порушення чинного законодавства» і накладених обмежень поступово знімали з реєстрації. У
зв’язку з такими обставинами, а також посиленням тенденції до
виходу п’ятидесятницьких згромаджень з євангельсько-баптистської спільноти офіційно діюча мережа громад ЄХБ як в Україні в
цілому, так і в Галичині з роками невпинно скорочувалася (див.:
таблиця 3).
437
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1.01.1954 р.

1.01.1953 р.

1.01.1951 р.

1.01.1950 р.

1.01.1949 р.

Україна, область

1.01.1948 р.

Таблиця 3
Динаміка кількості громад ЄХБ у Галичині та Україні
у 1948–1953 рр.

Україна в цілому
1789
1607
1418
1409
1367
1350
Галичина в цілому
142
130
107
107
100
100
Тернопільська
76
72
51
51
46
45
Львівська
48
40
40
40
38
39
Станіславська
9
9
8
8
8
8
Дрогобицька
9
9
8
8
8
8
Таблицю складено за: ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2741.
– Арк. 7; спр. 3531. – Арк. 39.

Як бачимо, за сім повоєнних років (1947 – 1953) інституційна
мережа громад ЄХБ в Україні зазнала суттєвих трансформацій,
скоротившись на 439 об’єднань (24,5%) і становила станом на 1
січня 1954 р. 1350 згромаджень. Найбільш інтенсивно ці процеси
відбувалися у 1948 (-182) і 1949 (-189) роках та в регіонах традиційного поширення пізньопротестантського руху – Рівненській,
Київській, Кам’янець-Подільській, Сумській, Вінницькій та
Харківській областях (-226, або 43,6% від загальної кількості
громад ЄХБ, знятих з реєстрації за цей час в Україні). Питома вага
євангельсько-баптистських громад Галичини, кількість яких
станом на 1 січня 1954 р. становила 100 згромаджень, у їх загальноукраїнському масиві була незначною (7,4%). Скорочення
мережі об’єднань у краї за вказаний період відбулося, як правило,
внаслідок зменшення офіційно діючих громад ЄХБ у Львівській (-)
та, особливо, в Тернопільській (-31) областях. На Тернопільщині
таке істотне звуження мережі пояснюється, насамперед, активним
виходом з євангельсько-баптистського братства громад п’ятидесятників, де вони традиційно переважали спільноти ЄХБ.
Отже, на зміну конфігурації релігійного простору Галичини,
як і України в цілому, значні впливи мала і політика режиму на
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поступове викорінення протестантської традиції. Пізньопротестантські спільноти, зважаючи на особливу специфіку архітектоніки
свого формування і поширення, притаманні їм характеристики,
багатоманітність спектра напрямів і течій, поставали надто
складним об’єктом політики радянського режиму. Тактична лінія у
ставленні до них не мала єдиних підходів і спрямовувалася як на
цілковиту ліквідацію окремих релігійних напрямів (насамперед,
Свідки Єгови та адвентизм), так і централізацію управління (об’єднання євангельських християн з баптистами) та асиміляцію п’ятидесятництва у новоствореному Союзі євангельських християн і
баптистів.
Наслідком партійно-радянської політики періоду «сталінського релігійного НЕПу» стали значні деформації релігійного
комплексу Галичини: значне звуження поліконфесійного спектра й
інституційної мережі; порушення з роками усталених міжконфесійних взаємин та внутрішньоцерковних зв’язків; істотне підваження сформованої у річищі УГКЦ і УАПЦ української національної духовно-культурної традиції; блокування контактів і
взаємовпливів зі світовим і європейським християнством. Зрештою, такою політикою, яка реалізовувалася всупереч інтересам
віруючих, з застосуванням жорстких адміністративних і репресивних методів, було закладено небезпечний для режиму потенціал православно-греко-католицького конфлікту, розколів у
пізньопротестанському русі та духовного опору і релігійного підпілля. З ними владі довелося «мати справу» впродовж усього
радянського періоду.
Таким чином, досвід державної політики у сфері релігійного
життя впродовж першого повоєнного десятиріччя переконливо
свідчить, що режим, формально визнаючи засади відокремлення
церкви від держави і школи від церкви, свободи релігійних культів, але водночас і свободи антирелігійної пропаганди, насправді
дотримувався курсу упослідження релігійного життя, підтримки
атеїстичних чинників та відвертого адміністративного втручання у
справи віросповідань. Певна лібералізація взаємин з РПЦ та рядом
інших «лояльних» об’єднань поєднувалася з тотальним контролем
за релігійним життям, істотним коригуванням в інтересах держави
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інституційної структури релігійного комплексу, активним поборюванням українських національних церков (УГКЦ, УАПЦ) та тих
релігійних спільнот, які мали специфічні етнічні ознаки.
Хрущовська антирелігійна кампанія: наслідки для Галичини
Сходження на партійний олімп М. Хрущова після смерті
Й. Сталіна ще більшого мірою актуалізувало питання подальшого
розвитку державно-церковних взаємин. Союзні уряди дистанціювалися від проблем релігійної сфери суспільства, вважаючи їх
прерогативою партійного керівництва. Наявність різних угруповань у партійному апараті, їхнє протистояння в боротьбі за владу
зумовлювали відсутність єдиної точки зору щодо політичної лінії
у релігійному питанні.
Послаблення антирелігійного тиску в середині 1950-х рр.,
пов’язані з процесами лібералізації громадсько-політичного життя,
критики сталінізму, знову привело до розширення мережі церковних інституцій, активізації діяльності духовних навчальних
закладів та монастирів. У 1957 р. кількість православних
культових будівель в Україні зросла до 8 548, а чисельність
зареєстрованого духовенства – до 6 072 осіб. Крім того, в 1955–
1956 рр. в Україну з місць позбавлення волі після відбуття покарання та амністії повернулося чимало служителів культу: 286 з 344
репресованих греко-католицьких священиків, 38 ксьондзів, 61
пресвітер ЄХБ та 5 пресвітерів АСД, 14 пастирів реформатської
церкви й 9 священиків старообрядницької церкви440.
Стабілізація й пожвавлення релігійно-церковного життя, підвищення авторитету церкви в суспільстві не могли не викликати
стурбованості партійних органів. Сподівання віруючих на подальшу нормалізацію державно-церковних відносин були перекреслені
остаточною перемогою М. Хрущова й радикально налаштованих
проти релігії і церкви партійно-політичних сил. Волюнтаризм
вищого радянського керівництва, який мав місце в економіці,
внутрішній та зовнішній політиці, безпосередньо торкнувся й
релігійно-церковної сфери.
440
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У жовтні 1958 р. ЦК КПРС ухвалив постанову «Про доповідну записку відділу пропаганди і агітації ЦК КПРС по союзних
республіках «Про недоліки науково-атеїстичної пропаганди»». У
ній релігія кваліфікувалася як реакційне явище, що використовується світовою буржуазією у боротьбі проти соціалізму. ЦК
КПРС звертав увагу на те, що церковники і сектанти модернізують
релігію, активізували проповідницьку діяльність, вишукуючи нові
форми й методи для збільшення її впливу на населення. З усього
вищезазначеного випливав висновок щодо необхідності посилення
атеїстичної пропаганди з метою подолання релігійних пережитків
у свідомості, поведінці та побуті людей441.
Як засвідчують архівні документи, набагато завзятіше, ніж союзні
РСРПЦ та РСРК, діяли у боротьбі з релігією їх апарати в Українській
РСР, висуваючи чимало ініціатив, спрямованих на обмеження діяльності релігійних об’єднань не тільки в Україні, а й загалом в СРСР.
Успішне виконання завдань нового етапу антирелігійного
наступу, визначених партійними постановами, урядовими рішеннями, вимагало невідкладних заходів їхнього організаційного й
кадрового забезпечення як у центрі, так і на місцях. Окрім ротації
кадрів на вищому рівні (заміна голови РСРПЦ при Раді Міністрів
СРСР та уповноважених РСРПЦ і РСРК в Українській РСР), підлягали заміні і обласні уповноважені, насамперед ті, які «виявили
свою неспроможність працювати в умовах підвищених вимог»,
«не забезпечили дорученої їм ділянки роботи» та помічені у
«зв’язках з окремими церковниками». Як наслідок, лише протягом
1960–1961 рр. було увільнено від обійманих посад 8 обласних
уповноважених РСРПЦ (у тому числі – у Львівській, Станіславській та Тернопільській областях) та 13 обласних уповноважених РСРК (у тому числі – у Станіславській області)442.
Відмобілізований з метою чергового наступу на церкву
потужний партійно-державний механізм був зорієнтований своїм
вістрям насамперед на істотне скорочення мережі інституцій релі441
442

– Арк. 2

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5028. – Арк. 100.
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гійно-церковного комплексу. Так, якщо у 1955 р. в Україні було
знято з реєстрації 18 громад, 1956 р. – 17, 1957 р. – 10, то у 1958 та
1959 рр. – відповідно, 64 і 264443.
Початок 1960 р. був позначений активізацією тотального наступу влади на релігію та церкву. Саме в цей час ЦК КПРС й союзний уряд затвердили низку документів, спрямованих на подальше
упослідження релігії й нищення церковних інституцій.
Антирелігійна діяльність партійних і радянських органів в
Україні відзначалася особливою активністю, що пояснювалося,
насамперед, значно складнішою, порівняно з іншими радянськими
республіками, релігійною ситуацією, наявністю релігійних об’єднань різного конфесійного спрямування, широкої релігійно-церковної мережі та підвищеною релігійністю населення. Так, на 1
січня 1961 р. із 11 237 релігійних об’єднань, що існували в СРСР, 7
192 (64 %) – було в Україні, в той час як у РРФСР – 2 512 (22,3 %),
Білорусі – 698 (6,2 %), Молдові – 372 (3,3 %)444.
Своєрідним підсумком початкового етапу виконання партійних постанов, що орієнтували на посилення боротьби з релігією,
стало зняття з реєстрації в 1960 – першому кварталі 1961 рр. в
СРСР 1775 релігійних організацій, у тому числі в Українській РСР
– 1015 (57,2%), РРФСР – 330 (18,6%), Білоруській РСР – 250
(14,1%), Молдавській РСР – 169 (9,5%). За цей час ліквідовано 13
монастирів і скитів (9 – в Україні) з 540 насельниками, 2 духовні
семінарії (Ставропольська і Київська), наполовину скорочені прийоми до духовних навчальних закладів445.
Знаковим у релігійній політиці радянської держави став
1961 р. Нова хвиля десталінізації, наростання якої розпочалося у
цей час, охопила різні сфери суспільного і політичного життя, в
тому числі й релігійно-церковну. Необхідність значного посилення
боротьби з релігією випливала з логіки переконань і дій М. Хрущова та його оточення: шляхом поширення наукових знань, атеїстичної пропаганди, обмеженням діяльності церков і релігійних
443
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організацій, утисками віруючих і священиків можна домогтися
створення безрелігійного суспільства.
Новий антирелігійний наступ відчули на собі представники
всіх без винятку конфесій. Без законних на те підстав закривали не
лише православні храми, а й католицькі костьоли, юдейські синагоги, молитовні будинки протестантів. За неповними даними,
тільки впродовж 1962 р. в Україні було знято з реєстрації 1263
релігійні громади різних напрямів446.
Антирелігійна кампанія, що здійснювалася під гаслами утвердження науково-атеїстичного світогляду та контролю за дотриманням законодавства про культи, супроводжувалася відвертим адмініструванням, грубим порушенням прав віруючих, а нерідко –
репресивними заходами.
Наростання невдоволення віруючих і священнослужителів,
суспільної напруги в цілому відчували не лише широкі верстви населення країни, але й представники партійного й державного апарату.
Характерно, що одним з перших, хто подав аналіз негативних наслідків
атеїстичної кампанії (у своїй доповідній записці, лютий 1964 р.), був
начальник 5-го управління КДБ СРСР полковник Ф. Бобков.
19 березня 1964 р. Рада у справах РПЦ доповідала в ЦК КПРС про
майже загальну негативну реакцію священиків та архієреїв з приводу
«здійснення фундаментального перегляду політики щодо релігії і
релігійних організацій» на державному рівні. Рада відзначала появу
серед частини духовенства прагнення до рішучого опору, активізацію
дій церковних дисидентів з приводу нової хвилі переслідувань та
звернень цих осіб до різних міжнародних організацій. Засудження
атеїстичної політики радянського керівництва почало поступово
посилюватися й за кордоном447.
Головним об’єктом широкомасштабного антирелігійного наступу, перші ознаки якого, як зазначалося раніше, виявилися вже в
кінці 1957 р., стала РПЦ.
446
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Істотно ускладнити реалізацію відповідних заходів могло зростання опозиційних настроїв у церковному середовищі, насамперед, в
ешелоні вищого духовного керівництва. Намагаючись запобігти їх
подальшому поширенню, режим безжалісно усував від управління
Церквою відверто вороже налаштованих ієрархів. Не меншою мірою
перепало від влади й галицьким архієреям. 31 травня 1960 р.
архієпископ Львівський і Тернопільський Палладій, звинувачений у
потуранні греко-католикам, був переведений на Оренбурзьку
кафедру. Інтенсивно збиралися компрометуючі матеріали на
єпископа Станіславського Йосипа, який, за висновком уповноваженого РСРПЦ по Україні Г. Пінчука, лише «обмежувався
загальними реляціями з приводу боротьби з залишками унії»448.
Характерною рисою першої половини 1960-х рр. стало масове
закриття церков і молитовних будинків та зняття з реєстрації
православних громад (див.: таблиця 4).
Таблиця 4
Динаміка кількості громад РПЦ у Галичині та Україні
у 1959 – 1964 рр.
Україна, область
1.01.1959 р.
1.01.1963 р.
1.01.1965 р.
Україна в цілому
8464
5321
4565
Галичина в цілому
2703
1978
1587
644
488
374
Івано-Франківська
1253
928
692
Львівська
Тернопільська
806
562
521
Таблицю складено за: ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр.
323. – Арк. 95–96; ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5663. – Арк.
60; спр. 6007. – Арк. 4, 5.

Якщо на 1 січня 1959 р. в Україні діяли 8464 православні громади, то станом на відповідний період 1965 р. їх залишилося лише
448
Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних
інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс / В. А. Войналович. – К.: Світогляд, 2005. – С. 245–249.
1962 р. Станіславську область було перейменовано на Івано-Франківську.
21 травня 1959 р. Дрогобицьку область було включено до складу
Львівської області.
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4565 (1959 р. знято з реєстрації 257, 1960 – 747, 1961 – 993, 1962 –
1144, 1963 – 398, 1964 – 360). Отже, за шість років мережа православних об’єднань у республіці скоротилася на 3899 одиниць, що
становило 46% від їхньої кількості на 1 січня 1959 р. Переважну
більшість з них (74%) було знято з реєстрації у розпал антирелігійної кампанії – в 1960–1962 рр. Та навіть за таких обставин мережа
згромаджень РПЦ в Україні значно перевищувала їх кількість в інших союзних республіках (на початок 1961 р. – 64% загальносоюзної, 1962 р. – 62,1%).
При цьому варто зауважити, що коли у 1959 – 1960 рр. найбільше громад припинило свою офіційну діяльність у Київській,
Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській та Черкаській областях, то у 1961 – 1963 рр. вістря кампанії спрямовувалося проти релігійних громад Західного регіону, де лише в трьох
галицьких областях на 1 січня 1959 р. налічувалося 2703 православні об’єднання (32% їх загальноукраїнської мережі). Усього ж
за період 1959 – 1964 рр. кількість громад РПЦ в Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській областях, де зосереджувався
основний православний анклав України, скоротилася на 1116
одиниць (41,3%), що становило майже третину від усіх знятих з
реєстрації за той час в республіці. Така тенденція була не
випадковою. Головного удару атеїстичний режим завдавав саме
там, де найбільш повно й виразно зберігало свої національні
ознаки українське православ’я, а віруючі греко-католики дедалі
активніше піднімали голос протесту проти позбавлення їх
віросповідних прав. Водночас, саме остання обставина утримувала
режим від значно масштабнішого нищення православного
комплексу в краї, який і надалі мав поглинати греко-католицьку
спільноту. Адже частка зліквідованих православних громад у
галицьких областях упродовж 1959 – 1964 рр. (Львівська – 48%,
Івано-Франківська – 42%, Тернопільська – 35%), порівняно з іншими (наприклад, Миколаївська – 89%, Дніпропетровська – 86%,
Запорізька – 84%, Полтавська – 76%, Одеська – 70%), була значно
меншою.
Невід’ємною складовою державної релігійної політики
аналізованого періоду була реалізація відповідних заходів владних

208

Галичина в етнополітичному вимірі

структур щодо православних монастирів. Процеси розформування
та ліквідації монастирських комплексів були започатковані владою
ще в перші повоєнні роки. Як відомо, за період 1947–1952 рр. їхня
кількість в Україні скоротилася на 23 одиниці і налічувала на 1
січня 1953 р. 36 обителей (12 чоловічих і 24 жіночих), 19 з яких
функціонували у східних та центральних областях, а 17 – у
Західному регіоні. Тактика обмеження діяльності та поступового
витіснення монастирських комплексів з релігійно-церковної
мережі, здійснювана правлячим режимом у середині 1950-х рр., як
правило, не передбачала тоді їхньої безпосередньої ліквідації449.
На новому етапі до реалізації планів так званої «самоліквідації» монастирів (насильницького виселення осіб, які в них проживали, під приводом працевлаштування, відправлення до родичів, у
будинки престарілих тощо) залучався не лише партійно-радянський
актив, а й правоохоронні органи та працівники спецслужб. До числа
тих, що підлягали першочерговому відселенню із зайнятих ними
приміщень, належав і Кременецький монастир Тернопільської
області450. Як наслідок, на початок 1965 р. в Україні залишалися лише
9 функціонуючих монастирів, у яких проживало 939 насельників451.
Тож не дивно, що своєрідною формою духовного опору стало
виникнення в середині 1960-х рр. нечисленних підпільно діючих
монастирів і скитів, в яких позбавлені віросповідних прав шукали
можливостей продовження усамітненого способу життя.
В арсеналі засобів нищення релігійного комплексу України,
поряд з насильницьким звуженням його інституційної мережі,
зменшенням кількісного складу корпусу священнослужителів,
запровадженням жорсткої системи контролю за його проповідницькою діяльністю, владний режим активно застосовував і потужний
механізм атеїстичної індоктринації віруючого населення.
Висновки, що містилися в численних звітах та інформаціях
уповноважених на адресу партійних й урядових органів, в яких
зниження релігійної обрядності та поширення радянських сімейно449
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побутових традицій пояснювалося не інакше як дедалі зростаючим
відходом віруючих від релігії та її замиранням, видаються цілком
логічними. Вони виходили з ідеологічною постулату про неприпустимість релігії в комуністичному суспільстві, завершення
будівництва якого мало збігтися з повним і остаточним знищенням
Церкви як важливого соціального інституту.
Утім, реальний стан справ менше за все стверджував такі висновки. На масове закриття церков і молитовних будинків, адміністративне втручання у внутрішні справи Церкви, дискримінацію й
переслідування віруючі та духовенство відповідали потоком скарг,
заяв на адресу партійних і урядових інстанцій, центральних установ,
редакції газет і журналів. Лише за 1962 р. уповноваженому РСРПЦ в
Україні надійшло 357 скарг з вимогою відновлення на обліку знятих з
реєстрації релігійних громад і священиків, повернення раніше
вилучених з користування культових споруд та ін. За 1963 р. та перше
півріччя 1964 р. лише від віруючих Тернопільської та Львівської
областей було отримано, відповідно, 106 та 69 таких заяв452.
Не призвів адміністративний тиск і до суттєвого зниження
релігійної обрядності. Безумовно, порівняно з першими повоєнними роками, в умовах сталінського «лібералізованого» курсу у
релігійній сфері, впродовж кінця 1950-х – початку 1960-х рр.,
позначених активною антирелігійною політикою, кількість обрядів
життєвого циклу (хрещення, вінчання, поховання) зменшилася.
Але й за таких обставин рівень релігійної обрядності залишався
доволі високим, а секуляризаційні процеси в цій сфері не зайшли
так далеко, як це намагалася довести радянська пропаганда. Так,
дані офіційної статистики свідчать (див.: таблиця 5), що питома вага охрещених від загальної кількості зареєстрованих новонароджених в Україні у 1961 р. становила 41,0%, 1962 – 41,2%, 1963 –
48,8%; поховань за релігійним обрядом у 1961 р. – 35,7%, 1962 –
33,9%, 1963 – 49,6%; вінчань від загальної кількості шлюбів: у
1961 р. – 6,4%, 1962 – 5,4%, 1963 – 5,2%453.
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Таблиця 5
Питома вага православних релігійних обрядів від загальної
кількості обрядів життєвого циклу в Галичині та Україні
за 1961 та 1962 рр.
Хрещень від
Поховань за
Вінчань від
загальної
релігійним
загальної
кількості
обрядом від
кількості
загальної
Україна, область зареєстрованих
зареєстрованих
новонароджених
кількості
шлюбів (%)
(%)
похоронів (%)
1961
1962
1961
1962
1961
1962
Україна в цілому
41,0
41,2
6,4
5,4
35,7
33,9
Івано54,5
54,5
30,7
30,6
62,9
58,9
Франківська
Львівська
51,4
48,3
30,1
29,5
56,6
39,2
Тернопільська
58,4
58,0
38,4
35,0
35,7
68,0
Таблицю складено за: ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5663.
– Арк. 52.

Очевидно, що наведені вище дані, які фігурують у звітах
уповноважених РСРПЦ, не відповідають повною мірою дійсності.
Адже практика заниження показників релігійної обрядності з
метою демонстрації здобутків на ниві антирелігійної боротьби
була досить поширеною. Не варто забувати і тієї обставини, що
значна частина священиків в умовах тотального контролю за
їхньою діяльністю свідомо приховувала об’єктивну інформацію
щодо здійснених обрядів.
Як пересвідчуємося з даних, наведених у таблиці 5, попри всі
неточності статистики, рівень обрядової активності віруючих
Галичини був на порядок вищим від її загальноукраїнських
показників. Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська області,
разом з Волинською, Закарпатською, Рівненською та Чернівецькою, традиційно входили в групу тих регіонів, де релігійна
обрядність за православною традицією була значно поширенішою,
ніж в інших областях України. До того ж, слід враховувати і той
незаперечний факт, що значна частина обрядів у краї здійснювалася підпільно діючим греко-католицьким духовенством і,
зрозуміло, не враховувалася в офіційній статистиці.
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Дозована «лібералізація» громадсько-політичного життя країни та державно-церковних взаємин середини 1950-х р. призвела, з
одного боку, до певного розбалансування досі чітко функціонуючого механізму контролю за релігійною сферою, а з іншого –
значно пожвавила активність духовної опозиції. Більш виразною
стала й позиція греко-католиків. Навіть позбавлені статусу
легальної діяльності, вони й надалі залишалися вірними рідній
Церкві, дедалі настійливіше заявляли про свої віросповідні права.
Особливої специфіки в дії греко-католиків було привнесено
єпископами, священиками, монахами, черницями й віруючими,
які, переживши нечувані фізичні та моральні тортури, поверталися
додому з таборів і заслання після відбуття терміну покарання чи за
амністією згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР від 27
березня 1953 р. Саме вони були основними протагоністами церковного життя періоду «хрущовської відлиги» і тими консолідуючими чинниками, які забезпечували поступове відновлення
церковної структури. Як довідуємося з інформації голови РСРПЦ
Г. Карпова, надісланої до ЦК КП України 6 серпня 1956 р., на той
час уже було звільнено 243 особи греко-католицького духовенства
з 344 репресованих за період з 1945 по 1950 рр.454.
У травні 1953 р. завершувався термін тюремного ув’язнення
митрополита Й. Сліпого. Після тяжких восьмирічних поневірянь у
таборах Свердловська і В’ятки, Печори й Інти та інших місцевостей у травні 1953 р. його привезли до Москви для переговорів з
емісарами Л. Берії. Йшлося про його сприяння уряду СРСР у
налагодженні взаємин з Ватиканом. Владика не відмовився,
висунувши ряд умов: легалізація Греко-католицької церкви, реабілітація його особи та визнання не лише як митрополита, але й як
кардинала.
Проте арештом Л. Берії, а згодом і його розстрілом переговори було перервано. Поновлені пропозиції КДБ зректися
позиції митрополита й самого Папи Римського в обмін на волю та
високий сан у Православній церкві Й. Сліпим були категорично
відкинуті. Владику українських греко-католиків чекало чергове
454
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покарання – засудження на адміністративне заслання до Маклаківського будинку інвалідів у с. Кузьминка Єнісейського району
Красноярського краю, де він залишався до свого наступного
арешту в червні 1958 р.455. Однак митрополит і надалі вважав себе
головою УГКЦ, домагаючися від влади її легалізації.
Що ж до греко-католицьких єпископів, які здійснювали своє
архіпастирське служіння ще до 1946 р. і яким вдалося пережити
тяжкі роки заслання, повернутися в Галичину змогли лише владики І. Лятишевський (до Станіслава у 1955 р.) та М. Чарнецький
(до Львова у 1956 р.). Амністію 1956 р. також отримали й
підпільний єпископ Мукачівської єпархії О. Хіра та її адміністратор о. М. Мурані. Незважаючи на постійний нагляд і загрозу
репресій, заборону душпастирської діяльності, вони відразу ж
вдалися до налагодження контактів з духовенством і віруючими,
відновлення та організаційного зміцнення церковних структур,
поповнення кліру для роботи в підпіллі.
Інформації місцевих партійних та радянських органів, що
надходили в центральні керівні інстанції, засвідчували значну
активізацію підпільної діяльності греко-католицького духовенства,
особливо тієї його частини, що повернулася із заслання та концтаборів.
Такий розвиток подій змусив найвищі органи влади всерйоз
повернутися до «греко-католицької проблеми». В своїй інформації
від 6 серпня 1956 р. на адресу ЦК КП України Г. Карпов
наголошував, що частина греко-католицького духовенства,
повернувшися з ув’язнення до місця свого постійного проживання,
проводить богослужіння й виконує релігійні обряди як у себе
вдома, так і у віруючих. На думку голови РСРПЦ, керівництво
Православної церкви в Україні в особі митрополита Київського і
Галицького Іоанна, а особливо архієрея з-поміж «возз’єднаних»
уніатів архієпископа Станіславського Антонія жодної роботи
серед цього духовенства не проводило, мотивуючи тим, що, «по
суті, уніатська церква була ліквідована судово-адміністративним
455
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шляхом». Становище, що склалося, як вважав Г. Карпов, «починає
набувати форми, котра загрожує самовідновленням частини уніатської церкви й вимагає перш за все принципового вирішення питання». Будучи переконаним у тому, що для нормалізації ситуації
заходів по лінії РПЦ явно недостатньо, він вважав за необхідне
об’єднати в цьому напрямі зусилля Православної церкви, Ради,
держбезпеки, місцевих партійних та радянських органів456.
За дорученням заступника голови Ради Міністрів СРСР
М. Первухіна під головуванням Г. Карпова в серпні 1956 р. у Києві
було проведено робочу нараду уповноважених Ради по Закарпатській, Львівській, Дрогобицькій, Станіславській, Тернопільській та
Чернівецькій областях за участі представників вищих партійних і
радянських органів республіки та Держбезпеки України. Розроблені заходи було покладено в основу планів «остаточного» викорінення «залишків уніатства» на новому етапі нищення греко-католицизму.
Поновлення адміністративно-репресивних дій вилилося у
нову хвилю арештів та засуджень.
Не залишалася непоміченою діяльність колишнього монахаредемпториста о. Г. Будзинського, спрямована проти ліквідації
УГКЦ. Перший свій термін ув’язнення священик отримав у 1946 р.
Через десять років він знову опинився на лаві підсудних і був
повторно засуджений 15 травня 1957 р. до десяти років ув’язнення
та п’яти років позбавлення громадянських прав457.
Наприкінці 1950-х рр. репресивні заходи було застосовано й
до греко-католицького священика І. Солтиса – одного з організаторів руху покутників, який, за визначенням П. Яроцького, став своєрідною формою релігійно-політичного протесту й конфронтації з
владою в роки жорсткого придушення тоталітарним режимом
релігійного життя й ліквідації Греко-католицької церкви458. Після
тривалих розшуків І. Солтиса, який перебував на нелегальному
456
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становищі, було заарештовано в грудні 1958 р. Кримінальною
справою, порушеною Станіславським обласним управлінням КДБ,
священика звинувачували в тому, що, будучи націоналістично
налаштованим, у 1948 р. перейшов на нелегальне становище й
проводив антирадянську роботу з метою створення на території
області підпільної уніатської церкви. Згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 липня 1951 р. за «паразитичний спосіб
життя» І. Солтиса було засуджено до п’яти років ув’язнення із
забороною проживати в межах України протягом п’яти років після
відбуття покарання459.
Посиленого адміністративного переслідування за дедалі
ширші зв’язки з духовенством як на засланні, так і в Галичині,
зазнавав митрополит Й. Сліпий. Після однорічного слідства в
Красноярському управлінні КДБ 19 червня 1958 р. владику
перевели до Києва. В закритому судовому засіданні Верховного
Суду УРСР 15 – 17 червня 1959 р. на підставі Закону про
кримінальну відповідальність за державні злочини від 25 грудня
1958 р. 67-річному митрополиту було визначено черговий
термін ув’язнення – сім років позбавлення волі у виправнотрудових таборах460.
З різноманітних інформаційно-аналітичних довідок і
доповідних записок, які надходили з місць до центральних
партійних і державних органів, довідуємося, що на початок 1959 р.
греко-католицька спільнота зі своїми численними храмами й
значним корпусом духовенства і далі займала чільне місце в
релігійно-церковній мережі західних областей і Закарпаття, перебуваючи в структурах РПЦ чи діючи підпільно, на нелегальних
засадах. Цей висновок підтверджується такими даними461.
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29
18
20
67

5
13
18

30
17
17
30
94

409 305 104
372 332 40
306 237 69
252 226 26
1339 1100 239

27
13
16
9
65

67

18

94

304 196 108
1643 1296 347

26
91

Як видно з наведеної таблиці, практично в кожній з областей
Західної України була наявна певна частка тих храмів, які
припинили свою діяльність або ж функціонували підпільно
внаслідок відмови у реєстрації як греко-католицьких через небажання віруючих і духовенства прийняти православну віру. Так,
недіючих колишніх греко-католицьких церков у Галичині
налічувалося 94, а тих, в яких підпільно здійснювалися служби –
18. При цьому, відсутність даних по Тернопільській, Дрогобицькій
та Закарпатській областях не заперечує ймовірності їх наявності і в
цих регіонах. Православний сегмент релігійної мережі Галичини,
практично неконтрольований владою, становили 67 функціонуючих у той чи інший спосіб храмів, раніше знятих з реєстрації
уповноваженими РСРПЦ. Громади більшості з них тривалий час
зверталися у відповідні інстанції з проханням легалізувати їх як
православні.
Більш ніж п’яту частину колишнього греко-католицького
духовенства, що проживало в Галичині й на Закарпатті, становили
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ті священики, які, відбувши табори та заслання, й надалі залишалися вірними своїй Церкві. Значно більша їхня питома вага в
загальній кількості колишнього греко-католицького духовенства
була в Закарпатській (35,5%) та Львівській (25,4%) областях.
Причому, четверту частину «невозз’єднаних» священиків контролюючі органи вважали активно діючими греко-католицькими
душпастирями.
Отже, проблема боротьби з нелегальною Церквою залишалася
актуальною для правлячого режиму й у наступні роки. Лише протягом 1960 р. по лінії РСРПЦ було проведено комплексні перевірки роботи уповноважених по Тернопільській, Львівській і
Станіславській областях, які виявили численні факти «вкрай незадовільного стану справ щодо боротьби із залишками унії та
діяльністю уніатів».
Укотре переконавшися в неефективності дій Московської
патріархії, православних єпископів і духовенства, владні органи і
надалі робили ставку на силові методи подолання греко-католицьких впливів на теренах Західної України й Закарпаття. Важливо зазначити, що їхнє застосування в умовах широкомасштабної
антирелігійної кампанії мало комплексний характер і спрямовувалося також на обмеження діяльності інституцій РПЦ та
інших конфесійних утворень. План тотального наступу на релігійний комплекс Галичини було узгоджено на нараді уповноважених західних областей, яка відбулася у м. Львові у березні
1961 р. Його суттєвою складовою стали й акції антикатолицького
змісту, які втілювалися в життя методом «очищення» православних інституцій краю від новоправославного духовенства з
колишніх греко-католиків.
Уже на жовтень 1961 р. за «несвоєчасне виконання вказівок»
правлячими архієреями було увільнено від церковної діяльності 7
благочинних у Львівській області, 1 благочинного і 5 священиків –
у Тернопільській, 8 благочинних – у Станіславській462. Під постійним контролем і наглядом влади і надалі залишався
462

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5407. – Арк. 71; спр. 5408. –
Арк. 122.

Розділ 1. Етнополітична історія Галичини...

217

єпископський склад. Як уже зазначалося, у травні 1960 р. був переведений на Оренбурзьку кафедру архієпископ Львівський і Тернопільський Палладій, звинувачений у поблажливому ставленні до
греко-католиків. Для звільнення з посади керуючого єпархією збиралися компрометуючі факти на єпископа Станіславського Йосипа, підозрюваного в свідомому зволіканні антикатолицьких заходів463.
Утиски духовенства в Західній Україні супроводжувалися й
репресивними акціями щодо найбільш активних греко-католицьких священиків. Зокрема, за несанкціоновані відправи служб
у с. Надорожна Тлумацького району Станіславської області у 1961
р. було ув’язнено П. Василика. Примусове лікування в психіатричній лікарні за здійснення релігійних обрядів удома у віруючих
неодноразово відбував священик з с. Конюхи Козівського району
Тернопільської області І. Мацієвич. Приводом для заведення
управлінням КДБ у Тернопільській області слідчої справи на санітарку тубдиспансеру в м. Тернополі, колишню черницю ордену
«Студитів» М. Ребрину стало проведення нею занять з дітьми
шкільного віку з підготовки їх до першого причастя464.
У 1962 р. були притягнуті до кримінальної відповідальності
колишній викладач греко-католицької семінарії І. Слезюк та його
колега професор теології С. Лукач, яких ще 1947 р. засуджували до
різних термінів ув’язнення за «антирадянську діяльність».
Повернувшися на Станіславщину після дострокового звільнення у
1956 р., вони встановили зв’язки з колишніми греко-католицькими
священиками, ченцями ліквідованих монастирів, надавали їм
духовну й матеріальну підтримку. Особливо ж опікувалися вони
справою повернення до старої віри тих парохів, які згодилися
свого часу перейти в лоно православ’я. В останні роки перед своїм
повторним арештом, перебуваючи під наглядом агентів КДБ і
наражаючися на небезпеку, владика І. Слезюк фактично перебрав
на себе управління Станіславською єпархією. Звинувачені в
здійсненні «злочинної антирадянської діяльності», що полягала в
463
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«прищепленні віруючим ворожих поглядів», намаганні залучення
їх до нелегальної роботи тощо, ухвалою Станіславського
обласного суду від 22–23 жовтня 1962 р. згідно зі ст. 209 ч. II КК
УРСР І. Слезюка та С. Лукача було засуджено до 5 років ув’язнення з позбавленням права повернення до рідного краю протягом
п’яти наступних років після відбуття терміну покарання465.
Політичні репресії, різного роду переслідування, внісши
певну розгубленість серед кліру й віруючих УГКЦ, все ж не
зламали їхнього опору штучному насадженню православ’я.
Певного оптимізму віруючим греко-католикам додавали й події,
пов’язані з роботою першої сесії Другого Ватиканського собору,
яка проходила в Римі з 11 жовтня по 8 грудня 1962 р.
Розповсюджені серед її учасників і присутніх журналістів листівки, виставка «Церква – страдниця в країнах комунізму» на одній
з центральних площ столиці Італії сприяли поширенню серед
світової громадськості правдивої інформації про переслідування
католицизму в Радянському Союзі. Ефект вибухової дії справила
на учасників прес-конференції, організованої боннським пресцентром 31 жовтня 1962 р., заява п’ятнадцяти українських владик,
зачитана апостольським візитатором для українців у Західній
Європі архієпископом І. Бучком. У ній містилися вимоги звільнення радянською владою митрополита Й. Сліпого, повернення
церковного майна, припинення атеїстичної пропаганди й юридичного визнання Радянським Союзом Української католицької церкви466.
Прагнення Москви налагодити дипломатичні стосунки із
західним світом у зв’язку з погіршенням економічної й
внутрішньополітичної ситуації в країні, радикальні зміни в ставленні радянського керівництва до Папи Римського і розуміння ним
важливості діалогу зі Святим престолом, виступи світової громадськості на захист українців-католиків кардинальним чином
465
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вплинули на подальшу долю митрополита Й. Сліпого. В грудні
1962 р. на зустрічі з М. Хрущовим посланець президента США
Н. Казенс передав клопотання Д. Кеннеді і Папи Іоанна XXIII про
звільнення Й. Сліпого. Вже 4 лютого 1963 р. у супроводі представника Ватикану монсеньйора Й. Віллебрандса владика залишив
Москву і виїхав до Рима, де 10 лютого був прийнятий на приватній
аудієнції Папою Римським. Наступного дня вся світова преса
сповістила звістку про цю небуденну подію, подаючи її з
надзвичайною прихильністю й пошаною до особи довголітнього
в’язня та до Української католицької церкви.
Важливою подією, яка увійшла в історію Церкви, стало проголошення 23 грудня 1963 р. Папою Павлом VI митрополита
Й. Сліпого, висланого з СРСР, Верховним архієпископом Львівським УКЦ, а 22 лютого 1965 р. – кардиналом. Тим самим УГКЦ
отримувала повну канонічну незалежність в автономних формах у
поєднанні з головним правлінням Папи Римського.
Розмірковуючи над проблемами подальшої розбудови очолюваної Церкви, її організаційного оформлення, Й. Сліпий спинився на ідеї визнання папою Римським Українського патріархату
для греко-католиків, а можливо – й для всіх українських християн,
приваблених перспективою церковного й національного єднання.
Категоричними противниками легалізації Греко-католицької
церкви взагалі й Українського патріархату зокрема виступали
Москва і Московський патріархат, вважаючи їх «спробою
зруйнувати розрядку між Кремлем і Ватиканом»467.
Постійні відмови зверненням українських католицьких владик
призначити Й. Сліпого патріархом з екстериторіальною юрисдикцією над УКЦ в діаспорі надходили й від Папи Римського.
Папська адміністрація від 1963 р. неодноразово доводила до відома греко-католиків офіційні роз’яснення такої позиції. Відмова у
визнанні статусу патріархату для УГКЦ аргументувалася Вати467
Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах
(1946–1989) / Богдан Боцюрків // Ковчег. Зб. статей з церковної історії. – Львів,
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каном низкою канонічних, історичних, духовних і душпастирських
причин. Найвагомішою з них була та, що чинним церковним
правом юрисдикція патріархів обмежується їхньою територією.
Проголошення патріархату катакомбної Церкви, на переконання
Апостольської Столиці, не полегшило б, а навпаки, ускладнило б
становище її віруючих, посилило б їхнє переслідування радянським атеїстичним режимом468. Зволікання Ватикану з наданням
статусу патріархату УГКЦ перетворилося на серйозне невдоволення Римською курією серед греко-католиків Заходу, тривалий
час суттєво ускладнювало перспективи легалізації Церкви в
Україні. І це не випадково, оскільки «патріархальна» ідея й
прагнення її реалізації виступали головним чинником консолідації
греко-католиків у різко ворожому за умов Радянської України оточенні чи асиміляторському (у розпорошенні в діаспорі) середовищі.
Утім звільнення митрополита Й. Сліпого, як і всі пов’язані з
цим згадані події, набувало особливого значення для віруючих
греко-католиків на українських землях, ставши запорукою
загального відродження УГКЦ. Вони спричинили подальшу активізацію дій катакомбної спільноти в боротьбі за визнання й
воскресіння рідної Церкви. Водночас, у боротьбі із «залишками
уніатства» владний режим і надалі вдавався до застосування адміністративно-репресивних заходів – від позбавлення колишніх священиків УГКЦ пенсійного забезпечення та виселення з місць проживання до судового переслідування непокірних.
Таким чином, повернення з таборів у середині 1950-х рр. частини ув’язненого духовенства надало нового імпульсу процесу
відтворення організаційних основ катакомбної Церкви. Послаблення позицій православ’я в Західному регіоні України, зумовлене
широкомасштабною антирелігійною кампанією кінця 1950 –
першої половини 1960-х рр., рішення Другого Ватиканського
собору, звільнення митрополита Й. Сліпого та підтримка між468
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народної громадськості активізувало дії греко-католиків щодо
подальшої інституційної розбудови Церкви та легалізації її діяльності. Створення ініціативних груп за відновлення УГКЦ і захист
прав віруючих, захоплення ними недіючих культових приміщень
стали новою формою виразу духовної опозиції існуючому режиму.
Новий курс релігійної політики, що остаточно сформувався
наприкінці 1950-х рр. і був спрямований на нищення церковних
інституцій та упослідження релігійного життя під гаслами масової
атеїзації суспільства, найбезпосереднішим чином стосувався й
римо-католицького культу.
Відзначаючи разючі успіхи в звуженні сфер впливу РКЦ в
Україні у попередні роки, уповноважений РСРК по Україні К. Полонник у звіті за 1959 р. зазначав, що Церква, яка налічувала 153
громади і 51 священнослужителя та близько 100 тис. віруючих, усе
ще займає чільне місце в релігійно-церковній мережі республіки.
Особливо міцними позиціями відзначалася вона на Закарпатті, де
діяло на той час 50 парафій та 29 ксьондзів, що обслуговували,
головним чином, чехів, словаків, угорців та українців. Особливостями діяльності культу в регіоні було й те, що серед священиків
більшість становили угорці, а громади активно поповнювалися
віруючими греко-католиками під безпосереднім впливом тих 38
колишніх священиків УГКЦ, що відмовилися «возз’єднатися» з
православ’ям і проживали в області. Як і на Закарпатті, охоче
обслуговували колишніх греко-католиків ксьондзи Львівської
області, де активно діяли понад 100 не «возз’єднаних» з РПЦ
уніатських священиків. За рахунок приєднання до неї у 1959 р.
території Дрогобицької області, Львівщина займала друге місце в
республіці за кількістю громад (24) та діючих священиків (7).
Високу активність виявляла РКЦ і на Хмельниччині, Вінниччині,
Житомирщині та Тернопільщині469.
Про активізацію дій римо-католицького культу в Україні,
запровадження значних нововведень у практику богослужінь,
виключну роль духовенства в житті громад, масові відвідування
віруючими костьолів, відсутність конкретності і наступального
469
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характеру науково-атеїстичної пропаганди доповідав уповноважений
РСРК по Україні керівництву Ради, ЦК Компартії України та Ради
Міністрів республіки 15 травня 1962 р. Зважаючи на складність і
невідкладність розв’язання окреслених проблем, К. Полонник
пропонував найближчим часом скликати нараду з питань діяльності
Католицької церкви з метою обміну досвідом роботи та вироблення
конкретних пропозицій, «спрямованих на зниження активності
католицького духовенства та звуження сфери його впливу, на
подальше успішне підсікання позицій католицизму в нашій країні»470.
З увагою поставившися до змісту доповідної записки та
висловлених у ній пропозицій, що мали бути обговорені на нараді
уповноважених з питань діяльності католицького культу, РСРК в
особі її голови А. Пузіна, водночас, застерігала своїх відповідальних працівників в Україні від поспішних дій та непродуманих
рішень: «… Рада зазначає, що пропозиції, які стосуються питань
внутрішньоцерковної діяльності, викликають сумнів в їхній
правильності й доцільності. З цих питань бажана усна розмова»471.
Обережність і зваженість керівництва головного державного відомства в роботі з культами за умов широкомасштабної антирелігійної кампанії можна пояснити в цьому випадку лише однією обставиною – певною нормалізацією стосунків Москви з Ватиканом на
початку 1960-х рр.
Розуміння важливості ведення діалогу між Святим Престолом
і Москвою, між Святим Престолом і Московською патріархією
визріло надто пізно, а саме – тоді, коли в 1958 р. кардинал Ронкаллі став Папою Іоанном XXIII. Його заклик до миру від 10
вересня 1961 р., звернений до глав усіх держав світу, викликав
позитивну реакцію М. Хрущова. Вияви поваги з боку радянського
керівництва на адресу Іоанна XXIII не були поодинокими. Загалом, його діяльність оцінювалася як значний внесок у справу творення миру на землі та сприятливу можливість для налагодження
470
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міждержавних та міжцерковних стосунків. Ситуація змінилася в
другій половині 1963 р. зі смертю 4 червня Іоанна ХХІІІ. Попри
поступовий відхід нового глави Ватикану Павла VI від курсу свого
попередника, радянське керівництво покладало на нього певні надії й висловлювало готовність підтримати будь-які мирні кроки
понтифіка.
Проте події засвідчували зворотне. Активізація дій української та литовської католицької еміграції, вороже налаштованої
проти СРСР та інших соціалістичних країн, зрештою, зустріч Павла VI з делегацією українських католиків і звернення до них з
вітальною промовою дали підстави Москві для висновку про посилення антикомуністичних тенденцій політики Ватикану. Про
«більш жорстку позицію щодо комунізму» Павла VI йшлося у
доповіді голови РСРК А. Пузіна на Берлінській нараді керівників
державних органів соціалістичних країн, що відали релігійними
питаннями, 27 травня 1964 р.472.
У численних партійних та урядових документах закритого
характеру Ватикан і Католицька церква і далі сприймалися як розсадники антикомунізму, а їхні ідеологічні диверсії проти соціалістичних країн і політики комуністичних партій заслуговували на
всілякий осуд й упереджувальні контрпропагандистські заходи.
Ставилося завдання істотно посилити контроль за діяльністю
громад Католицької церкви в країні, рішуче запобігати антирадянським націоналістичним настроям служителів культу, домогтися їхньої відмови від політичних прагнень, що нав’язувалися
Ватиканом473.
Як і в попередні роки, в Україні активно скорочувався інститут священнослужителів Католицької церкви. За висновками
директивних органів, переважну більшість з них було знято з реєстрації за грубі порушення законодавства про релігійні культи.
Зняття з реєстрації настоятелів костьолів, як відомо, здійснювалося за рішенням РСРК на підставі подання обласних
уповноважених, що містили перелік допущених «порушень»
472
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чинного законодавства. Так, у висновку уповноваженого по
Станіславській області І. Рубана про зняття з реєстрації ксьондза
громади римо-католиків м. Станіслава Я. Павіланіса йшлося про
систематичний зв'язок останнього з колишніми уніатськими
священиками, «особливо з затятим уніатом Ігнатієм Солтисом»,
притягнутого органами радянської влади за «антирадянські» дії до
судової відповідальності, надання ксьондзом матеріальної допомоги уніатам, «перетворення костьолу на нелегальний центр недобитих залишків уніатських мракобісів». Інкримінувалося ксьондзу
Я. Павіланісу і його активна участь в організації на території
області «середнянського чуда» – святого джерела, несанкціонований збір коштів на ремонт костьолу за його межами, підготовку
дітей до першого причастя тощо»474.
За подібними звинуваченнями було відлучено від виконання
священницьких обов’язків більшість римо-католицького духовенства, наявність якого на 1 січня 1964 р., порівняно з тим самим
періодом 1959 р., скоротилася на 13 чоловік і становила 45 осіб475.
Наприкінці 1950 – у першій половині 1960-х рр. і надалі
неухильно скорочувалася в Україні мережа зареєстрованих римокатолицьких громад. Якщо на початок 1959 р. функціонувало 167
парафій, то на відповідний період 1966 р. – лише 101 об’єднання.
Так, у Закарпатській області налічувалася 41 громада, у Вінницькій – 15, Львівській – 13, Хмельницькій – 11, Житомирській –
8, Тернопільській та Чернівецькій – по 6. Одна католицька громада
діяла у м. Одесі476. Таким чином, на середину 1960-х рр. дислокацію римо-католицьких громад було локалізовано в межах
Західного та Подільського регіонів України.
Зняття з реєстрації римо-католицьких громад, що здійснювалося адміністративним шляхом, супроводжувалося вилученням з
користування віруючих культових приміщень, які переважно використовувалися не за призначенням чи взагалі залишалися
474
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порожніми. Всього ж в Україні на початок січня 1965 р., за даними
РСРК при Раді Міністрів республіки, налічувалося 701 закрита
типова культова споруда, з яких 543 становили костьоли. З них під
культурно-освітні заклади використовувалися лише 35, не використовувалося – 48, а 460 було пристосовано для господарських
потреб, переважно під складські й торговельні приміщення477.
Акції режиму щодо римо-католицького культу, істотно
звужуючи можливості релігійної практики, разом з тим, не призводили до зниження активності віруючих, як на це сподівалися владні структури. Більшість парафій, позбавлених духовних наставників і права на своє офіційне існування, і далі діяли нелегально, відшукуючи всілякі можливості реалізації релігійних потреб віруючих. Не випадково, що вперше за повоєнні роки офіційна статистика визнала цей факт, відобразивши на січень 1965 р. як діючі 15
католицьких об’єднань, раніше знятих з реєстрації.
Попри всілякі обмеження діяльності культу надто високим
залишалося відвідування віруючими костьолів і каплиць, здійснення ними релігійних обрядів. Так, кафедральний костьол у
Львові в недільні дні на початку 1960-х рр. відвідувало до 1200
осіб, а в релігійні свята – до 1700, костьоли в Тернопільській
області у звичайні недільні дні – до 500-550 осіб, у престольні свята – близько 2 тисяч478. Костьоли більшості громад завжди були
заповнені віруючими, а серед присутніх на богослужіннях – багато
молоді та дітей шкільного віку. Серед постійних відвідувачів
костьолів налічувалося чимало робітників, службовців, інтелігенції. Надто сильною залишалася потреба віруючих у зверненні за
послугами духовенства, що підтверджувалося рівнем релігійної
обрядовості. У Львівському кафедральному костьолі в 1962 р. сповідалося 5500 осіб, прийняли причастя – 10200479.
Отже, римо-католицькі згромадження Галичини, як і України в
цілому, в другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр. були
477
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пріоритетним об’єктом державної політики, без будь-яких застережень спрямованої на нищення релігійно-церковних інституцій.
Антикатолицька спрямованість релігійної політики режиму
підсилювалася напруженими стосунками Москви і Ватикану, які
мали відверто конфронтаційний характер. Певна нормалізація їх у
1962 – 1963 рр. істотно не вплинула на зміну в ставленні влади до
римо-католицьких парафій. В арсеналі засобів нищення культу
широко застосовувалися потужний адміністративний тиск, поєднаний з терором, густо насичені дезінформацією пропагандистські
кампанії, які призводили, зрештою, до звуження мережі релігійних
громад, скорочення інституту духовенства, жорсткі регламентації
внутрішньоцерковного життя, руйнації його національних основ та
етнічних ознак.
Зміст державної політики щодо юдейських громад у період
1953 – 1958 рр. багато в чому визначався процесами хрущовської
«відлиги», які породили в українських євреїв чергові надії на репатріацію. За станом на осінь 1956 р. значно збільшилася кількість заяв
на виїзд до Ізраїлю: якщо у 1951 р. офіційні інстанції отримали лише
1 заяву, то у 1955 р. – 315, а за 9 місяців 1956 р. – 1260. На 616 з 774
заяв, розглянутих у 1956 р., влада дала негативну відповідь. Всіляка
протидія еміграції, як і раніше, продовжувала розглядалися вищим
політичним керівництвом як важливе і невідкладне завдання. Виїзд з
країни, яка уособлювала за тогочасними догматами «торжество
соціалістичної демократії», сприймався не інакше як зрада
Батьківщині, наслідком диверсій світового імперіалізму й сіонізму.
Попри згадане, між 1952–1960 рр. з СРСР в Ізраїль прибуло 13743
репатріанти, з яких близько 4 – 5 тисяч були вихідцями з України.
Незважаючи на постійні відмови, українські євреї вдавалися до
активних спроб еміграції й у 1960-ті рр. Особливо настійливими в
своїх прагненнях були релігійні сім’ї із Західного регіону України.
Всього ж за період 1961 – 1969 рр. з СРСР в Ізраїль репатріювалося
6646 осіб (із України – близько 2 – 3 тисяч)480.
480
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Одночасно з посиленням еміграційних настроїв єврейського
населення спостерігався й процес активізації діяльності юдейських
громад. Він виявився як у збільшенні кількості учасників молитовних зібрань, прибутків синагог, розширенні сітки нелегально
діючих релігійних груп, так і в зростаючій кількості заяв з вимогою повернення культових приміщень. На кінець 1955 р. групи
віруючих юдейського віровизнання 18 міст України домагалися
відкриття синагог, раніше вилучених з їхнього користування.
Однак мережа громад культу у цей період майже не змінилася й
становила на 1 січня 1959 р. 41 об’єднання, два з яких діяло на
теренах Галичини – у містах Львові та Дрогобичі481.
Водночас, істотні перешкоди в діяльності громад юдейського
культу, функціонуванні синагог, спроби поставити їх під жорсткий
контроль партійних та радянських органів, зрештою, відверті
заборони в легальному функціонуванні релігійних інституцій
породжували підпільні форми віросповідної практики. Однією з
найпоширеніших з них стали міньяни – незареєстровані релігійні
об’єднання, які, окрім задоволення духовних запитів громадян,
займалися багатогранною культурницькою роботою. Намагаючися
надати політичного забарвлення діяльності міньянів, головною
метою яких начебто було не задоволення релігійних потреб
віруючих, а культивування націоналістичних почуттів, ідей «винятковості» і «богообраності» єврейського народу, «шкідливих
концепцій сіонізму», влада вдавалася до фабрикації гучних
кримінальних справ.
Особливо драматичними наслідками для юдейських громад в
Україні, як і релігійних згромаджень інших культів, був
позначений період кінця 1950 – першої половини 1960-х рр. Починаючи з 1959 р. влада відкинула будь-які умовності і, за висловом
П. Вільхового, перейшла до «підсікання юдаїзму». Із 41 юдейської
громади (на 1 січня 1959 р.) на початок 1963 р. залишилося лише
14, які існували до кінця 1980-х рр. Релігійна мережа культу за
вказані роки зменшилася на 59 %, що значно перевищувало цей
показник щодо інших конфесій. Унаслідок широко розгорнутих
481
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організаційних та пропагандистських антирелігійних заходів
помітно скоротилася й мережа незареєстрованих груп віруючих.
Якщо 1957 р. їх налічувалося 149, то на 1 січня 1962 р. залишилося
лише 43. З 30 рабинів (на 1 січня 1957 р.) залишилося 10 (на початок 1962 р.)482.
За умов постійного нагляду контролюючих органів упродовж
багатьох років діяла Львівська громада віруючих євреїв, яка, за
оцінкою керівництва РСРК, «відрізнялася найбільш активною
діяльністю націоналістичного елементу»483. Особливий інтерес
владні структури виявляли до зв’язків громади з сіоністськими і
націоналістичними організаціями за кордоном, іншими синагогами
країни з метою її максимальної ізоляції від зовнішнього світу.
Саме такими мотивами керувалися функціонери РСРК, відмовляючи голові й рабину громади в участі у засіданні пленарної сесії
Всесвітнього єврейського конгресу на запрошення його президента Н. Гольдмана, яка відбулася в серпні 1959 р. у Стокгольмі.
Застереження щодо неприпустимості відвідування синагоги іноземними делегаціями висловлював у лютому 1960 р. уповноважений РСРК по Україні К. Полонник на адресу уповноваженого по
Львівській області М. Дриля484.
У контексті згаданого абсолютно логічним видається й
подальший розвиток подій. У березні 1962 р. у Львові відбувся
судовий процес над групою «спекулянтів-валютників», під час
якого начебто з’ясувалося, що «керівники юдейської громади в м.
Львові перетворили синагогу на чорну біржу, де зустрічалися й
проводили валютні операції як місцеві, так і прибулі з інших міст
спекулянти». До редакції газет «Львівська правда», «Вільна
Україна», «Ленінська молодь» надійшли листи трудящих, що
таврували керівників синагоги Л. Конторовича, А. Конторовича,
А. Сажникова, Л. Сіндерського та ін., котрих згодом було засуджено до тривалих термінів позбавлення волі. Рішенням Львів482
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ського облвиконкому юдейська релігійна громада, яка «під
виглядом виконання релігійних обрядів провадила в синагозі
антидержавні дії», підлягала зняттю з реєстрації, а сама синагога,
що «використовувалася в інтересах і цілях, ворожих народу та
державі», мала бути закрита485.
Завершальним акордом акції стало рішення РСРК (жовтень
1962 р.), у констатуючій частині якого зазначалося: «Синагога
перестала існувати як релігійна установа й перетворилася, по суті,
на притулок пройдисвітів, які під прикриттям релігії займаються
злочинними діями. Внаслідок цього віруючі майже повністю
перестали відвідувати синагогу, виконавчі органи її розпались»486.
Категоричність, відвертий цинізм та особлива фразеологічна
«витонченість» авторів документа не потребує коментарів,
оскільки закриття Львівської синагоги стало кульмінаційним
пунктом пропагандистських акцій проти неї, які не припинялися з
середини 1940-х рр. Пізніше уповноважений РСРК по Україні у
доповідній записці від 13 листопада 1962 р. на ім’я секретаря ЦК
Компартії України А. Скаби пропонував поширити досвід
партійних і радянських органів Львівщини в інших областях
республіки487.
Кампанія переслідування юдейської релігії в Україні ставала
надбанням гласності, що викликало осуд широких кіл світової
громадськості. Проте моральний бік справи не хвилював затятих
атеїстів в особі державних керманичів. Не вперше доводилося нехтувати позицією та офіційними заявами міжнародних організацій.
Запал антирелігійної діяльності владних структур, натхненних
ідеєю близької атеїзації суспільства, не спадав щодо юдейських
релігійних громад і в наступні роки.
Тотальне висилання Свідків Єгови із західних республік та
західних областей УРСР, вчинене режимом на початку 1950-х рр.,
як виявилося, було неспроможним «покінчити» з діяльністю цієї
організації на території України. Понад те, доволі численні
485
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громади Свідків Єгови, більшість членів яких становили депортовані вірні з України, з’явилися в Сибіру, насамперед в Іркутській
області, Середній Азії, Казахстані. Відтворення відбулося за рахунок сімей віруючих, а також, враховуючи надзвичайно інтенсивну
місіонерську активність Свідків, – за рахунок новонавернених.
Активізації та координації дій єговістського підпілля на
обширах країни сприяло звільнення у 1956 р. після відбуття десятирічного ув’язнення одного з лідерів єговістського руху
П. Зятека, який знову перебрав виконання обов’язків «слуги крайового комітету». До його складу на той час входило «вісім
відповідальних братів», чотири з яких представляли «східний
(сибірський) округ» (східні області СРСР), решта – «західний
округ», до якого належала й Україна. Центр «крайового комітету»
упродовж 1957 – 1961 рр. знаходився на Заході України, де було і
місце постійного нелегального перебування П. Зятека. Його
неодноразові особисті поїздки до «східного округу» з центром в
Іркутській області мали на меті налагодження внутрішньої комунікації єговістської спільноти, її організаційної єдності, запобігання можливим розколам. Останні, інспіровані органами КДБ з
метою розкладу й нейтралізації впливу на рядових віруючих
підпільних структур єговістської організації, стали її основною
загрозою. Значно ускладнили подібну ситуацію арешт П. Зятека
під час його чергової поїздки до Сибіру у січні 1961 р. та
десятирічне ув’язнення в трудовому таборі Мордовії.
Зрозуміло, що на фронті боротьби з «церковно-сектантським
підпіллям» методи спецслужб, активно долучених до неї режимом,
були, як і раніше, головним чинником досягнення бажаних цілей.
Інфільтрація «добровільними помічниками» (секретними співробітниками) релігійних структур, вербування агентів впливу з-поміж
релігійних лідерів і активу, створення опозиційних до офіційного
керівництва груп і течій широко застосовувалися до всіх церков і
конфесій, у тому числі й до організації Свідків Єгови.
З метою бодай тимчасового упокорення єговістського підпілля і далі широко застосовувалися репресивні заходи щодо його
керівників. Щороку близько кількох десятків Свідків Єгови йшли
в табори за відмову від військової служби. Поширеною практикою
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було повторне ув’язнення віруючих, які вже відбули покарання –
їх знов призивали до Збройних сил. До адміністративної відповідальності притягували організаторів нелегальних молитовних
зібрань та власників помешкань, де вони відбувалися.
Такої самої тактики дотримувалися владні структури й щодо
адвентистського руху. Завдання нейтралізації впливу керівного
центру Церкви АСД – Всесоюзної ради АСД на місцеві громади,
максимальне звуження мережі офіційно діючих об’єднань та боротьба з раніше знятими з реєстрації, але підпільно діючими
утвореннями залишалися, як і в попередні роки, пріоритетними і
на новому етапі.
Усунення ряду керівних діячів АСД від церковної діяльності
не завадило ВРАСД утримувати зв’язки з підпільно діючими
об’єднаннями, встановити контакти з проповідниками, які повернулися з ув’язнення, залучати їх до активної місійної діяльності з
відродження й розширення релігійної мережі. Так, у центральних і
східних областях України відновленням структур адвентистського
руху займалися С. Кулижський, А. Васюков, Д. Колбач, у Криму і
Києві – П. Сільман, в Одесі – А. Лікаренко, на Волині – О. Павлюк, в Галичині – С. Смик і М. Вовк488. Така робота здійснювалася
в умовах безупинних акцій зі зняття з реєстрації легально функціонуючих громад, проповідників і пресвітерів, кампаній з
дискредитації адвентизму, організованих органами держбезпеки за
участі колишніх адвентистів, які критикували внутрішні церковні
відносини.
Такі заходи мали відповідні наслідки. Режиму вдалося розколоти керівні кадри адвентистського руху, посіяти між ними
суперечності і ворожнечу. Адвентистський пастор з м. Полтави
В. Джулай у своїх спогадах називає цей період «чорною смугою в
житті адвентистів, коли із вогню гонінь та репресій вони
потрапили в полум’я церковного розколу»489.
488
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Не було єдності та стабільності в цей час і серед керівництва
адвентистської Церкви в Україні. У 1957 р. уповноваженими
ВРАСД в Україні став А. Галаджев, а вже 1959 р. на цій посаді
його замінив секретар ВРАСД О. Парасей. Ці обставини дали підстави уповноваженому РСРК по Україні одному з перших ініціювати перед РСРК при Раді Міністрів СРСР постановку питання
про ліквідацію ВРАСД як духовного центру, який втратив вплив
на релігійні громади490. Рішення РСРК про розпуск ВРАСД, погоджене з вищими керівними органами, було ухвалене 15 грудня
1960 р.
Подібною акцією владний режим фактично санкціонував черговий наступ на інституційну мережу адвентистського руху. Як
писав уповноважений РСРК по Україні К. Полонник в ЦК КП
України наприкінці 1960 р., розпуск ВРАСД розглядався як
перший крок на шляху до «повної ліквідації громад АСД»491.
Нові арешти лідерів і найбільш активних членів Церкви поєднувалися з масовими регулярними обшуками молитовних будинків та квартир віруючих, конфіскацією духовної літератури,
особистих рукописів тощо. За таких умов в Україні станом на 1
січня 1963 р. усе ще діяли 84 зареєстровані громади АСД, найбільша кількість яких функціонувала у Вінницькій (20), Чернівецькій (16), Закарпатській (10) і Черкаській (10) областях. Лише 3
об’єднання адвентистів функціонували на цей час у Галичині
(Львівська область – 2, Тернопільська – 1). Як довідуємося зі звіту
уповноваженого РСРК по Україні про роботу за 1962 р., за період
1960–1962 рр. було «доведено до організаційного розкладу та
знято з реєстрації» 22 громади АСД. Водночас, за даними контролюючих органів, адвентистське підпілля налічувало 57 раніше
знятих з реєстрації функціонуючих об’єднань492.
Певні особливості в означений період мали заходи владного
режиму, зорієнтовані на консолідацію пізньопротестантських
спільнот з метою створення єдиної централізованої системи
490
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управління і керованості ними. Активні дії державних органів,
вчинені задля асиміляції п’ятидесятників у лоні євангельськобаптистського братства в другій половині 1940 – першій половині
1950-х рр, як засвідчила практика, не мали бажаних наслідків. За
даними обласних уповноважених РСРК на вересень 1955 р. в
Україні і надалі діяли підпільно чи в явочному порядку близько
400 утворень і груп християн віри євангельської, які відмовилися
прийняти Серпневу угоду 1945 р. про об’єднання з євангельськими
християнами й баптистами в єдиному союзі493. Саме середина
1950-х рр. була позначена черговим потужним піднесенням
п’ятидесятницького руху та його спротивом асиміляції. Служителі
культу, повернувшись з ув’язнення, розпочали важку роботу з
відбудови зруйнованих громад, рукопокладання нових священнослужителів, влаштування церковного служіння.
Десталінізація абсолютно не торкалася державної політики
щодо пізніх протестантів взагалі й лінії на повну асиміляцію
п’ятидесятників у Союзі ЄХБ. Щорічно на адресу місцевих уповноважених з Москви та Києва надходили численні листи,
інструкції, якими категорично заборонялася реєстрація громад
п’ятидесятників. При цьому, тональність цих документів стає
дедалі жорсткішою. Якщо в другій половині 1940 – на початку
1950-х рр. рекомендувалося виявляти громади ХВЄ, вивчати
настрої віруючих, схиляти їх до об’єднання з громадами ЄХБ, то
тепер релігійні об’єднання християн віри євангельської звинувачуються у пропаганді антирадянських поглядів, діях, спрямованих на повалення радянського державного устрою. Окремі
випадки співробітництва членів п’ятидесятницьких громад з
окупаційною владою під час війни екстраполюються на всю
п’ятидесятницьку спільноту; в офіційних документах і пресі п’ятидесятників змальовують як підступних і послідовних ворогів своєї
Батьківщини494.
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Оскільки головною перепоною приєднанню п’ятидесятників
до євангельсько-баптистського союзу вважали лідерів ХВЄ, то
насамперед проти них було в черговий раз розв’язано масштабні
репресії. Впродовж 1957 – 1959 рр. відбулася низка судових процесів над керівниками нелегального центру. Вироком Дніпропетровського обласного суду від 11 травня 1957 р. до тривалих
термінів ув’язнення у виправно-трудових таборах було засуджено
А. Бідаша, І. Левчука, К. Кружка, Ф. Кориняку, В. Шепеля, які раніше відбували покарання. За «ворожу антирадянську діяльність»,
пов’язану з організацією та проведенням нелегальних зібрань
п’ятидесятників, розповсюдженням «антирадянської рукописної
літератури» на теренах Хмельницької, Тернопільської та інших
областей, здійснювану після повернення з ув’язнення у 1956 р.,
вироком Хмельницького обласного суду від 19–22 вересня 1958 р.
було засуджено Л. Мельника, Д. Чайку, П. Пенделюка, В. Петиш
та О. Міліцина495. Репресивно-адміністративна лінія в політиці
щодо п’ятидесятників посилювалася у перебігу потужної хрущовської антирелігійної кампанії й тривала аж до кінця 1960-х рр.
Водночас, стратегія режиму на виведення громад ХВЄ з
підпілля та їх об’єднання з євангельськими християнами-баптистами у єдиному союзі залишалася незмінною. Масові переслідування лідерів і вірних п’ятидесятницької спільноти зумовили
перехід громад у глибоке, мало контрольоване владою підпілля.
Упродовж першої половини 1960-х рр. обласні уповноважені
РСРК систематично інформували центральні республіканські органи про факти виходу з Союзу ЄХБ і створення нових самостійних
груп ХВЄ, які важко піддавалися контролю внаслідок підпільного
характеру своєї діяльності. Робота з об’єднання християн віри
євангельської з ЄХБ наражала на значний спротив віруючих і духовних лідерів. Залишаючись найбільш численною з-поміж заборонених радянським законодавством, п’ятидесятницька спільнота
в Україні на початок 1965 р. налічувала близько 600 груп з-понад
495
Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Редколегія: А. Колодний (голова) та
ін. Пізній протестантизм в Україні. Т. 6 (п’ятидесятники, адвентисти, Свідки
Єгови). – С. 206–218.
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14 тисячами вірних послідовників, які діяли в усіх областях, у
тому числі і в Галичині496.
Обмежувальні дії зі зміцненням курсу на остаточне викорінення релігійності та ліквідацію видимих її проявів особливо
поширилися стосовно євангельсько-баптистської спільноти. Зняття
з реєстрації громад, що ставило зібрання віруючих поза законом,
супроводжувалося закриттям молитовних будинків. Водночас, усе
більше посилювався контроль за діяльністю пресвітерів, членів
виконавчих органів, активістів громад. За найменші відхилення від
вказівок уповноважених і місцевих органів влади, навіть у разі,
якщо ці приписи суперечили чинному законодавству, діячів культу
знімали з реєстрації. Зрештою, в країні розгорталася кампанія
запеклого цькування віруючих, яка часто набувала кримінального
присмаку. Систематичними стали випадки позбавлення громадян
роботи у зв’язку з релігійними переконаннями. Жорсткі перепони
чинили віруючим та дітям з їхніх родин, які хотіли здобути освіту.
Справді нелюдською стала практика позбавлення віруючих батьківських прав за виховання дітей у релігійному дусі.
Про критичний стан громад ЄХБ у зв’язку з забороною
використовувати з молитовними цілями орендовані приміщення та
помешкання приватних осіб, накладеною указом Верховної Ради
Української РСР від 29 квітня 1962 р., повідомляв республіканського уповноваженого старший пресвітер ВРЄХБ по Україні
О. Андреєв. Як виявилося, з 1051 громади ЄХБ, зареєстрованих на
1 січня 1963 р., лише 166 використовували спеціальні культові
споруди, решта – орендовані приміщення. У подібній ситуації виявилися євангельсько-баптистські об’єднання Галичини, де 78 офіційно діючих на той час громад мали можливість проводити служби лише в 23 культових спорудах (відповідно, Львівська область –
35 і 9, Тернопільська – 38 і 13, Івано-Франківська – 5 і 1)497.
На сваволю представників місцевої влади контролюючим
республіканським інстанціям скаржилися члени виконавчого
органу громади ЄХБ м. Тернополя щодо безпідставного закриття
496
497
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на карантин на 380 днів молитовного приміщення; пресвітер
об’єднання євангельських християн-баптистів с. Ремезівці Золочівського району Тернопільської області, віруючі с. Соснівки
Сокальського району Львівської області – на позбавлення можливості молитовних зібрань в орендованих ними приміщеннях498.
Подібна практика була передумовою доведення громад до стану
«затухаючих» з метою зняття їх у наближеній перспективі з державної
реєстрації. Саме таким і подібним йому способами мережа офіційно
діючих об’єднань євангельських християн-баптистів в Україні була
істотно скорочена упродовж 1959–1964 рр. – з 1300 до 1160 громад.
Суттєвого звуження за цей же час зазнала й сітка об’єднань ЄХБ в
Галичині – з 98 до 77, у тому числі у Львівській області – з 47 до 33,
Тернопільській – з 44 до 37. В Івано-Франківській області, як і на
початок 1959 р., станом на 1 січня 1965 р. і надалі функціонували 7
об’єднань євангельських християн-баптистів499.
Дедалі зростаючий тиск на віруючих та їхніх лідерів, закриття
громад, відверта дискримінація й системні беззаконня не могли не
викликати відповідний спротив, невдоволення офіційним керівництвом ВРЄХБ. Остаточною краплею, яка переповнила чашу
терпіння, стали два документи, ухвалені пленумом ВРЄХБ 25–29
грудня 1959 р. – «Положення про Союз євангельських християнбаптистів у СРСР» та «Інструктивний лист старшим пресвітерам
ВРЄХБ». Обидва документи були ініційовані партійно-державним
керівництвом й ухвалені під їх тиском. Їх зміст принципово суперечив фундаментальним засадам баптистського віровчення і був
беззастережно спрямований на згортання будь-яких активних виявів релігійного життя. Лише незначна частина громад ЄХБ погодилася прийняти ці документи, переважна ж більшість помісних
церков відмовилася виконувати їх приписи.
У середині 1961 р. рух протесту набрав організованої форми: з
невдоволених сформувалася Ініціативна група (згодом Оргкомі498

ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 414. – Арк. 4; спр. 309. – Арк.
67; спр. 454. – Арк. 138.
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тет), яка поставила за мету скликання Всесоюзного з’їзду євангельських християн-баптистів. 25 лютого 1962 р. Оргкомітет
проголосив, що «надалі й до з’їзду бере на себе керівництво
церквою ЄХБ в СРСР», а 23 червня того ж року – відлучив від церкви керівників ВРЄХБ і старших пресвітерів, у тому числі й
старшого пресвітера в Україні О. Андреєва500. Згодом громади, які
залишилися в складі ВРЄХБ, було оголошено такими, що гинуть.
Розкол у баптизмі, який став безпосереднім результатом партійно-державної політики стосовно пізньопротестантських спільнот, перетворився на доконаний факт. Цей розкол відтоді став
практично головною проблемою й об’єктом цієї політики, на який
безперервно, аж до розвалу СРСР, спрямовувалися масштабні зусилля органів безпеки та у справах релігій.
Кампанія дискредитизації членів Оргкомітету, спроби локалізувати поширення їхніх ідей у баптистському середовищі не змусили на себе довго чекати. Старших пресвітерів скеровували на
виявлення «особливо засмічених» громад та активістів, які
займалися поширенням серед віруючих послань лідерів Оргкомітету Г. Крючкова та О. Прокоф’єва, а також на докладання зусиль
для їхнього виведення з-під впливу членів Оргкомітету501. На
серйозний спротив з боку віруючих наразилася подібна акція у
Львівській громаді ЄХБ, де, за повідомленням старшого пресвітера
ВРЄХБ в Україні О. Андреєва, ситуація загрожувала розколом і
виходом прихильників Оргкомітету в окреме зібрання. Зазначалося також про досить сильні впливи Оргкомітету в об’єднаннях
ЄХБ міст Стрия, Борислава та інших населених пунктів Львівської
області502.
Слід визнати, що рішучість лідерів Оргкомітету та підтримка
їх баптистською спільнотою виявилися несподіваними для влади.
Спеціальною постановою ЦК КПРС від 14 січня 1963 р. санкціонувався перегляд тактичної лінії в радянській «баптистській полі500
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5408. – Арк. 10, 12; ЦДАВО
України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 388. – Арк. 10.
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тиці», який передбачав певні поступки503. 15 жовтня 1963 р. у Москві відкрилася нарада, яка конституювала себе як Всесоюзний з’їзд
ВРЄХБ, що не було визнано членами Організаційного комітету.
Сама нарада готувалася в умовах суворої секретності та ретельного підбору делегатів. Список 39 учасників від України був узгоджений у КДБ при Раді Міністрів УРСР. Хоча ретельно підготовлений «з’їзд» і відмінив «Положення» та «Інструктивний лист»,
однак замінив їх лише менш відвертим у своїй антиєвангельській
сутності Статутом ВРЄХБ504.
Очевидно, що такі рішення кардинально розходилися з вимогами Оргкомітету, який і далі наполягав на скликанні демократичного з’їзду євангельських християн-баптистів та внесенні до
«Положення» таких суттєвих змін, які надавали б можливість
звільнення громад ЄХБ з-під опіки державних органів. Ідея скликання з’їзду обговорювалася на засіданнях Оргкомітету, нелегальних зборах його прихильників, кількість яких невпинно зростала.
Одне з таких зібрань вірних євангельських християн-баптистів
відбулося у Львові 29 серпня 1965 р. Попри вжиті заходи з боку
партійних і радянських органів, спецслужб області, скерованих на
зрив цього зібрання, участь у ньому, як довідуємося з інформації
Львівського обкому КП України на адресу ЦК КП України від 30
серпня 1965 р., взяло близько 400 осіб з різних районів Львівщини
та інших областей України. У виступах його організаторів, які
мали «чітко виражену політичну спрямованість», йшлося про
відсутність в СРСР свободи совісті, масові переслідування віруючих, засуджувалася політика уряду з релігійних питань, дії місцевих органів влади, звучали заклики до боротьби за права вірних
та підтримки Оргкомітету505.
На початок 1964 р. в Україні вже діяло 178 релігійних громад і
груп, що звільнилися з-під впливу ВРЄХБ і стали на позиції Оргкомітету. Найбільш широко вони були представлені у Донецькій
503
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(25), Черкаській (24), Харківській (13) та інших областях. Виокремилися у самостійне зібрання прихильників Оргкомітету і частина
вірних Львівської громади ЄХБ. Досить поширеними ідеї його
лідерів були і в діючих об’єднаннях євангельських християн-баптистів, раніше знятих з державної реєстрації. Серед таких 153
нелегально функціонуючих в Україні на початок 1965 р. згромаджень ЄХБ налічувалося і 14 підпільно діючих громад Галичини (Львівська область – 8, Тернопільська – 4, Івано-Франківська – 2)506. У процесі поглиблення розколу ця статистика постійно
змінювалася і з роками мала тенденцію до збільшення.
Таким чином, аналіз релігійної політики радянського тоталітарного режиму другої половини 1950 – першої половини 1960-х
рр. дає підстави стверджувати, що як в Україні в цілому, так і
особливо в Галичині, здійснювана під гаслами утвердження науковоатеїстичного світогляду та контролю за дотриманням законодавства
про культи, вона супроводжувалася відвертим адмініструванням,
грубим порушенням прав віруючих, а нерідко – репресивними
заходами. Масово поширилися в той час безпідставні закриття
діючих храмів і молитовних будинків, зняття з реєстрації й відмови в
реєстрації релігійних об’єднань та священнослужителів, переслідування віруючих за їхні релігійні переконання. Судові процеси,
переважно над євангельськими християнами-баптистами, адвентистами сьомого дня, представниками греко-католицького підпілля й
незареєстрованих громад, насамперед ієговістів і п’ятидесятників,
стали типовими явищами тогочасної дійсності.
Важливим чинником релігійної сцени, існування якого стає
серйозною проблемою для властей, постає релігійне підпілля, а також паралельні контрольованим структури в католицизмі, баптизмі, юдаїзмі та в інших конфесіях.
Відхід від традиційної політики на етапі десталінізації радянського суспільства, що привів до певного послаблення тиску на
релігійні організації, виявився короткочасним, а лібералізація в
стосунках з церквою – поверховою і непослідовною. Саме у пере506
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бігу масштабної антирелігійної кампанії кінця 1950 – початку 1960-х
рр. релігійна політика значною мірою стала визначатися пріоритетами ідеологічної роботи КПРС, домінуючим з яких була ідея
побудови атеїстичного суспільства в найближчій перспективі. Державна церковна політика, майже повністю «розчинившись» у партійних директивах, і в наступні роки наслідувала ідеологічну лінію
КПРС. Попри те, що восени 1964 р. нове керівництво СРСР змушене
було відмовитися від відверто радикальних форм і методів упослідження церкви, завдання атеїзації суспільства шляхом поступового
витіснення релігійних інституцій з громадського життя країни й
надалі залишалося незмінним.
«Галицький проект» релігійного відродження
Авантюрна антирелігійна політика партійного й державного
керівництва в кінці 1950 – першій половині 1960-х рр. у більшості
мирян і духовенства персоніфікувалася з особою першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова та його найближчим оточенням.
Тому цілком природно, що рішення жовтневого (1964 р.) Пленуму
ЦК партії щодо звільнення М. Хрущова з усіх посад було сприйняте мільйонами віруючих з надією на швидку зміну її курсу
стосовно релігії і церкви.
Брежнєвське двадцятиліття стало, в певному сенсі, періодом
орієнтаційної кризи в радянській релігійній політиці. Для центрального партійного й державного апарату ставала дедалі очевиднішою неможливість подальшого тотального придушення релігійної активності. Звідси релігійна політика почала коригуватися
владою у бік послаблення тиску держави на релігію та церкву. Із
неї було вилучено відверту антирелігійність та брутальність, що
мали місце в попередні роки. В середині 1960-х рр. владні структури визнали за доцільне реєстрацію великих підпільно діючих
громад деяких заборонених релігійних течій.
Водночас, загальна спрямованість цієї політики залишалася незмінною. Радянський режим, відмовившись від одіозних методів
форсованої ліквідації інституційної релігії, зосередився на встановленні максимального контролю над церквами, викоріненні релігійного
підпілля та створення «системи науково-атеїстичного виховання».
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На цьому етапі партійно-державної церковної політики найбільш очевидною була контрадиктивність двох полюсів, між
якими впродовж усієї радянської історії коливався партійно-державний курс щодо релігії, церкви і віруючих. На одному з цих
полюсів були ідеологічні принципи, які виходили з необхідності
безкомпромісної, послідовної і безперервної боротьби з релігією в
усіх, навіть прихованих її виявах. На необхідності такої боротьби
партійні документи наголошували аж до припинення існування
КПРС у 1991 р. Другий полюс цієї політики був представлений
прагматичним підходом до релігії і релігійних інституцій. Релігія
розглядалася як серйозний чинник соціальної мобілізації (насамперед,
під час війни), зміцнення націонал-патріотизму, канал ефективної
комунікації та індоктринації. Релігія мала не викорінюватися, а
існувати у виокремленому для неї соціально-культурному гетто, її
вияви – від інституційного до особистісного – повинні бути тотально
контрольованими державними органами, а структури – інфільтровані
агентами органів держбезпеки. Церква у цьому підході могла б
виконувати додаткові функції соціального контролю, а також
розв’язувати деякі з історично притаманних їй завдань (наприклад,
боротьба з девіантною поведінкою підлітків, опіка невиліковно
хворими тощо, чого їй так і не було дозволено).
«Українська редакція» радянської церковної політики була
спрямована на беззастережне розділення релігійних і національних
аспірацій, унеможливлення будь-якої інституціалізації національно-релігійних рухів та використання централізованих релігійних
інституцій для асиміляції в них української складової. В самій
Україні баланс сил у проведенні церковної політики був помітно
зміщений на користь ідеологічного апарату ЦК Компартії України,
який орієнтував місцеві партійні комітети на «реальне зменшення
кількості віруючих, викорінення релігійного екстремізму й
фанатизму, нейтралізацію впливу релігійних громад на сім’ї віруючих <…> неухильне скорочення релігійної обрядовості»507.
Традиція значно непримиреннішого ставлення до національних і
507

Актуальные проблемы атеистической контрпропаганды. – Киев:
Политиздат, 1984. – Вып. 3. – С. 6.
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релігійних рухів, вільнодумства серед інтелігенції, аніж того
вимагали з центру, і далі переважала в практичній діяльності політичного керівництва республіки. Його очільники неодноразово
висловлювали занепокоєння непропорційно великою питомою
вагою релігійних згромаджень в Україні і рішучий намір змінити
такий стан речей.
Релігійна мережа України на 1 січня 1967 р. становила 5918
зареєстрованих релігійних громад, у тому числі православних –
4535, римо-католиків – 101, старообрядців – 54, реформатів – 81,
ЄХБ – 1042, АСД – 91, юдеїв – 14. Крім того, в республіці фактично діяли без реєстрації 212 груп, серед яких: 3 старообрядницькі, 3 реформатські, 8 православних, 11 римо-католицьких, 81
юдейських, 60 ЄХБ, 45 АСД та 1 громада молокан508.
Нереальність здійснення уніфікованої релігійної політики в
межах України була офіційно визнаною і стала частиною реальної
політичної практики насамперед не через усвідомлення величезної
культурно-релігійної строкатості регіонів республіки, а у зв’язку з
різним ступенем опору викоріненню інституційної і масової народної релігійності. Саме наявність такого спротиву зробило
Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області, тобто регіон, де на конфесійній сцені до 1946 р. безроздільно домінувала
Греко-католицька церква (окрім Кременеччини), найбільшим у
всьому СРСР православним анклавом. А відсутність цього спротиву після кампанії з викорінення релігійності залишала по собі
цілі «атеїстичні райони» у Запорізькій, Кримській, Дніпропетровській та інших областях, особливо на Сході та Півдні України.
Так, з 4535 православних громад, зареєстрованих в Україні на
кінець 1966 р. (60,8% їх загальносоюзної кількості), 1575
функціонували в Галичині, у тому числі, в Івано-Франківській
області – 374, Львівській – 689, Тернопільській – 512, що становило майже 35% від їх загальної кількості в республіці
(див.: таблиця 6).
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ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 10. – Арк. 61; ДАРФ. – Ф.
6991. – Оп. 2. – Спр. 8. – Арк. 105.
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Не використовувалися

Під житло

Під складські
приміщення

Для соціальнокультурних потреб

Зняті з реєстрації
Використовувалися
Всього

Кількість громад, які
домагалися відновлення
діяльності церков

У т.ч. кількість церков, у яких
більше року
не проводилися служби

Україна, область

Всього зареєстровано церков

Таблиця 6
Мережа зареєстрованих та знятих з реєстрації культових
споруд РПЦ у Галичині та Україні (станом на кінець 1966 р.)

Україна в цілому
4535 930
238
4847 1653 794 209 1209
Галичина в цілому 1575 480
148
1322 177 335
- 732
Івано-Франківська 374
105
87
354
*
105 * 203
Львівська
689
193
30
655
47
230
- 369
Тернопільська
512
182
31
313 130
- 160
* Відсутні дані
Статистичні дані наведено за: ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 5. –
Спр. 3. – Арк. 67.

За офіційними даними на вказаний період лише в трьох
галицьких областях за повоєнні роки, переважно в часи хрущовської антирелігійної кампанії, було знято з реєстрації близько
третини православних громад та культових споруд від їх загальної
кількості в Україні. Цю сумну статистику вже у найближчій перспективі мали поповнити і ті церкви (480), у яких уже понад року,
внаслідок вжитих адміністративних заходів, не проводилися
релігійні служби. Більшість функціонуючих церковних споруд
краю (55,4%), зберігаючи культове майно, не використовувалися в
жодних цілях. Тож не випадково, що 62% православних громад в
Україні, віруючі яких домагалися дозволу на відновлення діяльності церков, було зосереджено в Галичині.
Попри всі зусилля влади, спрямовані на нищення інституціоналізованих виявів релігійного життя та атеїстичної індоктринації
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населення, саме релігія в період брежнєвської стагнації дедалі
більше сприймалася суспільством як чи не єдина альтернативна
система цінностей, здатна безкомпромісно протистояти офіційній
ідеології, неспроможність якої ставала чимраз очевиднішою.
Проте відверте несприйняття населенням атеїстичної пропаганди
та її неефективність були визнані самими пропагандистами, опитаними Інститутом наукового атеїзму Академії суспільних наук
при ЦК КПРС лише після проголошення М. Горбачовим курсу на
«гласність»509.
Виявилося, що СРСР аж ніяк не могла претендувати на статус
«країни масового атеїзму». Серйозні методологічні хиби радянської емпіричної соціології релігії, підпорядкованої політичному
курсові на подолання релігії, призводили до істотної аберації
реальної картини релігійності в країні. Показово, що в спеціальній
колективній монографії «Конкретные исследования современных
религиозных верований» (Москва, 1967) автори не лише уникали
оцінювати рівень релігійності в усьому СРСР, а й не повідомляли
підсумкових результатів тих досліджень, що були проведені в
регіонах. Таким же способом було представлено й результати
досліджень, проведених Інститутом філософії АН УРСР у
Сумській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській,
Чернівецькій та інших областях України, які сильно дисонували з
«правильними» теоретичними схемами.
Звіти й доповідні записки уповноважених у справах релігій
свідчили, що народна релігійність не тільки не була знищена, а й
виявлялася в цей час дедалі наочніше. Зрештою, на кінець 1970-х рр. в
закритому партійному обігу вкоренилася евфемістична характеристика релігійних процесів, за якою «зниження рівня релігійності майже зупинилося». При цьому керівні ідеологічні органи і
надалі вимагали реального зменшення кількості віруючих і показників релігійної обрядовості, що провокувало спрямування до
Москви і Києва відвертих фальсифікованих даних.
509
Мельников В. В. Опрос общественного мнения об юбилее /
В. В. Мельников, Т. О. Цербаев // Тысячелетний юбилей введения христианства
на Руси. – Москва: АОН при ЦК КПСС, 1989. – С. 88–89.
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Особливі ж вимоги щодо радикальних заходів на подолання
«рецидивів українського буржуазного націоналізму», релігійних
пережитків та обрядовості стосувалися Західної України. Та навіть
прагнення партійних і радянських органів «прикрасити» відповідну статистику, поширена практика неофіційного (без
занесення до церковних книг) уділення релігійних таїнств та здійснення їх на приватних квартирах і священиками забороненої
Греко-католицької церкви не могли приховати реальний стан
речей. За даними статистичного звіту Ради у справах релігій при
Раді Міністрів СРСР за 1984 р. церква в Україні проводжала в
останню путь 41,2% померлих, а в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях – їх переважну більшість (69,6%,
62,9% та 65,7%, відповідно). Галицькі області традиційно входили
у перелік тих регіонів, які відзначалися високим рівнем хрещень
новонароджених (Львівська область – 35,0%, Івано-Франківська –
29,4%, за 22,8% в цілому по Україні) та вінчань (Львівська область
– 22,2%, Івано-Франківська – 8,8%, Тернопільська – 6,4%, по
Україні – 2,6%)510.
Офіційна статистична звітність фіксує тенденцію до збільшення кількості скарг та заяв віруючих на адресу уповноважених
Ради у справах релігій. Із 1742 подібних звернень, що надійшли до
уповноважених по Україні лише за 1984 р., 230 було надіслано
вірними Львівської області, 125 – Тернопільської, 55 – ІваноФранківської. Значна частина з них надходила повторно (Україна
загалом – 31,0%, Тернопільська область – 50,4%, Львівська –
40,0%, Івано-Франківська – 36,4%). Більшість з них стосувалися
питань реєстрації та відновлення діяльності релігійних громад,
культових приміщень і священнослужителів, порушення законодавства посадовими особами тощо511.
Традиційне зволікання з запитами віруючих, відверте ігнорування режимом їхніх віросповідних прав спричиняли й відповідні
510

Религии и церкви в СССР. Статистический отчет Совета по делам
религий при Совете Министров СССР за 1984 год // Исторический архив. – 1993.
– №2. – С. 109, 111, 112, 113.
511
Там само. – С. 98, 122.

246

Галичина в етнополітичному вимірі

наслідки: в десятках населених пунктів України віруючі самочинно відмикали офіційно закриті храми й молилися в них. Так, у
1979 р. тільки на Тернопільщині богослужіння регулярно, упродовж років, проводилися в знятих з реєстрації храмах 65 населених
пунктів, на Львівщині – 59-ти, в Івано-Франківській області – 19ти. Як зазначалося у доповідній записці відділу у справах РПЦ
Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР від 2 липня
1979 р., головними ініціаторами несанкціонованого використання
у богослужбових цілях раніше знятих з реєстрації культових приміщень виступали «колишні уніати», що не «возз’єдналися» з
православними громадами, а також «екстремісти з числа колишніх
оунівців, бандпосібників, поліцейських»512.
Тривалий експеримент з викорінення інституціоналізованої
релігійності віднайшов своє продовження у постанові Політбюро
ЦК Компартії України від 30 червня 1981 р., якою вище політичне
керівництво республіки зобов’язувало партійні та радянські органи
на місцях розробити та реалізувати комплексні плани освоєння
культових споруд, звільнених внаслідок зняття з реєстрації релігійних об’єднань, що «розпалися».
Підводячи перші підсумки виконання партійних директив,
Рада у справах релігій при Раді Міністрів УРСР постановою від 23
листопада 1983 р. визнала «багатоплановість» роботи, здійсненої з
метою освоєння культових споруд та упорядкування мережі релігійних об’єднань у цілій низці областей, у тому числі і в окремих
районах Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської. Так,
починаючи з 1980 р., понад 660 раніше пустуючих культових споруд було переобладнано під об’єкти соціально-культурного та
господарського призначення, а 366, як аварійні – розібрано.
Водночас, «серйозну стурбованість» контролюючого органу викликав той факт, що така робота здійснювалася без «належної
підготовки громадської думки», з застосуванням «засудженого
партією адміністрування». Як наслідок, у цілій низці населених
пунктів Тернопільської, Львівської, Рівненської, Хмельницької
512

Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО). – Ф. 3241. – Оп.
2с. – Спр. 65. – Арк. 81, 82.

Розділ 1. Етнополітична історія Галичини...

247

областей мали місце «небажані факти» опору віруючих здійснюваним заходам513.
Усі вище наведені факти переконливо доводять, що саме в
Галичині, яка після хрущовської антирелігійної кампанії стала
регіоном найвищої в СРСР концентрації православних громад,
зберігалися елементи національної і релігійної ідентичності, формувався спротив радянській церковно-національній політиці і, поряд із консолідацією «невоз’єднаних» священиків, ченців і черниць, відбувалася «тиха українізація» православ’я.
Аналізуючи релігійну ситуацію, яка склалася в Західній
Україні і, зокрема, в Галичині, голова Ради у справах релігій при
Раді Міністрів УРСР М. Колісник, зокрема, констатував: «Тут не
лише справа в залишеній від минулого складній релігійній
спадщині, а і в тому, що ця спадщина розвивається, трансформується якісно і суттєво позначається на релігійному житті в масштабах всієї республіки»514. Цей висновок державний керманич
підтверджував даними про склад православного духовенства: за
період 1984–1986 рр. кількість священиків по Україні збільшилася
на 100 осіб, у тому числі в західних областях – на 87; процес омолодження духовенства в Західному регіоні відбувався значно
інтенсивніше, ніж в інших областях республіки (лише зі Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської
областей за 1980–1982 рр. було подано 679 заяв для вступу до
духовних семінарій, або 68% від їх загальної кількості); вихідці з
західних областей становили значну частку священнослужителів у
православних єпархіях Центру, Сходу та Півдня республіки
(зокрема, у Полтавській області – 50%, Херсонській – 30%,
Сумській – 25%)515.
Вагомим чинником, що суттєво посилював галицький потенціал опору радянській релігійній політиці, залишався грекокатолицький. Попри твердження офіційної пропаганди, що в
Галичині поступово йдуть у небуття останні «уламки уніатизму»,
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у документах під грифом «для службового користування» або
«таємно» йшлося про «активізацію протизаконної діяльності
прибічників відродження уніатської церкви».
У спеціальній постанові Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР від 20 серпня 1968 р. відзначалася активна діяльність
греко-католицьких священиків з «обробки віруючих», таємне і
відкрите влаштування ними богослужінь, здійснення підготовки
кадрів духовенства. Лише у Львівській і Тернопільській областях
під їх впливом перебували віруючі понад 150 населених пунктів.
Помітну роль у роботі серед віруючих відігравали й ченці та
черниці зліквідованих греко-католицьких монастирів. За висновком союзного центру, «розпалюючи релігійний фанатизм, уніати
проповідували ідеї українського націоналізму, навіювали віруючим думки про особливу національну місію української католицької церкви східного обряду»516.
Рада у справах релігій при союзному уряді зобов’язувала
уповноважених по Українській РСР, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях спільно з місцевими органами влади розробити конкретні заходи з припинення
«підривної діяльності уніатів; посилити контроль за діяльністю
церковників, особливо ж тих, хто раніше був пов'язаний з Грекокатолицькою церквою та оунівським підпіллям; виявлення «злісних порушників» законодавства та притягнення їх до адміністративної та кримінальної відповідальності. Враховуючи, що «уніатський рух, по суті своїй, носить політичний, ворожий радянському ладу характер, є агентурою імперіалістичних кіл і
Ватикану», Рада вимагала від уповноважених «непримиримого
ставлення до будь-яких спроб відродження уніатської церкви»517.
Значний вплив на пожвавлення руху вірних греко-католиків
справило повернення з таборів після відбуття покарання групи
духовенства на чолі з єпископом В. Величківським, події в Чехословаччині, де греко-католики, скориставшись процесом
демократизації, домоглися відновлення рідної церкви. У 1968 р.
516
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Й. Сліпий спрямував до Президії Верховної Ради УРСР ультимативного листа з вимогою відновлення Греко-католицької церкви
та реабілітації її незаконно засудженого духовенства і вірних. 1973
р. український католицький священик з Литви В. Пропоків
особисто доправив до Москви петицію про скасування заборони
УГКЦ, яку підписали 12 тисяч віруючих Львівської області. У
вересні 1982 р. Й. Тереля створив «Ініціативну групу з захисту
прав віруючих та Церкви».
Усі вище зазначені, як і інші численні факти активізації грекокатолицького підпілля не залишалися поза увагою правлячого
режиму. Аж до другої половини 1980-х рр. тривало брутальне
вилучення з галицьких церков служебників, виданих іще за митрополита А. Шептицького, нищення всіх греко-католицьких слідів в
опорядженні храмів та богослужбовій практиці.
У 1970-х рр. майже чверть усіх антирелігійних публікацій у
пресі УРСР була присвячена критиці «неіснуючої» унії, а на
Львівщині такі матеріали становили половину всіх атеїстичних
дописів518. Як і в попередні роки, не уникав режим і застосування
радикальних заходів – арештів, притягнення до кримінальної
відповідальності, ув’язнення греко-католицького духовенства та
активу віруючих.
Попри згадані обставини греко-католицький анклав відігравав
особливу роль у формуванні та зміцненні духовної опозиції
існуючому режиму в релігійному відродженні в Україні 1970–1980
рр. Через тридцять років після Львівського «собору» 1946 р. православний дисидент А. Левітін-Краснов констатував, що «унія в
Західній Україні є масовий народний рух. Її переслідування
означає не лише релігійне гноблення, а й обмеження національних
прав західних українців»519.
Щодо конфесій національних меншин: юдаїзму (євреї), католицтва (поляки), Реформатської церкви (угорці) на Закарпатті –
518
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політика влади, як і раніше, була зорієнтована на відокремлення
етнічного компонента від конфесійного, недопущення консолідації
національних груп на релігійному ґрунті й нейтралізацію впливу
закордонних релігійних центрів. «Така політика, – як зазначає
В. Єленський, – об’єктивно мала сильний антинаціональний характер, адже більшість етнічних меншин не мала офіційних світських
національно-культурних структур, і головним чинником етнічної
ідентифікації для них були саме релігійні інституції»520.
Безпрецедентна антисіоністська кампанія, розгорнута після
ізраїльсько-арабської війни 1967 р. і розриву дипломатичних відносин з Ізраїлем, не припинялася до кінця 1980-х рр. Детальний
аналіз морально-політичної ситуації в колективах, де спостерігалися випадки просіоністських та еміграційних настроїв, набув
свого логічного продовження в планах дій ідеологічних служб режиму щодо посилення «класового загартування трудящих та
підвищення їхньої політичної пильності». Тотальний контроль за
діяльністю синагоги мав запобігти використанню юдейських релігійних об’єднань просіоністськи налаштованими елементами. У
численних інформаціях кінця 1960-х рр. буквально демонізувалася
активізація релігійного життя юдейських громад, масштаби
поширення нелегальних релігійних груп. Подібні факти стали
предметом ретельного аналізу відділів Ради у справах релігії при
Раді Міністрів СРСР і були узагальнені в доповідній записці «Про
деякі негативні явища в релігійних об’єднаннях юдейського
культу і заходах щодо їх ліквідації» від 21 вересня 1971 р.521.
Ознайомлення з її змістом засвідчує намагання авторів надати
відверто політичного відтінку тим «негативним явищам», які були
виявлені в діяльності юдейських релігійних громад. Саме так
розцінювалася тенденція перетворення релігійного свята ЙомКіпур (Судний день) на День національної жалоби, а свята Сімхас520
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Тора – на національне свято радощів. Подібні факти використання
синагог «для розпалювання націоналістичних і сіоністських
настроїв серед єврейського населення, перетворення їх на своєрідні націоналістичні клуби», як зазначалося в документі, вимагали не лише детального вивчення, але й здійснення продуманих
заходів, спрямованих на їхню ліквідацію.
Хоча в синагогах не було рабинів і не читалися проповіді,
синагога в 1970–1980 рр., за відсутності національних освітніх,
культурних закладів, була в Україні інститутом універсальним,
ніж будь-коли раніше. Тому в дні великих юдейських свят, особливо в містах з порівняно високим відсотком єврейського населення, синагоги були заповнені публікою, яка, здебільшого, не
мала елементарних релігійних уявлень й керувалася насамперед
національною свідомістю. Як єдиний легальний єврейський інститут, синагога виконувала найрізноманітніші функції: тут
обговорювалися проблеми єврейського життя, зав’язувалися
знайомства, відбувався обмін новинами і літературою тощо.
Плачевний стан синагог, а в багатьох регіонах, як у Галичині,
і їх повна відсутність, незадоволення змістом і динамікою релігійного життя стали каталізатором розвитку в юдаїзмі паралельних
(зокрема, гуртків вивчення івриту, єврейського виховання) і
підпільних (груп віруючих – міньянів) структур. Спостерігався і
досить різкий поворот у єврейському правозахисному русі: від
повного релігійного індиферентизму в 1970-х до глибокої релігійності в 1980-х. Окремий аспект релігійного пробудження серед
радянських євреїв – це звернення частини єврейської інтелігенції
до християнства.
Відсутність в Україні єврейських шкіл, театрів, самодіяльних
гуртків, засобів масової інформації національною мовою, як і
обмежене право здійснення релігійних практик, породжували
постійно існуючі, особливо ж серед єврейської інтелігенції, еміграційні настрої. Попри активну протидію влади з роками спостерігалося їх невпинне зростання. Якщо в республіці упродовж
1956–1964 рр. було порушено 3363 клопотань про виїзд до Ізраїлю
(дозволено виїзд 877 особам), то у 1965–1968 рр. – 4598 і 2162,
відповідно, 1969–1971 рр. – 8353 і 4115, відповідно. Лише за сім
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місяців 1972 р. було подано 6399 заяв (у тому числі 378 – від
мешканців Львівської області, 1247 – Закарпатської, 3085 – Чернівецької), з яких 3297 – задоволено522. Майже в чотири рази
зросла кількість звернень у 1987 р., порівняно з 1986 р., що пояснювалося, окрім іншого, запровадженням спрощеної системи їх
розгляду та скасуванням певних обмежень на отримання дозволу
для виїзду. Характерно, що переважну більшість (97,5%) із поданих того року 3104 клопотань (у тому числі 273 від мешканців
галицьких областей) було задоволено523.
Таким чином, політика стосовно юдейського культу в означений період визначалася складним сплетенням різнопланових
тенденцій, головними серед яких були:
– перманентні антисіоністські та антиєврейські кампанії, що
підживлювали антисемітські настрої певних категорій населення
та представників владних структур;
– денаціоналізація й депопуляція, руйнація національних
основ і традицій єврейського народу;
– запобігання репатріації до Ізраїлю та еміграції в країни
Заходу громадян єврейської національності;
– дискредитація юдаїзму, нищення офіційної синагоги;
– поборювання нелегально діючих релігійних об’єднань як
форми опору послідовників юдаїзму.
Лише наприкінці 1980-х рр. у загальному процесі демократизації суспільства дедалі відчутнішими ставали тенденції до
національного, культурного і релігійного відродження українського єврейства.
Під повсякденним і тотальним контролем державних органів і
далі залишалися римо-католицькі згромадження та священнослужителі культу. Інструктивна нарада уповноважених Ради у
справах релігій при Раді Міністрів УРСР, яка відбулася у Києві 1–
2 листопада 1966 р., констатувала посилення активності римокатолицьких громад у Закарпатській, Вінницькій, Житомирській,
Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, особливий
522
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вплив на вірних і служителів культу Ватикану та рішень Другого
Ватиканського собору, звернула увагу на недоліки у питаннях
контролю за діяльністю Римо-католицької церкви, а також зобов’язала уповноважених «глибоко вивчати процеси, які відбувалися
в католицьких релігійних об’єднаннях» та вчасно інформувати про
них відповідні інстанції. Зазначалося також, що зміцнення католицьких громад у таких областях, як Закарпатська, Львівська та
Тернопільська, відбувалося за рахунок «колишніх греко-католиків», які не «возз’єдналися» з Православною церквою. Їх питома
вага серед вірних костела була досить значною, а у 8 з 10 діючих
на 1974 р. римо-католицьких громадах Львівщини етнічні українці
становили більшість524.
За інформацією контролюючих органів істотне посилення
активності католицького духовенства, яке виражалося в колективних відвідуваннях ним громад, здійсненні в костелах спільних
богослужінь, залученні до участі в них і катехізації дітей та
молоді, спостерігалося з початку 1970-х рр. Тісні контакти римокатолицьке священство України підтримувало з духовенством
Польщі, Прибалтики і Білорусі, а через нього – і з Ватиканом.
Безпосередньо ж в Україні його діяльність спрямовувалася з трьох
центрів (деканатів): костелу в селищі Мурафа з його впливом на
вірних значної частини громад Вінницької та Хмельницької областей; костелу в селищі Полонне як об’єднуючого центру частини
згромаджень Хмельницької та Житомирської областей; Львівського кафедрального костелу, який координував функціонування
парафій галицького регіону525.
Така активність римо-католицького духовенства, за умов звужених можливостей релігійних практик, досить часто кваліфікувалася як «порушення норм чинного законодавства» і призводила до зняття їх з реєстрації чи й притягнення до кримінальної
відповідальності. Саме за звинуваченнями в організації релігійного навчання дітей, їх залученні до проведення богослужінь, а
524
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 2772. – Арк. 89 – 92; ЦДАВО
України. – Ф. 4648. – Оп. 6. – Спр. 137. – Арк. 96.
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ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 6. – Спр. 175. – Арк. 17, 19.
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також у розповсюдженні в друкованій формі різних релігійних
творів, які містили «неправдиві вигадки, що порочили радянський
державний і суспільний лад», ухвалою Львівського обласного суду
від 22 липня 1974 р. було засуджено до трьох років позбавлення
волі у виправно-трудовій колонії посиленого режиму настоятеля
римо-католицького костелу м. Стрия Львівської області
Б. Міцкевича526.
Майже до середини 1980-х рр. не помічалося жодних змін у
ставленні влади до громад, вірних і духовенства католицького
культу. Поступове звуження релігійної мережі, скорочення кількісного складу римо-католицького священства та всіляке стримування підготовки його кадрів у Ризькій духовній семінарії залишалося пріоритетами політики радянського режиму. Із 98
зареєстрованих в Україні на початок 1983 р. римо-католицьких
громад 13 функціонувало на теренах Галичини (у тому числі, у
Львівській області – 10, Тернопільській – 3). Певна частина
згромаджень, раніше знятих з реєстрації, і надалі діяла підпільно у
закритих, але не освоєних культових приміщеннях і роками
домагалася права на своє офіційне функціонування (приміром,
католицькі громади с. Ридодуби Чортківського та с. Тарноруда
Підволочиського районів Тернопільської області)527.
Лише з другої половини 1980-х рр. простежуються нові
тенденції у діях української влади щодо Римо-католицької церкви.
Втім, вони, як і раніше, були тісно зкорельовані з характером
відносин з Ватиканом і свідчили більшою мірою не про стратегічні
зміни, а про певну корекцію старих підходів. Зважаючи на наявність у республіці близько 138 тисяч прихильників костелу,
місцева влада санкціонувала певне розширення мережі зареєстрованих громад, порушуючи перед Москвою питання про доцільність
перегляду кордонів католицьких єпархій відповідно до державних
кордонів та утворення єпархії в Україні (для послаблення впливів
польського єпископату), можливість реєстрації нових римо-католицьких об’єднань та розширення підготовки служителів культу.
526
527
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Водночас, у перемовинах з Ватиканом з означених питань, як
вважали очільники Ради у справах релігій при Раді Міністрів
УРСР, жодним чином не варто поступатися у вимогах Святого
престолу щодо відкриття пунктів катехізації дітей та офіційного
визнання «т.зв української католицької (уніатської) церкви», яка,
на думку керівництва Ради, «остаточно скомпрометувала себе
співробітництвом з гітлерівськими загарбниками» і «втратила
довіру народу»528.
Таємні звіти та інформації уповноважених за контролем релігійного життя, як і спецслужб республіки, відзначали в означений
період неухильне зростання активності протестантських згромаджень, постійне збільшення чисельності баптистських, п’ятидесятницьких і адвентистських громад, а також Свідків Єгови.
Об’єднання Ради Церков євангельських християн-баптистів,
адвентистів-реформістів, Свідків Єгови та більшість п’ятидесятницьких громад існували нелегально, а боротьба з ними посідала
чільне місце в діяльності органів влади.
Постанови ЦК КП України «Про доповідну записку відділу
пропаганди і агітації ЦК КП України «Про посилення роботи
партійних організацій з викриття ворожої діяльності секти
єговістів» (2 серпня 1968 р.), «Про посилення боротьби з незареєстрованими релігійними сектами» (9 жовтня 1973 р.), постанова
Ради Міністрів УРСР «Про факти порушення релігійною сектою
адвентистів сьомого дня законодавства про релігійні культи» (28
вересня 1970 р.), постанова Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР «Про процеси і явища в релігійних об’єднаннях секти
ЄХБ і заходах щодо удосконалення контролю за їх діяльністю» (21
липня 1976 р.), постанова Ради у справах релігій при Раді
Міністрів СРСР «Про додаткові заходи щодо посилення роботи з
припинення протизаконних дій прибічників т.зв. Ради Церков ЄХБ
(31 жовтня 1985 р.) – далеко не повний перелік рішень вищого
політичного керівництва та урядових інстанцій, які визначали
ідеологічні засади і практичні кроки влади з метою поборення
духовної опозиції у протестантському середовищі.
528
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Неприйняття радянського законодавства про культи, категорична відмова від співпраці з владою, готовність зносити страждання й гоніння за власні переконання об’єднувало релігійне підпілля і робило його з роками все більш потужним. За офіційними
даними станом на середину 1974 р. на території республіки діяло
1330 незареєстрованих груп різних релігійних напрямів з
загальною кількістю близько 41 тисячі осіб. Серед них: 597 груп
п’ятидесятників (19 тисяч віруючих), 270 – Свідків Єгови (10 тис.
осіб), 5 тисяч прибічників Ради Церков ЄХБ та близько 7 тисяч
вірних у незареєстрованих групах юдеїв, католиків, адвентистівреформістів, євангельських християн-баптистів, адвентистів сьомого дня та інших529.
Досить проблемним для влади залишався Західний регіон
республіки, де було зосереджено близько 60% вірних незареєстрованих груп, у тому числі 80% Свідків Єгови. Саме в західних
областях, за висновками Ради у справах релігій при Раді Міністрів
УРСР, з найбільшими складнощами «відбувався процес подолання
релігійного підпілля». Майже 98% кількісного збільшення складу
віруючих зареєстрованих і незареєстрованих в Україні «сектантських» об’єднань за 1981–1985 рр. відбулося в західних областях530.
Досить потужний анклав протестантського підпілля діяв у
Галичині. На середину 1970-х рр. тут було виявлено 3239
Свідків Єгови (у тому числі, в Івано-Франківській області –
1812 осіб, Львівській – 848, Тернопільській – 575). У 91 населеному пункті краю підпільно функціонували 54 групи п’ятидесятників, які налічували майже 1800 осіб. Певну кількість
віруючих об’єднували і нечисельні групи прибічників Ради
Церков ЄХБ та адвентистів-реформістів і християн сьомого дня,
які, за визначенням місцевих уповноважених, «відзначалися
найбільшою реакційністю»531.
529

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 1040. – Арк. 61.
Там само. – Спр. 2980. – Арк. 46, 47.
531
ДАТО – Ф. 3241. – Оп 2с. – Спр. 50. – Арк. 3; ЦДАВО України. – Ф.
4648. – Оп. 6. – Спр. 119. – Арк. 154, 158, 163; ДАІФО – Ф. 388. – Оп. 2. – Спр. 99.
– Арк. 54.
530

Розділ 1. Етнополітична історія Галичини...

257

Потужний механізм упокорення та «перевиховання» членів
релігійного підпілля діяв із застосуванням найрізноманітніших
методів впливу: нелегальні збори віруючих цих конфесій розганяли; їх організаторів та учасників ставили на облік місцевих
органів влади та відділень КДБ, засуджували на спеціально зорганізованих сходах громадян та батьківських зборах у школах;
діти віруючих зазнавали насильної атеїзації, а протистояння радянської школи і протестантських родин набувало виняткової гостроти й виснажливого характеру.
Майже всі лідери баптистів-дисидентів та п’ятидесятницькі
єпископи неодноразово притягалися до кримінальної відповідальності; по кілька десятків Свідків Єгови щороку опинялися за
гратами через відмову від військової служби. Шестеро з семи
лідерів «крайового комітету» Свідків Єгови на теренах СРСР,
діяльність яких була тією чи іншою мірою пов’язана з Західною
Україною і, зокрема, Галичиною, пройшли через більш або менш
тривале ув’язнення: С. Бурак помер у Лук’янівській в’язниці в
1947 р., М. Циба перебував у таборах у 1946 – 1956 та 1960 – 1970
рр.; М. Дубовинський – у 1944 – 1950 та в 1957 – 1967 рр.; П. Зятек
– у 1945 – 1955 та 1961 – 1970 рр.; І. Пашковський – у 1947 – 1956
рр.; М. Дасевич – у 1944 – 1950 рр.532.
Протестанти вдавалися до відчайдушних форм спротиву
«антиєвангельському законодавству», серед яких: непокора владі,
демонстрації, самвидав, офіційні скарги з сотнями підписів віруючих. Класифікуючи 99 випадків протесту радянських громадян
на релігійному ґрунті, про які стало відомо на Заході, американський правознавець Д. Ковалевські з’ясував, що понад 40% всіх
протестів вийшло з середовища незареєстрованих баптистів, на
католиків Литви припадало 34,3%, на українських греко-католиків
– 8,1%533.
532
Иваненко С. О людях, никогда не расстающихся с Библией /
С. Иваненко. – Москва: АРТ-Бизнес-Центр, 1999. – С. 241–248.
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Особливою формою опору, що виявився цілком несподіваним для
радянського режиму, став п’ятидесятницький рух за еміграцію «в будьяку країну». У деяких громадах Краснодарського краю та Далекого
Сходу формувалися «Ради з еміграції». Своє остаточне оформлення
вони отримали восени 1981 р. після оголошення про створення
Комітету представників п’ятидесятників для виїзду з СРСР – «Комітет
«Право на еміграцію», одним з керівників якого був донеччанин,
письменник і правозахисник П. Ахтьоров, засуджений за ст. 62 КК
УРСР до 7 років ув’язнення і 5 років заслання в грудні 1971 р. За його
даними, 1979 р. кількість п’ятидесятників, які прагнули залишити
СРСР через брутальне порушення конституційних прав громадян, у
тому числі і свободи совісті, досягла 30 тис. осіб534.
Наявність еміграційних настроїв серед п’ятидесятників в
Україні константували в своїй доповідній записці на ім’я першого
секретаря ЦК КПУ В. Щербицького від 10 жовтня 1977 р. секретар
ЦК КПУ В. Маланчук та завідувач відділу ЦК КПУ Ю. Єльченко.
Вони зазначали, що заяви на виїзд з УРСР з релігійних мотивів
подали в Рівненській області 93 родини (590 осіб), Тернопільській
– 76 (276), Чернівецькій – 44 (226), Донецькій – 27 (130),
Запорізькій – 21 (98), Івано-Франківській – 14 (75), Волинській –
11 (30). Всього наприкінці 1977 р. з України прагнуло виїхати 324
родини п’ятидесятників, які налічували 1562 особи535.
Уже 25 жовтня 1977 р. за дорученням ЦК Компартії України в
Прокуратурі УРСР відбулася нарада за участі відповідальних працівників КДБ, МВС республіки, уповноваженого Ради у справах релігій
при Раді Міністрів УРСР К. Литвина, яка розглянула практичні заходи
«з посилення роботи адміністративних органів щодо нейтралізації
еміграційних настроїв» серед віруючих, які, серед іншого, містили:
- покращення взаємодії органів внутрішніх справ з іншими
державними органами і громадськістю у боротьбі з порушенням
законодавства про релігійні культи;
534
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- встановлення роботи органів КДБ з виявлення та запобігання діяльності осіб, що «підігрівали еміграційні настрої, встановлювали їхні зв’язки з зарубіжними центрами і т.зв. дисидентами»;
- органи прокуратури зобов’язувалися «попередити керівників нелегальних груп п’ятидесятників про припинення їх протизаконної діяльності»;
- проведення адміністративними органами роз’яснювальної
роботи з рядовими віруючими щодо «антигромадянської поведінки їх вожаків»536.
Попри вжиті режимом тотальні профілактичні, адміністративні і репресивні заходи, частина п’ятидесятників усе ще домагалася права виїзду з СРСР. Еміграційні настрої серед них і надалі
зростали, про що свідчили численні інформаційні довідки органів
МВС республіки. Лише у Тернопільської області станом на
травень 1981 р. було обліковано 139 сімей «еміграційно налаштованих сектантів – п’ятидесятників»537. Інша ж частина п’ятидесятників продовжувала боротьбу за право вільного існування в СРСР.
Зрештою, 16 червня 1979 р. з’їзд представників незареєстрованих
громад п’ятидесятників в Москві проголосив створення власного
духовного центру – Братської ради християн віри євангельськоїп’ятидесятників.
Початок горбачовських реформ не приніс кардинальних змін
у партійно-державній політиці щодо релігії і церкви. Нова редакція
програми КПРС, ухвалена ХХVII партійним з’їздом 1986 р., як і
раніше, містила установку на «подолання релігії»538. Потужна ідеологічна кампанія, розгорнута у зв’язку з майбутнім ювілеєм Хрещення Русі в Україні, мала на меті: мінімізувати вплив ювілею на
населення й не допустити істотного пожвавлення релігійного
життя; заблокувати можливості для національного піднесення й
посилення руху за легалізацію і реабілітацію Української грекокатолицької церкви; нейтралізувати вплив західних та емігрант536

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 1508. – Арк. 7.
ДАТО. – Ф. 3241. – Оп. 2с. – Спр. 86. – Арк. 4.
538
Матеріли ХХVII з’їзду КПРС. – К., 1986. – С. 74.
537
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ських релігійних інституцій; нарешті, скористатися урочистостями
для покращення іміджу СРСР та УРСР у закордонній громадській
думці539.
Утім, у міру поступу горбачовських реформ і розширення
гласності, на тлі дедалі гострішої критики сталінізму та брежнєвських реформ з їх епохою «застою», з огляду на проголошену політику «демократизації всіх сторін життя радянського суспільства»
визнання нецивілізованості дотогочасної моделі державно-церковних відносин було неминуче. Серйозним кроком до перегляду
радянської церковної політики стала зустріч М. Горбачова з
патріархом Пимоном і членами Священного синоду РПЦ напередодні 1000-річного ювілею Хрещення Русі. Під час зустрічі підкреслювалося суспільно-політичне значення ювілею, що значною
мірою дезавуйовувало пануючий ідеологічний дискурс його
вузькоцерковного характеру, висловлювалася пропозиція до
Церкви взяти участь у праці над піднесенням суспільної моралі,
чим, по суті, відкривався шлях до повернення Церкві статусу
повноправного соціального інституту540.
Така позиція М. Горбачова та його однодумців змусила
скоригувати курс щодо релігії та церкви й центральний ідеологічний апарат. Усе більше усвідомлюючи ерозію традиційнокомуністичних цінностей та потенційні можливості РПЦ, особливо
ж на тлі інтенсифікації національних рухів, керівництво країни
вирішило скористатися ювілеєм у політичних цілях, змінивши не
лише тональність, але й напрям своєї пропаганди. Звідси, як
зазначає В. Єленський, «урочистості до 1000-ліття Хрещення Русі
відбулися під знаком російського націоналізму, апології російського православ’я і встановлення «особливих відносин» між
Кремлем і РПЦ»541.
539
Актуальные проблемы атеистической контрпропаганды. – Вып. 3. –
Киев: Знання, 1985. – С. 5–32; Вып. 4. – Киев: Знання, 1987. – С. 5–28.
540
Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с
Патриархом Московским и всея Руси Пименом и членами Синода Русской
Православной Церкви // Журнал Московской патриархии. – 1988. – №7. – С. 2.
541
Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та
міжнародних відносинах кінця ХХ – початку XXI століття. – С. 366.
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Попри згадане, події, пов’язані з ювілеєм, безперечно ознаменували радикальні зміни у ставленні до релігії та становищі
релігійних організацій у СРСР. Дедалі глибше усвідомлення громадськістю соціальної ролі релігії принципово змінило культурну
атмосферу в країні, а звернення до релігії набуло масового
характеру.
Гучно заявив про себе рух «Церква й перебудова», що задекларував своєю головною метою сприяти справжньому відродженню та очищенню Церкви. В своїх програмових документах та
відозвах цей рух висував радикальні вимоги до керівництва РПЦ:
визнати Декларацію митрополита Сергія (1927 р.) помилковою,
канонізувати новомучеників ХХ ст., засудити підтримку Московською патріархією культу особи Сталіна та співпрацю священиків і ієрархів з КДБ, відновити принцип соборноправності й
не виконувати незаконних вимог влади. Учасники руху особливо
підкреслювали, що «на Руській Православній Церкві лежить
відповідальність за співучасть у сталінській насильній ліквідації
Української Греко-Католицької Церкви. Моральний обов’язок
Руської Православної Церкви – виправити помилки минулого,
сприяти якомога скорішій легалізації Української Греко-Католицької Церкви й налагодити з нею братерські стосунки»542.
В Україні ж, яка лишалася під цілковитим контролем колишньої номенклатури, початок «перебудови» не містив ніяких змін
щодо релігійних організацій взагалі. Втім, спроба дисидентів,
чільних представників національно-демократичної інтелігенції,
когорту яких поповнила, вийшовши на волю протягом 1986–
1987 рр., велика кількість політв’язнів та в’язнів сумління, дедалі
потужніший національний рух і лібералізація, що тривала в Москві, об’єктивно змушувало українське партійне керівництво
зайняти гнучкішу позицію і, зокрема, щодо релігійного питання.
Найбільш виразними напрямами боротьби навколо нього у
цей час в Україні стали межі лібералізації законодавства, яке мало
регулювати відносини держави й релігійних інституцій, легаліза542

Християнские партии и самодеятельные объединения. Сборник
материалов и документов. – Москва: АОН при ЦК КПСС, 1990. – С. 156.
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ція Української греко-католицької церкви (УГКЦ), позначене
драматичними колізіями відродження Української автокефальної
православної церкви (УАПЦ).
При цьому, чим більшій ерозії піддавалися старі цінності, чим
далі поглиблювався процес дезінтеграції радянського простору,
тим більшою ставала привабливість релігії та релігійних інституцій для представників еліт і контреліт, скерованих на пошук нових
джерел легітимації. Суперечливе сприйняття церкви громадською
думкою (з одного боку, як виразно опозиційної радянському
режимові ідейної сили, з іншого – як інституції з традиційно тісними зв’язками духовенства, насамперед православного, з
партійно-радянською бюрократією) парадоксальним чином створювало їй надзвичайно широку базу соціальної підтримки і
потужний потенціал суспільного авансування. На тому етапі
стосовно релігії у радянському суспільстві було досягнуто своєрідного консенсусу, який виявився недосяжним у питаннях суспільно-політичного устрою, економічного ладу, міжетнічних відносин. Релігійні зміни цілком вкладалися в рамки конституюючої
формули реформ («Так жити не можна!»), зміст, напрями, масштаби, динаміка і, що не меш важливо, гранично можливі соціальні
наслідки яких лишалися нез’ясованими543.
Православно-католицький конфлікт, який став вагомим
дестабілізуючим чинником релігійно-суспільних відносин в
Україні на зламі 1980–1990 рр., мав свою задавнену історію, періоди загострень і послаблень. У черговий раз він був актуалізований збігом у часі українського православного відродження з
відродженням Української греко-католицької церкви (УГКЦ).
Рішення Львівського «собору» 1946 р. про «саморозпуск»
УГКЦ в Галичині й «возз’єднання» з лояльною до влади РПЦ, ліквідація Ужгородської унії на Закарпатті (1949 р.), підготовлені
спільними зусиллями партійного керівництва, державних структур
та органів держбезпеки за співпраці православної ієрархії, істотно
підірвавши організаційно-кадровий потенціал релігійної спіль543

Єленський В. Релігія і «перебудова» / В. Єленський // Людина і світ. –
2000. – Листопад–грудень. – С. 21.
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ноти, не дозволили правлячому режиму ліквідувати греко-католицизм як важливий націотворчий і консолідуючий чинник західного українства. Більшість кліру та віруючих Церкви не визнала
згаданих рішень, що й зумовило її існування на нелегальному
становищі протягом наступних чотирьох з половиною десятиліть.
Як зазначають автори книги «Історія релігії в Україні», «всі ці
лихоліття й страждання не були марними. Завдяки несхитності
владик-мучеників, стійкості духовенства, вірності мирян УГКЦ
вистояла в період офіційної «ліквідації», організувалася в підпіллі,
породила нові покоління церковних лідерів, будучи майже
півстоліття найбільшою репресованою християнською спільнотою
в світі та одночасно – найбільшим організмом суспільного опору
тоталітарній системі в СРСР»544.
Попри всі згадані труднощі УГКЦ уже вкотре в своїй
драматичній історії виявила нечувану життєздатність та внутрішній потенціал до відродження, зберігши не лише організаційну
структуру, канонічні засади своєї діяльності, але й національнорелігійну зорієнтованість та самобутність. Тож, з погляду національно зорієнтованих сил, відновлення справедливості щодо
УГКЦ було надзвичайно важливим кроком у процесі формування
української нації та її остаточного розриву з радянським минулим.
Звільнення протягом 1986–1987 рр. майже всіх політичних та
релігійних в’язнів, котрі, вийшовши на волю, створили кістяк
відновленого руху за громадянські, національні та релігійні права
в Україні, збіглося зі заснуванням наприкінці 1987 р. Комітету
захисту Української католицької церкви, який очолив дисидент
І. Гель 545. У серпні 1987 р. група священиків на чолі з єпископом
П. Василиком заявила про вихід з підпілля і звернулася з колективною заявою до Москви з вимогою легалізації УГКЦ. Рух за відновлення Церкви поступово вливався у загальноукраїнський рух за
національне відродження кінця 1980-х рр. Активно підтримували
544
Історія релігії в Україні: у 10-ти т. / редкол.: А. Колодний (голова) та ін.
Т. 4. Католицизм / за ред. П. Яроцького. – К., 2001. – С. 478.
545
Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах
(1946–1989) / Б. Боцюрків // Ковчег. Збірник статей з церковної історії. – Львів,
1993. – Ч. 1. – С. 158.

264

Галичина в етнополітичному вимірі

легалізацію УГКЦ провідники Української Гельсінської групи,
Ініціативного комітету за звільнення в’язнів сумління Л. Лук’яненко, В. Чорновіл, І. Гель, М. Горинь, С. Хмара. Група народних депутатів СРСР від України 1989 р. звернулася до Президії
Верховної Ради СРСР з вимогою створити спеціальну комісію з
«уніатського питання», внесла пропозиції для його розв’язання.
Водночас, у Львові восени 1989 р. на підтримку УГКЦ проходили
найчисленніші за весь радянський період мирні демонстрації.
Питання легалізації найбільшої серед східних католицьких церков
стають предметом найпильнішої уваги Апостольської столиці.
Інтенсифікувалися контакти ватиканських і радянських дипломатів та діалог між Апостольським престолом і РПЦ546.
Утім, навіть тоді, коли ставало цілком зрозуміло, що процес
легалізації УГКЦ є невідворотним, Московська патріархія пропонувала завідомо нереалістичні моделі розв’язання «уніатського питання». Так, у листі до Папи Івана Павла II від 16 серпня 1989 р.
Патріарх РПЦ Пимен фактично пропонував «розділити» католиків
східного обряду України: ті з них, хто вважав за осердя своєї
релігійної ідентичності східний обряд, мали б залишитися у Православній Церкві, а тих, для кого найціннішою була їх «католицькість», мала поглинути Римо-католицька церква547. Негативне
ставлення не лише до унії як такої, а й до самої можливості
відродження УГКЦ неодноразово висловлював на той час і
патріарший екзарх України, митрополит Київський і Галицький
Філарет (Денисенко)548. Така позиція Московської патріархії, яка
наприкінці 1980-х рр. набрала реальної політичної ваги, справляла
неабиякий вплив на керівництво СРСР та УРСР в «уніатському
питанні» і була невипадковою. Адже вихід греко-католиків з
підпілля, легалізація УГКЦ та повернення у її лоно парафій РПЦ (у
другій половині 1980-х рр. на теренах Західного регіону діяло 27%
546

Вим Роод. Рим и Москва. Отношения между Святым Престолом и
Россией (Советским Союзом) в период от Октябрьской революции 1917 г. до 1
декабря 1989 г. / Роод Вим. – Львів: Свічадо, 1995. – С. 237.
547
Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та
міжнародних відносинах кінця ХХ – початку XXI століття. – С. 380.
548
Правда Украины. – 1989. – 23 мая; Вісті з України. – 1989. – №23.
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громад від їх загальносоюзної кількості та 42% від тих, що функціонували в Україні)549, становили серйозну небезпеку для російського православ’я.
Рішучий спротив процесу відновлення УГКЦ вчиняло і політичне керівництво республіки, особисто перший секретар ЦК
Компартії України В. Щербицький (аж до своєї відставки у вересні
1989 р.), будучи категоричним противником будь-яких змін у
національній політиці і справедливого розв’язання проблеми
греко-католиків. Даючи відповідні вказівки першим секретарям
Львівського, Івано-Франківського, Тернопільського і Закарпатського обкомів партії в серпні 1988 р., він, зокрема, зазначав:
«Активізація дій залишків уніатства набуває явно антисуспільного,
а у ряді випадків антирадянського характеру. Оскільки це вимагає
рішучих дій з нашого боку, прошу Вас взяти під особистий контроль організацію цієї роботи. Про результати періодично інформуйте ЦК Компартії України»550. Відмова від нав’язуваного
упродовж десятиліть масовій свідомості негативного стереотипу
греко-католицизму та дискредитації церковної унії вимагала глибокої ревізії ідеологічної доктрини і загрожувала суттєвими політичними втратами.
Отже, антиуніатська пропагандистська кампанія тривала аж
до кінця 1989 р. і здійснювалася як по лінії Московської патріархії,
так і за вказівками компартійного керівництва. За цей час агонізуючий режим встиг передати РПЦ у Галичині близько 800
недіючих, раніше знятих з реєстрації, храмів, аби уникнути їх
переходу в руки греко-католиків. Керівництво Компартії України
остаточно втратило будь-які можливості впливу на суспільні
процеси в Галичині і поступилося політичною ініціативою своїм
опонентам. Рух за легалізацію УГКЦ зінтегрував досить різнорідні
сили, а боротьба за втілення цього гасла вкрай зрадикалізувала
населення краю.
549

Марчук В. Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька
церква в суспільному житті України ХХ ст. / В. Марчук. – Івано-Франківськ:
Плай, 2004. – С. 262.
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Процес самолегалізації УГКЦ супроводжувався багатотисячними мітингами, які переростали у перебирання греко-католиками
храмів, що досі належали РПЦ. Першими у регіоні в жовтні 1989
р. перейшли у користування УГКЦ Преображенський собор у
Львові та церква в селищі Щирець на Львівщині. Вихід УГКЦ з
підпілля був «легітимізований» постфактум Заявою Ради у справах
релігій при Раді Міністрів УРСР від 20 листопада 1989 р., якою
фактично було визнано право українських греко-католиків на
вільне існування551.
Особливе значення у перебігу вище означених подій мала
зустріч М. Горбачова з Іваном Павлом II у Ватикані (1 грудня
1989 р.), яка відбувалася вже на тлі гострого православно – грекокатолицького конфлікту. М. Горбачов висловив розуміння щодо
занепокоєння Папи долею греко-католиків. По суті, він визнав, що
ситуація з греко-католиками вийшла з-під контролю партійно-державних органів, що позиція Кремля у цьому питанні не може не
залежати від позиції Московської патріархії, а його вирішення у
правовий спосіб за участі держави можливе з прийняттям нового
закону про свободу совісті. М. Горбачов висловив сподівання, що
саме Апостольський престол не допустить подальшої ескалації
міжконфесійного конфлікту, задекларувавши при цьому готовність
сприйняти будь-яку угоду Ватикану з Православною церквою552.
Довгоочікуваний акт визнання державою УГКЦ спричинив
лавиноподібний процес масового переходу віруючих Галичини від
православних до греко-католицьких громад, подачу ними заяв
щодо реєстрації відновлених парафій. У січні 1990 р. Церква вже
мала 370 храмів, кількість яких невпинно зростала. Скликаний 23
січня 1990 р. у Львові Собор УГКЦ за участю шести єпископів і 15
священиків визнав неканонічними ухвали Львівського псевдособору 1946 р., проголосив легалізацію Церкви, висловив вимоги
щодо реабілітації репресованих представників греко-католицького
551

Заява Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР. 20 листопада 1989
року // Людина і світ. – 1990. – №1. – С. 8–9.
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Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та
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духовенства, повернення Церкві її храмів та визнання церковної
організації553. За нерішучої і невизначеної позиції Києва вирішальну роль у справі унормування легалізації греко-католицьких
громад відіграли оперативно ухвалювані постанови демократично
обраних місцевих рад. На початок 1991 р. РПЦ вдавалося контролювати лише близько 600 громад, у той час коли кількість
греко-католицьких парафій досягла у Львівській області – 907,
Івано-Франківській – 375, Тернопільській – 392 і Закарпатській –
127554.
Вихід з підпілля греко-католиків, перехід до УГКЦ більшості
галицьких православних парафій, як і радикалізація тут національного руху, за оцінкою В. Єленського, стали серйозним викликом
для тієї частини населення регіону, для якої православна ідентичність була не менш важливою, ніж ідентичність національна555.
Адекватною відповіддю православних Галичини на такий виклик
стало відтворення Української автокефальної православної церкви
(УАПЦ), що презентувала себе як справді українська Церква, незалежна від закордонних центрів, насамперед Москви і Риму. Її
відродження на зламі 1980–1990 рр. відбувалося головно в
Галичині й у Києві, тоді як у 1917–1921 рр. базою Церкви була
Наддніпрянська Україна. Довершення розбудови УАПЦ й обрання
патріархом митрополита УАПЦ в США Мстислава (Скрипника)
пов’язують з ухвалами Собору УАПЦ, який відбувся в Києві 5–6
червня 1990 р. На початок 1991 р. в Україні діяло вже 811
зареєстрованих об’єднань Церкви, 96% яких знаходилося у трьох
галицьких областях556.
Православно – греко-католицький конфлікт за храми, майно
та віруючих був позначений болісністю, а подекуди й агресивністю з боку православних, певним тріумфалізмом та прагненням
553

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2771. – Арк. 9.
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реваншу з боку греко-католиків, активізацією пошуків з обох сторін легітимації своєї позиції в історії, поглибленням відмінностей
у православному й греко-католицькому її прочитанні. Цей конфлікт, за відсутності вдалих спроб його врегулювання, набув чималих темпів власної інерції, ставши константою як релігійного,
так і суспільно-політичного життя України.
Ескалації конфлікту всіляко сприяло й загострення політичної
боротьби еліт і контреліт, в якій сторони намагалися не лише заручитися підтримкою тої чи іншої конфесії, але й покласти на суперників відповідальність за міжконфесійні зіткнення. На Других
всеукраїнських зборах Руху в 1990 р. І.Драч звинуватив Компартію України в тому, що «саме вона роздовбує конфесійні тріщини, аби закласти туди свою вибухівку і потрощити на друзки
українську національну єдність»557. У свою чергу, у листопаді
1990 р. пленум ЦК Компартії України ухвалив резолюцію «Про
ставлення ЦК Компартії України до релігії, церкви, віруючих, до
використання міжцерковних конфліктів у політичних цілях».
Спроба перегляду найбільш одіозних елементів партійно-державної політики в релігійній сфері й навіть засудження «тоталітаристської практики адміністративного втручання у внутрішні
справи релігійних організацій, обмеження прав віруючих, переслідування за релігійні переконання», які, втім, оголошувалися
свавільним порушенням комуністичної ідеї, поєднувалася в резолюції зі звинуваченням політичних суперників КПУ, передусім
Руху та УРП, у намаганні «використати міжцерковні конфлікти
для ще більшої дестабілізації обстановки, перекласти на комуністів відповідальність за розпалювання ворожнечі між віруючими
різних сповідань»558.
Не мали жодного успіху і певні спроби врегулювання конфлікту, пов’язані зі створенням на початку 1990 р. Чотиристоронньої комісії з представників РПЦ, Апостольської столиці, УПЦ та
557
Драч Іван. Політична ситуація в Україні і завдання Руху / Іван Драч //
Літературна Україна. – 1990. – 1 листопада.
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УГКЦ, депутатських комісій місцевих рад. Уже у березні того ж
року перемовини зайшли у глухий кут: єпископат УГКЦ своєю
офіційною заявою повідомив про припинення участі в роботі
комісії, мотивувавши це відмовою Московського патріархату
визнати незаконність Львівського псевдособору 1946 р. та
церковний статус УГКЦ, а не як сукупність громад. У свою чергу,
Московська патріархія поставила під сумнів доцільність продовження православно – католицького богословського діалогу у зв’язку з відсутністю самостійної позиції УГКЦ і залежністю її керівництва від впливів певних політичних сил на Західній Україні559.
Ситуація ускладнювалася й тою обставиною, що з часу розгортання православно – греко-католицького конфлікту коло його
учасників значно розширилося: до РПЦ та її автономної частини
УПЦ, яким протистояла УГКЦ на його початку, згодом додалися
УАПЦ, а з 1992 р. – УПЦ Київського патріархату. Тим самим,
контраверсійність аргументів і позицій конфліктуючих сторін дедалі збільшувалися, істотно звужуючи поле можливостей досягнення компромісу. Московська патріархія, безнадійно втрачаючи
свої позиції в Галичині, і далі звинувачувала греко-католиків «у
розгромі трьох православних єпархій – Львівської, Івано-Франківської
та Тернопільської», а Апостольську столицю – у потуранні цьому,
заперечуючи реальність того вибору, який зробила переважна
більшість населення краю, перейшовши з юрисдикції РПЦ до УГКЦ та
незалежних православних церков на зламі 1980–1990 рр.
Створення в 1989–1990 рр. УАПЦ, як і подальша її інституалізація, наразилися на гостру критику з боку Українського екзархату РПЦ, особливо ж, з боку патріаршого екзарха митрополита
Філарета (Денисенка), що посідав Київську кафедру з 1966 р.
Швидкі зміни у православному комплексі України, як і наростаючі
політичні процеси, змусили його вдатися до активних дій у напрямі зміни статусу Українського екзархату та отримання ним більшої
самостійності від Московської патріархії. Згідно з рішеннями
559
Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи со
складывающейся ситуацией в отношениях с Католической Церковью // Журнал
Московской патриархии. – 1991. – №1. – С. 6–7.
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архієрейського собору РПЦ від 30–31 січня 1990 р. Український екзархат став УПЦ з одночасним певним розмежуванням компетенції
керівництва РПЦ й УПЦ560. У жовтні того самого року рішенням
Архієрейського собору РПЦ УПЦ отримала самостійність в
управлінні, тобто фактично автономний статус, закріплений відповідною грамотою патріарха Московського і всієї Русі Алексія II,
вручений предстоятелю УПЦ митрополиту Філарету 28 жовтня в
соборі Софії Київської561.
Попри поразку на виборах патріарха Московського в червні
1990 р. митрополит Філарет посилив контроль над УПЦ, здобувши
в ній необмежену владу, і разом зі священноначаллям Церкви
спрямував усі зусилля на дискредитацію автокефального руху,
зосереджуючись на аргументації його неканонічності. Водночас,
він остаточно пов’язував свою кар’єру та майбутнє з політичним
керівництвом УРСР, висловлюючись за «оновлення Союзу».
З істотним посиленням у 1990–1991 рр. присутності УАПЦ у
релігійному просторі Галичини зміщувалися і силові лінії міжконфесійного протистояння: з православно – греко-католицького
конфлікту (УПЦ – УГКЦ та УГКЦ – УАПЦ) на поступове загострення міжправославного протистояння (УПЦ – УАПЦ), що
зумовлювало подальшу ескалацію напруги конфесійного поля на
тлі його очевидного урізноманітнення та кількісного зростання. На
1 січня 1991 р. в Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській
областях налічувалося 3558 зареєстрованих релігійних об’єднань,
що становило 35,6% їх загальнореспубліканської мережі. Найбільшою кількістю громад були представлені в краї Українська грекокатолицька церква (1777), Українська автокефальна православна
церква (791), Українська православна церква (734), протестантські
конфесії (157) та Римо-католицька церква562.
Отже, конфігурацію релігійно-суспільних відносин напередодні розпаду СРСР й унезалежнення України значною мірою
560
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сформували проблеми, закладені партійно-радянською релігійною
політикою. Істотне скорочення інституційної мережі і сакральних
об’єктів, позбавлення права на легальне існування ряду конфесій і
деномінацій, дискримінація віруючих громадян, репресії проти
їхніх духовних лідерів, консолідація неконтрольованого владою
релігійного підпілля, крайні форми несприйняття світу з боку
певних категорій віруючих, анемічність структур традиційних для
України церков та їхня низька конкурентоспроможність перед
тиском закордонних місіонерських інституцій та новітніх
релігійних рухів, зрештою, закладені підвалини міжправославного
і православно – греко-католицького конфліктів, тощо – всі ці та
інші проблеми релігійного життя України кінця 1980 – початку
1990-х рр. набагато серйозніше, ніж тоді вважалося, закорінені у
релігійній політиці радянського режиму.
Оцінюючи ж релігійно-суспільні зміни в період між початком
«перебудови» і здобуттям Україною незалежності, варто визнати
той незаперечний факт, що головним їх змістом і найочевиднішим
досягненням стало утвердження досить широких релігійних
свобод і кардинальна лібералізація державної політики щодо
релігії, церкви та віруючих.
1. 3. ТРАНСФОРМАЦІЇ
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ОБШИРУ
З ікорпорацією Східної Галичини до радянського етнополітичного простору в складі УРСР її населення залучалося до участі
у форсованих «соціалістичних перетвореннях», у соціально-політичних і культурних експериментах, які супроводжувалися насиллям, репресіями, депортаціями і масовими переслідуваннями. Так
звані «золотий вересень 1939-го» і «об’єднання українських земель» започаткували майже півстолітній період насильницької комунізації та радянізації краю, яка охопила всі сфери, включаючи
культуру, освіту і духовність.
Завданням цього розділу стало окреслення самого поняття
«комунізація етнокультурного життя», з’ясування загальних і специфічних способів і методів ідеологізації освітньо-культурного
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буття галичан, обґрунтування періодизації цього процесу та аналіз
його наслідків.
Перш за все, що ми розуміємо під комунізацією етнокультурного життя? Сам термін «комунізація» належить В. Леніну і
розглядався як пріоритетний елемент совєтизації (радянізації) суспільства, починаючи від захоплення і узурпації влади і завершуючи встановленням тотального контролю з боку комуністичної
партії у політичній, економічній, військовій, дипломатичній, культурній, національній та інших сферах. Ішлося про планомірне і
цілеспрямоване насадження комуністичного диктату та марксистської ідеології, про так звану інтернаціоналізацію та атеїзацію
суспільства, про пролетаризацію культури та обмеження національних прав і свобод людини. Випробуваний сценарій комунізації УСРР 1920–1930 рр. був механічно поширений на Галичину
з уже апробованою тріадою завдань; «індустріалізація – колективізація – культурна революція». Його реалізація мала тут не менш
жорстокий і насильницький характер, оскільки наштовхнулася на
шалений спротив, у тому числі й збройний, національно-патріотичних сил. Фактично війна для західноукраїнського населення не
закінчилася ані 8 травня, ані 2 вересня 1945 р. Під гаслами незалежності України вона тривала тут у різних формах до середини
1950-х рр. Великі підрозділи УПА були розформовані, а їх групи
(рої і чоти), які дислокувалися у віддалених селах, хуторах,
лісових масивах, вдалися до тактики партизанської боротьби.
Осінь 1944 та весь 1945 рік – це період найактивніших бойових дій
УПА. У п'яти західних областях відбулося 4727 боїв та збройних
сутичок УПА й мережі ОУН із представниками радянських силових структур, у тому числі – у Львівській області – 629 боїв,
Дрогобицькій – 352, Тернопільській – 323, Станіславській – 158,
Чернівецькій – 94. На цьому тлі й розгортався процес повоєнної
комунізації Галичини, основними складовими якого стали:
а) деформація свідомості різних верств місцевого населення,
втягування дітей і молоді до діяльності піонерських і комсомольських організацій, дорослих – до членства в комуністичній
партії, висування його лояльних представників на партійні та дер-
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жавні посади, обрання до складу керівних органів; система різного
роду нагород і відзначень;
б) міфологізація комуністичного руху і переваг соціалізму,
реабілітація окремих діячів КПЗУ;
в) демонізація ворожості українського націоналістичного
руху, зокрема ОУН, і формування образу «буржуазно-поміщицької, панської» Польщі як одвічного спільного ворога українців і
росіян;
г) деформація історичної пам’яті шляхом критики або
замовчування історичної схеми М. Грушевського, діяльності
Наукового товариства імені Шевченка та «Просвіти», спотворення
історії національно-визвольного та революційного руху з акцентом
на соціальні аспекти та інтернаціоналізм;
д) депортації та репресії найбільш свідомої частини населення, заохочування міграції молоді і спланована схема збільшення
присутності неукраїнського, насамперед російського, чинника в
Галичині;
є) тотальний контроль та ідеологічна спрямованість освітнього процесу, засобів масової інформації, кінофільмів, репертуару
театрів, філармоній, колективів аматорського мистецтва і т. д. ;
е) обов’язкова служба в радянській армії, переважно за
межами УРСР, виконання «інтернаціонального обов’язку» в інших
країнах, зокрема в Афганістані, залучення до ліквідації трагедії
Чорнобиля тощо.
Простежується декілька етапів суспільно-політичних перетворень у контексті повоєнної політики комунізації Галичини,
радянської уніфікації етнокультурного життя, започаткованих
восени 1939 р. і перерваних німецько-радянською війною у червні
1941 р.
Перший – повоєнний етап – найбільш трагічний і кривавий.
Він розгортався в міру звільнення території Галичини від гітлерівців з липня 1944 р. і тривав до середини 1950-х рр., тобто з початку
повторної окупації Галичини – до смерті Сталіна і перших спроб
десталінізації суспільства. Порівняно з політикою радянізації у
1939–1941 рр., яка за змістом мала деякі елементи політики
українізації 1920-х рр. (відкривалися українські школи, училища,
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вищі навчальні заклали; освіта оголошувалася доступною, але була
наскрізь ідеологізованою), це період відвертої денаціоналізації,
русифікації та атеїзації краю. Друга радянська окупація Галичини
характеризувалася форсованою інтеграцією західноукраїнського
регіону до системи радянського казарменого соціалізму, супроводжувалася націоналізацією приватної власності, насильницьким
насадженням колгоспів, масштабними збройними акціями проти
загонів УПА, репресіями стосовно учасників націоналістичного
підпілля, масовими розстрілами, порушеннями законів і прав
людини.
Не можна оминути підігрівання Кремлем польсько-українського протистояння і так званий «обмін населенням» УРСР і
Польщі за Люблінською угодою 1944 р.563. Примусового виселення
з України зазнало 790 тисяч колишніх польських громадян, у тому
числі 746 993 етнічних поляків. Усе це здійснювалося під партійно-державним керівництвом репресивно-каральними органами.
Водночас, на теренах Галичини осіла частина депортованих
українців з Польщі. Великих втрат зазнали галичани в ході спланованих депортацій і виселень на Схід СРСР, які торкнулися понад
200 тис. осіб. У перших ешелонах репресованих були не тільки
члени родин учасників руху ОУН та УПА, але й інші «антирадянські» елементи: священики, заможні селяни, освічені
спеціалісти, учителі, вчені, письменники.
Намагання ліквідувати будь-які сили національного спротиву,
задушити опір українського населення, що чинився під проводом
підпільників ОУН та УПА, й утвердитись у західних областях
України лише силою зброї виявилися неможливими. Ось чому
паралельно із карально-репресивними акціями влада запровадила
низку стимулюючих заходів у сфері культури, освіти і духовності
для їхньої комунізації й пристосування до сталінського режиму.
Тоталітарна влада СРСР розглядала культуру як одну з найваж563
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ливіших ділянок комунізації суспільства. Саме під таким кутом
зору проводився весь комплекс її заходів у сфері освіти, науки,
культури, мистецтва та ін. Недарма в повоєнні роки набув
популярності термін «культурний фронт» на тлі зловісної «ждановщини». Національна культура і її носії нищились як
буржуазно-націоналістичні елементи, а на їхнє місце найчастіше
приходили так звані соціалістичні, інтернаціональні кадри, а насправді – російські або зросійщені.
Для відновлення і налагодження роботи державного апарату в
західні регіони України присилалися радянські спеціалісти – росіяни і здебільшого російськомовні українці – понад 1 млн осіб564.
Формально для забезпечення потреб їхніх дітей розпочалося
формування мережі російськомовної освіти. Власне серед перших
заходів радянської влади на окупованих землях Галичини була
докорінна реорганізація навчальних закладів, оновлення педагогічних колективів за рахунок присланих учителів зі Сходу України,
уніфікації навчальних програм та підручників загалом. Особлива
увага надавалася розширенню мережі освітніх установ: уже у
1945/46 н. р. у західних областях діяло 6,5 тис. шкіл, в яких
вчилося 1233 тис. учнів. У першу повоєнну п’ятирічку кількість
середніх шкіл збільшилася майже в 7 разів. У 1950/51 н. р. тут
працювало 24 вищі навчальні заклади, із них 3 університети, в
яких навчалося близько 34 тис. студентів. У 110 спеціальних
навчальних закладах (технікумах) було 29 тис. учнів. Навчанням
було охоплено десятки тисяч неписьменних або малописьменних
громадян565. Радянська статистика стверджує, що за 1945–1954 рр.
у сільській місцевості Західного регіону України ліквідували
неграмотність та малограмотність 1,4 млн осіб. Проте реальний
стан справ був значно складнішим, ніж його зображувала офіційна
пропаганда. На місцях у погоні за високими результатами значно
564
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завищували показники, панував формалізм та показуха, вдавалися
до приписок. Але безперечним було те, що у післявоєнне десятиліття вдалося подолати безграмотність серед дорослого населення
Західного регіону України, в тому числі селянства. Неписьменними залишилися поодинокі люди, зокрема похилого віку566.
Тільки у Львові у 1944–1945 рр. за інформацією львівського
міськвно за цей період відроджено 60 шкіл, які займали 47 шкільних будинків і в яких навчалося 18000 учнів, а у наступному році
навчанням мало бути охоплено 19787 учнів567. Після депортації
етнічних поляків до ПНР у місті залишилися працювати лише дві
польські школи.
Ідеологічна кампанія всеобучу супроводжувалася конкретними кроками, спрямованими на русифікацію української освіти
та культури. Одним з них стало запровадження з 1 грудня 1946 р.
нового правопису. За його головну позитивну рису організатори
вважали «уніфікацію тих правописних моментів, які за своєю природою допускають зближення з правописом братнього російського
народу»568. Офіційною підставою для закріплення особливого
статусу російської мови в освіті була постанова РНК та ЦК
КП(б)У від 13 березня 1938 р., згодом продубльована постановою
ЦК КП(б)У від 4 вересня 1945 р. про обов’язкове вивчення російської мови, починаючи з другого класу. Підростаючому поколінню
нав'язувалися політичні міфи та ідеологеми, які мали переконати
його в тому, що суспільство прямує до щасливої мети – комунізму.
У навчально-виховному процесі багато уваги приділялося пропаганді, спрямованій на утвердження колгоспного ладу та дискредитацію, розкол і, зрештою, знесилення українського національновизвольного руху. Тривало паплюження історії України, приватної
566
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власності, національних традицій, християнської моралі, насаджувався войовничий атеїзм569.
Стурбованість влади складністю ідеологічної інкорпорації засвідчують матеріали ЦК КП(б)У. В жовтні 1946 р. Політбюро ЦК
КП(б)У ухвалило спеціальне рішення «Про заходи щодо посилення масово-політичної та ідеологічної роботи в західних областях країни». Сформована «бригада ЦК» підготувала критичні
матеріали у вигляді «Доповідної записки про стан ідеологічної
роботи в партійній організації Львівської області» та «Доповідної
записки про кадри професорсько-викладацького складу кафедр
суспільних наук і якість викладання у Львівських вузах». У цих
документах зазначалося: «Нема необхідності доказувати, що у
Львові особливого значення набуває питання викриття ворожих
ідей, що мають вплив серед деякої частини населення і особливо
інтелігенції. Особливої гостроти набуває питання боротьби проти
буржуазно-націоналістичної концепції так званої історичної школи
М. Грушевського. Діяльність М. Грушевського тісно пов'язана з
Львовом. Тут він працював як професор Львівського університету
і як голова Наукового товариства імені Шевченка. А звідси –
вплив М. Грушевського на ідейне формування інтелігенції Львова
свого часу був дуже великим»570. Як зазначав Я. Дашкевич, справа
була не в М. Грушевському та його школі, їх історичних працях, а
в тому, що треба було закреслити об’єктивну історію України,
закрити правду про минуле української нації, підсовуючи замість
цього сфальсифікований сурогат571.
Характерною для розвитку освіти стала недовіра компартійної
влади до місцевої інтелігенції, педагогів, переслідування національної інтелігенції. Зокрема, у Львові із 1718 професорів і викла569

Сеньків М. До питання про освітній рівень селянства західних областей
України (1944–1955 рр. ). – С. 236–241.
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XX ст. / О. С. Рубльов, Ю. А. Черченко. – К.: Наук. думка, 1994. – С 215–216.
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Дашкевич Я. Боротьба з Грушевським та його школою у Львівському
університеті за радянських часів / Я. Дашкевич // Михайло Грушевський і
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дачів 12 вищих навчальних закладів (серед них було й чимало
поляків та євреїв) після ідеологічних чисток залишено лише 320
осіб. Причому, спершу замінено керівництво: ректорів – усіх 12
вишів, проректорів – з 25 залишився 1, з 42 деканів залишено 2
західних українців. Лише на початку січня 1945 р. органи НКДБ
заарештували у Львові 14 професорів, 6 лікарів, 21 інженера, 3
артистів, 5 ксьондзів, а загалом 772 поляків, що мало залякати
інших і підштовхнути їх до переселення до Польської Народної
Республіки572. У січні 1945 р. було репресовано 24 польських
науковців Львівського політехнічного інституту. «Серед більшості
частини інтелігенції, яка знає про це, – зазначалося в інформації
управління НКВС, – тяжкий пригнічений настрій»573. Навчальний
процес краю пильно контролювали партійні та репресивні органи,
які надавали йому політичного значення і втручалися, якщо бачили відхилення від постулатів комуністичної ідеології. Застосовували відрахування з вищих навчальних закладів, інколи арешти
студентів за підозрою у зв’язках з підпіллям ОУН і УПА.
Головними предметами в навчальному процесі стали основи
марксизму-ленінізму, історія СРСР, а згодом історія КПРС. Ази
комуністичної ідеології прищеплювали піонерські, комсомольські
та профспілкові організації, а контролювали їх засвоєння партійні
комітети.
Розгорнувся так званий «перевишкіл» учителів на Заході
Україні, 2/3 з яких визнавалися невідповідними радянським
вимогам. Між 1945 і 1951 рр. їм на зміну було прислано близько
36 400 вчителів зі східних областей. Керівники різних рівнів,
скеровані до Галичини, не були обізнані з місцевими особливостями, але запопадливо сприяли комунізації та російщенню –
творенню російськомовного управлінського середовища. Арешти,
звільнення «неблагонадійних», виїзд до Польщі значної кількості
викладачів польського походження визначили зміни в націо572
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нальному складі цієї групи інтелігенції, що призвело до зростання
кількості викладачів-росіян та розширення вживання російської
мови у вишах краю. Виразно простежувалася тенденція до розміщення у соціально та економічно більш престижному міському
середовищі абсолютної більшості прибулих росіян та євреїв, тоді
як українці, поляки, представники інших етнічних меншин проживали переважно на селі.
Потужним чинником русифікації стала система вищої освіти.
На початок 1945 р. з-поміж 145 викладачів Львівського університету було 87 українців, 42 поляки, 14 росіян. Серед 272
викладачів Львівського політехнічного інституту було 204 поляки,
44 росіянина, 22 українці. Всього по вузах Львова частка поляків
становила майже 48%, українців – 37,4%, росіян – 12,5%. Виїзд до
Польщі переважної більшості викладачів польської національності
визначив зміни в національному складі цієї групи інтелігенції, що
призвело до зростання кількості викладачів-росіян та розширення
вживання російської мови у вищих навчальних закладах краю.
Вже в травні 1947 р. з-поміж 226 осіб професорсько-викладацького
складу Львівського політехнічного інституту українську мову
знали тільки 76 чол., а читали нею лекції – 66. У держуніверситеті
з 254 викладачів володіли українською мовою 169 осіб, а читали
нею лекції – 157. У 1949 р. у львівських вузах працювало 1529
викладачів, серед яких тільки 21% були місцевими мешканцями.
Росіяни становили більше 29% викладачів медичного інституту,
майже 38% – політехнічного, понад 39% – ветеринарного, 65% –
лісотехнічного. В окремих вузах значний відсоток викладачів
становили новоприбулі євреї, які в своїй переважній більшості
проводили заняття російською мовою. Зокрема, в політехнічному
інституті їх нараховувалося більше 8%, консерваторії – понад 14%,
лісотехнічному інституті – майже 23% усіх викладачів574.
Непоодинокими були факти, коли приїжджі російськомовні
спеціалісти з погордою й зневагою ставилися до української мови.
Так, у 1949 р. декан вокального факультету Львівської консер574

Гулай В. В. Етносоціальні процеси в західних областях України (друга
половина 40-х – 50-ті роки ХХ ст.). – С. 80.
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ваторії С. Шилтов у грубій формі заявив, що не має наміру вивчати українську мову575.
Навіть у тезах проекту рішення ЦК КП(б)У (1947 р.) про стан
ідейно-політичного виховання інтелігенції м. Львова й області
відзначалися очевидні порушення національної політики, зокрема
у мовному питанні: «Незадоволення певної частини інтелігенції
(йдеться насамперед про місцеву інтелігенцію) викликають такі
факти, як викладання в багатьох вузах ряду дисциплін (як правило,
суспільних наук) російською мовою, поширення вивісок,
прейскурантів з російським текстом»576.
Під гаслом боротьби з «українськими буржуазними націоналістами» викладачів звільняли з роботи, заарештовували, позасудовими рішеннями депортовували, а їхні посади обіймали переважно прибулі зі Сходу. Ще на початку 1946 р. вийшла постанова
ЦК КП(б)У «Про підвищення пильності і посилення боротьби з
українсько-буржуазними націоналістами в західних областях
УРСР у зв’язку з виборами до Верховної Ради СРСР». Система
практичних заходів, визначених у цій постанові, передбачала продовження боротьби з інтелігенцією, спрямованої на встановлення
повного контролю влади за культурою і наукою. У Львівському
університеті в 1947–1948 рр. було звільнено як політично неблагонадійних та виселено вглиб СРСР 37 викладачів. Серед звільнених були такі відомі вчені, як П. Коструба – завідувач кафедри
української мови, М. Попов – зав. кафедри вищих рослин, М. Гембарович – зав. кафедри теорії та історії мистецтв, К. Забарило –
зав. кафедри західних літератур, О. Терлецький – зав. кафедри
історії західних і південних слов'ян, І. Крип’якевич – професор
кафедри історії України577. Подібні акції проводилися і в інших вишах. Нова хвиля репресій проти інтелігенції продовжилася в
листопаді 1949 p., після вбивства Я. Галана. Впродовж 1949–
575
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1950 рр. з вищих навчальних закладів Львова за політичними
мотивами було звільнено ще 53 викладачів578.
Партійні та репресивні органи постійно слідкували за настроями місцевого студентства. На особливому обліку в репресивних
органах перебували студенти навчальних закладів міста Львова,
зокрема, державного університету, в якому була викрита «Організація боротьби за волю України» у складі 26 осіб, та політехнічного інституту «Пробій». Після арешту членів зазначених організацій звинуватили в антирадянській діяльності і засудили військовим трибуналом МДБ Львівської області за ст. 541 «а» КК
УРСР до 25 років позбавлення волі ВТТ з обмеженням прав на 5
років579. В 1949 р. органами Міністерства державної безпеки ліквідована розгалужена молодіжна організація «Мета», яка сформувалася у Дрогобицькому електромеханічному технікумі, а потім
перенесла свою діяльність у Тернопіль580.
У руслі політики комунізації вищих навчальних закладів
Львова 3 червня 1949 р. наказом міністра вищої освіти України
кафедру історії УРСР у Львівському університеті було приєднано
до кафедри історії СРСР. Курсу історії і культури України не було
навіть на історичних факультетах. У грудні 1951 р. в газеті
«Радянська Україна» з’явилася стаття групи авторів, які звинувачували викладачів Львівського університету – доцентів Г. Гербільського, В. Осечинського та ще кількох – у «серйозних хибах у
викладанні історії». «Хиби» полягали в тому, що викладачі читали
лекції нібито «в дусі буржуазного об'єктивізму»581. Особливо
болісно проходив процес «ідеологічного перевиховання» місцевих
науковців і педагогів, яких залучали до «викриття» праць
578
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М. Грушевського, В. Винниченка, Д. Донцова, М. Драгоманова,
І. Крип’якевича. Відомих учених, митців просто примушували
привселюдно каятися, зізнаватися в неіснуючих гріхах, відмовлятися від своїх творчих здобутків. Цей важкий шлях пройшли:
М. Возняк, І. Крип'якевич, М. Кордуба, М. Рудницький та багато
ін. науковців, представників творчої інтелігенції.
Під гаслом боротьби зі школою М. Грушевського розгромили
і ліквідували існуючі у Львові відділи академічних установ, більшість співробітників звільнили з роботи, а «найнебезпечніших» –
І. Крип'якевича, І. Карпинця, В. Огоновського, О. Степанів,
Я. Ярему – відправили до Києва в «почесне заслання». Мав виїхати й М. Возняк, але його врятувало звання академіка. Вихованець історичної школи М. Грушевського, М. Кордуба помер,
О. Терлецький та І. Шпитковський були усунуті від викладацької
роботи582.
Міністерство освіти УРСР 27 серпня 1949 р. надіслало Раді
Міністрів УРСР доповідну записку про хід ліквідації неписьменності і малописьменності в західних областях Української РСР.
Ішлося про завершення ліквідації неписьменності у Львівській,
Рівненській, Тернопільській областях та в більшості районів Дрогобицької і Чернівецької областей583.
Поступове зростання від початку 1950-х рр. кількості викладачів з місцевого українського населення не змінило ситуації. Їм,
за рідкісним винятком, дозволяли читати лекції. У 1953 р. у
Львівському торгово-економічному інституті всі 56 дисциплін викладалися російською мовою, а в лісотехнічному – із 41 предмета
тільки чотири читалися українською мовою. Кількість викладачів,
що користувалися українською мовою, невпинно зменшувалася. В
1953 р. у вищих навчальних закладах західних областей переважна
більшість дисциплін викладалися російською мовою, а це виразно
вказувало на те, що радянська модернізація також мала на меті
582
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сприяти русифікації. У Львівському державному університеті з
295 викладачів українською мовою лекції читали лише 49 (17%),
серед 412 викладачів політехнічного інституту таких було лише 15
(4%). Серед студентства регіону представництво місцевої західноукраїнської молоді сягало понад 57%, що значно перевищувало
дані 1946 р. – лише 37%.
Зростанню вживання російської мови в системі загальноосвітньої школи сприяло масове завезення російських підручників.
Паралельно зі збільшенням обсягів надісланої радянської літератури, насамперед російськомовної, спостерігалося тотальне
вилучення наукової та художньої літератури, підручників, виданих
у дорадянський час, а нові проходили жорстку цензуру.
Інструментом комунізації було скерування значної частини
випускників вузів за межі краю, їхній відрив від природного
середовища та традиційного оточення. Так, у 1953 р. за межі
регіону виїхало більше 22% випускників Львівського державного
університету ім. І. Франка, понад 56% – політехнічного інституту,
дві третини – торгово-економічного інституту. Залишивши край,
вони опинялися в російськомовному середовищі, де частина з них
русифікувалася. За таких умов й надалі помітний відсоток серед
молодих спеціалістів Галичини становили прибулі фахівці, які
спілкувалися переважно російською мовою.
Влада і далі здійснювала тотальний контроль за формуванням
і настроями студентства. В 1951 р. органи МДБ УРСР унаслідок
проведених агентурних заходів виявили 42 молодіжні українські
націоналістичні групи і організації, загальною кількістю 182
учасники. З них у західних областях (Волинська, Дрогобицька,
Львівська, Рівненська, Станіславська, Тернопільська) – 35 організацій і груп з 155 учасниками, в східних областях (Київська,
Кам’янець-Подільська, Сталінська, Харківська, Ворошиловградська області) – 7 організацій і груп з 27 учасниками. Ці дані
засвідчують більш активний спротив радянській владі в західному
регіоні, насамперед на Галичині584.
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Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х –
середина 1950-х рр. – С. 263.
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У пропагандистській роботі, спрямованій на комунізацію
суспільної свідомості, широко використовувалася преса. До західних областей з Москви та Києва почала надходити величезна
кількість газет та журналів. Місцева преса попала під «опіку»
спеціалістів з центру. Ідеологічну складову віддзеркалювали як
назви регіональних видань «Львівська правда», «Ленінська молодь»,
«Вільна Україна», «Вільне життя», «Прикарпатська правда», так і
зміст конкретних рубрик. Матеріали рубрик «Партійне життя», «На
допомогу слухачам політшкіл», «На допомогу агітаторові», «На
допомогу пропагандистові», «На допомогу вивчаючим марксизмленінізм» часто мали теоретичний характер і визначали за мету
ідейно-політичне виховання мас. Необхідно було роз’яснювати
читачам основні програмні положення партійних документів,
завдання громадян та їхні обов’язки на шляху побудови комунізму.
Під рубрикою «На допомогу вивчаючим марксизм-ленінізм»
читачам пропонувалися теоретичні статті, що пояснювали сутність
комуністичного вчення, його основні ідеї. Рубрика «На допомогу
агітаторові» вміщувала матеріали, які мали підвищувати обізнаність
комуністів у найважливіших ідейно-політичних питаннях. Схожою
за наповненням була рубрика «На допомогу пропагандистові» – її
публікації утверджували принципи партійності в усіх сферах
людського життя585. Більшість газет республіканського, регіонального й місцевого рівня будувалися за певним кліше: публікації
партійних документів, передові статті, тексти на виробничу й
сільськогосподарську тематику, засудження «агресивних дій
світового капіталізму», боротьба з проявами «українського буржуазного націоналізму, клерикалізму» тощо. Водночас, частина
текстів висвітлювала актуальні для жителів радянського
Прикарпаття побутові проблеми – від житлових умов до моди586.
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У газеті «Вільна Україна» за 1945 р. чимала увага приділялася
питанням науки, літератури, культури. До числа авторів вдалося
залучити знаних у Галичині науковців – академіка Михайла
Возняка («Вікова єдність братніх культур. Нові рядки Івана
Франка про російську літературу»), історика Івана Крип’якевича
(«Згуртуємося навколо більшовицької партії і радянського уряду»), викладача кафедри кримінального права Львівського державного університету імені Івана Франка, сина письменника Василя
Стефаника Семена Стефаника («Український народ і так звані
«самостійники»). З відстані часу можна зрозуміти мотиви подвійної лояльності і толерантності деяких діячів культури у ставленні до радянської влади. Ще були свіжі у пам’яті приниження
національної свідомості українців з боку польської окупаційної
влади. Декому з наукової еліти здавалося, що радянська влада
усіляко сприятиме розвитку національної самосвідомості українців, їхньої мови, звичаїв і традицій. Але усі згадані діячі не уникнули звинувачень в українському буржуазному націоналізмі587.
З року в рік посилювалася ідеологічна складова у сфері культури. На засадах соціалістичного реалізму відновлювалася робота
професійних театрів краю. Вже восени 1944 р. у Львові почав
працювати переведений із Запоріжжя Державний український
драматичний театр ім. Марії Заньковецької, тоді ж сюди перебрався з Харкова Республіканський драматичний театр ім. Горького. У 1945 р. відкрита Львівська картинна галерея. Від 1946 р.
діяли Театр опери та балету, Обласний театр ляльок, Львівський
державний театр мініатюр. До Тернополя переведено Охтирський
музично-драматичний театр. Українські музично-драматичні
театри відкривалися в інших обласних центрах Західної України –
в Рівному, Луцьку, Станіславі. В 1945 р. у Станіславі розпочав
свою роботу ляльковий театр для дітей. Вони працювали в умовах
жорсткої цензури і нагляду з боку партійних органів та НКВС.
587
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У 1947 р. з семи нових вистав театру ім. М. Заньковецької
п’ять були п’єсами радянських драматургів («Російське питання»
К. Симонова, «Шлях на Україну» О. Левади, «Олекса Довбуш»
О. Первомайського, «Правда» О. Корнійчука, «Останні» М. Горького). Саме подібні твори стали основою репертуару професійних
театрів та театральних гуртків у повоєнний період.
Від 19 серпня 1944 р. поновив свою діяльність Державний
польський театр під керівництвом Б. Домбровського. В серпні
наступного року він виїхав до Польщі, де об'єднався з Театром ім.
С. Виспяньського в Катовіце. Польські артисти Театру опери та
балету (солісти, хор, балет, оркестр) виїхали також спершу до
Катовіц, але згодом вони стали базою для Бидгоської опери588.
У березні 1947 р. у газеті «Радянська Україна» з’явилася стаття Ю. Левади «Тріумф радянської культури», де підкреслювалося:
«Тільки соціалістичний зміст дає можливість культурі стати справді народною в повному і найвищому розумінні цього слова. Національна форма культури не є і не може бути для нас самоціллю. Національна форма є для нас способом вираження соціалістичного
змісту. Соціалістичний зміст нашої культури визначається насамперед завданнями боротьби за комунізм. Завданням боротьби за
комунізм і повинна служити вся наша культура»589.
У листопаді 1947 р. на зборах письменників м. Львова нищівному морально-політичному цькуванню були піддані члени
Спілки радянських письменників України (СРПУ) П. Карманський, М. Рудницький та А. Патрус-Карпатський, а після цього на
відкритому засіданні президія СРПУ виключила їх зі своїх лав590.
У липні 1951 р. в газеті ЦК ВКП(б) СРСР «Правда» вийшли
погромні статті проти «націоналістичних ухилів в українській літературі» з різкою критикою вірша В. Сосюри «Любіть Україну» та
лібрето опери «Богдан Хмельницький» О. Корнійчука і В. Василевської. Продовженням травлі художників літературного слова
588
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стала критика 38 українських письменників, зокрема письменницької організації Львова у повному складі, в номері журналу
«Жовтень».
Під жорстким ідейно-політичним та кадровим контролем працювали й інші осередки творчих спілок, зокрема Спілки художників, яка об’єднувала видатних митців: О. Куриласа, О. Новаківського, І. Труша, А. Монастирського. У зв'язку із виступом
проф. І. Свєнціцького на нараді художників Львова 15 жовтня
1945 р., у якому він критикував партійні органи за погане забезпечення митців міста найнеобхіднішими засобами існування,
відразу ж 22 жовтня 1945 р. була прийнята відповідна постанова
Львівського обкому КП(б)У. В ній, зокрема, підкреслювалося:
«Виступ Свєнціцького був політично-шкідливим і провокаційним,
він відбив настрій політично відсталої і реакційної частини інтелігенції, зв'язаної з рештками українсько-німецьких націоналістів»591. Значну частину творів із Львівського музею українського
мистецтва надовго заховали у спецфонди. Спеціальна комісія з
Києва за участю представників Львівського обкому партії на
початку 1952 р. детально перевірила художні твори музею, яким
керував І. Свєнціцький. Хоча він всіляко захищав експонати, проте
було відібрано і 1 серпня 1952 р. знищено (спалено) 299 картин,
серед них 40 творів О. Куриласа, 17 – І. Іванця, 12 – О. Новаківського, 8 – І. Труша та інших відомих у регіоні та Європі митців592.
Ідеологічна, соціально-культурна ситуація у Галичині другої
половини 40-х – початку 50-х рр. негативно вплинула на літературно-мистецьке життя, багато діячів були позбавлені можливості творчо працювати, змушені емігрувати. Зокрема, до США
виїхали єврейські поети І. Ашендорф і Н. Бомзе593.
Під впливом цілеспрямованої політики радянської влади в
середовищі митців відбувалося серйозне розшарування. На думку
591
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592
Ярмоленко М. І. Етнокультурні процеси на території Західної України у
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дослідників С. Герегової й Т. Марусик, у Західному регіоні України інтелігенція щодо влади займала одну з трьох позицій: 1) еміграція; 2) вичікувальна позиція; 3) включилася до процесу «радянізації». На думку Д. Малежика, останню групу слід також
диференціювати на кілька підгруп, оскільки ступінь залучення
західноукраїнських митців до соціалістичних перетворень був
неоднаковим. Частина митців сама повірила в комуністичні ідеали,
зокрема, П. Козланюк, Я. Галан, демонструючи підтримку «генеральної лінії». Друга частина митців переходила на прорадянські
позиції скоріше формально, інколи й у достатньо поважному віці.
Так, академік М. Возняк вступив до лав КПУ майже в 70-річному
віці, однак, як згадує М. Нечиталюк, «…справжнім комуністом він
ніколи не був»594.
Ідеологічний наступ тоталітарного режиму наприкінці 1940-х
– на початку 1950-х рр. був зумовлений низкою внутрішніх і
зовнішніх чинників. «Ждановщина», викриття космополітів і
націоналістів, погромні ідеологічні кампанії були способом посилення культурно-ідеологічної ізоляції України від зовнішнього
світу, зокрема, від діаспори; формою посилення ідеологічного
контролю за суспільними процесами; засобом формування образу
внутрішнього та зовнішнього ворога – важливого фактора функціонування тоталітарного режиму; методом нейтралізації
активної патріотично налаштованої національної еліти, її ізоляції
від повстанського руху. Все це гальмувало розвиток внутрішніх
сил українського народу, дало змогу режимові пристосовуватися, а
командно-адміністративній системі закріпитися і стабілізуватися.
У політико-ідеологічному житті України дедалі міцніше утверджувався обскурантизм – консервативна політика, спрямована на
приховування значних пластів знань, інформації від громадськості.
Сигналом для чергової активізації русифікаторської політики
на початку 1950-х рр. у західних областях України стала редакційна стаття в газеті «Радянська освіта»: «У багатьох випадках на
594
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уроках мови й літератури недостатньо з’ясовується близькість і
спорідненість словникового запасу української і російської мов,
благотворний вплив російської мови й літератури на розвиток і
збагачення української мови й літератури. Неглибоко з’ясовується
історична дружба українського народу з великим російським
народом, постійна підтримка і допомога українському народові на
всіх етапах історичного розвитку з боку братнього російського
народу, слабо викриваються американські імперіалісти – палії
нової війни та їх агентура всіх мастей, насамперед українські буржуазні націоналісти – люті вороги українського народу»595. Саме
боротьба з буржуазними націоналістами стала майнстрімом
ідеологічних протистоянь повоєнного періоду.
Другий етап комунізації та радянізації Галичини пов'язаний з
постсталінізмом, із так званою хрущовською «відлигою» (середина 1950-х – середина 1960-х рр.). Він розпочався під гаслами
відзначення 300-річчя Переяславської ради і «возз’єднання» України з Росією, передачі Кримської області до складу УРСР. Возвеличування дружби з російським народом маскувало інтенсивне
російщення всіх регіонів України, включаючи й Галичину. До ювілею «приурочувалися» наукові дослідження, присвячені історії
Хмельниччини (І. Крип'якевич, В. Голобуцький), питанням українського мовознавства й літературознавства (Г. Свєнціцький,
М. Возняк). З'явилося чимало нових музичних творів, зокрема,
опера С. Людкевича «Олекса Довбуш», поставлена Львівським
театром опери та балету ім. І. Франка. Вийшли книжки Н. Рибака
«Переяславська Рада», П. Панча «Гомоніла Україна», Ю. Мушкетика «Семен Палій», В. Кучера «Устим Кармелюк». У дні підготовки до святкування за рішенням уряду УРСР з Одеси до Львова перевели Російський драматичний театр Радянської армії, а зі
Львова до Одеси – театр музичної комедії596.
Деяка лібералізація суспільно-політичного життя, спроби його
десталінізації – критика культу особи Сталіна, проголошені
595
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ХХ з’їздом КПРС у лютому 1956 р., декларативні заяви про повернення до ленінської національної політики не зачепили фундаментальних засад тоталітаризму. Дороговказом організації етнокультурного життя в Галичині мала слугувати ухвалена у травні
1953 р. постанова ЦК КПРС «Питання західних областей
Української РСР», в якій на основі доповідної записки Л. Берії
декларативно піддавалися критиці «факти грубого викривлення
ленінсько-сталінської національної політики», у відповідь на яку 4
червня була ухвалена постанова Пленуму ЦК КПУ, в якій
підтверджувалися факти русифікації – переведення багатьох сфер
життя західних областей України на російську мову функціонування597. Однак після розвінчування Берії жодних реальних кроків
щодо виконання цих настанов і припинення денаціоналізації
українців реально не здійснювалося.
Від 1956 р. Москва дещо розширила права України в галузі
місцевого управління і культурного будівництва. В культурних
осередках і навчальних закладах розгортався стихійний рух за
поширення української мови. Журнал «Жовтень» (з 1990 р. –
«Дзвін») і видавництво «Каменяр», долаючи цензурні обмеження,
докладали зусиль для популяризації історії і культурної спадщини
українського народу. У Львові працювали письменники Р. Братунь,
І. Вільде, Р. Іваничук, Р. Лубківський, Д. Павличко, Р. Федорів,
художники К. Звіринський, С. Караффа-Корбут, Л. Левицький,
Є. Лисик, Р. Сельський, М. Сельський, скульптори Т. Бриж,
Є. Дзиндра, Д. Крвавич, Е. Мисько, композитори М. Колесса,
С. Людкевич. Популярністю користувалися вистави драматичного
театру ім. М. Заньковецької (провідні актори Л. Кривицька,
Б. Романицький, О. Гай, Л. Кадирова, О. Гринько, Ф. Стригун,
Б. Ступка); театру опери та балету (диригент І. Вощак, провідні
актори Н. Шевченко, П. Кармалюк, Н. Слободян)598.
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– Київ, 2000. –С. 222–223.
598
Ісаєвич Я. Д. Львів / Я. Д. Ісаєвич // Енциклопедія історії України: Т. 6:
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До 1958 р. збільшилося видань українських журналів з 49 до
64, газет – до 979, книг – із 2671 до 3975 назв. І якщо в наступні
роки кількість видань українською мовою у Центрі, Сході і Півдні
зменшувалася, то в Західній Україні такої тенденції не було599.
Як «торжество ленінської національної політики» подавалися
окремі показники представництва західноукраїнської молоді серед
місцевого студентства: якщо у 1946 р. вона становила лише 37%
студентства регіону, то в 1953 р. – вже понад 57%. Водночас,
російщення вишів тривало. У Львівському державному університеті з 295 викладачів українською мовою лекції читали лише 49
(17%).
Партійно-радянське керівництво і далі провадило принципи
великодержавницької сталінської національної політики, які
базувалися на зростанні в українських вишах серед студентів частки росіян та інших національних меншин. Зокрема, станом на
1953 р. до вищих навчальних закладів мистецтва було зараховано
60% українців, 30% росіян і 5% євреїв. Як видно зі статистики,
частка росіян у мистецьких вишах перевищувала їх відсоток у
структурі населення УРСР більш ніж на 10%. Це стало виявом
регулювання національного складу митців України. Творча інтелігенція формувалися зазвичай з усіх національностей, що населяли державу, але найбільшу частку митців становили представники титульної нації600. Радянизація культурного простору
денаціоналізувала його учасників.
Характером ідеологічного маневру відзначалася часткова реабілітації КПЗУ. Ще до офіційної реабілітації, в липні 1953 р., другим секретарем Львівського обкому партії став Б. Дудикевич601,
колишній член КПЗУ. У 1954 р. Б. Дудикевич став директором
599
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Львівського філіалу Центрального музею Леніна, очолював Львівську обласну організацію товариства «Знання», був головою
Львівського обласного відділення Товариства радянсько-польської
дружби.
Характерною рисою розвитку освіти у повоєнній Галичині
стала невідповідність між етнічним складом населення, який
штучно змінювався, і мовою навчання. До 1959 р. кількість росіян
загалом в Україні досягла 16,9%, а у Івано-Франківській області –
3,5%, у Львівській – 8,6% та у Тернопільській – 2,5% 602. У 1958/59
навчальному році у Станіславі (в 1949 р. за пропозицією М. Хрущова обговорювалося перейменування Станіслава в Сталінокарпатськ, у 1950 р. керівники області виступили з пропозицією дати
Станіславу ім’я Сталінськ-Прикарпатський, а 9 листопада 1962 р.
його перейменували у Івано-Франківськ) учнів українських шкіл
було 2,7 тис. (39,4% усіх учнів, а українське населення становило
66% населення міста), учнів російських шкіл 4,1 тис. (60,6%, а росіяни становили лише 25,4% мешканців міста). У Львові мешкало
112 тис. росіян (27,3% мешканців міста), а російськомовних шкіл
було 27 з 58 – майже половина603. У Коломиї обидві повні середні
школи були російськими604.
12 листопада 1958 р. була ухвалена постанова Пленуму ЦК
КПРС «Про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший розвиток народної освіти», на основі якої Верховна Рада УРСР
ухвалила закон від 17 квітня 1959 р., спрямований на посилену
русифікацію України. Згідно з цим законом вивчення української
мови в російських школах України стало необов’язковим, а лише
за бажанням батьків. У республіці розгорнулася дискусія, в ході
якої ціла низка діячів культури і навіть представники компартійної
602
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еліти виступили за збереження обов’язковості вивчення української мови. Так, ще 30 жовтня перший секретар ЦК КПУ
М. Підгорний надіслав секретареві ЦК КПРС М. Суслову «деякі
зауваження» щодо пункту 19 («питання про мову») проекту тез ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти у країні», що
лягли в основу постанови Пленуму ЦК КПРС, в яких наголошував,
що «у ряді республік є значна частина населення, цілі області, які
лише нещодавно звільнилися від гноблення іноземних держав, де
усіляко утискувалися національна мова й національна культура,
тому населення, з любов’ю й повагою ставлячись до російської мови, болісно сприймає послаблення уваги до вивчення національної
мови». Хоча західноукраїнські області й не називалися у цьому
листі, однак було зрозуміло, що йдеться саме про них. Він
пропонував залишити вивчення національних мов у російських
школах обов’язковим. За необхідність збереження російськоукраїнського паритету у загальноосвітній школі республіки висловися і тодішній міністр освіти республіки І. Білодід605. У грудні
1958 р. у газеті «Правда» була опублікована стаття М. Бажана і
М. Рильського «В ім’я людини», де вони виступили проти запровадження фактично факультативності рідної мови. Однак спротив
українства влада і на цей раз проігнорувала.
Одним із головних чинників комунізації та русифікації залишалася обов’язкова служба галичан у Радянській армії, причому,
як правило, за межами УРСР. Водночас, частина українців після
служби в армії остаточно визначалась у своїй інакшості, окремішності і зберігала власну українську ідентичність.
Хрущовська «відлига» і десталінізація дали поштовх до розвитку культури «соціалістичної за змістом та національної за
формою», перш за все, літератури, в якій заявило про себе молоде
покоління письменників і поетів, серед яких галичани Д. Павличко, І. Калинець, Р. Іваничук, Р. Федорів та ін. Проте як Москва,
605
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так і Київ вбачали у пробудженні національно-культурного життя,
особливо бурхливого в західних областях, загрозу радянському
комуністичному режиму. У вересні 1956 р. на урочистому засіданні в Дрогобичі з нагоди 100-річчя з дня народження І. Франка поет
А. Малишко з гіркотою зауважував: «Хіба ж Ленін міг говорити в
Кремлі французькою мовою, або певне ж Мао-Дзе-Дун міг співати
колискову своїм дітям іншою мовою, ніж китайською?». Поет
дорікав партійному керівництву, яке не розуміло питань української культури і вважало, що «шматок хліба і свиняча шкіра на
чоботи для селянина важливіше культури і мови»606.
Пожвавлення громадської активності та культурного життя
було характерним і для інтелігенції етнічних меншин, зокрема,
поляків. У 1958 р. було створено Українське відділення Товариства радянсько-польської дружби, яке очолив М. Рильський.
Регіон відвідували польські кіномитці: Беата Тишкевич, Станіслав
Ружанський, Тадеуш Хмілєвський. Польська інтелігенція підтримала зародження в Україні руху шістдесятників, а згодом дисидентів і правозахисників, до якого долучилися й представники
польської громади. Від 1959 р. у Львові функціонував Польський
аматорський театр у невеличкій залі обласного Будинку вчителя.
Івано-Франківськ встановив тісні контакти з румунським
містом Бая-Маре, став його містом-побратимом. У 1961 р. у Станіславі пройшли концерти румунського ансамблю пісні і танцю
«Співає Марамуреш».
Водночас, владу дедалі більше непокоїло пробудження національно-духовного життя, особливо в західних областях, рух молодої генерації інтелігенції – шістдесятників. Галичина стала осердям опозиційного руху в межах України в умовах наростаючої
системної кризи радянського режиму, який не тільки не відійшов
від принципів «казармового» соціалізму, не відмовився від засобів
терору як методу державного управління, а набув ще жорстокішого характеру. Свідченням цього стало збройне втручання
СРСР у події 1956 р. в Угорщині, а відтак і Чехословаччині. У
606
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регіоні і за його межами розповсюджувалися видані т. зв. «самвидавом» твори Л. Костенко, В. Симоненка, І. Драча, В. Чорновола, І. Калинця, І. Дзюби, Є. Сверстюка, які цензура заборонила. У
Києві та Львові сформувалися клуби творчої молоді, що об’єднували молодих інтелектуалів – письменників, критиків, поетів,
художників, композиторів. Характерною особливістю їхньої діяльності
був пошук оригінальних форм художнього самовираження нового
покоління митців, культивування національних культурних традицій і
здобутків, підвищений інтерес до замовчуваних сторінок історії.
У січні 1961 р. у Львові відбувся закритий суд над членами
Української робітничо-селянської спілки, які обстоювали право виходу
УРСР зі складу CРСР. Її лідера Л. Лук’яненка було засуджено до
смертної кари, яку замінили 15-річним ув’язненням. У тому ж році
секретар Станіславського обкому КПУ Л. Лисенко надіслав доповідну
записку першому секретарю КПУ М. Підгорному, в якій
повідомлялося, що у зв’язку з загостренням міжнародної ситуації
певна частина колишніх оунівців, які повернулися зі заслання,
висловлюють наміри вдатися до збройної боротьби з радянською
владою у разі виникнення війни. Тому Л. Лисенко пропонував у разі
оголошення війни вивозити мобілізованих місцевих мешканців без
зброї на Схід, натомість комплектувати з’єднання Прикарпатського
військового округу мобілізованими зі східних областей607.
Новий спалах політики комунізації пов'язаний з ухваленням у
1961 р. нової Програми КПРС, яка проголошувала політику «злиття
націй» і стирання національних відмінностей як одне із завдань
побудови комунізму. Головною метою комунізації стало формування
«нової історичної спільноти» – так званого радянського народу з
комуністичною ідеологією, російською мовою й культурою. Новий
партійний курс наштовхнувся на спротив частини української
інтелігенції, студентської молоді, патріотичних сил. У 1964 р. в
західних областях, зокрема на Івано-Франківщині та Львівщині, була
створена нова підпільна організація – Український національний
фронт. Вона налічувала понад 150 осіб, насамперед колишніх членів
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ОУН та УПА, хоча серед учасників були й окремі члени партії КПРС
та комсомольці. В основній ланці Фронт мав досить розгалужену
мережу осередків у інших регіонах України. Він виробив низку
політичних документів, протягом кількох років видавав теоретичний
журнал «Воля і Батьківщина» (вийшло 16 чисел часопису). Головною
метою організації була агітація за вихід України зі складу СРСР, а в
кінцевому підсумку – утвердження самостійної держави. Основну
ставку УНФ робив на легальні методи боротьби.
Партійні органи і спецслужби звертали увагу Спілки письменників України на «ідейні збочення» та нетрадиційні виступи
молодих літераторів не тільки у західних, але й східних областях.
У постанові СПУ вказувалося на «молодого критика» І. Дзюбу,
який у своїх виступах «не тільки вдавався до свавільних, суто
об’єктивних оцінок літературного процесу на Україні, але й припускався політично невірних тверджень», які виникали з його
«принципових ідейних позицій». Помилки І. Дзюби полягали, як
зазначалося, «у нігілістичному ставленні до здобутків сучасної
української літератури» та вимозі «реабілітації деяких явищ з
історії української літератури, давно засуджених партією й
народом як націоналістичні й антирадянські». Зважаючи на «молодість і теоретичну незрілість» І. Дзюби, президія обмежилася
попередженням. Причину подібних фактів Спілка письменників
вбачала в «послабленні контрою за прилюдними виступами» та
«безпринциповій позиції друкованих органів Спілки», які знизили
вимогливість до творів молодих літераторів (як приклад
називалися поезії І. Драча, М. Вінграновського, новели Ю. Коваля,
В. Шевчука, статті Є. Сверстюка, І. Світличного, повість Б. Антоненка-Давидовича «За ширмою» та ін.). Президія вимагала від
редакторів та редколегій літературних газет і журналів «посилити
наступ проти будь-яких впливів чужої ідеології», зобов’язувала
редакторів та редколегії літературних газет і журналів дати
об’єктивну оцінку сучасному стану української літератури, переглянути і зміцнити склади редакційного апарату органів Спілки608.
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Важливу роль у національному пробудженні творчої молоді
відігравав заснований в 1962 р. у Львові клуб «Пролісок», який
об’єднав понад 30 молодих талановитих письменників і митців, борців
за рідну мову, серед яких були Б. Горинь, М. Ільницький, М. Косів та
ін. У культурно-мистецьких заходах клубу брали участь актор
Б. Ступка, художник І. Крислач, поет Б. Стельмах, письменниця
І. Вільде. Діяльність клубу не вписувалася у радянську ідеологічну
систему, а тому небезпідставно тодішній секретар Львівського обкому
партії В. Маланчук назвав його «клубом націоналістів». Арешти
активістів «Проліску» у 1965 р. припинили його діяльність609.
Третій етап комунізації етнокультурного життя Галичини
пов'язаний з добою «брежнєвщини» – подальшою кризою
радянської системи (1965–1985 рр.), так званим «застоєм». З 1965
р. в Україні розпочався процес нищення залишків хрущовської
лібералізації у сфері культурного життя. Ця доба майже нанівець
звела реформи, елементи дозованої свободи творчості, згорнула
реабілітацію жертв тоталітаризму, позначилася жорстоким
придушенням будь-яких проявів національного пробудження.
Специфікою України стало те, що за сприяння тодішнього
керівника республіканської Компартії П. Шелеста влада пішла на
низку суттєвих пом'якшень у своїй культурній політиці, навіть
проглядався новий, щоправда, дуже поміркований варіант
«українізації». Секретар ЦК КПУ з ідеології А. Скаба навіть
висловився за перехід викладання у вузах республіки українською
мовою в тримісячний термін, що наразилося на спротив місцевої
партноменклатури. Так, В. Маланчук, у 1964–1967 рр. – секретар
Львівського обласного комітету КПУ з ідеології, самочинно призупинив на території області рішення про обов'язкове введення
української мови у вищих навчальних закладах. У розріз з політикою тодішнього керівництва ЦК КПУ він надрукував у Москві
кілька статей, а відтак книгу про торжество інтернаціоналізму, в
яких боротьба з націоналізмом визначалась як ключове завдання
Компартії.
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В часи «застою» було започатковано фундаментальне 26-томне видання «Історії міст і сіл Української РСР», нове видання
«Української Радянської Енциклопедії», багатотомної історії
УРСР. Галицькі томи історії міст і сіл, створені об’єднаними зусиллям місцевих істориків, краєзнавців, співробітників архівів,
бібліотек та музеїв, побачили світ у 1968 р. (Львівська область), у
1971 р. (Івано-Франківська область) та у 1973 р. (Тернопільска
область). Однак ці праці, як і інші, були переобтяжені комуністичною риторикою, в них замовчувались імена діячів українського
національно-визвольного руху, спотворювались історичні події.
Особливу запопадливість у боротьбі з «націоналістичними
збоченнями» демонстрував Львівський обком КПУ в період керівництва І. Грушецького та В. Куцевола (1961–1973 рр.). Вони
вбачали найголовнішим завданням партійної організації боротьбу
з проявами «українського буржуазного націоналізму». А це були
роки «розквіту» в Галичині дисидентства, правозахисного руху,
самвидаву та судових процесів над українськими патріотами.
В. Куцевол у 1973 р. повідомляв у ЦК, що, починаючи з 1956 р.,
тільки до Львівської області повернулося 55 тис. членів ОУН, які
відбули свої терміни ув’язнення. У 1960–1970 pp. Українська
загальнонародна організація, яка продовжила агітаційну роботу
Українського національного фронту, налічувала близько 200
заприсяжених членів по всій Україні.
Рух шістдесятників, дисидентів, правозахисників, незважаючи
на всілякі урядові заборони і переслідування, супроводжувався
створенням і виданням через самвидав чимало вагомих публіцистичних та наукових праць і став реакцією на русифікаційну
політику режиму. Шквал критики радянської національної політики неухильно наростав і в зарубіжних засобах масової
інформації (радіо «Свобода», «Вільна Європа», часописи «Сучасність», «Визвольний шлях» та ін.). Це викликало реакцію влади і
призвело до масових арештів учасників українського руху в
серпні–вересні 1965 р. Найбільше їх було в Києві та Львові.
Загалом по Україні заарештували 60 чоловік, поміж них Б. і
М. Горинів, О. Заливаху, С. Караванського, В. Мороза, М. Осадчого, А. Шевчука. Арешти в Україні викликали неоднозначну
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реакцію серед інтелігенції. Одні, як О. Гончар чи
А. Малишко, стали на більш радикальні позиції в творчості.
Інших, як І. Драча чи пізніше І. Дзюбу, було примушено писати
покаянні статті, хоча своїх поглядів і переконань вони не зреклися.
У 1966 р. відбулися політичні процеси над 20 заарештованими. У Львові влада заарештувала М. Масютку, І. Геля,
Я. Менкуша, яких було засуджено до 6, 3 та 2,5 років позбавлення
волі, відповідно. На 6 років таборів суворого режиму за
«антирадянську агітацію і пропаганду» був засуджений учитель і
літератор із Львівщини М. Горинь. У виступі на судовому процесі
він гостро критикував національну політику Комуністичної партії,
зросійщення й дискримінацію українського народу. У таборах
Мордовії М. Горинь написав кілька документальних праць про
колоніальне становище України. Ці праці з'явилися пізніше в
самвидаві610. Окрім М. Гориня, був засуджений його брат, мистецтвознавець Б. Горинь, викладачі університету М. Осадчий та
М. Косів, службовці С. Батурин та Г. Садовська, архівіст М. Зваричевська; у Тернополі – музейний працівник І. Герета, викладач
музики М. Чубатий; у Луцьку – викладачі педагогічного інституту
В. Мороз та Д. Іващенко; в Івано-Франківську – вчителі
М. Озерний та В. Іванишин, художник П. Заливаха.
У лютому того ж року в Івано-Франківську відбувся судовий
процес над учителем М. Озерним. До зали були допущені тільки
люди зі спеціальними запрошеннями і свідки. Підсудний – батько
двох малолітніх дітей, 36-річний учитель сільської школи – повністю визнав себе винним і в останньому слові пообіцяв «чесною
працею спокутувати свою провину». Адвокат замість того, щоб
захищати підсудного, фактично підтримав звинувачення, прохаючи тільки скорочення терміну ув'язнення. Свідки, в тому числі
заарештований разом із М. Озерним і відпущений за «щире
каяття» В. Іванишин, давали необхідні обвинуваченню свідчення.
Однак і тут трапилося несподіване. Один зі свідків – А. Матвієнко
(викладачка Київського університету) – зіпсувала свято прокуророві, фактично відмовившись свідчити проти М. Озерного,
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навпаки, заявивши, що він – порядна людина. Вона ж спробувала
протестувати проти методів ведення слідства і, як згодом
доповідали офіційні органи, «… вела себе нечесно і зухвало, була
викрита свідками в спробах внести дезорганізованість в хід
судового процесу, в підбурюванні свідків Косів та Мельниченко
відмовитись від своїх свідчень»611. Але найбільшим прорахунком
організаторів процесу було те, що вони допустили на нього Павла
Скочка, кореспондента газети «Радянська Україна». Вже 10
березня 1966 р. він надіслав до першого секретаря ЦК КПУ П.
Шелеста протест проти судилища над М. Озерним. Цей лист, а
також скорочений запис перебігу подій на процесі з'явилися у
самвидаві, внаслідок чого не тільки офіційним особам, але й
частині громадськості стало відомо: М. Озерного примусили
покаятися фактично в тому, що він прищеплював учням любов до
рідної мови і культури, та ще й засудили його за це до 6 років
таборів суворого режиму. Згодом Верховний Суд УРСР зменшив
цей термін до 3 років. Натомість кореспондента П. Скочка навесні
1966 р. було звільнено з роботи.
Наступний судовий процес (у Тернополі) проходив 24 лютого
1966 р. в умовах ще більшої заангажованості. Аудиторія
складалася з секретарів первинних партійних і комсомольських
організацій, працівників комсомольських органів, «активу» міста і
районів. Судили вчителя музики і М. Чубатого та І. Герету,
музейного працівника. Враховуючи їхнє каяття, а також слухняну
поведінку як свідків на процесі М. Озерного, Тернопільський
обласний суд засудив їх умовно до чотирьох і п'яти років,
відповідно.
Повністю закритим був процес над художником Панасом
Заливахою в Івано-Франківську. Для того, щоб зібрати достатню
кількість «криміналу» в цій справі, для аналізу літератури,
вилученої під час обшуків, власті створили чергову експертну
комісію зі львівських учених (на жаль, імена її членів невідомі).
Комісія дала ще один зразок політичного ідіотизму й відповідного
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фахового рівня, охарактеризувавши один із надрукованих на
машинці текстів як «антирадянський, націоналістичний твір
невідомого автора». Йшлося, як з'ясувалося пізніше, про вірш
Т. Шевченка «Доля», вміщений у збірнику його поезій, виданому в
1964 р. в Москві англійською мовою. П. Заливаху засудили до
п'яти років позбавлення волі в таборах суворого режиму, а вже в
тюрмі позбавили й права малювати612. Як тут не згадати репресії
царського режиму проти Т. Шевченка, який використовував
заборону малювання як моральний тиск.
Точкові репресії були спрямовані на залякування творчого
середовища, супроводжувалися численними масовими заходами
морального осуду дій репресованих. В Івано-Франківській області
були проведені збори трудящих, які «одностайно засудили дії
націоналістів та антирадянщиків». В Івано-Франківському
інституті нафти і газу збори викладацького колективу виступили з
проханням до адміністрації звільнити з посади викладача кафедри
іноземних мов І. Костинюка (він брав читати самвидавські твори у
В. Мороза), а також асистента кафедри вищої математики
А. Половину, який став на захист свого колеги. В місцевому
педінституті партзбори постановили виключити з партії викладача
П. Арсенича (за те, що «не до кінця відверто» покаявся) і
виголосили сувору догану викладачеві А. Загоруйкові (покаявся
«відверто до кінця»). В селі Дуба Рожнятівського району цієї самої
області збори селян-колгоспників одностайно засудили поведінку
вчителя В. Іванишина, котрий «потрапив під вплив Озерного».
Відкриті партійні збори колективу художніх майстерень ІваноФранківська «висловили своє негативне ставлення до художників
Каравай, Турецького, Сопільника і Кувшинової», які підтримували
П. Заливаху.
У Тернопільській області на подібних аутодафе «співучасники» засуджених покаялися у своїх «злочинах». Збори членів
Львівської організації Спілки письменників України засудили дії
членів КПРС Я. Стецюка, Р. Іваничука, В. Лучука, які підписали
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листа з проханням узяти на поруки Б. Гориня (інші «підписанти»
ще раніше розкаялися). Так само збори Спілки художників України засудили Є. Миська. У Львівському університеті звільнили з
роботи трьох викладачів і виключили з партії та з університету
студента III курсу факультету журналістики Я. Кендзьора.
Співробітниця Львівського історичного музею Г. Недашківська
була виключена з партії.
Хоч дисидентський рух за своїм змістом формально не мав ані
антирадянського, ані антикомуністичного характеру, але він був
виявом протесту і підривав устої тоталітарної системи. У
складеній у грудні 1969 р. програмі «Українського віника» зазначалося, що видання «не буде друкувати документи, які заперечують демократичним чином обрані Ради як форму участі
громадян у керівництві держави, або антикомуністичні, тобто ті,
які відкидають загалом комуністичну ідеологію як таку». Критику
окремих осіб, органів, установ видавці не розглядали як антирадянську діяльність, а як гарантоване соціалістичною демократією і Конституцією право і почесний обов'язок кожного
повноцінного громадянина613.
Після арешту у Львові у січні 1972 р. В. Чорновола, І. СтасівКалинець, І. Геля, С. Шабатури, М. Осадчого та вилучення близько 3 тис. примірників самвидавівської продукції було практично
зруйновано мережу циркулювання самвидавничих творів. Цьому
сприяла відверто українофобська діяльність головного ідеолога
ЦК КПУ В. Маланчука (1972–1979 рр.), названа «маланчукізмом».
Для неї характерними були різке зростання політичних репресій,
ідеологічний пресинг на творчу інтелігенцію, діячів української
культури. В. Маланчук став одним з ініціаторів заходів, спрямованих на штучне звуження сфери вжитку української мови, натхненником перманентних ідеологічних «чисток» у Спілці письменників України, академічних установах і вишах республіки. За
613
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його поданням партійне керівництво на чолі з В. Щербицьким
усувало з органів культури й освіти прибічників української мови
та пропагандистів національної культури. Розпочалася нова масштабна кампанія русифікації всіх сфер суспільно-політичного і
культурно-освітнього життя. Зокрема, український театр дедалі
більше втрачав свою національну особливість. Наприклад, з семи
Театрів юного глядача лише львівський залишався україномовним.
У засобах масової інформації, публічних виступах державних діячів поняття «український народ» заступив недолугий термін
«народ України». Нерідко запопадливими виконавцями комунізації виступали партійні й радянські працівники місцевого походження, керуючись кар'єрними мотивами і прагненням посісти
керівні посади в партійно-урядовій ієрархії.
Серед них міністр освіти, а відтак віце-президент АН УРСР
І. Білодід, який у своїх працях доводив «переваги» так званої
«гармонійної» національно-російської двомовності, що стала
однією з головних наукових тем мовознавчих інституцій та
закладів Академій наук національних республік. І. Білодід
стверджував, що російська мова може й повинна мати
домінантне становище в СРСР, а двомовність в Україні розглядав як вид білінгвізму, за якого обидві мови, що знаходяться на
високому рівні розвитку всіх своїх функціональних стилів, з
однаковою широтою і рівною мірою можуть використовуватися
народом. Очолюючи секцію суспільних наук АН УРСР, І. Білодід наголошував на потребі таких напрямів наукової розробки
проблем пролетарського інтернаціоналізму та соціалістичного
патріотизму в установах секції, як «взаємозближення і взаємозбагачення української радянської культури з культурами народів СРСР» та «розвиток і взаємозбагачення мов соціалістичних
націй, зокрема мови українського народу» 614.
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У 1970 р. третина українців Галичини (майже 34% у Львівській і Тернопільській та 30% в Івано-Франківській) «знала» російську мову, у містах більше українців володіли російською мовою.
До 1989 р. ці показники тільки зростали і становили понад 70%. На
Львівщині, порівняно з Івано-Франківською та Тернопільською
областями, найбільшою була дистанція між «російським» містом і
«українським» селом. В умовах радянської дійсності знання
російської мови було потрібним для фахового зростання. Внаслідок таких настанов виросло декілька поколінь, які, зрештою, володіють обома мовами, однак втрачають зв'язок з власним
національним світом. Для частини з них російська мова стала не
тільки другою мовою вжитку, а досить часто визнавалася престижною або й називалася як рідна. У 1989 р. 26984 етнічних українців
Львівщини, 7787 Івано-Франківщини, 2812 Тернопільщини
визнали російську мову рідною.
Суспільно-політичне і етнокультурне життя в Україні на
цьому етапі протікало надзвичайно суперечливо. З одного боку, це
посилення репресій, подальше насадження комуністичної ідеології, а з іншого – зростання національної свідомості, активізація
дисидентського і правозахисного руху. Починаючи з 1960-х pp.
помітно підвищилася національно-культурницька активність студентів і посилилися переслідування (арешти, в’язниці, заслання,
виключення з університетів). У Львівському університеті імені
Івана Франка було налагоджено видання підпільного журналу
«Поступ».
Відтак, у 1974 р., було видано таємну інструкцію приймати до
вишів західних областей України не більше 25% місцевої молоді.
Тут відзначився І. Скиба, у 1978 – 1983 р. перший секретар ІваноФранківського обкому КПУ, який наголошував на загостренні
ідеологічної боротьби, непримиримості до буржуазної ідеології,
ролі політичної освіти. Він звітував, що у 1979 р. різними формами
масової пропаганди в області охоплено 265 тис. чоловік, що на 25
тис. більше, ніж було в 1975 р. Масштабні ідеологічні кампанії
«промивання мізків» присвячувались усім радянським святам та
подіям у житті правлячої Комуністичної партії.

Розділ 1. Етнополітична історія Галичини...

305

У 1970-х на Галичині були викриті і доведені до суду справи
низки українських націоналістичних організацій, які спиралися на
ідеологію та традиції ОУН. Серед них: у Тернопільській області –
Армія (1974 р., В. Триш), у Івано-Франківській – Гомін (1975 р.,
М. Слободян), Український національний фронт (1979 р.,
М. Крайник) та ін.615.
Тим часом, частка україномовної книжкової продукції стрімко
падала від 1960-х рр. Статистика свідчить, що в 1970 р. українською мовою виходило 38,2% назв книжкової продукції, російською – 37,6%, натомість у 1979 р. їх частка становила, відповідно,
26,7 і 69,6%. У 1960 і 1970-х рр. за даними ЮНЕСКО книжок
українською мовою виходило майже стільки ж, що й словенських
для лише двох млн словенців. Навіть болгарською мовою випускалося більше книжок, ніж українською. На один млн осіб-носіїв
мови в 1970 р. припадало 427,2 назв російською, 88,9 – українською, 289,4 – польською. Мало вигляд, що автори закону про
мови від 1959 р. цілком свідомо заклали норму вільного вибору
мови навчання для дітей для подальшої русифікації, колонізації
України. До того ж, половина міграції з РРФСР припадала на
УРСР. У 1960-ті рр. технічної літератури російською мовою виходило значно більше, ніж українською, натомість останньою видавалися переважно твори художньої літератури, літературознавчі,
мовознавчі, суспільно-політичні праці. Так само разючим був
перехід на російську мову академічних періодичних видань616.
Наслідком ідеологічних обмежень і заборон стало зростання
чисельності тогочасного «самвидаву».
І далі зростала чисельність російських та змішаних шкіл в
регіоні, насамперед у містах. У Львові у 1971/72 н. р. серед 90 шкіл
– 48 функціонувало з українською мовою навчання; 29 – російською, 11 – з двома мовами. Російська мова у 1970-х роках вив615

Бажан О. Г. Український національний рух: основні тенденції і етапи
розвитку (кінець 1950-х – 1980-ті роки) / О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк; НАН
України. Інститут історії України. – К. : Рідний край, 2000. – 232 с.
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чалася з 2-го класу і не лише переважала в навчально-виховному
процесі шкіл національних меншин, вона переважала в освітній
сфері шкіл з двома, трьома та змішаними мовами, які поступово
ставали «повністю русифіковані»617. У червні 1978 р. ЦК КПРС
ухвалив постанову «Про подальше вдосконалення вивчення і
викладання російської мови в союзних республіках», відповідно до
якої Рада Міністрів УРСР 2 листопада 1978 р. ухвалила постанову
«Про заходи щодо подальшого удосконалення вивчення і викладання російської мови в Українській РСР». Вона стала плацдармом
подальшого наступу на національну складову радянської системи
освіти. Крім того, набрала чинності постанова Міністерства освіти
УРСР «Про додаткові заходи з покращення викладання російської
мови в національних середніх загальноосвітніх школах» (1983) та
схвалено додаткові заходи в цьому напрямі (1985), а саме:
створено нові начальні програми з російської мови та літератури
для початкової школи, для поглиблення вивчення російської мови
в загальноосвітній національній школі; зарплата вчителям, які проводили заняття з російської мови і літератури, встановлювалася на
15% вищою, ніж іншим учителям, та ін.
І. Денисюк, осмислюючи життя в Львівському державному
університеті, назвав період з 1948 до 1991 р. часом страхітливого
радянського ідеологічного терору і ламання душ618. Влада продовжувала переслідування інакомислення. В березні 1981 р. був
заарештований один із засновників УГГ І. Кандиба. У 1982 р. до 10
років таборів був засуджений вихователь Теребовлянської школиінтернату Тернопільської області В. Андрушко за встановлення
при в’їзді в Київ з боку Житомирського шосе транспаранту з
написом: «Хай живе незалежна соціалістична Україна!»619.
617
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університету. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 127. – С. 239.
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Данилюк Ю. З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр.
ХХ ст.) /Ю. З. Данилюк, О. Г. Бажан. – К., 2000. – С. 522.
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Країна посередині Європи, – як наголошує В. Скуратівський,
– опинилася без європейської культури, захованої, замурованої у
спецхранах. Без національної пам’яті. Будь-яка серйозна спроба
подивитися у минуле розцінювалася як буржуазний націоналізм620.
А її громадянам наполегливо прищеплювалася думка, що вони
живуть у суспільстві, в якому успішно вирішуються питання
задоволення усіх їхніх життєвих потреб, у т. ч. у галузі науки,
освіти та мистецтва.
Прикладом цього стали формально-статистичні показники
зростання навчальних, наукових та культурних закладів. У цей
період відбулося становлення Західного наукового центру АН
УРСР. У різний час тут працювали академіки Г. Доленко, Г. Карпенко, Я. Підстригач, Г. Савін та ін. Осередками відповідних
галузей наук і центрами їх популяризації були Музей етнографії і
художнього промислу, Львівський історичний музей, Літературномеморіальний музей І. Франка, Державний природничий музей.
Засновано Музей народної культури і сільського побуту, Музичномеморіальний музей С. Крушельницької, Аптеку-музей. У с. Піски
Косівського району Івано-Франківської області було відкрито
єдиний в області Музей кераміки, у Коломиї – Музей народного
мистецтва Гуцульщини, в обласному центрі – Художній музей.
Наукову роботу в галузі історії і архівної справи взяли на себе
Центральний державний історичний архів України у Львові, Державний архів Львівської області621, Державні архіви ІваноФранківської та Тернопільської областей.
Окремим, багато в чому особливим, видається четвертий
етап комунізації Галичини – часи горбачовської «перебудови» і
«гласності». З другої половини 1980-х рр. розпочався складний
процес дозованих дискусій щодо суспільно-політичної кризи в
СРСР, ліквідації «білих плям» в історії, обговорення мовних та
620
Скуратівський В. «Покаяння» не вийшло... Фільм про Щербицького –
спроба закадрового тексту [Електронний ресурс] / Вадим Скуратівський. – Режим
доступу: http://kinokolo.ua/articles/78/
621
Ісаєвич Я. Д. Львів [Електронний ресурс] / Я. Д. Ісаєвич // Енциклопедія
історії України: Т. 6. – 790 с.
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культурно-освітніх проблем. Незважаючи на нові можливості
щодо критики політичних реалій, насамперед «ворогів» соціалізму, також «перебудови», основним носієм новаторського критичного мислення залишався самвидав. «Значення самвидаву важко переоцінити, – зазначає О. Муравський, – оскільки: по-перше,
вони піднімали рівень національної свідомості населення, пропагували державницькі гасла, сприяли відновленню забутої історії
та піднесенню культурного рівня населення; по-друге, самвидавча
періодика політичного спрямування стала однією з основних
ударних сил у боротьбі із правлячою КПУ, перетворилася у
своєрідну «трибуну» діячів національно-демократичних сил; потретє, попри розквіт політики гласності в УРСР, лише самвидав
подавав достовірну інформацію, незважаючи на суб’єктивізм в
оцінці окремих подій та фактів»622.
Самвидав протистояв тотальному політичному контролю над
засобами масової інформації. Одним з головних «правил гри» в
тогочасних ЗМІ залишалася обов’язкова належність до КПРС.
Якщо працівник редакції навіть районної ланки не був членом
партії, йому не слід було розраховувати на успішну кар’єру в
журналістиці. Навіть завідувач відділу листів «районки» мав бути
комуніст. За станом на 1987 р. у Львівській області 96% працівників обласних ЗМІ були членами чи принаймні кандидатами в
члени КПРС, у низовій ланці – 125 з 211. Практично всі редактори
газет області закінчили вищі партійні школи або навіть Академію
суспільних наук при ЦК КПРС. Керувати ними в такій обстановці
було надзвичайно легко: як члени партії, вони мусили виконувати
всі вказівки секретарів – або ж їх виключали з партії і тут же
знімали з роботи.
Нову сторінку у стримуванні тотальної комунізації і в боротьбі за відновлення суверенітету і незалежності країни започаткувало створення Народного Руху України і об’єднання навколо
622
Муравський О. Особливості суспільно-політичного розвитку західного
регіону / Олег Муравський // Україна: культурна спадщина, національна
свідомість, державність. – Львів, 2008. – Вип. 16. – С. 643.
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нього національно-демократичних сил. Хоч підтримка НРУ була
не однаковою в різних регіонах України, але він став єдиною
опозиційною по відношенню до КПРС політичною силою в
боротьбі за незалежність республіки та її вихід зі складу СРСР.
Найбільшу активність осередки Руху виявляли у Львівській, ІваноФранківській, Тернопільській областях та м. Києві. Знаковою
політичною акцією Народного Руху України став «живий ланцюг»
між Галичиною і Східною Україною, Івано-Франківськом,
Львовом і Києвом у січні 1990 p., присвячений проголошенню
1919 р. об'єднання УНР і ЗУНР в єдину державу. Він продемонстрував силу Руху за цілісність і соборність України.
Незважаючи на поглиблення кризи комуністичного режиму,
керівництво Компартії України на чолі з В. Щербицьким намагалося ослабити єдність українства, паралізувати його дії, спрямовані на національно-культурне відродження України, її суверенізацію. Все ще зберігалося привілейоване становище російської
мови у багатьох сферах суспільного життя, що зумовлювалося
наявністю розвиненої мережі російськомовних шкіл, діяльністю
зросійщених вишів, російськомовної преси, телебачення, політичними настановами правлячої партії. Наприклад, наприкінці 1980-х
рр. у Львові діяли 24 школи з російською мовою викладання, тобто четверта частина всіх шкіл міста. У них навчалося близько 23,5
тис. дітей, серед яких близько 5 тис. були з українських та
змішаних сімей. Ще 12 російських шкіл функціонувало в інших
містах Львівської області.
Одним із яскравих показників русифікації освіти можуть
слугувати відомості про співвідношення чисельності шкіл в обласних центрах з українською та російською мовами викладання та
змішаних (російсько-українських) на 1987 р., опубліковані Комісією Спілки письменників України для зв'язку з навчальними
закладами УРСР. В Івано-Франківську працювало 18 українських,
6 російських, 2 змішані школи, у Львові, відповідно, – 66, 26, 11, у
Тернополі – 20, 3, 0. В Комісії вважали, що змішані школи є практично російськими або згодом такими стануть і в головних містах
УРСР є тільки 16% українських шкіл, решта 84% – російських.
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Але й ці відсотки не відбивали дійсного, значно гіршого стану, бо
українські школи звичайно чисельно малі й гірше від російських
устатковані, до того ж багато предметів і в них, за браком
українських підручників і вчителів, викладалися російською
мовою.
Галичина, її політичні сили відіграли важливу роль у проголошенні сувереніту і незалежності України, трансформації
радянської політичної системи в пострадянську, в її демократизацію та інтеграційні процеси. Органи місцевої влади тут започаткували і успішно проводили курс на декомунізацію суспільства.
Символічним стало завершення декомунізації у топоніміці Галичини 25 листопада 2015 р., коли постановою Верховної Ради було
перейменовано один з останніх населених пунктів – село
Радянське Кременецького району Тернопільської області у Великі
Млинівці623.
Підсумовуючи, видається доцільним, з одного боку, ще раз
наголосити, що етнокультурні процеси в Галичині після окупації
краю і встановлення тоталітарного режиму характеризувалися
значними національно-культурними втратами, адмініструванням,
уніфікацією та комунізацією усього освітньо-культурного життя,
призвели до формування закритого типу культури тоталітарного
характеру. З другого боку, не слід ігнорувати той факт, що
українські землі опинились у складі однієї держави, а це послужило основою для формування загальноукраїнської ідентичності.
Варто також застерегти деяких сучасних дослідників етнокультурних процесів від однозначно негативної оцінки включення
західних областей до СРСР і його національно-культурної політики на території України в середині та другій половині ХХ ст. За
роки панування тоталітарного режиму в Галичині відбулися
помітні зрушення в освітньо-культурному житті, в підготовці
національної інтелігенції, у суспільній свідомості. Разом з тим,
623
Постанова Верховної Ради України «Про перейменування села Радянське
Кременецького району Тернопільської області» // Відомості Верховної Ради
(ВВР). – 2015. – № 52. – Ст. 487.
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комунізація, російщення та атеїзація краю деформували ментальність галичан, утверджували подвійну лояльність, синдром меншовартості, совкову свідомість і маргінальність мислення. Але при
цьому режим наштовхнувся на неприйняття та спротив його
політиці з боку різних верств населення, насамперед інтелігенції та
молоді.
Після інкорпорації Західної України в УРСР у складі СРСР
радянська влада витратила чимало зусиль, щоб нав’язати населенню загальнорадянську, позаетнічну й звести до мінімуму національну систему цінностей. Результат знов виявився протилежним
очікуваному. У протиборстві з владою вироблений західноукраїнським суспільством комплекс національної самосвідомості проявився настільки потужно, що відповідні світоглядні настанови й
ціннісні орієнтації справили помітний вплив на формування
національної ідеї після здобуття незалежності.
Сучасна агресія путінської Росії проти України активізувала
подальшу боротьбу за незалежність і соборність, засвідчила
розрив українців з комуністичним минулим. Масштабна декомунізація, започаткована на Галичині одразу після серпневого
путчу і проголошення незалежності, нарешті охопила всю країну і
набула законодавчого оформлення на тлі Революції Гідності.
Декомунізація повинна поширитися на питання цінностей, сприяти відновленню справедливості, історичної правди у спільному
минулому як з Російською Федерацією, так і з іншими сусідами.
Разом з тим, симптоми «синдрому комунізації» виявилися досить
живучими, вони не відмерли автоматично разом із крахом тоталітарної системи, демонструють властивість успадковуватись і передаватись як новим поколінням науковців, так і владі в її політиці.
Чимало симптомів цього синдрому, зокрема, стереотипи щодо
«пріоритету ідеології і політики над науковістю», звичка «ставити
політичну доцільність вище історичної правди», все ще циркулюють
у сучасній гуманітаристиці, в тому числі і в етнополітології.
Серед пріоритетних завдань сучасної етнонаціональної політики важливим залишається подолання наслідків русифікації та
акультурації, успадкованих від імперських і радянських часів.
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1.4. ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА НАСЕЛЕННЯ
І ЇЇ ЧИННИКИ. ГАЛИЧИНА В ПРОЦЕСАХ
СУВЕРЕНІЗАЦІЇ РЕСПУБЛІКИ
Започаткована М. Горбачовим у другій половині 1980-х рр.
«перебудова» проголосила низку докорінних змін у СРСР, а саме:
було проголошено «нове політичне мислення», курс на радикальні
економічні реформи – «прискорення» економічного розвитку та
демократизацію політичної системи. Так, на червневому Пленумі
ЦК КПРС 1987 р. було зроблено першу спробу вдихнути нове
життя в командну економіку. Проголошена політика реформ
надавала державним підприємствам можливість самостійних дій.
Навіть формулювання порядку денного цього пленуму – «Про
докорінну перебудову управління економікою» замикало проблему на управлінні за наявних виробничих відносин624. Український історик та політолог О. Бойко зазначає, що невдача започаткованої у червні 1987 р. економічної реформи пояснюється тим,
що вже у задумі вона була половинчатою, не торкалася основ
командної системи. Масштабна акція зі скорочення державного
апарату, спроби застосування у рамках радянської економіки таких
ринкових категорій, як самофінансування, самоокупність та самоуправління тощо, призвели не лише до розбалансування в економіці, наростання деформацій та диспропорцій, а й до загострення соціальних відносин, наростання напруги у стосунках між
союзним центром та республіками. Саме під тиском цих обставин
поступово відбувається суттєва переоцінка цінностей, зміна
орієнтирів та підходів до вирішення суспільних проблем; центр
ваги у реформаційному процесі дедалі більше починає зміщуватися з економічної сфери у політичну625. Після ухвалення 30
червня 1987 р. Верховною Радою СРСР «Закону про державне
624
Крах командної економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://history.vn.ua/book/novitnya/99.html.
625
Бойко О.Д. Суспільно-політичні трансформації в Україні (квітень 1985 –
серпень 1991 рр.): Історико-політологічний аналіз : автореф. дис... д-ра політ.
наук / О. Д. Бойко. – М. : Б. в., 2003. – 44 с.
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підприємство» підприємства дістали можливість самостійно планувати виробничу діяльність, укладати контракти зі своїми постачальниками і споживачами без посередництва Держплану. Незважаючи на нові можливості розвитку та ділової активності колективів підприємств, керівництву УРСР так і не вдалося зупинити
спад виробництва, побороти товарний дефіцит, призупинити зростання дефіциту державного бюджету, послабити соціальну напругу626. Поширення негативних тенденцій в економіці супроводжувалося зростанням організованої злочинності, спекуляцій, корупції
і розкрадання майна, наростанням байдужості серед самих трудівників627.
У цей період розпочалося активне формування соціальної
бази «перебудови». Передусім ідеться про формування сприятливих умов для розвитку неформальних суспільно-політичних
організацій, які в подальшому позитивно вплинули на процеси
суверенізації радянських республік. Проте в різних республіках
СРСР, їхніх регіонах, як і в УРСР, вони відрізнялися масштабами і
глибиною національно-патріотичного руху. В УРСР особливе
місце посідала Галичина, де національно-патріотичний рух проявився найрельєфніше. На відміну від південно-східних областей,
де у перші роки перебудови переважав соціальний конформізм,
мешканці Західної частини Радянської України, і насамперед
Галичини, масово виступали за незалежну суверенну Україну.
Позбувшись щільної опіки органів КДБ, активізувала свою діяльність творча інтелігенція республіки, котра на пленумі Спілки
письменників України у червні 1987 року, в низці виступів її
представників на з’їзді вчителів, театральних діячів акцентувала
увагу Політбюро ЦК КПУ, Президії Верховної Ради УРСР на
загрозах звуження сфери застосування української мови, низького
626

Історія України. Україна і процес перебудови в СРСР (друга половина
80-х рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://posibnyk.dn.ua/Lekciya8.html.
627
Макар Ю.І. Історія України від найдавніших часів до наших днів /
Ю.І. Макар, Б.Ф. Білецький, А.П. Коцур, В. П. Коцур : навч. посібник. – Чернівці,
1998. – C. 255.
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рівня мовної культури багатьох засобів масової інформації
тощо628.
У цих умовах українська інтелігенція, усвідомлюючи свою
історичну місію, активно об’єднувалася в різні товариства і організації.
Одночасно з Українським культурологічним клубом у Києві в 1987 р.
було створено «Народний союз сприяння перебудові» в Одесі,
«Комітет підтримки перебудови» у Ворошиловграді та ін., Український культурологічний клуб, українознавчий клуб «Спадщина», студентське об’єднання «Громада». Національно-демократичні ідеї духовного відродження нації об’єднали багатьох молодих людей Львова у
Товариство Лева. Заснована ним газета «Поступ» відразу обрала демократичну платформу, стала популяризатором ідей національного відродження, відновлення української державності, трибуною опозиції629.
Більшість національно-демократичних організацій засуджували
існуючий режим, критикували безгосподарність, створювали
позацензурну пресу, організовували мітинги, збори, демонстрації630.
Скориставшись проголошеною М. Горбачовим політикою
«гласності», у Львові у листопаді 1987 р. побачив світ перший
машинописний номер позацензурного літературно-мистецького та
науково-популярного альманаху «Євшан-зілля» за редакцією
Ірини Калинець, а в грудні 1987 р. колишніми політв’язнями
В. Чорноволом, І. Гелем, М. Горинем поновлено випуск нелегального журналу «Український вісник»631.
628
Процес перебудови в СРСР та її наслідки для України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/perebudova-aktprogoloshennya-nezalezhnost-deklarats-ya-pro-derzhavniy-suveren-tet-ukra-ni/protses-perebudovi-v-srsr-ta-nasl-dki-dlya-ukra-ni/ (15.11.2016).
629
Куйбіда В. С. Радикальна активізація суспільно-політичних рухів в
Україні [Електронний ресурс] / В. С. Куйбіда. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/15140205/istoriya/radikalna_aktivizatsiya_suspilno-politichnih_ruhiv_ukrayini
630
Історія України. Україна і процес перебудови в СРСР (друга половина
80-х рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://posibnyk.dn.ua/Lekciya8.html.
631
Процес перебудови в СРСР та її наслідки для України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/perebudova-aktprogoloshennya-nezalezhnost-deklarats-ya-pro-derzhavniy-suveren-tet-ukra-ni/protses-perebudovi-v-srsr-ta-nasl-dki-dlya-ukra-ni/ (15.11.2016).
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Політика «гласності» та демократизація суспільних процесів
вплинули на роботу первинних організацій і місцевих комітетів
Компартії України. Так, у лютому 1988 р. на засіданні бюро
Львівського міського комітету КПУ була розкритикована робота
окремих міських та районних комітетів, які відійшли від партійної
лінії632 та підтримали відновлення В. Чорноволом, М. Горинем,
Л. Лук’яненком та ін. Української Гельсінської групи. Проте після
закриття владою у квітні 1988 р. Політичного дискусійного клубу
В. Чорновіл, усвідомлюючи, що 19 членів відновленої УГГ не досить для боротьби з тоталітарним режимом, на таємній зустрічі з
Богданом і Михайлом Горинем на околиці Львова запропонував
створити легальну опозиційну політичну організацію, яка, на думку засновників, уже могла розраховувати на потужну соціальну
підтримку. Так, 13 червня 1988 р. у Львові відбувся перший в
Україні за радянських часів багатотисячний несанкціонований
мітинг. Його учасники засудили тоталітарний режим, вимагали від
влади гарантій забезпечення прав і свобод кожної людини633.
Ці події прискорили утворення нової організації під назвою
Українська Гельсінська спілка (УГС). На зустрічі організаторів
Спілки у липні 1988 р. кожен із учасників зобов’язався підготувати
тези, пункти, пропозиції для програмного документа організації –
«Декларації принципів»634. Декларація стала першим програмним
документом тогочасного українського національно-демократичного руху. Вона засвідчила, що УГС із правозахисної організації
перетворилася на «типово політичну» і першою в республіці заявила про необхідність побудови самостійної Української держави635.
632
Апальков М.В. Державотворча діяльність Львівської обласної ради у
контексті суспільно-політичних процесів в УРСР (1990 – 1991 рр.) : дис.... к.і.н.:
спец. – 07.00.01 – «Історія України» / М.В. Апальков. – Львів, 2015. – 205 с.
633
Розгортання національно-демократичних процесів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrmap.su/uk-uh11/1089.html (15.11.16).
634
Горинь Б. У боротьбі за незалежність [Електронний ресурс]. – Богдан
Горинь. – Газета «День», 15 серпня, 2013. – Режим доступу:
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/u-borotbi-za-nezalezhnist (18.11.2016).
635
Куйбіда В.С. Радикальна активізація суспільно-політичних рухів в
Україні [Електронний ресурс]. В.С. Куйбіда. – Режим доступу:
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У спогадах «У боротьбі за Україну» Б. Горинь пригадує, що
засновники УГС – В’ячеслав Чорновіл, Богдан та Михайло Горині
вдалися до «хитрощів», щоб оприлюднити факт утворення та
появи програмного документа організації. Вирішено було провести мітинг щодо збереження пам’яток історії та культури, на
якому порушити питання про побудову у Львові пам’ятника
Тарасові Шевченку. Домовилися, що під час виступів буде
заявлено про необхідність створення в Україні Народного фронту
за перебудову, до складу якого увійде щойно створена УГС. Водночас громадськість Львова була широко повідомлена про важливість мітингу 7 липня 1988 р. Влада, дізнавшись про наміри
організаторів, вирішила зірвати віче. Попри провокації на мітинг
зібралося близько 50 тисяч людей і організаторам вдалося заявити
про необхідність заснування Народного фронту за перебудову.
Лідери опозиційної організації приготували десятки примірників
машинописної програми «Декларація принципів» та роздали їх
людям. Того ж дня організатори заходу телефоном передали текст
програми на «Радіо Свобода», де працювала закордонний представник УГС Надія Світлична, котра в кількох радіопередачах
оприлюднила програмний документ УГС для всієї України. КДБ
прагнув отримати більш докладну інформацію про наміри організаторів УГС. З метою отримати відомості «з перших рук» було
дано завдання акредитованим у Львові журналістам всесоюзних та
республіканських видань запросити після історичного мітингу 7
липня на відверту «щиру» розмову В’ячеслава Чорновола, Богдана
і Михайла Горинів. 15 липня 1988 р. у Клубі журналістів працівники «Комсомольской правды», «Советского спорта», «Советской культуры», «Радянської культури», журналу «Україна» та
чекісти «в штатському» упродовж п’яти годин вели своєрідний
допит, намагаючись з’ясувати, до якої мети прагнуть організатори
УГС. В. Чорновіл уперше оприлюднив, «хто є хто», назвавши себе
членом Виконавчого комітету УГС, головним редактором
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«Українського вісника», М. Гориня – членом виконкому і членом
редколегії «УВ», Б. Гориня – членом редколегії «УВ» і головою
Львівської обласної організації УГС. Відповідаючи на запитання,
вони висвітлювали й аналізували політичні процеси, які відбувалися в Україні, заперечили настирливе нав’язування думки, що
УГС – політична партія, яка створена з метою боротися за владу в
УРСР. Дискурс з журналістами призвів до несподіваного результату, а саме – кілька газет помістили статті про цю зустріч, надавши всесоюзного розголосу позиції УГС636. Відтак значно зросла
популярність УГС. Якщо у середині 1988 р. до неї входило лише
кілька десятків осіб, то на початку 1990 р. вона налічувала 2,3 тис.
осіб і мала свої відділення у 22 областях республіки637. Водночас,
дії «неформалів» щодо згуртування однодумців КДБ всіляко компрометував на побутовій та іншій основі638.
У цей період розпочався процес утворення і становлення
молодіжних організацій, які згодом візьмуть активну участь у
боротьбі за незалежність України639.
Так, у лютому 1987 р. у Львові виникли два клуби: Молодих
учених і «Дзеркала», які були першими в Україні, що розпочали
свою культурницьку та просвітницьку діяльність640. Члени цих
клубів ініціювали 19 жовтня 1987 р. в актовій залі Львівського

636

Горинь Б. У боротьбі за незалежність [Електронний ресурс]. / Богдан
Горинь. – Газета «День», 15 серпня, 2013. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/u-borotbi-za-nezalezhnist (18.11.2016).
637
Куйбіда В.С. Радикальна активізація суспільно-політичних рухів в
Україні [Електронний ресурс]. / В. С. Куйбіда. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/15140205/istoriya/radikalna_aktivizatsiya_suspilno-politichnih_ruhiv_ukrayini
638
Бажан О.Г. Спроби протидії КДБ УРСР становленню та функціонуванню
Народного Руху України за перебудову / О.Г. Бажан // Український історичний
журнал. – 2010. – Вип. 1, (№490). – С. 35–41.
639
Бобровнік Ю. В. Суспільно-політична діяльність громадських організацій молоді в Україні (1985–1996 рр.) [Текст] : автореф. дис.... к. іст. н. : 07.00.01 /
Юрій Вікторович Бобровнік ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім.
Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 21 с.
640
Стецьків Т. Предтеча товариства / Тарас Стецьків // Поступ : інформ.
вісн. Т-ва Лева. – 1989. – № 12 (жовт.). – С. 1.
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лісотехнічного інституту установчі збори Товариства Лева641. Крім
цих клубів, на зборах були присутні представники Товариства
охорони пам’яток історії та культури, Львівського відділення
Фонду культури, міськкому комсомолу та Об’єднання молодіжних
клубів. Молодіжні організації, що увійшли до складу Товариства
Лева, ініціювали процеси відродження та утвердження національної культури. 3 березня 1988 р. виникло молодіжне студентське
об’єднання «Громада», члени якого звернулися з відкритим
листом до ЦК КПУ з вимогою офіційно проголосити держаний
статус української мови, висловилися за організацію власної національної армії та скасування пільг партійно-державницькій
номенклатурі642.
У грудні 1988 р. в Тернопільському державному педагогічному інституті (нині – ТНПУ ім. В. Гнатюка) виникло студентське
товариство «Вертеп», яке відроджувало українські звичаї та обряди (першим з яких була різдвяна костюмована вистава). Відновила
свою діяльність Спілка незалежної української молоді (СНУМ),
Пласт, створено товариство «Меморіал» і товариство української
мови імені Т. Г. Шевченка (вперше в Україні з такою назвою)643.
25 травня 1989 р. за ініціативи студентів факультету журналістики Львівського університету644 відбулася установча конференція
Студентського братства (СБ), на якій були прийняті статут,
641
Товариство друзів та однодумців (уривок з ненадрукованої статті, яка
писалася для одного «товстого» журналу) // Поступ : інформ. вісн. Товариства
Лева. – 1989. – № 12 (жовт.). – С. 4.
642
Криворучко Ю. З. Ціннісний зміст і принципи структурування
молодіжного руху в процесі демократичних перетворень в Україні : дис. … к.
філос. н. : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» /
Ю. З. Криворучко ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2005. – С. 56.
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Хоптян В. Тернопільщина у добу новітнього українського національнодержавного відродження : збірник наукових праць / Україна–Європа–Світ. –
С. 39–49 [Електронний ресурс] / Валентин Хоптян. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ues/2011_6-7/Articles/3_Khoptyan.pdf (14.
11. 2016).
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Мельников Д. Участь студентської молоді в управлінні справами вузів :
історія і сучасність / Д. Мельников // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Сер.
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програма, звернення до студентів України, обрана керівна рада
Братства645. У роботі конференції взяли участь секретарі обкому
комсомолу, студенти українського походження з Канади646. За
іншими даними, організація розпочала свою діяльність у 1988 р. як
молодіжне крило Товариства Лева647. Вже восени 1989 р.
структури Студентського братства виникають також у ІваноФранківську та Тернополі648. Відтак, на початок 1990 р., осередки
СБ утворилися в усіх вузах Львівщини і нараховували близько
1000 членів, а за рейтингом популярності вони були четвертими в
області після Народного Руху України за перебудову, Товариства
української мови імені Т.Г. Шевченка та Товариства Лева649.
Після утворення Студентського братства його члени розпочали
активну громадську діяльність. Так, 31 серпня 1989 р. з ініціативи
осередку Братства Львівського політехнічного інституту у Львові
відбувся багатолюдний молодіжний мітинг. Студенти протестували
проти діяльності ректорату Політехнічного інституту та виступили на
захист своїх прав. Проте, за оцінками самих учасників мітингу, час
для його проведення було обрано не досить вдало, оскільки студенти
ще не з’їхалися до навчальних закладів Львова, що вказувало на
відсутність у них досвіду проведення таких заходів. Водночас, було
прийнято демократичну резолюцію, яку члени СБ намагалися втілити
в життя упродовж 1989 – 1991 рр.
У резолюції йшлося про те, що учасники мітингу, виражаючи
свою солідарність із китайськими студентами в їх боротьбі за
645

Пашиніна Т. С. Молодіжний рух в Україні в другій половині 50-х – 80-ті
рр. ХХ ст. : дис. … к. іст. н. : спец. 07.00.01 «Історія України» ; Нац. пед. ун-т ім.
М. П. Драгоманова / Т. С. Пашаніна. – К., 2004. – С. 93.
646
Кресіна І. О. Національні процеси в Україні: історія і сучасність /
І. О. Кресіна, В. Ф. Панібудьласка // Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч.; за
ред. В. Ф. Панібудьласки. – К.: Вища шк., 1997. – Ч. 2. – С. 540.
647
СНУМ. Арешти молоді в Івано-Франківську // Крок : вісн. культурнонаук. т-ва «Рух». – 1990. – 23 лютого 1990. – С. 1.
648
Кулик В. Молода Україна : сучасний організований молодіжний рух та
неформальна ініціатива : дослідження [Електронний ресурс] / В. Кулик,
Г. Голобуцька, О. Голобуцький. – Режим доступу : http://golob.narod.ru/kniga.html
– Заголовок з екрана.
649
Хто захистить студента // Будитель марец / Земляцтво закарпатських
студентів у Львові. – 1990. – № 1. – С. 1.
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демократію, тісно співпрацюючи з НРУ, Товариством української
мови імені Т.Г. Шевченка, товариством «Меморіал», молодіжними
організаціями, виступили за розбудову національної освіти; за
надання законного статусу національній символіці України: синьожовтому прапору та гербу-тризубу. Вимагали викладання в училищах, технікумах та ВНЗ України українською мовою; створення
належних умов для вивчення української мови представниками
інших національностей, що проживають на території України; ліквідації «охоронки» першого відділу у ВНЗ як прояву неосталінізму; реабілітації репресованих студентів; відставки ректора
Львівського політехнічного інституту (ЛПІ) як такого, що не
відповідає своїй посаді в умовах «перебудови» та оновлення
суспільства; вимагали відставки ректора Львівського державного
університету (ЛДУ), виходячи з положення про віковий ценз для
осіб, що обіймають керівні посади у ВНЗ; закликали сприяти розвитку національної самосвідомості національних меншин на території України шляхом відтворення власних шкіл, просвітянських
товариств, клубів, органів друку та інших проявів суспільної
активності; визнання щорічних поїздок на сільськогосподарські
роботи економічно не доцільними та шкідливими для навчального
процесу; домагалися створення рад ВНЗ на основі рівного представництва в них студентів, професорсько-викладацького складу
та співробітників закладу650.
Відзначимо, що процес виникнення осередків СБ у львівських
ВНЗ відбувся майже одночасно, проте активність їх була різною
внаслідок тих проблем, які висувалися як першочергові в кожному
навчальному закладі. Структура Братства була децентралізована,
осередки мали право приймати свої статути і були майже повністю
автономними.
Відтак частина неформальних організацій, що виникли як
культурницькі та просвітницькі, переходила до політичної
діяльності. Серед них – Український культурологічний клуб,
Товариство Лева, українознавчий клуб «Спадщина» та студентське
650

С.1–2.

Братство / Студентське братство м. Львова. – 1989. – № 5 (листоп.). –
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об’єднання «Громада». Особливістю таких організацій радянських
часів було те, що значну частку їх становила пробуджена «перебудовою» політично активна молодь, а лідерами в них ставали
колишні політв’язні651.
До 1989 р. переважна більшість національно-демократичних
течій організаційно оформилася в опозиційні громадські об’єднання, які могли активно протистояти комуністичній владі та руйнували її політичну монополію. Зростання популярності демократичних рухів спонукало владу до посилення протидії відповідним
суспільним змінам.
Так, 28 січня 1989 р. у Калуші на чотири години було затримано авто, в якому до Івано-Франківська на мітинг, присвячений
жертвам сталінізму, їхали В. Чорновіл та його соратники652. Проте
ці перешкоди не завадили їхнім намірам зустрітися з учасниками
зібрання.
Окрім того, за активного сприяння УГС у березні 1989 р. у
Львові відбулися перша за радянську добу політична демонстрація і політичний страйк. На демонстрацію львів’яни
вийшли з синьо-жовтими прапорами 653. Активність львівського
населення пояснювалася стратегічною метою й патріотичними
міркуваннями, водночас під час підготовки до виборів 1990 р.
комуністи хоч і протидіяли розвитку демократичних організацій, проте не могли зовсім ігнорувати вимог населення,
щоб не втратити свій і без того низький політичний авторитет.
Станом на червень 1989 р. в Україні діяло вже понад 47 тис.
«неформальних» об’єднань 654.
651

Політична історія України. ХХ століття : у 6 т. / редкол. : І. Ф. Курас та
ін. – К. : Ґенеза, 2003. – Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945–2002) /
О. М. Майборода, Ю. І. Шаповал, О. В. Гарань та ін. – С. 353.
652
Зайцев Ю. Д. Генезис Народного Руху України: Львівська організація /
Ю. Д. Зайцев // Український історичний журнал. – 2010. – Вип. 4, (№493). –
С. 143–155.
653
Історія України. Україна і процес перебудови в СРСР (друга половина
80-х рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://posibnyk.dn.ua/Lekciya8.html.
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Там само.
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Створені наприкінці 1980-х рр. націонал-демократичні організації
Галичини були підтримані населенням регіону й ініціювали боротьбу
за злам радянської владної системи та досягнення національного
суверенітету. Майбутнє незалежної Української держави націоналдемократи та націоналісти бачили як поширення своїх уявлень та
ідеалів на всю територію України й на всі суспільні групи655.
Ще однією проблемою, яка тоді актуалізувалася в українському суспільстві, було становище української мови. У 1988 р.
книги, видані українською мовою, становили лише 18% за назвою,
а за тиражем – лише 3% загального книжкового фонду на теренах
України. Суспільно-політична література, що видавалася в республіці українською мовою, становила 34,7%, російською – 60,0%,
науково-технічна, відповідно, 12,8% і 86,0%, художня та
навчальна – 38,3% та 40,0%. Таке становище викликало невдоволення патріотично налаштованої громадськості. У різних
регіонах України активізувався рух за розширення сфери вживання української мови. Влітку 1988 р. у Львові виникла обласна
організація Товариство рідної мови ім. Т. Шевченка656.
У 1987 р. з підпілля вийшла раніше заборонена Українська
греко-католицька церква. У Львові активізував роботу Комітет
захисту Української греко-католицької церкви – правозахисна
організація священнослужителів і віруючих УГКЦ, що ставила
метою відновлення Української греко-католицької церкви в СРСР.
Комітет очолив колишній політв’язень Іван Гель. Упродовж 1988–
1989 рр. Комітет став ініціатором проведення масових богослужінь, маніфестацій і демонстрацій у Львові, Івано-Франківську,
Тернополі, Стрию та інших містах Західної України, а також
сприяв підготовці петиційних кампаній, численних звернень до
органів державної влади з вимогами реабілітації УГКЦ657. Зокрема,
655

Шумлянський С. Розкол України як віртуальна реальність /
С. Шумлянський // Критика. – 2002. – Листопад. – С. 3.
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ресурс]. – Режим доступу: http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/perebudova-akt-

Розділ 1. Етнополітична історія Галичини...

323

у січні 1989 р. уперше за післявоєнний період на подвір’ї собору
Св. Юра у Львові відбулася греко-католицька відправа в пам’ять
про Акт злуки українських земель658. Про те, що громадськість
Галичини опікувалася питаннями легалізації церков, свідчить її
активність за кордоном. Так, у партійному звіті завідувача Відділу
зарубіжних зв’язків ЦК Компартії України А. Меркулова «О негативных последствиях сложившейся вокруг УКЦ ситуации» зазначалося, що «…тема «порушення релігійних свобод» в УРСР різко
піднімалась західними представниками в різних організаціях ООН,
зокрема, на Женевській Комісії з прав людини у лютому – березні
1989 р. Вже у травні – червні цього року на Паризькій Нараді
Конференції з людського виміру ОБСЄ розглядалися звинувачення
на адресу СРСР з приводу утисків прав віруючих УКЦ»659.
Наприкінці 1980-х років також виникають національнокультурні товариства угорців, поляків, росіян, молдаван, гагаузів,
греків, вірмен, євреїв та представників інших національностей, які
проживали на території України. Заявив про себе кримськотатарський національний рух.
Поступово в надрах неформальних самодіяльних організацій
визрівала ідея створення масової громадсько-політичної організації республіканського масштабу на зразок народних фронтів, що
виникли у республіках Прибалтики. Досі неформальні демократичні організації не мали достатньо сил, щоб політично
progoloshennya-nezalezhnost-deklarats-ya-pro-derzhavniy-suveren-tet-ukra-ni/protses-perebudovi-v-srsr-ta-nasl-dki-dlya-ukra-ni/ (15.11.2016).
658
Розгортання національно-демократичних процесів в Україні
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrmap.su/uk-uh11/1089.html
(16.11.2016).
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листи ЦК Компартії України до ЦК КПРС, відділу ЦК КП України, партійних
органів Міністерства Закордонних справ УРСР; Держтелерадіо УРСР, Ради у
справах релігій при Раді Міністрів УРСР про загострення релігійної обстановки у
ряді західних областей республіки та заходи щодо її нормалізації, про виступи на
Заході за легалізацію Української Католицької церкви, про основні напрямки
Зарубіжної Католицької церкви та уніатських радіопрограм українською мовою,
інші питання релігій. На 50 аркушах // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр.
2659. Секретно. Цк Компартии Украины «О негативных последствиях
сложившейся вокруг УКЦ ситуации». – Арк. 13–14.
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конкурувати з комуністичною владою, а тому назріла потреба
утворення організованої народної опозиції, яка б поєднала радикалізм політичних неформалів з масовістю культурно-історичних
та екологічних неформальних об’єднань.
Найбільш предметно й органічно ідея самостійної України
сприймалася саме у західних областях республіки, які були включені до складу радянської імперії набагато пізніше, ніж східні. Тут
ще не викорінився дух боротьби українських повстанців. І хоча
проект Програми Народного Руху було написано у Києві, перші
осередки НРУ виникли в Галичині. Важливу роль у цьому
відіграла традиційна духовність, масова релігійність та переважна
україномовність мешканців західноукраїнських регіонів. У тогочасних опозиційних громадських осередках Львова вирували
думки про необхідність гуртування розпорошених антирежимних
самостійницьких сил у широкому громадсько-політичному об’єднанні за прикладом Польщі та Прибалтійських республік. Уже
влітку 1988 р. у Львові обговорювався варіант іменування масової
організації небайдужих до долі України «Рухом». Першим осередком Руху у Львові стала створена 8 грудня 1988 р. ініціативна
група із 8 членів обласної ради Товариства української мови імені
Т.Г. Шевченка на чолі з В. Іськівим, який активно вивчав
проблематику рухів у Прибалтиці660.
Серед ініціаторів створення та засновників масового політичного об’єднання Народного Руху України за перебудову були
Іван Драч, В’ячеслав Брюховецький, Мирослав Попович, Володимир Черняк, Станіслав Тельнюк та інші. У проекті Програми
НРУ за перебудову, опублікованій у лютому 1989 р. у газеті «Літературна Україна», наголошувалося на необхідності економічного
та політичного реформування суспільства, національного відродження України661.
660
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Фактично після оприлюднення проекту Програми Народного
Руху України за перебудову починається процес створення крайових осередків організації. У Західній Україні структуризація Руху
відбувалася інтенсивніше, ніж на Сході і Півдні України.
Першою в Україні була створена Тернопільська крайова
організація Руху. Її установча конференція відбулася 24 березня
1989 року662. Через 36 днів після опублікування проекту Програми
НРУ за перебудову у ніч з 24 на 25 березня 1989 р. в залі засідань
Спілки письменників Тернополя відбулося засідання об’єднаного
форуму Спілки письменників України (СПУ), літературного
об’єднання, ТУМ імені Т. Г. Шевченка та ініціативної групи громадськості міста, де було обговорено Статут і Програму Народного Руху за перебудову. Проект підтримки Програми та ідея створення організації були схвалені зборами. М. Левицький – очолив
Крайовий провід (раду Руху), до його складу увійшли: І. Пушкар
(заступник голови), Г. Петрук-Попик, М. Куземко, О. Шевченко,
А. Зюбровський, Д. П’ясецький, М. Гирич, А. Субчак, Л. Горохівський, Б. Бастюк, В. Колінець, Б. Кушнір, В. Квасновський, Б. Ткачик, П. Дундій. Дещо пізніше до Ради долучилися Л. Крупа,
Я. Гевко, І. Ґерета, В. Турецький663.
Через 44 дні після створення Тернопільської крайової організації Руху, а саме: 7 травня 1989 р., був створений Львівський
осередок НРУ за перебудову. Тривалий термін свідчив про наявність значних розбіжностей в умовах і можливостях проведення
установчих конференцій навіть серед областей Західної України664.
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У роботі установчої конференції Львівської організації НРУ за
перебудову взяли участь делегати первинних осередків і груп підтримки Руху львівських підприємств та організацій, представники
Товариства української мови імені Т. Г. Шевченка, російського
Руху «Друзі українського мистецтва та літератури», асоціації
«Зелений світ», Товариства Лева, Етнографічного товариства
ім. І. Франка, товариства «Меморіал», спілок письменників, художників, архітекторів, театральних діячів, товариства ім. В. Кибільника в Самборі та інші. Після вступного слова поета
Ростислава Братуня виступили з доповідями член-кореспондент
АН УРСР Михайло Голубець, доцент Михайло Швайка,
літературознавець Михайло Косів. В обговоренні взяли участь
голова Товариства Лева Ігор Гринів, голова Львівської організації
російського Руху «Друзі українського мистецтва і літератури»
Микола Сергєєв, академік Ігор Юхновський, робітник Володимир
Фурманов, психолог Михайло Горинь, голова Львівської асоціації
молодих істориків Ярослав Грицак, доцент Володимир Кузьменко,
студент Петро Кагуй, голова Львівської обласної ради Товариства
української мови імені Т. Г. Шевченка письменник Роман
Іваничук, робітник Валентин Стецюк, член ради Всесоюзного
товариства «Меморіал» Лариса Крушельницька, поетеса Ірина
Калинець, голова Бродівського осередку Товариства української
мови імені Т. Г. Шевченка Сергій Орлюк, історик Микола Драк,
правозахисник Іван Гель, інженер Володимир Гнилиця.
У прийнятій декларації Львівської регіональної організації
НРУ за перебудову не згадувалося про керівну роль партії. Тут
підкреслювалось: «Організація виступає проти будь-якої монополії на політичну владу...». А тези про те, що «організація виступає
за відновлення державного суверенітету республіки...», «...перетворення СРСР у Союз суверенних республік на засадах федерації» свідчать, що Львівська організація стала на радикальніші
позиції, ніж зазначені в проекті Програми НРУ за перебудову від
16 лютого 1989 р.
До Ради обрано І. Мельника (Товариство української мови
імені Т. Г. Шевченка), М. Драка (Відділення НРУ Інституту
суспільних наук АН УРСР), А. Прикарпатського (Відділення НРУ
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прикладних проблем механіки і математики АН УРСР). Уже 16
травня відбулося розширене засідання Президії Львівської регіональної організації НРУ, на якому розглядалося ставлення Руху до
виборів народних депутатів СРСР. Було прийнято рішення про
неучасть у повторному голосуванні 21 травня. А 22 травня
відбулося засідання Львівської регіональної ради НРУ. Серед
розглянутих питань – ішлося про збір і використання коштів на
допомогу потерпілим від повені на Львівщині, інформацію про
вибори, установчу конференцію Московського народного фронту
й обрання депутатів на республіканську нараду НРУ та інші665.
На відміну від Тернопільської та Львівської крайової організації НРУ за перебудову Івано-Франківська крайова організація
була створена пізніше. 2 серпня 1989 року в Івано-Франківській
області було проведено установчу конференцію крайової
організації Народного Руху України за перебудову.
Участь у ній узяли 64 делегати з області. Було обрано координаторів крайової організації, сформовано крайові органи.
Біля витоків НРУ за перебудову на Прикарпатті стояли відомі
суспільно-політичні та культурні діячі краю. Серед них – Микола
Яковина, який згодом і очолив новостворену організацію, письменник Юрій Адрухович, громадський діяч Маркіян Чучук. Саме
вони були призначені відповідальними за проведення крайової
установчої конференції. У своїх спогадах Микола Яковина згадує:
«В Івано-Франківську на той час діяло товариство «Рух», очевидно, що імпульси перші йшли від нього. Також діяв «Меморіал», з
яким я співпрацював, також було Товариство української мови.
Вони об’єднали свої зусилля, і у квітні у нас утворилася ініціативна група, яку очолив я. Всього було 12 осіб. Ми ініціювали
створення крайової організації Народного Руху України». За його
словами, по всій області впродовж літа 1989 року відбувався збір
підписів на підтримку створення нової демократичної сили.
Одночасно в районах проводились установчі з’їзди районних
організації. Першими відбулися установчі збори осередку у
665

Гончарук Г. І. Народний Рух України. Історія / Г.І. Гончарук. – Одеса:
Астропринт, 1997. – С. 33.
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Тисмениці. Івано-Франківська крайова організації НРУ за перебудову фактично стала третьою обласною організацією на той час
в Україні666.
Кінець 1980-х рр. у Галичині характеризувався багатолюдними мітингами та демонстраціями. Так, 12 березня 1989 р. у
Львові на заклик оргкомітету із представників Української
Гельсінської пілки (УГС), ТУМ, координаційного центру груп підтримки Руху й ініціативного комітету із створення Народного
Фронту на передвиборче віча до пам’ятника І. Федорову (вул.
Підвальна) прийшли тисячі людей. Усі вулиці й схили навколо
були заповнені громадою. Її з усіх боків оточували загони міліції і
спецпідрозділів. Після початку віче влада дала наказ силою його
розігнати. Почався наступ силовиків. Людей розганяли аж до
вечора. Було заарештовано десятки активістів і випадкових
перехожих, багато людей побито гумовими палицями (або, як тоді
їх ще називали, «демократизаторами»). Як пізніше звітували працівники КДБ, «щиру підтримку програмним засадам Руху висловили 5 тисяч учасників несанкціонованого мітингу, що відбувся у
Львові 12 березня 1989 р.».
Загалом, на березень 1989 р. в Україні нараховувалося вже
близько 60 тисяч «неформальних об’єднань», які провели 1200
мітингів, на яких висувалися вимоги щодо поглиблення процесу
демократичної перебудови суспільства, відродження української
мови, реабілітації національної символіки, легалізації заборонених
церков – УАПЦ та УГКЦ, економічного та політичного суверенітету республіки)667.
Висловлюючи незгоду проти зняття із виборчого процесу
кандидатури І. Драча, 20 квітня 1989 року сотні львів’ян пройшли
центром міста, скандуючи гасло «Ганьба!» під міським і обласним
666
Чверть століття тому на Прикарпатті було створено «Народний рух
України за перебудову» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://firtka.if.ua/?action =show&id=57145.
667
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комітетами КПРС. А наступного дня у Львові на кількох підприємствах відбувся політичний страйк. Відтоді майже щодня проходили мітинги у центрі міста668.
На першотравневу демонстрацію 1989 р. львів’яни вийшли з
гаслами «Свобода!», «Єдність!», «Ми за Драча!», «Народному
Руху – бути!». Вони прорвалися до центру крізь міліцейські кордони і пройшли проспектами Леніна (тепер Свободи) та Шевченка.
Окрім того, львівський демократичний рух змінив стилістику
старих лозунгів. У другому номері самвидавчого часопису
«Поступ» було підмічено, що «демонстрація у Львові вперше за
десятки літ йшла під лозунгами правди. Цій правді перегороджували дорогу вантажні автомобілі і недалекоглядна міліцейська
ретельність, запнута парадною формою. Колона прихильників
Народного Руху викликала незрозумілу стурбованість на трибуні –
патріоти радянського Львова захвилювалися, очевидно, в черговий
раз за свою репутацію перед центром. Але колона вже рухалась
повз червоне підвищення, пошарпана у сутичках з охоронцями
правопорядку, і весь демократичний Львів захоплено вітав її як
переможця і виразника волі мас»669.
Згодом за ініціативи Львівської регіональної організації НРУ
за перебудову 17 червня 1989 р. біля стадіону «Дружба» було організовано мітинг львів'ян і мешканців області, присвячений
підсумкам виборів та звітам народних депутатів СРСР. Керували
мітингом представники організації НРУ за перебудову П. Кагуй,
В. Іськів та Б. Котик. На мітингу звітували народні депутати-члени
Львівської регіональної ради НРУ Р. Братунь, І. Вакарчук, а також
запрошені адміністрацією Ю. Сорочин і Л. Бачинський. На
мітингу виступили члени ради НРУ Р. Лубківський, М. Горинь,
І. Калинець, І. Півень, В. Чорновіл, В. Фурманов, І. Гель, В. Стеблич, М. Кирей. Було прийнято дві резолюції: перша – про підсумки
виборчої кампанії, друга – про накази народним депутатам. На
668
Мельник І. Перша демонстрація з синьо-жовтими прапорами
[Електронний ресурс] / Ігор Мельник. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/21879
(11.11.2016).
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мітингу було зачитано звернення Львівської регіональної ради
НРУ за перебудову, в якому різко засуджувались чутки, нібито
українці збираються вчинити погром росіянам, євреям і полякам,
що було оцінено як брудну провокацію противників перебудови.
«Львів'яни мусять нарешті знати, хто хоче в нашому місті трагедії.
Львів був і буде містом братерства», – говорилось у зверненні670.
Також 30 липня 1989 року за ініціативи товариства «Меморіал» відбулася перша громадянська панахида на могилах стрільців УГА та жертв масових сталінських репресій671.
Подібні антикомуністичні акції тривали упродовж майже
всього літа.
Відтак весною – літом 1989 р. у Галичині відбулися численні
суспільно-політичні акції, спрямовані на демократизацію і суверенізацію УРСР, офіційно були утворені три крайові обласні
організації Народного Руху за перебудову, до яких увійшла більша
частина тогочасних патріотичних організацій. Згодом Галичина
була гідно представлена на Установчому з’їзді Народного Руху
України (НРУ) в Києві.
Зазначимо, що до організаційного комітету Установчого з’їзду
Народного Руху України були запрошені делегати з різних громадсько-культурних та релігійних організацій Галичини. Серед
них варто виокремити партії ДСУ (Державна Самостійність України), УХДП (Українська Християнсько-Демократична партія),
ОУН-Галичина, громадські організації Марійське товариство
(Львів), Товариство Лева (Львів), Пласт (Львів, Тернопіль, ІваноФранківськ, Рівне та ін.) тощо672. Найбільше представництво на ІІ
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ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 4 / Список членів організаційного комітету Установчого з’їзду Народного Руху України. Відомості про
розподіл мандатів делегатів З’їзду, списки установ і організацій, представники
яких запрошувалися на З’їзд. – Арк. 11.
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Всеукраїнських Зборах НРУ мали Львівська, Івано-Франківська та
Тернопільська області. Так, із 2129 делегатів Львівська область
була представлена 500, Івано-Франківська – 295, Тернопільська –
357, що становило майже половину усіх представників673. Від
Тернопільщини Г. Петрук-Попик, В. Колінець, М. Куземко та
М. Левицький увійшли до складу оргкомітету, який працював над
підготовкою Установчого з’їзду від 8 липня 1989 року. М. Левицький представляв Тернопільщину у Великій раді НРУ674.
Важливо, що Рух підтримали й окремі представники вищих
органів державної влади. Зокрема, в роботі Установчого з’їзду
НРУ, який відбувся 8 –10 вересня 1989 р., взяли участь 66 представників від депутатських рад: від СРСР – 1 (1,52%); від УРСР – 2
(3,03%); від міських рад – 39 (59,09%) представників; від обласних
рад – 22 (33,33%) представники; від районних рад – 9 осіб
(13,64%) і 1 представник від сільської ради (1,52%)675.
Усвідомлюючи прагнення КПРС шляхом штучного загострення міжнаціональних відносин перешкоджати суверенізації України, НРУ виступав за залучення й національно-культурних товариств до активної громадсько-політичної діяльності у складі
Руху676.
673

ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1, – Спр. 87 / Ухвали Президії
оргкомітету ІІ Всеукраїнських Зборів НРУ про розподіл мандатів і запрошень
серед делегатів, гостей. Відомості про розподіл мандатів і запрошень на ІІ
Всеукраїнський з’їзд НРУ. Анкета реєстрації учасника. Заяви Крайових делегацій
і окремих членів Руху про перерозподіл і заміну мандатів і запрошень (маш. і
рукопис. прим.). на 30 арк. – Арк. 1.
674
Хоптян В. Тернопільщина у добу новітнього українського національнодержавного відродження / збірник наукових праць. – Україна–Європа–Світ – С. 39–49
/ [Електронний ресурс] / Валентин Хоптян. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ues/ 2011_6-7/Articles/3_Khoptyan.pdf (14. 11. 2016).
675
ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 4 / Список членів
організаційного комітету Установчого з’їзду Народного Руху України. Відомості
про розподіл мандатів делегатів З’їзду, списки установ і організацій,
представники яких запрошувалися на З’їзд. – Арк. 7.
676
ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 5 / Принципи та зміст діяльності
народного Руху України за перебудову. Проекти статутів та Програма Установчого
з’їзду НРУ. Опитування, анкети учасників З’їзду. Списки виступаючих на З’їзді,
активістів обласних організацій, які рекомендовані до керівних органів НРУ і для участі
в роботі Установчого з’їзду. Зразок анкети учасника З’їзду. У справі є карта України, в
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Так, на Установчому з’їзді НРУ за перебудову були присутні
представники 12 національностей. Серед 1970 делегатів українці
становили 94,82%, росіяни – 3,81%, євреї – 0,3%, поляки – 0,2%, угорці
– 0,15%, білоруси – 0,15%, греки – 0,1%, румуни – 0,1%. Окрім того, на
з’їзді були присутні по одному представникові від вірмен, татар, 1
китаєць, 1 грузин677. З’їзд відвідали представники російських,
польських, угорських, кримськотатарських, вірменських, молдавських,
грецьких678, німецьких, болгарських, гагаузьких, ассирійських, азербайджанських, чехословацьких, литовських, таджицьких, кримчацьких, ятв’язьких національно-культурних товариств. Всього було
представлено 36 товариств679. Через крайові організації було запрошено 27 товариств, зокрема, і низка організацій Галичини: вірменське
(Львів), польське (Львів), єврейське (Львів) та російське (Львів)
товариства680. Представництво національних меншин у складі Руху
забезпечило можливість утворення потужної «групи впливу», яка стала
ініціатором обговорення низки міжнаціональних проблем681, 682, 683.
областях яких проведені установчі збори Руху і обрані координаційні ради для
проведення Республіканського з’їзду Руху, короткий огляд прес-центру з публікацій про
З’їзд, список документів (виступів) до з’їзду. На 102 аркушах. – Арк. 1–2.
677
ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 4 / Список членів організаційного
комітету Установчого з’їзду Народного Руху України. Відомості про розподіл
мандатів делегатів З’їзду, списки установ і організацій, представники яких
запрошувалися на З’їзд // ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп.1. – Спр.4. – Арк. 6.
678
Там само. – Арк. 10.
679
ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 4 / Список членів
організаційного комітету Установчого з’їзду Народного Руху України. Відомості
про розподіл мандатів делегатів З’їзду, списки установ і організацій,
представники яких запрошувалися на З’їзд. – Арк. 10–11.
680
ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 4 / Список членів
організаційного комітету Установчого з’їзду Народного Руху України. Відомості
про розподіл мандатів делегатів З’їзду, списки установ і організацій,
представники яких запрошувалися на З’їзд. – Арк. 11.
681
ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 5 / Принципи та зміст діяльності
народного Руху України за перебудову. Проекти статутів та Програма Установчого
з’їзду НРУ. Опитування, анкети учасників З’їзду. Списки виступаючих на З’їзді,
активістів обласних організацій, які рекомендовані до керівних органів НРУ і для участі
в роботі Установчого з’їзду. Зразок анкети учасника З’їзду. У справі є карта України, в
областях яких проведені установчі збори Руху і обрані координаційні ради для
проведення Республіканського з’їзду Руху, короткий огляд прес-центру з публікацій про
З’їзд, список документів (виступів) до з’їзду. На 102 аркушах. – Арк. 29.
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Результатом участі представників національних меншин у
роботі структур Руху було прийняття окремої резолюції щодо
забезпечення прав національних меншин в Україні. Це сприяло
розширенню соціальної бази Руху шляхом приєднання до нього
частини поляків, євреїв, татар 684, німців, болгар, росіян і представників інших етнічних груп. Частина з них долучилася до
діяль-ності місцевих осередків Руху; вони брали участь у низці
суспільно-політичних акцій, підтримували процес трансформації Руху в політичну організацію та її лідируючу роль у
боротьбі за суверенітет і вихід України зі складу СРСР 685.
Яскравим прикладом залучення представників громад національних меншин стало запрошення на ІІ Всеукраїнський з’їзд
Народного Руху України від Івано-Франківської крайової
організації Руху Сергєєвої Ванди Борисівни з Товариства
682

ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 5 / Принципи та зміст
діяльності народного Руху України за перебудову. Проекти статутів та
Програма Установчого з’їзду НРУ. Опитування, анкети учасників З’їзду.
Списки виступаючих на З’їзді, активістів обласних організ ацій, які
рекомендовані до керівних органів НРУ і для участі в роботі Установчого
з’їзду. Зразок анкети учасника З’їзду. У справі є карта України, в областях
яких проведені установчі збори Руху і обрані координаційні ради для
проведення Республіканського з’їзду Руху, короткий огляд прес-центру з
публікацій про З’їзд, список документів (виступів) до з’їзду. На 102
аркушах. – Арк. 48.
683
ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 5 / Принципи та зміст
діяльності народного Руху України за перебудову. Проекти стат утів та
Програма Установчого з’їзду НРУ. Опитування, анкети учасників З’їзду.
Списки виступаючих на З’їзді, активістів обласних організацій, які
рекомендовані до керівних органів НРУ і для участі в роботі Установчого
з’їзду. Зразок анкети учасника З’їзду. У справі є карта України, в областях
яких проведені установчі збори Руху і обрані координаційні ради для
проведення Республіканського з’їзду Руху, короткий огляд прес-центру з
публікацій про З’їзд, список документів (виступів) до з’їзду. На 102
аркушах. – Арк. 47.
684
Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у
ХХ столітті / О. Я. Калакура. – К.: Знання України, 2007. – С. 393.
685
Там само. – С. 394.
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польської культури686 та Ваєцького Андрія Анатолійовича з
Російського культурного товариства 687.
Загалом, Народний Рух України за перебудову на початку
своєї діяльності був добровільною організацією, яка базувалася на
патріотичних ініціативах громадян УРСР різних національностей.
Так, на Установчому з’їзді Народного Руху України (НРУ) 688 його
делегати репрезентували майже 280 тис. громадян України. В
організації офіційно сформувалося дві течії – поміркована та
радикальна. Як поміркована (В. Яворівський, І. Драч, Д. Павличко
та ін.), так і радикальна (В. Чорновіл, Л. Лук’яненко, М. Горинь та
ін.) течії пропонували з’їздові своє бачення політичних цілей організації. Помірковані виступали за незалежну суверенну Україну в
межах реформованої союзної федерації, лібералізацію КПРС.
Радикали наполягали на виході України зі складу СРСР, здобутті
незалежності, утвердженні в суспільстві повноцінного політичного
плюралізму. Варто зауважити, що вже на з’їзді домінували
представники Західної України (до 50%)689. Окрім того,
Студентське братство м. Львова увійшло на правах колективного
члена в регіональну організацію Руху690. По суті, Братство стало
регіональним осередком НРУ, активність якого було важко
вгамувати комуністичній владі. Транслюючи дискредитаційні
передачі про опозицію по телебаченню, комуністи водночас
намагалися переконати соціум у тому, що у свідомості молоді,
686

ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 89 / Витяги з протоколів. Віче
Крайових організацій про вибори делегатів на ІІ Всеукраїнські Збори НРУ.
Списки делегатів та інше (Крайові організації на літери в-ч). на 110 Арк. –
Арк. 53.
687
Там само – Арк. 54.
688
Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект /
М. І. Панчук, В. А. Войналович, О. Я. Калакура, В. О. Котигоренко. – К.: ІПіеНД
НАН України, 2000. – С. 278.
689
Історія України. Україна і процес перебудови в СРСР (друга половина
80-х
рр.
ХХ
ст.)
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://posibnyk.dn.ua/Lekciya8.html.
690
Кресіна І. О. Національні процеси в Україні: історія і сучасність /
І. О. Кресіна, В. Ф. Панібудьласка // Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч.; за
ред. В. Ф. Панібудьласки. – К.: Вища школа, 1997. – Ч. 2. – С. 540–541.

Розділ 1. Етнополітична історія Галичини...

335

особливо студентської та учнівської, не сталося якихось змін, і це
слід мати на увазі691.
Дедалі активніше включалося в громадсько-політичну роботу
Товариство української мови імені Т. Г. Шевченка (з осені 1991 р.
– Всеукраїнське товариство «Просвіта»), яке прагнуло залучити до
своїх лав увесь спектр українського суспільства.
Під час розгляду на Пленумі ЦК КПУ 18 жовтня 1989 р.
національну політику КПУ на підтримку української мови виступили й
представники галицьких компартійних структур. Так, перший секретар
Івано-Франківського обкому партії І. Постронко у своїх зауваженнях
щодо партійної політики повідомляв: «…Правильно постало тепер
питання про державність української мови. Однак конституційно слід
також закріпити статус російської мови на всій території УРСР як мови
міжнаціонального спілкування. Вибір мови навчання повинен
здійснюватися повністю на засадах демократії і добровільності. У
нашій області понад 94% учнів у школах навчається українською
мовою. Однак у цілому по республіці становище з вивченням і
використанням української мови поки що незадовільне…»692. Помітно
рішучішою була позиція у першого секретаря Львівського обкому
партії Я. Погребняка, який, беручи участь у дискусії, наполягав, що
«треба переглянути видавничі справи у республіці. Віддаючи належне
російській мові, спеціалізовані журнали повинні сприяти поширенню
української мови. Варто налагодити масовий випуск рідною мовою
літератури підвищеного попиту, класиків народів світу, з мистецтва
тощо»693.
691
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2872 / Записки, довідки,
інформації відділів ЦК Компартії України, Ровенського і Чернівецького обкомів
партії, правоохоронних органів України про суспільно-політичну обстановку в
республіці та її західних областях, про заходи по забезпеченню законності й
громадського порядку в УРСР. На 200 аркушах / Довідка-прогноз про реакцію
населення на дії екстремістських сил у м. Києві, які демонструвалися по
телебаченню 12 листопада 1990 року. – 12. 11.1990. – Арк. 188.
692
Там само – Спр. 2649. – Арк. 95 / Критичні зауваження з тез товаришів, які не
виступили на Пленумі ЦК КПУ 18 жовтня 1989 р.
693
Там само – Спр. 2649 / Критичні зауваження і пропозиції, висловлені на
Пленумі ЦК КПУ 18 жовтня 1989 р., з питань компетенції Ради Міністрів УРСР. –
Арк. 103–104.
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За їх активного сприяння 28 жовтня 1989 р. було ухвалено
Закон «Про мови в Українській РСР». Закон про мови хоч і містив
значні вимоги до знання української мови, проте в ньому не
містилося чітких вимог стосовно вільного володіння українською
мовою. Окрім того, знання української мови, особливо у ПівденноСхідній Україні, набуло формального характеру. Таким чином,
Закон засвідчив актуальність мовної проблеми в Україні та
започаткував зміни у державній етнополітиці.
Паралельно формувався й новий політичний простір України.
Однією із перших формально задекларованих політичних партій,
яка виступила на противагу КПУ, була створена в жовтні 1989 р. у
м. Львові Українська національна партія (УНП) на чолі з
багаторічним політв’язнем Г. Приходьком. Тривалий час вона була
напівлегальною і з початку свого існування не визнавала законів
«окупаційної влади» та єдиною серед політичних сил республіки
бойкотувала вибори до Верховної Ради УРСР694. А вже 18
листопада 1989 р. представники 43 громадсько-політичних формувань, серед яких особливо помітними були НРУ за перебудову,
ТУМ імені Т. Г. Шевченка, УГС, товариство «Меморіал», Спілка
незалежної молоді України (СНУМ), УСС, страйкові комітети та
інші національно-демократичні організації створили Демократичний блок України695,696. Він виступав за реальний суверенітет
України, багатопартійність і політичний плюралізм, рівноправність і різноманітність форм власності, національне відродження українського народу, за необхідність прийняття нової
Конституції.
694
Історія України. Україна і процес перебудови в СРСР (друга половина
80-х рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://posibnyk.dn.ua/Lekciya8.html.
695
Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах
трансформації українського суспільства (1985–1996 рр.) : автореф. дис... д. і. н. :
07.00.01 / Костянтин Іванович Левчук. – Київ : Б.в., 2010. – 30 с.
696
Апальков М. В. Державотворча діяльність Львівської обласної ради у
контексті суспільно-політичних процесів в УРСР (1990–1991) [Текст] : автореф.
дис.... к. і. н. : 07.00.01 / Апальков Михайло Віталійович ; Терноп. нац. пед. ун-т
ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – 18 с.
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Керівники НРУ за перебудову Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей утворювали групи, які
скеровувалися в райони для створення своїх осередків та
проведення конференцій. Так, 13 грудня 1989 р. у місті Тернополі
відбулося засідання координаційної ради регіональних органів
НРУ за перебудову. На якому обговорювалося питання участі у
виборах, страйкових комітетів, легалізація УКЦ. Крім того, на
засіданні виступали представники московського товариства
українців «Славутич». Вони закликали викреслити із виборчих
списків усіх комуністів, брати владу в свої руки. Планувалося
частину приміщень обкомів партії забрати під Рух та інші
неформальні об’єднання. Кандидати у народні депутати УРСР
висунули низку представників місцевих демократичних організацій. Зокрема, в Івано-Франківську, замість директора заводу тонкої
органічної синтетики, обрали представника УГС Л. Лук’яненка. З
320 присутніх за нього проголосувало 270 осіб697.
На конференції у Львові, яка проходила 15–17 грудня 1989 р.,
представники Руху активно домагалися розгляду питання про 6-ту
статтю Конституції СРСР, проведення прямих виборів. Пропонувалося створити незалежні профспілки, проведення референдумів про вихід України з СРСР та ін. Представникам Руху
вдалося занести в документи конференції положення про перегляд
статті 6 Конституції СРСР, співпрацю з УКЦ та ін. релігійними
організаціями. Окрім того, компартійні спостерігачі фіксували, що
кандидатами у народні депутати від Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської та інших областей і міста Києва
висуваються не компартійні представники, а діячі «екстремістських організацій»698.
11 січня 1990 р. у Львові пройшов мітинг біля пам’ятника
І. Франку, організований страйковим комітетом, в якому взяло
участь близько 2 тисяч осіб. Виступаючі висловлювали недовіру
697

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2540 / ЦК КПУ Про суспільнополітичну ситуацію в республіках і про хід виборчої кампанії. – 15. 12. 1989. –
С. 144–146.
698
Там само. – 19. 12. 1989. – С. 188.
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керівництву радянських органів і закликали громаду обрати народних депутатів місцевих рад з робітників, членів Руху та інших
неформальних об’єднань699.
21 січня 1990 р. з нагоди річниць самостійності й соборності
України було організовано «людський ланцюг» єдності, що
пов’язав Київ, Львів та Івано-Франківськ700. Водночас, цим заходом галичани прагнули спростувати дискредитаційну інформацію,
що поширювалася КПРС про, ймовірно, ідею створення Галицької
автономії701.
Незважаючи на труднощі, демократичний рух в Україні
посилювався. Підтвердженням цього стала реєстрація 9 лютого
1990 р. Радою Міністрів УРСР Народного Руху України за перебудову як громадсько-політичної організації: це відбулося всупереч компартійному контролю за настроями мас та ЗМІ702.
Вагоме значення для демократизації України, зростання
національної свідомості мали вибори до союзної, республіканської
та місцевих рад, які відбулися в 1989–1990 pp. Український виборчий закон був помітно демократичнішим за союзний і передбачав
обрання депутатів прямим, таємним голосуванням з альтернативних кандидатур. Характерною особливістю виборчої кампанії
699
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2873 / Інформація про
оперативний стан в республіці на 8 годину, 12 січня 1990 р. – Арк. 33–34.
700
Макар Ю.І. Історія України від найдавніших часів до наших днів /
Ю. І. Макар, Б. Ф. Білецький, А. П. Коцур, В. П. Коцур : навч. посібник. –
Чернівці, 1998. – С. 251.
701
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2764 / Записки, інформації,
листи, телеграми ЦК Компартії України, його ідеологічного відділу, партійних і
радянських органів, учасників партактивів, громадських організацій, зібрань
окремих громадян про перебудову, політику і економічне навчання, реагування
населення на Заяву ЦК Компартії України, Президії, Верховної Ради УРСР і Ради
Міністрів УРСР від 18 квітня 1990 року щодо ситуації, яка склалася у західних
областях УРСР, про громадсько-політичний стан в республіці, її окремих
регіонах та інші питання ідеологічної роботи. На 196 аркушах / ЦК КПУ,
Президії Верховної Ради УРСР, Раді Міністрів УРСР, Великій раді НРУ,
редакціям газет: «Літературна Україна», «Радянська Україна», «Правда України»,
сесії обласної ради народних депутатів. – 18.04.1990. – Арк. 5.
702
Там само. – Спр. 2725 / ЦК КПРС Про зустріч і бесіди з комуністами,
активом Донецької і Луганської обласних партійних організацій. – Арк. 74–77.
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було розгортання масованої антидемократичної пропаганди. Члени
тогочасної КПУ та чиновники на місцях активно обливали брудом та
відмовляли у реєстрації демократичних кандидатів. Щоб не втратити
остаточно свій вплив на більшість мас, комуністи терміново почали
змінювати програмні принципи діяльності Комуністичної партії
України. З цією метою серед оновлених принципів було проголошено,
що КПУ надає виняткового значення відродженню і розвитку
української національної культури, культур національних груп, які
проживають на території України703. У документах Компартії України
значна увага зверталася на утвердження статусу української мови, що в
подальшому сприяло б популяризації комуністичної влади на всіх
теренах України. Наприклад, у деяких виборчих програмах зазначалося: «Ми послідовно проводитимемо курс на утвердження статусу
української мови як державної, задоволення мовно-культурних потреб
усіх національностей. Оволодіння поряд з мовою своєї національності
російською мовою розглянемо як важливий засіб прилучення
населення республіки до досягнень науки, техніки тощо704…
розраховуємо на співпрацю у вирішенні міжнаціональних питань з
національно-культурними товариствами… ми рішуче проти поділу
703
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2535 / Записки, довідки,
інформації Контрольної Партійної Комісії при ЦК КПРС, ЦК Компартії України,
його відділів, обкомів, міськкомів і райкомів партії, парткомів і первинних
парторганізацій, установ і підприємств, Ради Міністрів УРСР, міністерств і
відомств про підсумки звітів і виборів у парторганізаціях, критичні зауваження,
висловлені комуністами на конференціях, пленумах, активах, про внесення змін
до Статуту КПРС, обговорення листів ЦК КПРС до комуністів, виконання
рішення травневого Пленуму ЦК КП України, хід реабілітації незаконно
репресованих, суспільно-політичних в УРСР, інші питання організаційнопартійної і кадрової роботи. – На 328 арк.. – Арк. 42.
704
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2535 / Записки, довідки,
інформації Контрольної Партійної Комісії при ЦК КПРС, ЦК Компартії України,
його відділів, обкомів, міськкомів і райкомів партії, парткомів і первинних
парторганізацій, установ і підприємств, Ради Міністрів УРСР, міністерств і
відомств про підсумки звітів і виборів у парторганізаціях, критичні зауваження,
висловлені комуністами на конференціях, пленумах, активах, про внесення змін
до Статуту КПРС, обговорення листів ЦК КПРС до комуністів, виконання
рішення травневого Пленуму ЦК КП України, хід реабілітації незаконно
репресованих, суспільно-політичних в УРСР, інші питання організаційнопартійної і кадрової роботи. – На 328 арк. – Арк. 43.
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громадян на «корінне» і «некорінне» населення, нав’язування ідеології
«пріоритетності прав української нації», прийняття будь-яких
законодавчих актів, що обмежують права і національні інтереси росіян,
євреїв, білорусів, молдован, поляків, болгар, угорців, румунів, греків,
кримських татар, гагаузів, людей інших національностей, що
проживають в республіці»705.
Водночас, опозиційні політичні сили Галичини частково вдавалися до бойкотування виборів через те, що комуністична влада
дискредитувала їхню діяльність. Антидемократична пропаганда,
яку поширювала тогочасна Комуністична партія України, негативно впливала на рейтинги опозиційних сил. Зокрема, задля
послаблення впливу демократичного руху напередодні виборів,
особливо в Галичині, Компартія почала активно нагнітати міжнаціональну та міжрегіональну ворожнечу. Республіканські засоби
масової інформації, односторонньо і тенденційно висвітлюючи
обстановку в регіоні, свідомо дезінформували населення східних
областей України про події у західних регіонах, особливо у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. У мас-медіа
з’являлися повідомлення, у яких мешканців західних регіонів
звинувачували у «політичному екстремізмі». Особливої гостроти у
партійній пресі набула вигадана «Ідея Галицької автономії», тобто
гіпертрофованого уявлення про значення Львова у збереженні
української державності, культури, мови, розвитку європейської
цивілізації706,707,708. Незважаючи на все це, опозиційним силам
вдалося взяти учать у виборах.
705
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2535 / Записки, довідки,
інформації Контрольної Партійної Комісії при ЦК КПРС, ЦК Компартії України,
його відділів, обкомів, міськкомів і райкомів партії, парткомів і первинних
парторганізацій, установ і підприємств, Ради Міністрів УРСР, міністерств і
відомств про підсумки звітів і виборів у парторганізаціях, критичні зауваження,
висловлені комуністами на конференціях, пленумах, активах, про внесення змін
до Статуту КПРС, обговорення листів ЦК КПРС до комуністів, виконання
рішення травневого Пленуму ЦК КП України, хід реабілітації незаконно репресованих, суспільно-політичних в УРСР, інші питання організаційно-партійної і
кадрової роботи. – На 328 арк. – Арк. 55.
706
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2764 / Записки, інформації,
листи, телеграми ЦК Компартії України, його ідеологічного відділу, партійних і
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Унаслідок виборів до Верховної Ради УРСР, які відбулися у
березні 1990 р., Демократичний блок, в якому найпотужнішим був
Народний Рух за перебудову, отримав 1/4 мандата. Галицькі
опозиціонери у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській
областях змогли здобути перемогу під час виборів до місцевих рад
1990 року 709.
Характерно, що національний склад кандидатів у народні
депутати був здебільшого поліетнічним, особливо у південносхідних регіонах УРСР, у той час як на теренах Галичини здебільшого моноетнічним. Так, в Івано-Франківській області представники національних меншин балотувалися лише в одному виборчому окрузі. Наприклад, у Центральному виборчому окрузі № 197
серед 10 висунутих кандидатів в депутати були 1 росіянин та 1
осетин710. У Тернопільській області національні меншини були
представлені лише у 1 виборчому окрузі, зокрема, у Підволочиському виборчому окрузі № 361 серед 5 зареєстрованих кандирадянських органів, учасників партактивів, громадських організацій, зібрань
окремих громадян про перебудову, політику і економічне навчання, реагування
населення на Заяву ЦК Компартії України, Президії, Верховної Ради УРСР і Ради
Міністрів УРСР від 18 квітня 1990 року щодо ситуації, яка склалася у західних
областях УРСР, про громадсько-політичний стан в республіці, її окремих
регіонах та інші питання ідеологічної роботи. На 196 аркушах. / ЦК КПУ.
Президії Верховної Ради УРСР, Раді Міністрів УРСР, Великій Раді НРУ,
редакціям газет: «Літературна Україна», «Радянська Україна», «Правда України»,
Сесії обласної Ради народних депутатів. – 18.04.1990. – Арк. 5.
707
Адамович С. В. Галицьке месіанство в процесі становлення сучасної
Української держави / [Електронний ресурс] / С. В. Адамович. – Режим доступу:
http://194.44.152.155/elib/local/1620.pdf (18.11.2016).
708
Адамович С. В. Сприйняття змін на Заході України в період розпаду
СРСР [Електронний ресурс] / С. В. Адамович. – Режим доступу:
http://194.44.152.155/elib/local/1684.pdf (18.11.2016).
709
Макар Ю. І. Історія України від найдавніших часів до наших днів /
Ю. І. Макар, Б. Ф. Білецький, А. П. Коцур, В. П. Коцур : навч. посібник. –
Чернівці, 1998. – С. 250.
710
ЦДАВО України. – Ф. Р-1. – Оп. 28. – Од. Зб. 109. – Спр. № 08-2/26. –
Том. І / Верховна Рада УРСР. Центральна виборча комісія по виборах народних
депутатів Української УРСР. Списки зареєстрованих кандидатів у народні
депутати Української УРСР та оперативні дані про хід реєстрації (округи 1–239).
Почато 16 січня 1990 р. Закінчено 5 лютого 1990 р. на 254 аркушах. Зберігати
постійно. – Арк. 212.
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датів 1 росіянин711. У Львівській області національні меншини були представлені у 11 виборчих округах. У Ленінському виборчому
окрузі № 258 серед 11 зареєстрованих кандидатів на вибори
балотувалися два етнічні росіяни та одна грузинка712. У
Артемівському виборчому окрузі № 259 серед 6 зареєстрованих
кандидатів у депутати йшов один росіянин713. Таку саму ситуацію
можна було прослідкувати у Залізничному виборчому окрузі
№ 260, де серед 7 зареєстрованих кандидатів теж був представник
російської національності714. У Червоноармійському виборчому
окрузі № 263715, Шевченківському виборчому окрузі № 264, Дрогобицькому виборчому окрузі № 265 балотувалися по одному кандидату з російською національністю716. Водночас у Самбірському
виборчому окрузі № 266 серед 11 зареєстрованих кандидатів було
2 росіяни717. В інших виборчих округах Львівської області, а саме:
у Стрийському виборчому окрузі № 267, Червоноградському
виборчому окрузі № 268, Миколаївському виборчому окрузі
№ 274 – по 1 росіянину. Водночас, у Мостиському виборчому
окрузі № 275 серед 8 зареєстрованих кандидатів були 2 росіяни718.
В цілому у Львівській області на вибори 1990 року балотувалися
15 представників від національних меншин, з них 14 росіян та 1
грузин.
711

ЦДАВО України. – Ф. Р-1. – Оп. 28. – Од. Зб. 110. – Спр. № 08-2/26. –
Том. ІІ / Верховна Рада УРСР. Центральна виборча комісія по виборах народних
депутатів Української УРСР. Списки зареєстрованих кандидатів у народні
депутати Української УРСР та оперативні дані про хід реєстрації (округи 240–
450). Почато 16 січня 1990 р. Закінчено 5 лютого 1990 р. на 210 аркушах.
Зберігати постійно. – Арк. 121.
712
Там само. – Арк. 18.
713
Там само. – Арк. 19.
714
Там само. – Арк. 20.
715
ЦДАВО України. – Ф. Р-1. – Оп. 28. – Од. Зб. 110. – Спр. № 08-2/26. –
Том. ІІ / Верховна Рада УРСР. Центральна виборча комісія по виборах народних
депутатів Української УРСР. Списки зареєстрованих кандидатів у народні
депутати Української УРСР та оперативні дані про хід реєстрації (округи 240–
450). Почато 16 січня 1990 р. Закінчено 5 лютого 1990 р. на 210 аркушах.
Зберігати постійно. – Арк. 23.
716
Там само. – Арк. 43.
717
Там само. – Арк. 26.
718
Там само. – Арк. 35.
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Треба зазначити, що за результатами першого туру виборів,
які відбулися 4 березня 1990 р., найбільше депутатів було обрано
від Львівської області, а саме – у 8 виборчих округах719. Проте
жоден із 15 представників національних меншин у цьому регіоні
не переміг та не потрапив до парламенту. Такі електоральні настрої свідчили, що більшість населення регіону віддавало перевагу
українцям.
У Тернопільській області з 8 округів вибори відбулися у 6
виборчих округах. Наприклад, у Підволочиському виборчому
округу № 361 депутатом обрано українця Б. Ф. Бойка абсолютною
більшістю голосів 71,272 (82,06%)720. Це був єдиний виборчий
округ Тернопільщини, де балотувалися представники від національних меншин, зокрема, росіянин Ю. І. Панкратов, член КПУ721.
Проте його поразка була більше пов’язана з партійною
приналежністю, аніж з етнічною722.
Перший тур парламентських виборів засвідчив, що загальна
динаміка активності виборчого процесу дещо різнилася у регіонах
України. Зокрема, у західних регіонах країни більшість депутатів
було обрано у першому турі. Незважаючи на те, що національний
склад депутатів був досить строкатим, від західних областей до
парламенту потрапили переважно представники української національності з демократичними поглядами.
За результатами повторного голосування на виборах народних
депутатів УРСР 10–18 березня 1990 року від Львівської області
було обрано ще шість депутатів-українців723. Незважаючи на те,
що від Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської області
719
ЦДАВО України. – Ф. Р-1. – Оп. 28. – Од. Зб. 111. – Спр. № 08-2/46 /
Верховна Рада УРСР. Центральна виборча комісія по виборах народних депутатів
Української УРСР. Статистичні відомості про результати виборів народних
депутатів Української УРСР. Почато 04 березня 1990 р. Закінчено 20 травня 1990
р. на 151 аркуші. Зберігати постійно. – Арк. 63–68.
720
Там само. – Арк. 85.
721
Там само. – Арк. 121.
722
ЦДАВО України, Ф. Р-1. – Оп. 28. – Од. Зб. 111. – Спр. № 08-2/46. –
Арк. 134.
723
Там само. – Арк. 127.
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також балотувалися представники російської національної меншини, жоден з них до Верховної Ради УРСР не пройшов724.
Загалом, представники демократичних сил у Галичині здобули 43 із 46 місць до ВР УРСР, які розподілилися таким чином:
24 із 24 місць від Львова, 11 із 12 від Івано-Франківська і 8 з 10 –
від Тернополя725. Після березневих виборів більшість складу
Львівської обласної ради становили представники УГС, НРУ.
Представники національно-демократичних сил здобули більшість
мандатів у міських і районних радах Дрогобича, Стрия, Червонограда, Миколаєва тощо. В Івано-Франківській обл. опозиція до
КПУ в обласній раді становила 78,7%, у міській – 86%. У Тернополі – майже половина в обласній і 60% – в міській726. Виборці
фактично забалотували представників консервативної частини
апарату, а на політичну арену вийшло чимало нових політичних
представників, налаштованих на реформи727.
Результати виборів дозволили демократичним силам реалізувати свої програмні засади: впровадження національної символіки,
релігійних і національних свят; зміни у питаннях власності та
земельних відносин; відновлення прав Греко-католицької церкви;
створення демократичних ЗМІ; розширення партійної багатоманітності та деідеологізації в усіх галузях суспільного життя; введення
місцевого часу; визнання вояків УПА ветеранами.
724

ЦДАВО України, Ф. Р-1. – Оп. 28. – Од. Зб. 124. – Спр. № 23-2/6 /
Верховна Рада УРСР. Центральна виборча комісія по виборах Президента
України та з всеукраїнського референдуму. Висновки по заявах політичних
партій, установ, організацій на право представлення кандидатів у Президенти
України. Почато 10 серпня 1991 р. Закінчено 29 вересня 1991 р. На 84 аркушах.
Зберігати постійно. – Арк. 143.
725
Адамович С. Проблема соборності у суспільно-політичному житті Галичини (1991 – 2004 рр.) / С. Адамович. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2005. – С. 8.
726
Муравський О. І. Виборча кампанія 1990 року до Верховної Ради УРСР
та місцевих органів влади: особливості Західноукраїнського регіону / O. I. Муравський // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність
[гол. редколегії Микола Литвин], НАН України, Інститут українознавства ім.
І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – Вип. 23. – С. 688.
727
Кульчицький С. В. Державотворчий процес в Україні (підсумки першого
п'ятиріччя) / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 1996. –
Вип. 6, (№411). – С. 69–79.
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Масштаби поразки партноменклатури у Західному регіоні
були настільки очевидними, що перший секретар Львівського
обкому партії В. Секретарюк визнавав: «Ми повинні зараз зрозуміти – КПУ немає місця в суверенній державі, яку хочуть побудувати політичні керівники нових структур, які прийшли до влади
в області». А в листі до першого секретаря ЦК КПУ та Генерального секретаря ЦК КПРС лідери обласних парторганізацій скаржилися, що «націоналістичним елементам» удалося захопити
абсолютну більшість в обласній, міській і районних радах728 та
ЗМІ.
Наприклад, 25 березня 1990 р. вийшов перший випуск тернопільської демократичної газети «Тернопіль вечірній», яка досить
швидко стала популярною. У своєму першому зверненні до читачів у статусі органу міської ради газета заявила, що її сторінки є
доступними для всіх мешканців міста, незалежно від їх політичних
переконань729. Один із головних редакторів Віталій Попович
згадує, що «в черзі за газетою «Тернопіль вечірній» стояли мешканці міста перед кіосками у далеких, але таких багатих на
бурхливі події 90-х роках. Газета була провісником незалежності й
соборності нашої Української держави. Величезні тиражі й
високий авторитет друкованого слова в «ТВ» ставили її в один ряд
із всеукраїнськими газетами. «Тернопіль вечірній» любили, знали і
надзвичайно цінували»730. Газету «Тернопіль вечірній» читали і
передплачували не лише жителі Тернополя, але й Львова, Києва,
Івано-Франківська, інших міст в різних куточках України731.
Демократизація Галичини продовжувалася. 29 березня 1990 р.
відбулося перше сесійне засідання Тернопільської міської ради. На
ній було ухвалено постанову «Про національну символіку», яка
728

Кузьменко Ю. В. Партійно-радянська номенклатура в умовах суверенізації УРСР (березень 1990 – серпень 1991 рр.) / Ю. В. Кузьменко // Український
історичний журнал. – 2013. – Вип. 4 (№511). – С. 27–39.
729
Ми були першими // Газета: Тернопіль вечірній. – 2015. – № 7 (1780). –
25 березня. – С. 10.
730
Щоб «Вечірку» любили і знали // Тернопіль вечірній. – 2015. – № 7
(1780). – 25 березня. – С. 8.
731
Легенда нашої сучасності // Тернопіль вечірній. – 2015. – № 7 (1780). –
25 березня. – С. 7.
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передбачала відновлення на території, підпорядкованій міській
раді, української національної символіки – синьо-жовтий прапор,
герб, тризуб, і виконання Гімну «Ще не вмерла України». Тоді ж
міська рада вийшла з пропозицією до Верховної Ради УРСР про
затвердження української національної символіки як державної.
Важливий документ, ухвалений 29 березня, – «Декрет про владу»
давав фундаментальні підстави міській раді ухвалювати багато
радикальних і, як підтверджено подальшими подіями, правильних
рішень. Перший пункт «Декрету про владу» проголошував :
«Тернопільська міська рада народних депутатів заявляє, що відповідно до чинного законодавства вона бере всю повноту державної
влади на території міста Тернополя». Приймати такі рішення було
незвично, іноді трохи боязко, адже такого ще ніхто в Україні не
робив732.
Проявом впливу Галичини на процес суверенізації УРСР
стало те, що вже у березні – квітні 1990 р. перші сесії Львівської
обласної, більшості районних і міських рад прийняли рішення про
український національний синьо-жовтий прапор і вивісили їх на
будинки виконкомів і місцевих рад. Правоохоронні та судові органи УРСР вносили до Верховної Ради документи про порушення
чинного законодавства в діяльності місцевих рад Західного
регіону, але переважна більшість цих подань не розглядалася733.
У квітні 1990 р. виникло Всеукраїнське політичне об’єднання
Державна самостійність України (ДСУ) націоналістичного спряму732

Ми були першими // Тернопіль вечірній. – 2015. – № 7 (1780). – 25
березня. – С. 1–12.
733
ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2751 / Записки, інформації,
довідки, телеграми відділу організаційно-партійної і кадрової роботи ЦК
Компартії України, Львівського, Чернігівського обкомів партії, інших партійних
органів, первинних парторганізацій, Президії Верховної Ради УРСР, МВС
республіки, Прокуратури України, громадських організацій і окремих громадян
про проведення першої сесії новообраної Верховної Ради, про порушення
законності в діяльності місцевих Рад народних депутатів Львівської, ІваноФранківської і Тернопільської областей, зміни у переліку постійної комісії і
структурі Секретаріату Верховної Ради УРСР, активізації діяльності комуністівдепутатів у новому складі Верховної Ради, факти демонтажу пам’ятників
В.І. Леніну в західних областях УРСР та інші питання діяльності радянських
органів. – Арк. 47, 157, 266.

Розділ 1. Етнополітична історія Галичини...

347

вання. На загальних зборах 8 квітня 1990 р. у м. Львові було обговорено і затверджено Програму і Статут, обрано Головну раду, яку
очолив юрист зі Львова І. Кандиба. Членами Головної ради обрані
колишні політв’язні-поети З. Красівський та І. Сеник, журналіст
А. Лупиніс та члени проводу ОУН Д. Гусяк та П. Дужій. Уже на
вересень 1990 р. у її складі нараховувалося 300 чоловік734. Кінцевою
метою об’єднання був вихід України з СРСР, побудова самостійної
соборної Української держави мирним демократичним шляхом
бойкотування виборів, паралізація діяльності існуючого уряду і
вимога його відставки, створення тимчасового уряду з представників
існуючих партій, які стоять на самостійних позиціях. Основна
відмінність цього об’єднання від інших, на думку дослідників,
полягала у тому, що воно базувалося на ідеології ОУН735.
Проте комуністична влада й надалі намагалася протидіяти
патріотично налаштованим рухам, які дедалі активніше проводили
агітацію української національної ідеї у центральних та південносхідних областях України. Зокрема, 13 травня 1990 р. у м. Полтаві
до дня народження С. Петлюри (народився 5 травня) були заплановані святкові мітинги й демонстрації за активної участі громадян із західних регіонів України. Акцію підтримали, передусім,
молоді активісти із Галичини. Єдиною зброєю проти комуністичної влади у активістів були: гасло «Слава Симону Петлюрі»,
жовто-блакитні й червоно-чорні прапори, тисячі різних значків,
виготовлених друкарським способом, портрети Петлюри, вимпели,
націоналістичні календарі, десятки табличок з написом: «Будинок,
вулиця Симона Петлюри» і так далі. Більшість патріотів було
заарештовано. Як зазначав пізніше у своєму виступі міністр
внутрішніх справ УРСР І. Гладуш: «Там, на нашу думку, готувався глум над радянською історією, принципами соціалістичного
співжиття»736,737.
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Окрім того, демократично налаштовані депутати від Галичини
у прямому ефірі засідання сесії Верховної Ради УРСР порушували
проблеми, які суперечили ідеології комуністів. Так, 16 травня
1990 р. І. Драч, депутат від Львівської області, оприлюднив
питання про геноцид українського народу 1932 – 1933 рр., який
здійснила радянська влада. Він зазначив «…я хочу наголосити на
дивовижній ситуації, яка є, яка, можливо, єдина і унікальна в
нашій історії, історії українського народу і у світовій історії: коли
у Сполучених Штатах Америки, а про це вже я з цієї трибуни
говорив чотири роки тому, створена комісія по голоду 1933 року,
коли зараз міжнародний суд займається проблемою голоду 1933
року і всі ми добре знаємо – шахтарі і міністри, міліціонери і поети
про те, що був великий, страшний геноцид проти українського
народу. Чи 6, чи 9 мільйонів, це підраховувати вже історикам, але
ми знаємо, що все те, що ми маємо зараз, – це голод 1933 року.
Коли цим займаються всі парламенти світу, чому цим не займається парламент українського народу? Я попросив би всіх вас
підтримати ситуацію обговорення голоду 1933 року…»738.
Уже у травні 1990 р. виникли сприятливі умови для утворення
Соціал-демократичної партії України, яка відкрито виступала
проти ідей марксизму-ленінізму. Головою ради партії було обрано
А. Павлишина з м. Львова, головою правління – А. Носенка з
м. Києва, відповідальним секретарем був призначений О. Голод
(м. Київ) та ін. Паралельно партія заснувала власну газету «Социалдемократ Украины», редакція якої мала знаходитись у Львові.
27 травня 1990 р. в м. Івано-Франківську засновано Спілку
незалежної української молоді (СНУМ) – молодіжну громадськополітичну організацію, яка базувалася «на кращих засадах
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/4347.html (16.11.2016).
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українського національно-визвольного руху»739. Окрім програмних
засад, ухвалених на І Великому зборі СНУМ 27 травня 1990 р.,
членам Спілки запропоновані загальні означення, написані Дмитром Корчинським, які, по суті, стали тимчасовою платформою
організації740.
За підтримки органів влади усувалися з керівних посад комуністи, проводилася кампанія виведення партійних організацій за
межі підприємств та установ. Це призвело до зниження організованості й активності комуністів, різкого скорочення кількісного
складу обласних партійних організацій Західної України. Лише
Івано-Франківська обласна організація КПУ з 1 січня 1990 р. по 1
січня 1991 р. втратила 10718 чоловік, або 18,7% особового
складу741. За цей же час чисельність парторганізацій у Львівській
області скоротилася на 27,6%, а в Тернопільській – на 10,3%742.
Діяльність Демократичного блоку в Верховній Раді УРСР
вплинула на подальші державотворчі процеси в Україні. Робота
опозиційних сил, насамперед у Верховній Раді УРСР і поза нею,
робітничий і національно-демократичний рухи створили відповідний загальноукраїнський фон, на якому розпочалося офіційне
обговорення проблеми державного суверенітету України. 5 липня
1990 р. В’ячеслав Чорновіл виголосив у парламенті заяву Народної
ради з вимогою відкликати із Москви всіх депутатів Українського
парламенту, які представляли КПУ на ХХVIII з’їзді КПРС, для їх
участі в обговоренні й ухваленні Декларації про державний суверенітет України743.
11 липня 1990 р. у м. Червонограді розгорнулися масштабні
демонстрації, в яких взяло участь 12-14 тисяч осіб. Страйкарі
вимагали від міської влади виведення партійних і комсомольських
739

Кресіна І. О. Національні процеси в Україні: історія і сучасність /
І. О. Кресіна, В. Ф. Панібудьласка // Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч.; за
ред. В. Ф. Панібудьласки. – К.: Вища школа., 1997. – Ч. 2. – С. 562–563.
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742
Там само. – Арк. 44.
743
Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – №31. – Стаття 429.

350

Галичина в етнополітичному вимірі

комітетів із підприємств і установ, вилучення будівлі (т.з. «білого
дому»), яка була у власності КПРС, на користь міської ради,
виведення з-під контролю комуністів газети «Шахтар Червонограда» тощо. Вимоги до республіканської влади були ширшими:
проголошення повної державної самостійності України, націоналізація комуністичного майна, розслідування злочинної діяльності
КПРС тощо744.
Прийнятий 12 липня 1990 року «Універсал Тернопільської
міської ради» розвивав і деталізував «Декрет про владу» у різних
сферах життя міста. Депутати не випадково назвали цей документ
«Універсалом». Ним тернополяни пояснювали причинно-наслідковий зв'язок з подіями 1917–1918 років, періодом формування
УНР, а також проводили історичні паралелі з Четвертим універсалом 22 січня 1918 року, де проголошувалася незалежність
України745.
Вимога Народної ради була реалізована 16 липня 1990 р., коли
поіменним голосуванням Верховна Рада УРСР, де були депутати й
від Галичини, майже одноголосно («за» проголосували 355 депутатів, «проти» висловилися 4 депутати, не голосували 26) ухвалила
остаточний текст Декларації про державний суверенітет України.
18 липня Головою Верховної Ради УРСР було обрано Л. Кравчука.
Декларація визначала державний суверенітет як верховенство,
самостійність, повноту й неподільність влади республіки в межах
її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. У
розділі «Культурний розвиток» Декларації зазначалося, що
«Українська РСР є самостійною у вирішенні питань науки, освіти,
культурного і духовного розвитку української нації, гарантує всім
національностям, що проживають на території республіки, право
їх вільного національного розвитку» 746, 747.
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Водночас у суспільно-політичній думці України тривав дискурс щодо перспектив підписання майбутнього нового Союзного
договору. Спробою спільного пошуку компромісної формули такого договору стала зустріч у Ново-Огарьово (Підмосков’я)
М. Горбачова з керівництвом Російської Федерації, України,
Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Киргизстану,
Таджикистану та Туркменістану. Учасники переговорного процесу дійшли згоди щодо винесення питання про майбутнє СРСР
на всесоюзний референдум, призначений на 17 березня 1991 року
з запитанням: «Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу
Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації
рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою
гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності?».
Така формула містила принаймні три запитання, а дати негативну
відповідь було вкрай складно. Саме тому майже всі (крім Білорусі,
України та Азербайджану) республіки відмовилися від референдуму. Україна опинилася серед тих, хто погодився на референдум748. Та суспільно-політична ситуація в УРСР на той час вимагала більш радикальних дій. По-перше, набув широкого розмаху
національно-демократичний рух. По-друге, комуністична більшість в Україні не мала чіткої та узгодженої позиції. Розходження
виявилися насамперед між першим секретарем ЦК КПУ
С. Гуренком та Головою Верховної Ради Української РСР
Л. Кравчуком. Якщо С. Гуренко зберігав лояльність до Москви, то
Л. Кравчук, як голова парламенту, проводив лінію на реалізацію
Декларації про суверенітет. Позицію Кравчука підтримали керівники низки областей, група партійної еліти з-поміж директорів
великих підприємств (Л. Кучма, В. Слєднєв та ін.) та апарату
Верховної Ради (І. Плющ, М. Хоменко та ін.). Поява групи
747
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748
Крамар О. Подолати невизначеність [Електронний ресурс] / Олександр
Крамар. – 2011. – Тиждень. – 23 березня. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Society/18904/PrintView.

352

Галичина в етнополітичному вимірі

комуністів, які виступали за суверенітет України, спочатку була
сприйнята з недовірою націонал-демократичними силами, але досить швидко їм вдалося налагодити співпрацю. Наслідком спільної
роботи стало внесення до бюлетеня Всесоюзного референдуму
17 березня 1991 р. додаткового республіканського питання: «Чи
згодні Ви з тим, що Україна має бути у складі Союзу Радянських
суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України?» 749.
Риторика навколо референдумів та нового союзного договору
загострила суспільно-політичну ситуацію в Галичині, зокрема, на
Львівщині, де розгорнулись акції, як і в інших реґіонах України,
спрямовані на знесення пам’ятників В. Леніну та іншим комуністичним діячам. У населених пунктах тривали демонстрації та
мітинги, на яких закликали демонтувати комуністичні символи. Ці
акції були, насправді, черговим етапом у війні символів після
низки перейменувань вулиць, що символізували комуністичну
епоху, на ті імена, які уособлювали українську національну
історію. В Україні тоді налічувалося кілька тисяч пам’ятників
В. Леніну. На території Львівської області було понад 1,5 тис., не
рахуючи бюстів та портретів, з яких зареєстровано було 147
пам’ятників і лише 14 з них мали авторів і дозвіл на встановлення.
Перший пам’ятник В. Леніну в Львівській області і загалом в
Україні зняли 1 серпня 1990 р. у м. Червонограді за рішенням
місцевої ради на вимогу громади750.
3–5 серпня 1990 р. Тернопільська крайова організація НРУ
взяла активну участь у всеукраїнській акції відзначення 500-річчя
Запорозького козацтва. Організовував цей захід Народний Рух
України та Товариство української мови імені Т. Г. Шевченка.
Учасників святкування, за різними оцінками, було від 300 до 500
749
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тис. осіб. Численні делегації були від усіх областей України включно з Кримською. З Тернополя було відправлено 102 автобуси і
майже 2500 учасників до Нікополя, Томаківки, Запоріжжя.
Святкування 500-ї річниці Запорозької Січі відіграло величезну
роль у формуванні національної свідомості жителів Східної
України. До цієї події була привернута увага засобів масової
інформації України і багатьох країн світу751.
6 і 7 серпня 1990 р пройшов несанкціонований мітинг біля пам’ятника Леніну в місті Тернополі, який закінчився його знесенням752. Це посилило антирадянські дії в інших містах, а також
спричинило мобілізацію партноменклатурою своїх прибічників
проти демонтажу пам’ятників В. Леніну, на захист його культу як
невід’ємного складника радянської ідентичності. Червоноградська
подія активізувала дії львів’ян, спрямовані на негайне усунення
пам’ятника В. Леніна зі свого міста. У цій ситуації 6 серпня 1990 р.
В. Чорновіл як голова облради виступив перед мітингувальниками
і закликав діяти розважливо, не прямолінійно, обґрунтувати зняття
пам’ятника тим, що він «не вписується в стару історичну архітектурну забудову міста». 11 серпня 1990 р. президія облради
ухвалила рішення про перенесення пам’ятника В. Леніну з центра
міста в інше місце. Під час його знесення відбувся новий сплеск
обурення громадськості діями правлячої КПУ, адже було виявлено
використання під час побудови постаменту пам’ятника В. Леніну
частини хрестів, єврейських надмогильних пам’ятників з Янівського та Личаківського цвинтарів Львова753, 754.
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Серпневі ухвали облради про демонтаж пам’ятників В. Леніну
і масові вияви невдоволення компартійною системою вкотре
змінили розстановку сил у Львівській області. На переконання
В. Чорновола, Львівський обком КПУ, не зумівши організувати
належний опір демократичній раді, сходив із політичної арени
боротьби. Не увінчалися успіхом для КПУ дискредитація рад у
ЗМІ, перешкоджання у розповсюдженні газети обласної ради – «За
вільну Україну», саботування виконання рішень облради, запровадження елементів економічної блокади області. Зокрема,
свідченням того, що в низці міністерств і відомств спостерігалася
тенденція утискати інтереси Львівської області, стала репліка
керівника агропрому УРСР М. Сидоренка на селекторній нараді:
«Передайте Чорноволу, що Львівщина не одержить ніякої дотації
по сільськогосподарських продуктах!». Невдовзі після цього
висловлювання облрада була змушена констатувати, що агропром
відмовив області у дотаціях на сільськогосподарські продукти,
зокрема, молочну продукцію, яка завжди здійснювалася з
республіканського фонду. В. Чорновіл твердив, що Львівщина
перебувала в стані облоги. «Використовуючи специфічну
структуру нашого соціально-економічного комплексу, – зазначав
він, – дисбаланс між промисловим і сільськогосподарським виробництвом, спробували обмежити постачання області, заохочували
партнерів розривати зв’язки з нашими виробниками». В цій ситуації керівництву області довелося самостійно забезпечувати постачання в область пального і продовольства755.
Враховуючи можливість виникнення неприйнятної для себе
політичної ситуації, КПУ у вересні 1990 р. перейшла у контрнаступ щодо розвитку суспільно-політичної обстановки в
Західному регіоні республіки і роботи там компартійних органів зі
/ Василь Деревінський. – Режим доступу: http://journal.mandrivets.com/images/file/Dere14_6.pdf (С. 52–56).
754
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стабілізації ситуації. Зокрема, 11 вересня 1990 р. ВР УРСР ухвалила постанову «Про порушення закону Української РСР про
охорону і використання пам’яток історії та культури», у якій
рекомендувала міським радам «переглянути незаконні рішення
про знесення і переміщення пам’ятників В.І. Леніну». Адресатом
парламентської постанови була насамперед Львівська область,
хоча на той час пам’ятники Леніну були демонтовані і в сусідніх
регіонах. Відповідь зі Львова не забарилася: 14 вересня під Оперним театром демонтували і тамтешній пам’ятник Леніну 756.
У відповідь на ці дії ЦК КПУ 18 вересня 1990 р. ухвалив
відповідну постанову, в якій найнебезпечнішим чинником суспільно-політичного життя в краї було визнано «антикомунізм, який
набуває усе відкритіших, грубіших і потворних форм». З проханням розслідувати випадки антикомуністичних рішень і дій,
насамперед деяких рад, на Пленумі ЦК КПРС перший секретар ЦК
КПУ С. Гуренко звернувся до керівників правоохоронних органів і
керівництва Верховної Ради СРСР. До звернення С. Гуренка
Президія Верховної Ради УРСР ухвалювала постанови про
обмеження застосування або відміну деяких ухвал рад (зокрема,
про пункт газети «Правда», демонтаж пам’ятників В. Леніну
тощо). На засіданні постійної Комісії Верховної Ради УРСР з питань законодавства і законності під головуванням О. Коцюби
піддали сумніву правочинність ухвал облради про осінній призов і
відбування строкової служби, національну символіку, святкові дні,
поясний час тощо757
Реакція центру призвела до того, що 21 вересня 1990 р. на
мітингу, скликаному Студентським братством м. Львова, було
повідомлено, що група львівських студентів вийде на демонстрацію в Києві перед Верховною Радою республіки під лозунгом
«Воля – або смерть», протестуючи проти прийняття нового
союзного договору. Поряд з цим Студентське братство м. Львова
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поставило низку вимог перед адміністрацією вищих та середніх
спеціальних навчальних закладів, погрожуючи у разі їх невиконання в установлені терміни проведенням страйків у найрадикальніших формах758.
Водночас, 21 вересня 1990 р. сесія Львівської облради ухвалила рішення у зв’язку із прийняттям Президією Верховної Ради
УРСР постанови «Про порушення закону УРСР «Про охорону і
використання історії та культури», в якому підтвердила правомірність ухвал районних і міських рад про демонтаж пам’ятників
В. Леніну і запропонувала Президії Верховної Ради УРСР розглянути доцільність подальшого перебування на території України
пам’ятників тоталітаризму759.
30 вересня 1990 р. на шпальтах відомого національнодемократичного видання «Тернополя вечірнього» було опубліковано виступ Дмитра Павличка «Треба пам’ятати тільки одне:
«Україна! Україна!». У ній він образною, метафоричною мовою
зазначав: «У Тернополі і на Тернопільщині іде змагання між силами життя і воскресіння і силами гниття та смерті. Коли йти вашим
містом, і коли дивитися у ваші очі, і коли розмовляти з вами, у
душах наших постає віра, що ми встаємо з колін, встаємо вчорашні
раби, але ми – люди, які люблять свободу, люди, які живуть для
неї… Встаємо і встанемо! Україна є і вона буде завтра вповні
незалежною державою». У своєму виступі поет згадував також
інші проблеми тогочасної дійсності, як-от: релігійне порозуміння
між православними і греко-католиками, міжнародні контакти,
робота парламенту, й, нарешті, закликав усіх, «хто може і хто не
може», прийти до Києва 1 жовтня 1990 р. і стати під стінами
парламенту, де мала почати роботу сесія Верховної Ради. Зараз без
перебільшення можна сказати, що той виступ Павличка у Тернополі став програмним для діяльності національно-демократичних
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сил, всієї інтелігенції краю760. Проте громадськість республіки не
задовольняли дії уряду, який не вживав заходів для захисту внутрішнього ринку. Незадоволення викликали і дії парламентської
більшості, яка взяла курс на підписання нового союзного
договору. Народна рада перед початком другої сесії парламенту
поширила заяву, в якій зазначалося: Консервативна частина Верховної Ради виношує плани зберегти Імперію у вигляді нового
союзного договору. Народна рада закликає громадян суверенної
України прийти 1 жовтня до парламенту і сказати союзному договору «ні»». 1 жовтня 1990 р. у республіці розпочався політичний
страйк, в якому взяло участь до мільйона осіб, найбільше у Львові,
Івано-Франківську, Тернополі, Києві. Одночасно національнодемократичні сили організували у столиці маніфестацію, до якої
приєдналися і страйкарі з вимогами роздержавлення підприємств,
надання Декларації про суверенітет статусу конституційного
закону тощо761.
Задля протидії опозиційному руху радянська влада вдалася до
розпалювання міжнаціональної ворожнечі в українському суспільстві. Зокрема, робилися спроби сформувати у громадян
Південно-Східної та Центральної України думку про те, що
галичани не українці, а спадкоємці поляків і австрійців, котрі знову бажають «відвоювати» Україну від її «істинних братівросіян»762.
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Зокрема, 12 жовтня 1990 р. у газеті «Правда» було запущено
міф про прагнення Західної України до створення своєї окремої
держави, а то й приєднання до Польщі. Наголошувалося, що націонал-демократична влада західноукраїнських областей закликає до
відокремлення Західної України від Східної763.
Але компартійним пропагандистським акціям не вдалося
ослабити суспільно-політичну активність молодіжних організацій,
які влаштували Революцію на граніті – студентське голодування у
Києві з 2 по 17 жовтня 1990 р764. Співорганізатором голодування
стало Студентське братство Львівщини. Проте вимоги голодуючих
було лише частково задоволено, що свідчило про слабкість і розгубленість тогочасної влади765. Прямим наслідком протестів стала
відставка голови Ради Міністрів УРСР В. Масола.
Паралельно, свій «майдан», на підтримку голодуючих у Києві,
влаштували й у Тернополі. Першими 12 жовтня 1990 року політичний страйк оголосили студенти ТДПІ (Тернопільського державного політехнічного інституту). Було утворено страйком, відбувся
імпровізований мітинг. На знак протесту проти зневаги Верховною Радою вимог голодуючих у Тернополі уже наступного дня
акція переросла в загальноміський страйк студентів. Було зареєстровано понад 60 голодуючих, а саме: студентів усіх вузів міста,
технікумів, ПТУ, учнів середніх шкіл, викладачів, депутатів
міської ради. Страйк підтримали близько 10 тис. студентів766.
Водночас, партійно-державні структури розгорнули в засобах
масової інформації широкомасштабну кампанію з дискредитації
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дій галицьких обласних рад. Кореспондент газети «Правда» у
репортажі від 17 жовтня 1990 р. писав: «Нинішні дії деякої частини керівників Руху і Народної ради дуже вже схожі на удавку,
яку вони приготувалися накинути на шию демократії»767.
Розмаху набирала діяльність Народного Руху України. Зокрема, з 24 по 26 жовтня 1990 року проходив другий Всеукраїнський з’їзд НРУ. На ньому активно обговорювалася політична
ситуація в Україні, зміни та доповнення до Програми й Статуту
НРУ 768, яка мала набути статусу політичної партії769. На ньому лунала пропозиція від росіян Донецької делегації: зібратися усім
росіянам-делегатам з’їзду і в перерві опрацювати звернення
росіян-рухівців до усіх росіян України задля підтримки дій Руху770.
А також створити комісії з метою вивчення проблем і розробки
програми надання допомоги і відродження Донбасу; в комісію
включити представників від гірників і страйкових комітетів;
Народній раді запропонувати вийти з цією програмою в український парламент; налагодити контакти з кримськотатарським
національним рухом і надавати йому допомогу в боротьбі за їхні
економічні і політичні права. Все це було дуже важливо з огляду
на перспективу771. Також пропонувалося звернутися до Верховної
Ради УРСР з питань щодо української державності, прийняття найближчим часом Закону про незаконність дій громадських організацій і осіб, які ведуть до порушення територіальної цілісності
767
Три міфи московських фальсифікаторів [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://tyzhden.ua/Politics/28939 (11.11.2016).
768
ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 86 / Сценарій проведення ІІ
Всеукраїнських зборів НРУ і план роботи редакційної колегії. Списки виступаючих, записки і пропозиції делегатів до президії зборів. Поправки до Статуту
НРУ. Правлений примірник Програми Руху (копії). На 254 аркушах. / Сценарій
проведення З’їзду НРУ. – Арк. 1–4.
769
Там само. Поправки до Статуту Народного Руху України. – Арк. 248–
254.
770
ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 86 / Сценарій проведення ІІ
Всеукраїнських зборів НРУ і план роботи редакційної колегії. Списки виступаючих, записки і пропозиції делегатів до президії зборів. Поправки до Статуту
НРУ. Правлений примірник Програми Руху (копії). На 254 аркушах. В президію.
Голові. – Арк. 62.
771
Там само. Пропозиції. – Арк. 69.
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України (як записано в Декларації про державний суверенітет).
Ішлося насамперед про антиукраїнські заяви комуністів Криму і
діяльність створеного в Одесі «Союзу Новоросів»772. Відстоювалася позиція, за якої державний суверенітет України не міг бути
обмежений жодним договором, який ставив під загрозу демократичні здобутки на шляху досягнення державної незалежності.
Рухівці наполягали на неучасті представників України в розробці
проекту цього договору до прийняття нової Конституції України,
яка б на законодавчому рівні задекларувала положення міждержавних зв’язків України як самостійної держави. З цього приводу
виступили члени Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської
та інших крайових організацій.
НРУ упродовж осені 1990 – літа 1991 рр. розгорнув масові агітації та мітинги під гаслом «Ні – союзному договору!»773. Водночас,
висувалася низка інших вимог, а саме: проведення нових виборів на
багатопартійній основі, ухвалення закону про націоналізацію майна
КПУ, створення в Україні власних збройних сил, прийняття рішення
про проходження військової служби громадянами України в межах
республіки, затвердження української символіки, впровадження
української мови в діловодство і систему освіти.
Проте наприкінці жовтня 1990 р. розпочався контрнаступ
реакційних сил. Верховною Радою СРСР було відхилено програму
економічних реформ «500 днів» Шаталіна-Явлінського. Не останню роль у цьому відіграло те, що програма передбачала істотне
розширення економічної самостійності республік і ліквідацію
багатьох союзних міністерств774.
Внаслідок цього, 31 жовтня 1990 р. було прийнято Ухвалу
Президії Львівської обласної ради «Про майно КПРС і ВЛКСМ на
772

ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 86 / Пропозиції делегацій
Білгород-Дністровської організації. – Арк. 190.
773
Там само. План роботи редакційної комісії над документами З’їзду. –
Арк. 222.
774
Куйбіда В. С. Радикальна активізація суспільно-політичних рухів в
Україні [Електронний ресурс] / В. С. Куйбіда. – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/15140205/istoriya/radikalna_aktivizatsiya_suspilnopolitichnih_ruhiv_ukrayini
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території Львівщини», яка передбачала проведення інвентаризації
нежитлового фонду та майна партійних структур КПРС775,776 чим
викликала велике роздратування центру.
3–4 листопада 1990 р. у Києві відбувся з’їзд націоналістичної
фракції СНУМ, де було оголошено про створення на її базі Української націоналістичної спілки. На зборах були присутні 72 делегати від Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Черкаської,
Житомирської, Київської та Полтавської областей. Фактично новостворена організація об’єднала прихильників інтегрального революційного націоналізму. Лідерами нової організації стали
Д. Корчинський та О. Вітович. Пізніше УНС (Український Національний Союз) підтримав Ю. Шухевич. Однак і далі в СНУМ
залишалися радикали, частина низових структур та поодиноких
активістів усе ще знаходилися в організації й іноді називали себе
«націоналістичною» чи «революційною» фракціями СНУМ777.
Події 7 листопада 1990 р. вплинули на подальший перебіг
українського демократичного руху, електорат якого охоплював
здебільшого західні області України і, насамперед, Галичину. Так,
щорічно в радянську добу 7 листопада відзначалося як офіційне
державне свято УРCР у складі Радянського Союзу на честь Жовтневого перевороту в Росії восени 1917 року. Проте цю дату
Львівська обласна рада народних депутатів оголосила робочим
днем. Окрім того, традиційно 7 листопада у Києві мав проходити
святковий військовий парад. Він планувався на Хрещатику, але
УНС оприлюднив заяву про те, що не пропустить танки на центральну вулицю столиці. Київська міська рада прийняла рішення
перенести парад на площу Перемоги. Водночас, група активістів
775
Апальков М.В. Державотворча діяльність Львівської обласної ради у
контексті суспільно-політичних процесів в УРСР (1990–1991) [Текст] : автореф.
дис.... к. і. н. : 07.00.01 / Михайло Віталійович Апальков; Терноп. нац. пед. ун-т
ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – 18 с.
776
Ухвала президії Львівської обласної ради від 31 жовтня 1990 р. «Про
майно КПРС і ВЛКСМ на території Львівщини» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.archivelviv.gov.ua/materials/exhibitions/ukrajina-na-shljakhu-donezalezhnosti/936/.
777
Кулик В. Частина четверта [Електронний ресурс] / В. Кулик, Т. Голобуцька,
О. Голобуцький – Режим доступу: http://golob.narod.ru/volchet.html.
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УНС та члени Київського СНУМ у ніч на 7 листопада 1990 р. чергували на майдані Незалежності з метою зірвати проведення військового параду.
Ситуація в столиці загострилася після певних подій у центрі
міста. За словами Генерального Прокурора УРСР М. Потебенька
виник конфлікт між заступником начальника відділу карного
розшуку міста Києва полковником міліції Григор’євим і народним
депутатом С. Хмарою, який з групою осіб із застосуванням фізичної сили провів обшук та вилучив у нього пістолет, радіостанцію
«Віола» та службове посвідчення778. У відповідь міліція вдалася до
силових методів та відтіснила протестувальників з площі. За свідченнями учасників, 30 студентів було травмовано, 15 – звернулися
до прокуратури, а 13 – до судмедекспертизи. Окрім того, силовики
7 листопада 1990 р. затримали народного депутата С. Хмару,
М. Ратушного, М. Головача, Л. Березанського, О. Батовкіна та
О. Ковальчука779.
7 листопада 1990 року у Москві під час святкування річниці
Жовтневої революції було здійснено замах на президента СРСР
Михайла Горбачова. 38-річний Олександр Шмонов, наблизившись
у колоні демонстрантів до Мавзолею, де знаходилось керівництво
СРСР, здійснив два невдалих постріли з обрізу і був затриманий
співробітниками міліції і КДБ. На думку О. Шмонова, лише
фізичне усунення Михайла Горбачова дозволило б провести
демократичні перетворення в СРСР780.
Окрім того, в ці дні прокурор міста Києва заарештував члена
УРП, жителя Тернопільської області Ярослава Демидася, якому

778

Стенограма пленарного засідання 12 листопада 1990 / Засідання тридцять
перше. Сесійній зал Верховної Ради Української РСР. 12 листопада 1990 року. 10
година. Головує перший заступник Голови Верховної Ради Української РСР
Плющ І.С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/4465.html (14.11.2016).
779
Кулик В. Частина четверта / В. Кулик, Т. Голобуцька, О. Голобуцький
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://golob.narod.ru/volchet.html.
780
Замах на Михайла Горбачова [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=11&Day=07&a=N (11.11.2016).
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інкримінували організацію безпорядків 2 жовтня 1990 р. біля
Верховної Ради УРСР. Зокрема, 6 листопада 1990 року його
викликали для допиту в Тернопільську обласну прокуратуру,
звідки доправили до Києва. Характерно, що Ярослав Демидась був
серед організаторів відродження діяльності та захисту Греко-католицької церкви і мав велику прихильність серед краян. Вивезення
його до Києва викликало вибух незадоволення серед населення.
Ситуація ускладнювалася штучно створеним конфліктом між
греко-католицькими та православними конфесіями напередодні
приїзду патріарха Мстислава до Тернополя. Внаслідок арешту
Я. Демидася 11 листопада 1990 р. у Тернополі відбувся 70тисячний мітинг з вимогою звільнити бранця781. З метою його
звільнення декілька днів у Тернополі проводилися пікетування
прокуратури області та мітинги за участю народних депутатів
В. В. Колінця, Б. Ф. Бойка, Л. Т. Горохівського та інших, які
створили комітет для визволенню Я. Демидася782.
Реакційні компартійні сили в Києві та Москві через
підконтрольні засоби масової пропаганди трактувала ці події у
вигідному для себе світлі. Публікації в пресі та відеозаписи
(програма «Три кольори» та ін.) 783, які транслювалися населенню
12 листопада 1990 р., намагалися створити негативний імідж
прихильників демократичного руху. Комуністам вкрай важливо
було понизити рейтинг депутатів, які представляли Галичину784.
781

Стенограма пленарного засідання 14 листопада 1990 / Засідання тридцять
шосте. Сесійний зал Верховної Ради Української РСР. 14 листопада 1990 року. 16
година. Головує Голова Верховної Ради Української РСР Кравчук Л. М.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://static.rada.gov.ua/zakon/skl1/BUL12/141190_36.htm (14. 11. 2016).
782
Стенограма пленарного засідання 12 листопада 1990 / Засідання тридцять
перше. Сесійній зал Верховної Ради Української РСР. 12 листопада 1990 року. 10
година. Головує перший заступник Голови Верховної Ради Української РСР
Плющ І. С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/4465.html (14.11.2016).
783
Там само.
784
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2872 / Записки, довідки,
інформації відділів ЦК Компартії України, Ровенського і Чернівецького обкомів
партії, правоохоронних органів України про суспільно-політичну обстановку в
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Задля цього, їх, зокрема С. Хмару, характеризували як
«злочинців». Так, уже в середині листопада 1990 р. від обласних
компартійних структур Галичини до ЦК КПУ було надіслано
«Довідку-прогноз про реакцію населення на дії екстремістських
сил у м. Києві, які демонструвалися по телебаченню 12 листопада
1990 року». У ній зазначається: «Наступного дня обговорення
показу сюжетів було головною темою дня розмов у громадському
транспорті, чергах, трудових колективах. У багатьох містах,
особливо Східних, Центральних і Південних частинах республіки,
стихійно виникали мітинги, збори, де висловлювався протест
проти екстремістських акцій, лунали заклики до припинення цього
безладдя, заборони діяльності Руху. Особливо негативно сприйняли фільм люди старшого покоління. Серед усіх верств
населення, крім молоді, посилились антирухівські настрої (близько
50% населення). Майже 10% громадян опитаних з цих 50% висловили гірке розчарування і каяття у тому, що вони віддали свої
симпатії Народній раді, як руху за відродження українського
народу. Знизився навіть рейтинг депутатів, які потрапили у кадр
(крім В. Яворівського). З’явилися нові нюанси в оцінці галичан, як
«елітних» представників української нації. В Черкаській,
Запорізькій, Київській та інших областях компартійною номенклатурою поширилася думка, що галичани не українці, а будучи
спадкоємцями поляків і австрійців, котрі знову бажають
відвоювати Україну від її істинних братів-росіян. Водночас слід
відзначити, що ця пропаганда не мала помітного впливу на
свідомість молоді, особливо студентської та учнівської. Самі
організатори
провокацій
визнавали,
що
насаджування
антирухівської громадської думки може протриматися не більше
10 діб, а потім почне спадати» 785.
республіці та її західних областях, про заходи по забезпеченню законності й
громадського порядку в УРСР. На 200 аркушах / ЦК КПУ. Довідка-прогноз про
реакцію населення на дії екстремістських сил у м. Києві, які демонструвалися по
телебаченню 12 листопада 1990 року. – 12. 11.1990. – Арк. 186–190.
785
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2872 / Записки, довідки,
інформації відділів ЦК Компартії України, Ровенського і Чернівецького обкомів
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Показово, що компартійну лінію на певному етапі активно
підтримувала й більшість народних депутатів Верховної Ради УРСР.
Ці тенденції яскраво відображені під час 31-го та 32-го засідань
Верховної Ради Української РСР у листопаді 1990 р.786, 787.
Окрім того, Секретаріат ЦК КПУ рекомендував обкомам і
Київському міському комітету КПУ «посилити насамперед через
партійні ЗМІ протидію натискові деструктивних сил; внести через
комуністів-народних депутатів УРСР проекти законодавчих актів,
спрямованих на зміцнення стабільності у суспільстві; підвищити
відповідальність членів КПРС – керівників міністерств і відомств,
у тому числі правоохоронних органів, за проведення політичної
лінії партії на дорученій ділянці; розширити проведення заходів,
спрямованих на консолідацію здорових сил (мітинги, маніфестації)». У контексті отриманих інструкцій відбулося засідання бюро
Львівського обкому КПУ і конференція Львівської обласної організації КПУ, де ухвалили рішення посилити власну діяльність,
укотре піддали критиці недавно усунутого з посади першого
секретаря Львівського обкому КПУ Я. Погребняка та позитивно
оцінили роботу чинного В. Секретарюка788.
У Львові демократичні сили створили Комітет громадської
згоди, до якого ввійшли представники обласної ради, облвиконкому, НРУ, УРП, ХДПУ, страйкому, Студентського братства,
СНУМу – загалом близько 40 організацій. Головою обрали В. Чорпартії, правоохоронних органів України про суспільно-політичну обстановку в
республіці та її Західних областях, про заходи по забезпеченню законності й
громадського порядку в УРСР. На 200 аркушах / ЦК КПУ. Довідка-прогноз про
реакцію населення на дії екстремістських сил у м. Києві, які демонструвалися по
телебаченню 12 листопада 1990 року. – 12. 11.1990. – Арк. 186–190.
786
Стенограма пленарного засідання 12 листопада 1990 / Засідання тридцять
перше. Сесійній зал Верховної Ради Української РСР. 12 листопада 1990 року. 10
година. Головує перший заступник Голови Верховної Ради Української РСР
Плющ І. С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/4465.html (14.11.2016)
787
Там само.
788
Деревінський В. Протистояння Львівської обласної ради… /
В. Деревінський. – С. 54.
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новола. Комітет створили з метою консолідації та координації
демократичних сил Львівщини в умовах ускладнення політичної
ситуації. Передбачали створити відділення Комітету в усіх районах і
підприємствах. Комітет громадської згоди у своєму «Зверненні до
українців, галичан» закликав не піддаватися на провокації, не дати
себе втягнути у штучне розпалювання міжконфесійної ворожнечі;
саботаж рішень представницьких органів влади, протистояння між
різними верствами населення, демократичними організаціями,
партіями; неузгоджені і нескоординовані акції; захоплення будь-яких
офіційних установ. Ухвалення звернення було викликане поширенням чуток про загрозу введення військового стану під приводом
придушення ймовірних провокацій. На прес-конференції в облраді 24
листопада 1990 р. В. Чорновіл заявив: «Ситуація дуже тривожна,
навмисно нагнітається атмосфера довкола Західної України,
включають нас у перелік тих реґіонів, де справді ллється кров.
Можна чекати будь-чого, аж до введення військового стану або
окупації Західної України та усунення демократичної влади»789.
В умовах наступу реакції на пропозицію В. Чорновола 29
листопада 1990 р. розпочала роботу позачергова сесія Львівської
обласної ради, на якій депутати прийняли Ухвалу «Про політичну
ситуацію на Львівщині та захист демократії»790. Депутати підтримали утворення Комітету громадської згоди і тимчасово надали
голові облради й одночасно голові Комітету право ухвалювати
рішення від імені облради за виняткових обставин, зокрема «при
насильницьких діях щодо органів влади, демократичних рухів і
організацій, введення військового стану чи підписання проти волі
народу імперського союзного договору». У разі насильницького
усунення керівництва облради громадян області закликали керуватися рекомендаціями Комітету. На надзвичайній сесії Львівської
789

Деревінський В. Протистояння Львівської обласної ради… /
В. Деревінський. – С. 54.
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контексті суспільно-політичних процесів в УРСР (1990–1991) [Текст] : автореф.
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обласної ради, що відбулася за участю керівництва ІваноФранківської і Тернопільської областей, депутати погодилися із
пропозицією В. Чорновола домогтися синхронізації діяльності з
обласними радами цих реґіонів, а також з’ясувати позицію Волинської та Рівненської облрад щодо суспільно-політичної ситуації.
Обговорили ідею про створення Галицького комітету громадської
згоди, до якого б увійшли представники трьох областей. Окрім
того, на сесії ухвалили провести в області референдум щодо
ставлення населення до союзного договору та КПРС (КПУ).
Облрада звернулася до Верховної Ради УРСР з вимогою звільнити
з ув’язнення С. Хмару і зняти з посади Генерального Прокурора
УРСР М. Потебенька за відкриття кримінального провадження
проти С. Хмари. Створення Комітету та рішення облради, ймовірно, викликали побоювання щодо встановлення на Львівщині авторитарного режиму через концентрацію влади в руках голови
облради. Проте В. Чорновіл, володіючи широкими повноваженнями, так і не скористався ними. Водночас, Комітет не мав
реальних силових засобів для забезпечення своїх рішень,
розраховуючи лише на те, що їх добровільно виконуватимуть
громадяни. Утворення Комітету було суто морально-політичним
актом, розрахованим на політичний ефект у разі вжиття з боку
центральних органів влади контрзаходів для пропагандистської
атаки, що могла мати не лише внутрішній, а й зовнішні наслідки791. Тобто створення Комітету з формальним порушенням
правових норм облрада мотивувала потребою мобілізації сил на
боротьбу із реакцією. Звісно, Львівський обком КПУ негативно
сприйняв рішення надзвичайної сесії облради. В листі до ЦК КПУ
В. Секретарюк писав, що «справжньою метою скликання сесії
було прагнення антикомуністичних політичних сил на чолі з
головою облради В. Чорноволом зупинити процес прозрівання
широких верств населення Львівщини щодо дійсних намірів так
званих демократів; розгромити свого основного політичного
опонента – обласну партійну організацію, яка була і лишається
791
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найбільш впливовою суспільно-політичною силою в області;
продемонструвати Верховній Раді УРСР міцність своїх позицій на
державному рівні Західноукраїнського реґіону та залякати
український парламент своєю готовністю йти на крайні заходи,
якщо він не задовольнить їх вимоги». Ухвалу облради щодо проведення референдуму В. Секретарюк назвав «…антидемократичною, антикомуністичною, протизаконною», такою, що межує із
«провокацією підняти людей проти партії комуністів», тобто є
«прихованим закликом до громадянської війни…». Під час
протистояння з КПУ облрада прийняла чергову низку ухвал, спрямованих на послаблення її впливу в області. Райвиконкомам та
міськвиконкомам було доручено провести інвентаризацію всього
нежитлового фонду та майна КПРС (КПУ), ВЛКСМ (ЛКСМУ) та
інших громадських і політичних організацій, товариств, спілок, а
також встановити джерела надходження майна та прибутків,
наявність правових актів власності й оренди. 29 листопада 1990 р.
прийняли положення про заборону закріплення виробничих і
адміністративних приміщень підприємств, господарств, установ та
навчальних закладів за парткомами й іншими функціональними
організаціями політичних партій і громадських організацій792.
Наприкінці листопада 1990 р. у газеті «Правда» був опублікований новий проект союзного договору, проект якого передбачав статус суверенних держав для всіх суб’єктів договору в
рамках «Союзу суверенних держав». Водночас проект договору
передбачав верховенство законів Союзу над республіканськими,
що суперечило інтересам республік793.
Уже 1 грудня 1990 р. Велика рада Народного Руху прийняла
Ухвалу «Про політичну ситуацію в Україні», в якій закликала
Політичну раду Руху та Секретаріат скоординувати з демокра792
Деревінський В. Протистояння Львівської обласної ради… /
В. Деревінський. – С. 54–55.
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О. М. Розумний, М. М. Розумний // Гілея. Історичні науки. Філософські науки.
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тичними республіками питання: 1) протидії прийняттю союзного
договору; 2) рекомендувати крайовим організаціям залучити всі
антиімперські сили на всіх територіальних рівнях і на виробництві
до протидії наступові реакції та прийняття союзного договору,
створюючи з цією метою координаційні комітети (комітети
національної згоди); 3) рекомендувати опозиції у Верховній Раді
УРСР – Народній раді створити альтернативний парламент у
межах Верховної Ради з власною структурою і апаратом; 4) не
підтримувати участь народних депутатів СРСР від України в їхній
діяльності (законотворчій) у Верховній Раді СРСР і закликала їх
виступити проти прийняття нового союзного договору794.
Рішенням Львівської обласної ради від 20 грудня 1990 р.
передбачалося всі друкарні, музейні приміщення, інші будівлі,
майно повернути законним шляхом їхньому власникові – місцевим
радам795. Показово, що лише за перше півріччя 1990 р. новообраними радами було ухвалено понад 600 правових актів, більшість з яких, незважаючи на протести прокурорів, не була
скасована796.
На ІV З’їзді народних депутатів СРСР М. Горбачов виступив з
ініціативою прийняття постанови про проведення референдуму
щодо майбутнього СРСР, а 24 грудня 1990 р. з’їзд ухвалив дві
постанови про проведення референдуму в СРСР. Перша постанова
передбачала проведення референдуму про приватну власність на
землю, другою депутати ухвалили проведення загальносоюзного
референдуму з питання збереження оновленого Союзу як федерації рівноправних суверенних соціалістичних республік, оскільки
794

ЦДАГО України. – Ф. 270. – Оп. 1. – Спр. 96 / Ухвали і резолюції
Великої ради НРУ про політичну ситуацію в Україні та з інших питань.
Пропозиція Ради, Колегій Руху координаційним радам крайових організацій НРУ
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Руху про політичну ситуацію в Україні. – Арк. 1.
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«збереження єдності союзних держав становить важливу проблему
державного життя, що торкається інтересів кожної людини, всього
суспільства Радянського Союзу». Обидві постанови містили доручення Верховній Раді СРСР визначити дату референдуму та заходи
з його забезпечення і передбачали визначення результатів голосування по кожній з республік окремо. Одразу ж після ініціативи
М. Горбачова, 27 грудня 1990 р. з’їзд народних депутатів СРСР
ухвалив Закон СРСР «Про всенародне голосування (Референдум
СРСР)». Референдум визначався як всенародне голосування
громадян СРСР, шляхом якого можуть прийматися закони СРСР
та рішення з найбільш важливих питань державного життя й
одночасно як виявлення громадської думки з тих самих «інших
найбільш важливих питань». Водночас Закон забороняв виносити
на референдум питання стосовно кордонів СРСР та кордонів
республік, зміни статусу та територіальної цілісності республік,
автономних областей та автономних округів (ст. 4). Стаття 8
передбачала республіканські та місцеві референдуми, порядок
проведення яких визначався законами СРСР та законами
республік. Вища юридична сила законів СРСР стосовно республіканських, належність права призначення референдуму СРСР
з’їзду народних депутатів СРСР та Верховній Раді СРСР, попри
закріплення за вищими органами державної влади республік права
на ініціативу проведення всесоюзного референдуму (ст. 9), ставила
перепону для здобуття державного суверенітету республіками, бо
вони вступали в суперечність із «законом про невихід» (ст. 2).
Громадянам СРСР також належало право ініціювати референдум
СРСР на окремій території (ст. 9), можливість чого була завбачливо передбачена «в необхідних випадках» (ст. 3). Визначення
результатів голосування могло встановлюватися нормами, передбаченими при призначенні конкретного референдуму (ст. 26)797.
Національні антикомуністичні групи, що проводили національно-просвітницьку роботу в східних областях України, на
797
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ХХVІІ з’їзді Компартії України в грудні 1990 р. були розцінені як
такі, що «становлять найбільшу небезпеку для суспільства, для
збереження територіальної цілісності республіки, для утвердження
її державного суверенітету». Водночас, як засвідчили виступи
перших секретарів обкомів КПУ: Чернігівського – В. Лісовенка,
Житомирського – В. Федорова, Одеського – Р. Боделана натиск
«галицьких емісарів» наражався на все більш «рішучий спротив».
Нерезультативність агітації жителів східних і південних областей
базувалася на тому, що «галицькі десанти», за словами українського письменника Р. Іваничука, поширювали національні ідеї як
місіонери, домагалися «насильного їх втілення в тих регіонах
України, де національна свідомість стоїть нижче». Водночас, голова Івано-Франківської облради М. Яковина закликав галичан
позбутися стереотипів і штампів, відійти від міфологічних однозначних, лінійних форм свідомості, які здатні навіть «стосунки між
рідними братами звести до позиції «свій-чужий». Ситуацію
загострювала поява в демократичній пресі окремих радикальнонаціоналістичних статей, що давали підстави Компартії України
стверджувати про розпалювання національної ворожнечі в
Західноукраїнському регіоні й утиски комуністів. У цьому плані
показовою є стаття Р. Коваля «Чи повинні українці дбати про
добробут росіян», що була надрукована в рівненській газеті «Рівне». Зміст статті зводився до того, щоб заставити росіян відчути
себе гостями, яким «уже час вертати до своєї спліснявілої
домівки»798,799.
Рішучі дії В. Чорновола щодо консолідації демократичних сил
і протидії наступу правлячої Комуністичної партії України на здобуті права підтримала громадськість Львівщини. Ситуація в
області і надалі перебувала під контролем керівництва облради, а
798
Адамович С. Діалог між Галичиною і Донбасом у період розпаду СРСР
[Електронний ресурс] / С. Адамович. – Режим доступу: https://vpered.wordpress.com/2014/11/20/adamovitsch-dialog/ (11.11.2016).
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(18.11.2016).

372

Галичина в етнополітичному вимірі

негативне ставлення до КПУ зростало. Фактично, наприкінці
1990 р. КПУ остаточно програла боротьбу за Львівщину. Комунізм
на Львівщині втрачав соціальну базу і опинився в стані облоги.
Суттєво зменшилася чисельність Львівської обласної організації
КПУ. Згідно з даними, оголошеними на Львівській партійній
конференції КПУ, за 10 місяців 1990 р. партійні квитки здали 20
тис. 330 осіб, а 15 тис. членів не сплачували партійні внески.
Загалом в Україні, як відзначив С. Гуренко, лави КПУ залишили
220 тис. осіб. Хоча кількість тих, хто вийшов, насправді була
значно більшою, оскільки було обліковано лише тих осіб, які написали заяву про вихід із партійних осередків. Згідно із проведеним ідеологічним відділом ЦК КПУ соціологічним дослідженням щодо підтримки населенням КПУ її підтримувала лише третина населення і 62% комуністів. Утрата партійного впливу на маси
зумовлювалася насамперед неефективною політичною роботою,
відривом партноменклатури від реального життя, а також суспільними змінами. Швидку втрату популярності КПУ на Львівщині В. Чорновіл пояснював тим, що, на відміну від керівників
обласних організацій КПУ в Івано-Франківській та Тернопільській
областях, де до такого гострого конфлікту, як на Львівщині, між
облрадою і обкомом не дійшло, Львівський обком очолювала
людина, яка була не здатна на компроміс. Таким чином, облрада
поступово посилювала свій вплив на Львівщині, нейтралізуючи та
усуваючи вплив обкому КПУ. За словами голови облвиконкому
С. Давимуки, «до кінця 1990 р. ситуація в області контролювалася
нами в повній мірі» 800.
Кореспонденти газети «Правда» восени 1990 р. писали:
«Сьогодні в Івано-Франківській області бути комуністом зовсім не
просто. Деякі розгубилися, а інші міняють «колір віри не заради
Ісуса, а заради хліба куса». Окрім того, за визначенням компартійних керівників, «тверді принципові позиції» втрачала низка
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місцевих засобів масової інформації, зокрема, Львівське телебачення і друковані видання801.
Окрім того, галицькі націонал-демократи розгорнули активну
національно-просвітницьку роботу в східних та південних областях України. За даними Міністерства внутрішніх справ УРСР лише
Тернопільською крайовою організацією Народного Руху України з
січня 1991 р. організовувалися поїздки груп людей чисельністю
100–150 осіб у східні області України для проведення агітаційної
роботи серед населення. Пропагандистську діяльність здійснювало
навіть Російське культурне товариство ім. академіка А. Сахарова
м. Львова, яке ставило перед собою завдання розповісти на Сході
про відсутність утисків проти росіян і що українське відродження
є гуманним демократичним процесом802.
4 січня 1991 р. В.Чорновіл на конференції у Львові «Українсько-російські взаємини в суверенній Україні» засудив спроби
партократів штучно розчленувати Україну на автономії і нав’язати
націонал-демократам думку про Галицьку автономію, але
водночас задекларував: «Ми, три області, де перемогли демократичні сили, будемо співпрацювати, утворимо Галицьку асамблею
депутатів трьох областей» 803.
Це була свого роду реакція на дії влади, яка не бажала
відступати від старих принципів, особливо намірів щодо
майбутнього всесоюзного референдуму та формулювання винесених на нього питань. Питання, що виносилися на референдумі,
супроводжувалися лише затяжними дебатами. Врешті-решт,
Верховна Рада СРСР 16 січня затвердила зміст питання, яке
виносилося на голосування 17 березня 1991 р., а саме: «Чи
вважаєте ви необхідним збереження Союзу Радянських Соціаліс801
Адамович С. Діалог між Галичиною і Донбасом у період розпаду СРСР
[Електронний ресурс] / С. Адамович. – Режим доступу: https://vpered.wordpress.com/2014/11/20/adamovitsch-dialog/ (11.11.2016).
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С.В. Адамович. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/1619.pdf
(18.11.2016).
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тичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних
республік, у якій повною мірою гарантуються права та свободи
людини будь-якої національності?». Згідно з Постановою Верховної Ради СРСР «Про організацію і міри забезпечення референдуму
СРСР з питання про збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік» від 16 січня 1991 р. передбачалося визначення
результатів голосування «по Союзу в цілому з урахуванням
результатів голосування в кожній республіці окремо». Це не
суперечило Закону СРСР про референдум, (ст. 26), ця стаття
передбачала, що для окремих питань визначення результатів
голосування «може проходити відповідно до правил, встановлених
при призначенні конкретного референдуму СРСР». Тобто голоси
республік, населення яких проголосувало б проти, могли б
«потонути» серед позитивних відповідей громадян інших
республік. У постанові наголошувалося, що рішення, прийняте
шляхом референдуму СРСР, є остаточним. Воно може бути
відмінене або ж змінене лише шляхом нового референдуму СРСР
та має обов’язкову силу на всій території Радянського Союзу
(відповідно до ст. 29 Закону про референдум СРСР). Це давало
підстави класифікувати референдум не як «виявлення суспільної
думки», а як «прийняття рішення, що передбачає основний зміст
законів СРСР та інших актів» (ст. 4 Закону про референдум СРСР),
оскільки стосовно результатів референдуму – виявлення громадської думки – передбачалося лише «врахування при прийнятті
рішень відповідними державними органами» (ст. 29). Нагадування
законодавства було превентивним заходом стосовно реальності
«при нагоді» використати результати всесоюзного референдуму
стосовно республіки, яка участі в голосуванні не брала804.
4 лютого 1991 р. керівництво НРУ і парламентської Народної
ради влаштували конференцію, на якій обговорювалося питання
про участь України в референдумі. М. Горинь і Д. Павличко
804
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попередили про небезпеку «ковбасної свідомості» і висловилися за
те, щоб замінити Всесоюзний референдум на Республіканський, в
якому визначити ставлення населення до утворення незалежної
України. У свою чергу, Л. Лук’яненко відзначив правову недосконалість Всесоюзного референдуму: центр звертається до населення через голови верховних органів республік. Унаслідок цього
він запропонував провести одночасно два референдуми: за бюлетенями М. Горбачова і Народного Руху805.
Розбіжності між Галичиною і рештою України посилювалися
й через різне сутнісне ставлення до референдуму щодо союзного
договору. Львівська облрада на початку лютого 1991 р. прийняла
ухвалу «Про збереження політичної стабільності в області і ставлення до референдуму щодо союзного договору», в якій звернулася до Верховної Ради УРСР з вимогою не проводити референдум до прийняття нової Конституції і створення суверенної правової держави806. У разі ж прийняття рішення про проведення
референдуму пропонувалося винести на голосування ще й такі
питання: «Чи хочете ви, щоб Україна стала незалежною державою,
яка самостійно вирішує всі питання внутрішнього і зовнішнього
життя? («Так» – «Ні»); Чи відповідає в даний момент діяльність
КПУ як загону КПРС інтересам народу України? («Так» –
«Ні»)»807. Ідея проведення двох референдумів викликала гостру
дискусію серед їх ініціаторів, яка набувала дедалі гостріших форм.
А зволікання Верховної Ради УРСР з прийняттям рішення щодо
проведення референдуму в УРСР змусило винести питання щодо
ставлення до нього на обговорення спільної сесії трьох обласних
рад – Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської.
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16 лютого 1991 р. в приміщенні Львівського оперного театру
відбулося спільне засідання депутатів Львівської, Тернопільської
та Івано-Франківської обласних рад, яке журналісти назвали
Галицька асамблея (ГА). На засіданні були присутні депутати
Рівненської, Волинської, Житомирської, Чернівецької та
Закарпатської областей, представники громадських організацій,
делегація народних депутатів УРСР. Виступаючи під час
обговорення питання порядку денного «Про політичну ситуацію в
регіоні і всесоюзний референдум», учасники зазначали, що
«…розпад Союзу на незалежні держави – неминуча перспектива…» (Ігор Юхновський, народний депутат УРСР). Депутати
схвалили ініціативу депутатів Верховної Ради занести до бюлетеня
питання, яке б відповідало Декларації про суверенітет, а сесія
вирішила, спираючись на норми Закону СРСР «Про всенародне
голосування (Референдум СРСР)», провести обласні референдуми
17 березня 1991 р., на які винести питання: «Чи хочете Ви, щоб
Україна стала незалежною державою, яка самостійно вирішує всі
питання внутрішньої і зовнішньої політики, забезпечує рівні права
громадянам, незалежно від національної та релігійної приналежності?»808. У ставленні до республіканського опитування серед
учасників асамблеї не було єдності. Українська Республіканська
партія та Львівська крайова організація Руху, незважаючи на
звернення Координаційної ради НРУ з проханням переглянути
свою позицію, закликали підтримати лише галицький бюлетень809.
На засіданні асамблеї В. Чорновіл зазначив «Ми відповідально заявляємо, що Галичина мислить себе тільки у складі
Української держави… І нам не дуже хотілося б, щоб нас силоміць
ставили на роздоріжжі. Якщо буде обрано курс національнодержавницький, то відпаде й окремішність Галичини, і певна
осібність її політичної лінії – залишиться географічний термін та
808
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ще, може, назва федеральної землі при можливому майбутньому
земельному устрої незалежної Української держави… Галичина –
не сама за себе, Галичина – не сама по собі, Галичина сьогодні –
остання фортеця української нації, здавати яку ми не маємо права
й не будемо цього робити»810.
В. Чорновіл в інтерв’ю газеті «За вільну Україну»811 серед
причин об’єднання назвав «жорстку, розгнуздану кампанію, яка
ведеться проти Галичини комуністичною пресою республіки і
союзного рівня», невизначеність статусу України як країни і
потребу заявити на міжобласному рівні про територіальну
недоторканність України і спроби економічної блокади. Головний
результат сесії політик вбачав у створенні міжобласної структури
для економічного і політичного об’єднання краю. Проявом прагнення західноукраїнських політиків зберегти єдність країни стала
прийнята на асамблеї Ухвала «Про єдність українських земель»
(під час голосування утрималося лише по 2 депутати від ІваноФранківської та Львівської областей). У ній галичани засудили
«будь-які намагання порушити територіальну цілісність України»812, зокрема, стверджуючи, що основою для возз’єднання
українських земель у кордонах однієї держави є Акт злуки УНР і
ЗУНР від 21 січня 1919 р.813.
Лідери галицьких областей підкреслювали відсутність
сепаратистських планів в ініціаторів асамблеї. Так, голова Тернопільської облради В. Олійник в своєму виступі заявив, що
«…Галицька асамблея не буде робити кроків у бік якогось
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сепаратизму, а співпрацюватиме керуючись суспільно вигідними,
загальнонародними інтересами, діючи в рамках договорів і законів
України…». «Він задекларував відкритість діяльності асамблеї,
яка «не робитиме нічого тихцем, авантюрними методами». С. Давимука разом з В. Олійником і першим заступником голови ІваноФранківського облвиконкому В. Павликом подали на розгляд
депутатів загальну концепцію економічної співпраці в регіоні,
поділилися задумами щодо взаємодії промислових підприємств
трьох областей, у справі насичення ринку продуктами харчування,
збільшення виробництва товарів народного споживання, будматеріалів, а також обміну інформацією та передовим досвідом,
ефективного використання наявного наукового потенціалу і
підготовки управлінських кадрів. С. Давимука навіть зазначив, що
Галичині необхідна єдина інвестиційна, природоохоронна, фінансово-кредитна і цінова політика, тісне співробітництво у комерційній, маркетинговій, посередницькій діяльності, а в перспективі і
чітка спеціалізація областей у межах регіону814.
Популярність ГА була піддана жорсткій критиці, а загальносоюзні ЗМІ подавали викривлену інформацію про асамблею.
Зокрема, в випуску Телевізійної служби новин Центрального телебачення 17 лютого 1991 р. було повідомлено, що об’єднана сесія
трьох обласних рад висловилася за союзний договір. Окрім того, у
повідомленні про асамблею, переданому загальносоюзною радіохвилею «Маяк», серед інших чомусь не була згадана Ухвала «Про
єдність українських земель», а навпаки, створювався образ галичан-сепаратистів815.
Паралельно, 14–18 лютого 1991 р. група Відділу національної
політики ЦК КПРС провела опитування та соціологічне
дослідження в Західній Україні. Його результати засвідчили, що в
Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях підтримка незалежності України значно сильніша, аніж у Чернівецькій,
Хмельницькій, Рівненській, Волинській і Закарпатській областях.
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Така осібність позицій жителів галицьких областей підтвердила
значно вищий рівень національної свідомості і політичної консолідованості816.
У відповідь на скликання об’єднавчої сесії 19 лютого 1991 р. в
Івано-Франківську відбулася нарада представників партійних
комітетів КПУ Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської
областей. У ній взяли участь також делегації партійних працівників з Волинської, Закарпатської, Рівненської, Чернівецької
областей, працівники ЗМІ, науковці Інституту суспільних наук ЦК
КПРС та Київського інституту політології і соціального управління. Комуністи регіону у виступах відзначали, що в умовах
існування єдиного антикомуністичного політичного блоку,
опозиційності Компартії виникла потреба в координації і виробленні спільної тактики дій, а також в обміні досвідом роботи. Вони
висловилися на підтримку діяльності рад817.
Водночас, після захоплення Рухом 21 лютого 1991 р. у Львові
приміщення міського громадсько-політичного центру (колишнього
Будинку політосвіти) комуністи відмовлялися від відносно
нейтрального сприйняття спроб консолідації демократичних рад
Західноукраїнського регіону. Так, Львівський обком КПУ надіслав
до ВР УРСР звернення з осудом діяльності демократичних органів
влади в краї, в якому акцентувалася увага на розбіжностях у
деклараціях Галицької асамблеї і практичній діяльності Львівської
облради818.
Стосовно обласного референдуму лідер Української міжпартійної асамблеї Ю. Шухевич вважав його помилковим і закликав до бойкоту заходу, що планувався на 17 березня. На його думку, Україна була окупована радянською імперією, а окупанти
згідно з міжнародними правовими документами не мають права
проводити на підневільних землях будь-яких референдумів. Полі-

816
Адамович С. Діалог між Галичиною і Донбасом у період розпаду СРСР
[Електронний ресурс] / С. Адамович. – Режим доступу: https://vpered.wordpress.com/2014/11/20/adamovitsch-dialog/ (11.11.2016).
817
Там само.
818
Там само.

380

Галичина в етнополітичному вимірі

тик вважав, що будь-які додаткові питання в бюлетені сприятимуть збереженню Союзу819.
Загострення суспільно-політичної ситуації в Галичині змусило
Верховну Раду УРСР 25 лютого 1991 р. прийняти нову Постанову –
«Про хід виконання постанови Верховної Ради СРСР про організацію
і заходи забезпечення проведення референдуму СРСР 17 березня
1991 р.». Верховна Рада постановила, що «рішення, які блокують
проведення референдуму СРСР у тих чи інших місцях, є незаконні та
не підлягають виконанню». Республіканські опитування населення
про незалежність республік не визнавалися підставою непроведення
Всесоюзного референдуму. У зв’язку з цим у республіках, де не були
створені відповідні комісії для проведення референдуму, районним,
міським, районним у містах, селищним і сільським радам надавалося
право самостійно створювати дільниці й округи, затверджувати
окружні та дільничні комісії. Право на аналогічну діяльність
надавалось і трудовим колективам, суспільним об’єднанням на
підприємствах, в установах та організаціях, а також командуванню
військових частин МО СРСР, КДБ СРСР, МВС СРСР. Результати
голосування таким способом центральна комісія референдуму СРСP,
згідно з постановою, мала враховувати під час підбиття підсумків
голосування в СРСР у цілому820.
У подіях навколо референдуму не завжди була єдність серед
опозиційних сил. Так, Українська міжпартійна асамблея закликала
бойкотувати референдум. Більшість – Народна рада, а також Рух,
Демократична партія України, Партія демократичного відродження України та інші, створивши спеціальний комітет «Референдум – суверенна Україна», агітували виборців висловитися
на підтримку республіканського бюлетеня та дати негативну
відповідь на запитання союзного. Українська республіканська партія та Львівська крайова організація Руху закликали відповісти
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«Ні» на обидва запитання та підтримати рішучим «Так» «галицький бюлетень» щодо повної незалежності України. «Галицький
бюлетень» стосувався лише жителів Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей821.
17 березня 1991 року на референдумі у голосуванні з першого,
всесоюзного, запитання «Так» дали відповідь 22,1 млн громадян
України, або 70,2%. У голосуванні із запитання, поставленого
Верховною Радою УРСР, «Так» відповіли 25,2 млн осіб, або
80,2%. І прибічники, і противники суверенізації України розцінювали результати референдуму як свою перемогу822.
На питання регіонального референдуму про незалежність
України відповідь «Так» дали 88,3% виборців Галичини (в областях
цей показник становив від 87% до 90%). Водночас, у трьох галицьких
областях «за» збереження СРСР віддали голоси лише 16–19%823.
Для координації економічних зусиль у Галичині керівники
господарських ланок намітили провести низку науковопрактичних конференцій, відкрити фірмові магазини в Тернополі,
Івано-Франківську та Львові. На початку квітня 1991 р. на
засіданні Координаційної ради Івано-Франківської, Львівської і
Тернопільської областей були утворені крайові робочі органи –
фонд ради і комісія з розвитку регіональних господарських
зв’язків. Для роботи в цих структурах планувалося залучити 8 працівників, а до спільного фонду кожна область мала надати 100 тис.
крб. Створений виконавчими структурами трьох областей план
першочергових заходів передбачав упродовж 1991 р. налагодити
спільне виробництво сірників, пляшок, поліетиленових труб,
доїльних апаратів, медичної техніки і ліків, дитячого харчування,
автонавантажувачів, автокранів, автобусів, передбачалося спорудження регіонального підприємства з переробки ріпаку, створення
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асоціації «Агросервіс», спільного туристично-оздоровчого комплексу та підприємств цивільної авіації, бавовнопрядильної і
трикотажної промисловості. На вересень 1991 р. у Львові було
заплановано проведення Першої західноукраїнської міжнародної
виставки-ярмарку «Галицькі контракти»824.
18 квітня 1991 р. державно-партійна номенклатура з метою
протидії демократичним силам обнародувала спільну заяву ЦК КПУ,
Президії Верховної Ради УРСР, Ради Міністрів УРСР. У ній владу
західних областей обвинувачували в спекуляціях на національних,
релігійних почуттях людей, нав’язуванні ідеї «галицької автономії»,
розгортанні широкомасштабної кампанії проти КПУ, підбурюванні
молоді до відмови від служби в Радянській армії. Ця заява викликала
бурхливу реакцію населення у Західному регіоні. Так, у заяві ІваноФранківської облради у відповідь на цей документ зазначалося:
«Обзиваючи народних обранців екстремістами, зводячи на них брудні
наклепи, автори заяви чинять якраз те, в чому силкуються звинуватити
депутатів. Саме ця заява, антиконституційні випади її авторів проти
законної влади «дестабілізують ситуацію». Підписанти зазначали, що
про автономію «ми вперше довідалися із заяви в пресі, тому вважаємо,
що вона нав’язується нам якраз ЦК КПУ, Президією Верховної Ради та
Радою Міністрів УРСР»825.
Окрім інформаційної війни, опозиційні області зазнали також
економічної блокади з боку центральної влади. Консервативні
сили отримали додаткові можливості для критики дій демократичної влади внаслідок зростання кризових явищ в економіці
краю. Обсяг промислового виробництва за 5 місяців 1991 р. зменшився у Львівській області на 5,8%, Тернопільській – 5,5%; ІваноФранківській – 4,7% проти 4,7% в середньому по республіці.
Зменшилося поголів’я всіх видів худоби і птиці. В умовах становлення демократичної влади в Галичині також траплялися випадки
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волюнтаризму, коли керівника змітав натовп, який діяв начебто від
імені трудового колективу826.
Незважаючи на потужний тиск партійних структур, про свою
співпрацю з Галичиною заявила низка обласних газет. Так, на зустрічі
представників редакцій івано-франківської «Галичини» та львівської
«За вільну Україну» 21 травня 1991 р. було прийнято рішення розробити підготовчі документи для залучення до спілки українських журналістів з інших демократичних видань. Планувалося об’єднати зусилля журналістів щодо підготовки і поширення інформації, випуску англомовного бюлетеня для дипломатичних представництв багатьох
країн і представників світових ЗМІ827.
Щоб висловити своє негативне ставлення до нового союзного
договору, порадитися, яким чином зберегти демократичні завоювання, в червні 1991 р. НРУ організував форум інтелігенції
України та провів наукову конференцію на тему «Сучасне політичне становище і тактика Руху в сучасних умовах», у якій взяли
участь більше 180 представників 9 крайових організацій НРУ828.
А 16 червня 1991 р. на мітингу в м. Тернополі громадський лідер
Б. Бойко знову поставив питання про будівництво Української держави
в межах Галичини. «Якщо підпишуть союзний договір, змушені
будемо ставити питання про Галицьку республіку», – заявив політик у
своєму виступі. 18 червня 1991 р. Координаційна рада на підставі
результатів референдуму в Галичині ухвалила звернення до ВР УРСР.
У ньому було заявлено, що розгляд парламентом питання про союзний
договір, як і його підписання, є недопустимим, акцентувалася увага на
результатах референдуму в 3-х областях, які свідчили, що за незалежність проголосувала б більшість населення України, якби йому поставили аналогічне чітке запитання і забезпечили вільну агітацію»829.
826
Адамович С. Діалог між Галичиною і Донбасом у період розпаду СРСР
[Електронний ресурс] / С. Адамович. – Режим доступу: https://vpered.wordpress.com/2014/11/20/adamovitsch-dialog/ (11.11.2016).
827
Адамович С. В. Галицька асамблея 1991 р. [Електронний ресурс] / С. В. Адамович. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/1619.pdf (18.11.2016).
828
Кіндрачук Н. М. Боротьба Народного Руху України за незалежність
України: 1989–1991 рр. : автореф. дис. … к. і. н. : спец. 07.00.01 «історія України»
/ Надія Мирославівна Кіндрачук. – Одеса, 2010. – 19 с.
829
Адамович С. В. Галицька асамблея 1991 р. [Електронний ресурс] /
С. В. Адамович. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/1619.pdf (18.11.2016).
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У той час фактично розгорнулася війна між КПУ та НРУ.
Момент був переломним, і це чудово розуміли протидіючі сили.
Виступаючи в ці дні на засіданні Львівської ради обласної
організації УРП, Б. Горинь так оцінив поточний момент: «Україна
може скористатися ситуацією і стати незалежною». Демократичним силам вдалося не тільки встояти, а й за підтримки народних
мас перемогти заколотників830.
Рухівці упродовж 19–20 серпня 1991 р. в приміщенні Спілки
письменників провели чотири оперативні конференції, на яких з
різноманітною інформацією про вихід із ситуації, що склалася,
виступили відомі громадські діячі, зокрема, І. Драч, І. Заєць,
Л. Лук’яненко, Л. Танюк, І. Юхновський та ін. Рішучі дії рухівців
сприяли прийняттю Акта проголошення незалежності України831.
На других зборах Галицької асамблеї, що відбулися 5 вересня
1991 року, В. Чорновіл висловив своє бачення адміністративної реформи. Його пропозиції стосувалися розподілу повноважень за умови
збереження областей у чинних межах. Зокрема, В. Чорновіл запропонував обирати керівників села, міста, району та області на прямих
виборах, щоб ці обранці становили «вертикальну структуру виконавчої
влади». Місцеві ради при тому виконували б другорядну роль. «Якщо
ми в майбутньому, після зміцнення основ Української держави,
прийдемо до адміністративного поділу України на більші за область
території на зразок краю, землі чи провінції, то місцеві парламенти
матимуть значно ширші функції, аж до прийняття крайових законів,
які не входять у суперечність із законами єдиної держави». Також на
другому засіданні асамблеї В. Чорновіл заявив, що проголошення
незалежності стало втіленням раніше висловлених прагнень ГА.
Політик запропонував згорнути активність у Галичині і зосередити
увагу на інших регіонах України: «Вважаю, що політична боротьба в
Галичині сьогодні закінчується, усі демократичні політичні сили
мають об’єднатися навколо органів влади, повернувши свою

830
Історія України. Україна і процес перебудови в СРСР (друга половина 80-х рр.
ХХ ст.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://posibnyk.dn.ua/Lekciya8.html.
831
Кіндрачук Н. М. Боротьба Народного Руху України за незалежність
України: 1989–1991 рр. : автореф. дис. … к. і. н. : спец. 07.00.01 «історія України»
/ Надія Мирославівна Кіндрачук. – Одеса, 2010. – 19 с.
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активність на роз’яснювальну роботу серед населення Східної та
Південної України»832.
Важливу роль відіграли галичани під час голосування на
Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року щодо проголошення незалежності України. На референдум було винесено одне
питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності
України?» За результатами референдуму 97,46% населення
Львівщини проголосувало за незалежність України833. Це був один
із найкращих результатів по країні і засвідчив бажання людей
бачити Україну незалежною державою (дані наведені в таблиці 1).
Подібний результат підтримки Акту проголошення незалежності
України за результатами Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року показала Івано-Франківська область. 98,42% мешканців
Івано-Франківщини проголосували за проголошення незалежності
(дані наведені в таблиці 1).
Водночас, найкращий результат підтримки Акту проголошення
незалежності України за результатами Всеукраїнського референдуму
1 грудня 1991 року показала Тернопільська область – 98,67% її
мешканців проголосували за незалежність (дані наведені в таблиці 1).
Таблиця 1
Порівняння результатів Всеукраїнського референдуму
1 грудня 1991 р. в Україні в цілому та Львівській,
Івано-Франківській і Тернопільській областях*
Голосували Так (осіб, %) Ні (осіб, %) Недійсні
осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

Всеукраїнський
референдум
2,10
31891742 84,18 28804071 90,32 2417554 7,58 670117
1 грудня 1991 р.
в Україні

832

Семків В. Чорновіл. Ідея федералізму та її трансформації [Електронний ресурс]
/ Володимир Семків. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/30884 (18.11.2016).
833
Відомості про результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р.
// ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 28. – Спр. 144. – Арк. 6.
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Продовження табл. 1
Всеукраїнський
референдум
1 грудня 1991 р. 1915597 95,24 1866921 97,46 35671
у Львівській
області

1,86 13005 0,68

Всеукраїнський
референдум
1 грудня 1991 р.
975665
в ІваноФранківській
області

1,03 5346

95,73 960281

98,42 10028

0,55

Всеукраїнський
референдум
1 грудня 1991 р. 836667 97,10 825526 98,67 6565
0,78 4576 0,55
у Тернопільській області
*Таблиця складена автором за результатами Всеукраїнського
референдуму 1 грудня 1991 р.834.

Окрім того, сотні тернопілян у складі пропагандистських груп
провели агітаційну роботу в східних областях України. Успіху
просвітницькій роботі сприяли друковані видання Тернопільщини
– «Свобода», «Тернове поле», «Дзвін», «Тернистий шлях», «Тернопіль вечірній», листівки, плакати Крайової ради Руху835.
Незважаючи на складну суспільно-політичну й економічну
ситуацію в Галичині 1991 р., активна робота демократичних громадсько-політичних організацій створила необхідні передумови
для розбудови всієї Української держави. Результати Всесоюзного
референдуму 17 березня 1991 р. та Всеукраїнського референдуму
834
Відомості про результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р.
// ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 28. – Спр. 144. – Арк. 6.
835
Хоптян В. Тернопільщина у добу новітнього українського національнодержавного відродження : збірник наукових праць. – Україна–Європа–Світ. –
С. 39–49 [Електронний ресурс] / Валентин Хоптян. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ues/
2011_6-7/Articles/3_Khoptyan.pdf
(14. 11. 2016).
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1 грудня 1991 р. показали абсолютну підтримку жителями
Галичини незалежної України836.
У цілому головною особливістю громадсько-політичного життя в Галичині в кінці 1980 – на початку 1990-х рр. стали активні і
водночас різноманітні форми відстоювання прав і свобод, зокрема
мітинги, протести, збори, демонстрації. З кожним днем вони
ставали дедалі масовішими і посилювалося в них політичне
звучання. Домінували заклики до зламу бюрократичної партійної
системи, засудження політики русифікації та нищення національних здобутків українського народу, утвердження в суспільстві
загальнолюдських цінностей, поваги до національної культури,
свободи особистості, демократії, державної незалежності. Друга
половина 1980-х – початку 1990-х рр. увійшла в українську історію як перехід від тоталітарного минулого до демократичних
цивілізаційних цінностей.

836
Макар Ю. І. Історія України від найдавніших часів до наших днів /
Ю. І. Макар, Б. Ф. Білецький, А. П. Коцур, В. П. Коцур : навч. посібник. –
Чернівці, 1998. – C. 259.
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РОЗДІЛ 2. ГАЛИЧИНА В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ
ПРОСТОРІ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА
2.1.

ЕТНОДЕМОГРАФІЧНА ДИНАМІКА

Загальна характеристика демографічної ситуації в Галичині.
Поява потреби наукового осмислення механізму здійснення
активної демополітики, спрямованої якщо не на подолання, то
хоча б на гальмування депопуляційних процесів, які з 1991 р.
розгорнулися в Україні, стала дієвим стимулом розширення та
поглиблення етнодемографічних розробок. Одним з основних
напрямів сучасної етнодемографії став аналіз регіональних
тенденцій етнодемографічних процесів, синтез причин змін етнічної конструкції регіонів України у ХХІ ст. В сучасних умовах
зміни суспільних відносин в Україні важлива роль приділяється
етнонаціональним чинникам регіонального розвитку, що визначають значною мірою політичну поведінку населення, релігійну
ситуацію, позначаються на стабільності соціально-економічного і
політичного розвитку регіонів і життєдіяльності людей.
В Україні найнижчий рівень народжуваності спостерігався на
початку ХХІ ст. Показник сумарної народжуваності у 2001 р.
зменшився до 1,089 дитини на жінку в середньому. У 2013 р. він
досяг 1,506 дитини в середньому на жінку, що стало наслідком як
активних заходів державної пронаталістської політики, так і
реалізації відкладених у 1990-ті роки народжень. У 2015 р. цей
показник зменшився до 1,363, однак така зафіксована величина
вочевидь є результатом не стільки реального зменшення народжуваності, скільки зниження надійності обліку в умовах бойових дій і
фактичної окупації частини території України. Середня очікувана
тривалість життя при народженні в країні помітно зросла у 2008–
2011 рр., після чого її показники стабілізувалися на рівні трохи
вище 64 років для чоловіків та трохи вище 74 років – для жінок.
Галичина входить до Західного демографічного макрорегіону.
В цілому у ньому склалася найсприятливіша у Україні демографічна ситуація. Так, за показниками середньої тривалості життя
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при народженні як чоловіків, так і жінок області Галичини за підсумками 2013 р. ввійшли до п’ятірки найблагополучніших регіонів України. Тернопільщина за середньою тривалістю життя жінок
(78,4 років) є лідером серед усіх регіонів, за показником тривалості
життя чоловіків (68,7 років) вона посідає друге місце після Києва.
Львівська область посідає третє місце за тривалістю життя жінок
(78,1) і п’яте – за тривалістю життя чоловіків (68,4), ІваноФранківська область – четверте місце за обома показниками (77,7
років для жінок та 64,4 років для чоловіків; крім областей
Галичини та м. Києва до п’ятірки лідерів за тривалістю життя
населення входить також Чернівецька область).
За показником сумарної народжуваності Івано-Франківська,
Львівська та Тернопільська області у 2001 р. входили до першої
десятки регіонів України, посідаючи, відповідно, четверте, сьоме
та дев’яте місця, величина показника в цих областях становила
1,24–1,36 дитини на жінку. Однак, оскільки на початку ХХІ ст.
народжуваність в низці регіонів Центральної та Південної України
зростала швидше, ніж у Галичині та в країні в цілому, до 2013 р.
Івано-Франківщина та Львівщина втратили по сім позицій у
рейтингу регіонів України за показником сумарної народжуваності, Тернопільщина – 9 позицій. Сумарний коефіцієнт народжуваності у Івано-Франківській області становив у 2013 р. 1,59, у
Львівській – 1,54, у Тернопільській області – 1,47 дитини на одну
жінку в середньому. Лідерами за рівнем народжуваності були і
залишаються Рівненська, Волинська та Закарпатська області.
Порівняно сприятлива ситуація з народжуваністю у Західному
регіоні підтверджується результатами типологізації регіонів
України методом кластерного аналізу, здійсненого Н. Савкою. Після дослідження таких показників, як: спеціальний коефіцієнт народжуваності, сумарний коефіцієнт плідності, брутто-коефіцієнт
відтворення, нетто-коефіцієнт відтворення, питома вага народжених у матерів, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, у
загальній кількості народжених, середній вік матері при
народженні дитини, було обрано п’ять кластерів (табл.1).
Оскільки після 2013 р. якість статистичного обліку в Україні погіршилася,
розглядаються показники 2013 р.
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До першого увійшли: Вінницька, Івано-Франківська, Житомирська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька
області. До другого – Автономна Республіка Крим, а також
Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області. Третій кластер включив
Волинську, Закарпатську, Рівненську області. Четвертий кластер
об’єднав Полтавську, Черкаську, Чернігівську області та місто
Київ. В останньому п’ятому кластері розташувалися Донецька,
Луганська, Сумська та Харківська області.

Питома вага народжених у
матерів, які не перебували у
зареєстрованому шлюбі, в
загальній кількості
народжених

Чистий (нетто)
коефіцієнт відтворення

Загальний (брутто)
коефіцієнт
відтворення

Сумарний коефіцієнт
народжуваності

Число народжених на
100 жінок
фертильного віку

Таблиця 1
Показники відтворення населення України у розрізі
кластерних груп

1 кластер 38,657 1 1, 351
0,656 0,643
14,100
2 кластер 34,013 1 1,218
0,590 0,576
28,213
3 кластер 47,333 1 1,599
0,777 0,763
10,900
4 кластер 31,475 1 1,113
0,542 0,513
22,600
5 кластер 28,625 1 1,016
0,490 0,480
25,525
Джерело: Савка Н. Актуальні і перспективні статистичні
дослідження народжуваності та дітородної активності населення України
/ Н. Савка // Вісник Львівського ун-ту. Серія екон. – 2008. – Вип. 4. –
С. 385–394.

Результати демонструють значні регіональні розбіжності у
показниках народжуваності, плідності та відтворення материнського покоління. Як видно з таблиці, ситуація у першому та
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третьому кластерах, які відповідають за північні та західні області,
є найпривабливішою, бо тут превалюють традиції дводітності з
культурним та релігійним підґрунтям.
Загальні коефіцієнти народжуваності у Західному регіоні є
найвищими в Україні (пересічнообласні показники за 2001 р. вищі
на 14-50% від пересічнодержавних), загальні коефіцієнти смертності – найнижчими (на 18% нижче пересічнодержавних). Як
наслідок, тут спостерігаються найнижчі показники депопуляції
населення; у деяких областях (Закарпатська, Рівненська, донедавна
– також Волинська) зберігаються додатні показники природного
приросту населення (за межами Західного регіону така ситуація
має місце лише у м. Києві). Західний регіон має найсприятливішу
вікову структуру населення. Частка населення у віці, молодшому
за працездатний, вища порівняно з іншими регіонами, а середньообласні показники перевищують загальноукраїнські на 10-26%. У
6 областях із 7 частка населення у віці, старшому за працездатний,
нижча, ніж пересічно по Україні (виняток становить тільки
Тернопільська область). У західних областях сформувалася
найсприятливіша статева структура населення. Показники від’ємного сальдо зовнішньої міграції населення у Західному регіоні
також менші, ніж пересічно по Україні.
Аналіз територіальних особливостей розміщення рангових
місць областей у демографічних регіонах України дає підстави
виділити в їхніх межах демографічні зони. Серед областей Західного демографічного регіону дещо гіршими показниками виділяється Тернопільська, в якій найвища по макрорегіону частка людей пенсійного віку; тут спостерігається висока для регіону
смертність населення, помітно низька народжуваність і, як наслідок, – найбільша депопуляція населення. Отже, Тернопільська
область входить до складу Західного демографічного регіону,
виступаючи своєрідною перехідною зоною за сукупністю демографічних показників між середньообласними рейтингами: з
одного боку, Західного регіону, а з іншого – Північною зоною
Центрально-Північного регіону, з яким безпосередньо межує.
Якщо у 1959 р. на території України вже було досягнуто
довоєнного рівня кількості населення, то в Західному регіоні це
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сталося лише в 1970-х роках, а на території однієї з областей –
Тернопільської – довоєнної кількості населення так і не було
досягнуто (табл. 2).
Таблиця 2
Кількість населення Західного регіону України у 1940–2001 рр.
(тис. осіб)
Області
1940 р. 1959 р. 1970 р. 1979 р. 1989 р. 1994 р. 2001 р.
Волинська
1046,9 892,8 974,4 1015,6 1061,2 1080,7 1054,2
Закарпатська ...
920,2 1056,8 1154,4 1252,3 1286,7 1282,0
Івано1303,0 1094,6 1249,3 1331,9 1423,5 1465,6 1453,7
Франківська
Львівська
2495,0 2111,5 2428,9 2583,9 2747,7 2778,3 2703,3
Рівненська
1078,3 921,2 1047,6 1120,8 1169,7 1194,3 1184,4
Тернопільська 1433,5 1085,6 1152,6 1163,1 1168,9 1180,3 1151,1
Чернівецька
820,1 774,1 844,9 899,9 938,0 946,8 929,2
По регіону
8176,8 7800,0 8754,5 9259,6 9761,3 9932,7 9757,9
Джерело: складено за: Поповкін В. А. Регіонально-цілісний підхід в
економіці / В. А. Поповкін. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 8; Проблемы
расселения в СССР (социально-демографический анализ сети поселений
и задачи управления) / под ред. проф. Б. С. Хорева. – М.: Статистика,
1980. – С. 7; Районная планировка. Справочник проектировщика. – М.:
Стройиздат, 1986. – С. 28.

Протягом початку ХХІ ст. чисельність населення в усіх західних областях (як і інших регіонів України, крім м. Києва) неухильно зменшувалася. На початок 2016 р. кількість постійного
населення в Івано-Франківській області становила 1379,6 тис. осіб,
у Львівській – 2515,8 тис., в Тернопільській – 1062,5 тис. осіб.
Мають місце міжобласні відміни динаміки чисельності населення. За період зростання кількості жителів (1959–1994 рр.)
найвищими темпами приросту виділялася Закарпатська область
(на 39,8%), другу групу утворювали Івано-Франківська, Львівська
і Рівненська області (на 33,9–29,6%). У третій групі областей –
Чернівецькій та Волинській – темпи приросту (22,3 % і 21,0%)
були меншими, ніж у регіоні загалом (27,3%). А найповільніше
зростала кількість населення в Тернопільській області – лише на

Розділ 2. Галичина в етнополітичному просторі...

393

8,7%. Зміна приросту чисельності населення на скорочення
відбулася у західних областях неодночасно.
Етнічний склад населення та його трансформації. Єдиним
вичерпним джерелом даних про етнічний склад населення, особливо
на обласному та районному рівні, є загальний перепис. В міжпереписний період шляхом вибіркових опитувань можна отримати
лише узагальнену інформацію про співвідношення чисельностей
найбільших етносів на загальнодержавному рівні. Відповідно, аналіз
етнічного складу населення та етнодемографічної динаміки
обмежується періодом до першого Всеукраїнського перепису
населення 2001 р. (наступний перепис запланований на 2020 рік).
Дані про етнічний склад населення у розрізі адміністративних
областей і районів дають можливість порівняти їх за ступенем
етнічної мозаїчності, виділити різні за характером етнічної структури типи районів. Існує декілька кількісних показників аналізу
розселення етнічних груп, у тому числі й індекс етнічної мозаїчності населення регіону. Для специфічних за національним
складом населення окремих територій як, наприклад, Львівської
області, де помітним є відсоткове переважання українців у співвідношенні етносів, на нашу думку, найбільш прийнятним є індекс
мозаїчності Б. Еккеля, який пропонує визначати етнічну строкатість населення через теоретичну вірогідність інтенсивності міжнаціональних контактів, яка б мала місце, якщо б контакти обумовлювалися лише відсотковим співвідношенням національних
груп в цьому районі незалежно від інших факторів.
Отже, для дослідження ступеня етнічної різноманітності
західноукраїнського регіону ми використали методику, запропоновану Б. Еккелем837:
1) моноетнічні – Тернопільська та Івано-Франківська (у національній структурі українці становлять 95,0% усього населення);
2) перехідні – Волинська, Рівненська, Львівська і Закарпатська
області (ступінь переважання кількості українців різний: від 94,6%
у Волинській області до 78,4 % на Закарпатті);
837
Эккель Б. М. Определение индекса мозаичности национального состава
республик, краев и областей СССР / Б. М. Эккель // Советская этнография. –
1976. – № 2. – С. 16–22.
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3) поліетнічні – Чернівецька область (частка переважаючої
україноетнічної спільноти – 70,8%).
Індекс Б. Еккеля відображає пряму залежність: чим більше
значення індексу, тим більше в населенні регіону представлено
етнічних груп і тим рівномірніший їхній чисельний розподіл. За
методикою Е. Пясецького зміна індексу в бік його збільшення
вказує на внутрішні процеси, спрямовані до одноріднішої етнічної
структури населення. У випадку, коли S (індекс етнічної диверсифікації)=100%, регіон є етнічно гомогенним, зменшення значення індексу означає урізноманітнення етнічного складу. Найбільшою етнічною мозаїчністю серед областей Галичини вирізняється Львівська область. При цьому розрахунки індексів у розрізі адміністративних районів окремо для міського і сільського
населення засвідчують, що, як правило, населення сільської
місцевості характеризується одноріднішим етнічним складом.
Таблиця 3
Індекси різноманітності етнічної структури населення
Західного регіону України
Індекс етнічної
Індекс етнічної
мозаїчності населення
диверсифікації, %
(за Б. Еккелем)
(за Е. Пясецьким)
Волинська
0,103
89,7
Закарпатська
0,367
63,3
Івано-Франківська
0,096
90,5
Львівська
0,177
82,2
Рівненська
0,127
87,2
Тернопільська
0,062
93,7
Чернівецька
0,474
52,6
Джерело: Джаман В. О. Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз: дис... д. геогр. наук: 11.00.02 / В. О. Джаман; Київський нац. ун-т ім. І. Шевченка. – К., 2004. – С. 49.
Області

Згідно з даними перепису 2001 р. протягом 1989–2001 рр.
відбулася зміна етнічної конструкції областей Галичини. Частка
українського населення в цих областях збільшилася і становила: 94,8%
– у Львівській, 97,5% – у Івано-Франківській, 97,8% – у Тернопільській. Це дає нам право віднести всі названі області до однієї групи –
«моноетнічні».

Розділ 2. Галичина в етнополітичному просторі...

395

Таблиця4
Частка двох найчисленніших національностей в усьому населенні
Західного регіону України (за даними переписів населення), %*
2001.

1989 р.

1970 р.

1959 р.

Росіяни
2001 р.

1989 р.

1970 р.

Області

1959 р.

Українці

Івано-Франківська 94,8 95,0 95,0 97,5 3,5
3,7
4,0
1,8
Львівська
86,2 87,9 90,4 94,8 8,6
8,2
7,2
3,5
Тернопільська
94,8 96,0 96,8 97,8 2,5
2,3
2,3
1,3
Джерело: Національний склад населення України. Ч. 2. За даними
Всесоюзного перепису населення 1989 р. Міністерство статистики України. –
К., 1990. – С. 280, 284; Про кількість та склад населення України за підсумками
Всеукраїнського перепису населення 2001 року / Повідомлення Державного
комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.ukrstat.net

Найвищими темпами чисельність українців за 1959–2001 рр.
зростала у Львівській (у 1,36 раза) області, найповільніше – у
Тернопільській (в 1,09 раза). Частка українців у загальній кількості
населення найбільше зросла у Львівській області (табл. 4). На
Галичині рівень етнічної однорідності населення підвищився
загалом менш суттєво, ніж в інших регіонах України. Це
пояснюється тим, що протягом радянського періоду етнічна
однорідність населення краю була найвищою в державі, тому сам
потенціал зростання цього показника не міг бути значним.
Так, протягом 1989–2001 рр. у Львівській області частка
українців підвищилася з 90,4 до 94,8%, тобто на 4,4% (кількість
українського населення зросла на 6,2 тис. осіб). За даними
перепису у 2001 р. в області проживало 2,471 тис. українців. Однак
зменшення загальної кількості представників етнічних меншин, і
насамперед росіян, було суттєвішим, ніж у середньому по Україні.
У Львівській області за міжпереписний період кількість росіян
зменшилася з 195,1 до 92,5 тис., тобто більш ніж удвічі. Також
удвічі, з 7,1% до 3,6%, зменшилася їхня частка в загальному складі
населення області. Кількість поляків зменшилася на 29,5% (з 26,9
до 18,9 тис. осіб). Наполовину скоротилася чисельність (з 10,8 до
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5,4 тис.) і питома вага (з 0,4 до 0,2%) білорусів. Найбільших
кількісних втрат (у 7 разів) зазнало єврейське населення. Євреїв за
даними перепису 2001 р. було 2,2 тис. осіб проти 14,2 тис. у 1989
р. За переписом 2001 р. серед представників національних меншин
найбільше було росіян – 92,5 тис. (або 3,6%) та поляків 18,9 тис.
(або 0,7%). У цілому скорочення населення у Львівській області за
1989 – 2001 р. становило 121,5 тис. осіб (або 4,5%).
Частка українців у національному складі сільського населення
Львівщини становила у 2001 р. 98,9% і є практично незмінною
порівняно з 1989 р. (98,5%). Найбільша частка українців фіксується в
шести районах області – Турківському (99,6%), Перемишлянському
(99,4%), Дрогобицькому (99,2%), Сколівському (99,2%), Стрийському
(99,1 %) та Бузькому (99,0%). Найнижчою частка українців є у
Мостиському (91,8 %) та Бродівському (97,7%) районах області.
Зауважимо, що в цілому кількість сільського населення в області
скоротилася на 43,4 тис. осіб, а українців-селян на 40 тис. осіб838.
Протягом 1989–2001 рр. у Івано-Франківській області частка
українців підвищилася з 95,0 до 97,5%, тобто на 2,5% (кількість
українського населення зросла на 28,2 тис. осіб). За даними
перепису у 2001 р. в області проживало 1,371 тис. українців. Однак
зменшення загальної кількості представників етнічних меншин, і
насамперед росіян, було суттєвішим, ніж у середньому в Україні.
У Івано-Франківській області за міжпереписний період кількість
росіян зменшилася з 57,0 до 24,9 тис., тобто більш ніж удвічі.
Також у 2,3 раза (з 4,0% до 1,8%) зменшилася їхня частка в загальному складі населення області. Питома вага поляків зменшилася
на 49,5% (з 3,4 до 1,9 тис. осіб). Більш ніж наполовину
скоротилася чисельність (з 3,6 до 1,4 тис.) і питома вага білоруського населення. Єврейське населення зазнало значних кількісних
втрат, хоча й менш суттєвих, ніж на Львівщині (у 5 разів).
Представників цієї національності за даними перепису 2001 р.
було 362 особи проти майже 2 тис. у 1989 р.
838
Чисельність, загальна характеристика та територіальне розміщення
населення Львівської області / Підсумки Всеукраїнського перепису населення
2001 року. – Ч. 1. – Львів, 2003.
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Частка українців у національному складі сільського населення
в Івано-Франківській області становила у 2001 р. 99,5% і є
практично незмінною порівняно з 1989 р. (99,4%). Найбільша
частка українців спостерігається в п’яти районах області – Богородчанському (99,5%), Верховинському (99,6%), Калуському
(99,6%), Рогатинському (99,5%) та Тлумацькому (99,5%). Найнижчою частка українців є у Долинському (98,3%), Надвірнянському
(98,6%) та Галицькому (98,7%) районах області. Зауважимо, що в
цілому кількість сільського населення в області скоротилася на 4,1
тис. осіб, а українців-селян на 3,0 тис. осіб839.
Основна маса населення Тернопільської області, за підсумками
перепису населення 2001р., була представлена українцями. Чисельно їх
представництво, порівняно з 1989 р., зменшилося на 12,9 тис. осіб, але
питома вага збільшилася на 1,04% і становила 97,8% 840. На районному
рівні ступінь домінування українців при коливанні показників
приросту в межах 0,1%–2,5% становив у середньому 0,8%. Виняток
становив Збаразький район, де кількість корінних жителів за згаданий
період зменшилася на 0,4%. Отже, 64,7% районів були такими, в яких
українці становили понад 99% населення. Найменшою питома вага
автохтонного населення в 2001р. була в Тернопільському районі, соціально-економічне зростання адміністративного центру якого
супроводжувалося прибуттям інонаціональних мігрантів841.
Серед етнічних меншин на Галичині перше місце посідають
росіяни – 131,8 тис. осіб. Порівняно з попереднім переписом їхня
кількість скоротилася на 147,0 тис. осіб, а їх частка в національній
структурі населення областей зменшилася з 13,4% до 6,5%.
Зазначимо, що на загальнодержавному тлі Західний регіон
виділяється підвищеною часткою сільського населення. На
839

Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського
перепису населення 2001 року/ Повідомлення Державного комітету статистики
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.net
840
Демографічна криза в Україні: причини і наслідки. – С. 219.
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Барна І. Зміна етнічного складу міського населення Тернопільської
області у період між переписами населення 1989 і 2001 рр. / І. Барна //Наукові
записки Тернопільського педагогічного університету. Економічна та соціальна
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Галичині (зокрема, у Тернопільській і Івано-Франківській областях) селяни переважають у структурі населення. Однак за 1959–
1994 роки міське населення збільшилося на 2,8 млн осіб (у 2,3
раза), а сільське – зменшилося на 662 тис. осіб (на 11,6%), що
зумовлено міграційним перерозподілом. В останній період (1994–
2001 рр.) темпи зменшення міського населення були вищими, ніж
сільського. За 2000 рік у усіх областях Галичини кількість сільського населення внаслідок міграційних процесів збільшилася,
тоді як міське населення за рахунок міграцій зменшилося в усіх
областях. Показники, які характеризують сучасну демографічну
ситуацію, мають значні територіальні відмінності в містах і
сільських поселеннях, окремих областях і районах.
Таблиця 5
Динаміка кількості міського і сільського населення
на Галичині
Населення

1970 р.
міське сільське
384,2
865,1

1989 р.
міське сільське
597,2
883,9

2001 р.
міське сільське
631,5
822,2

ІваноФранківська
Львівська
1148,7
1280,2
1630,5
883,9
1644,0 1059,3
Тернопільська 268,7
883,9
476,6
883,9
509,4
641,7
Джерело: Демографічна криза в Україні: причини і наслідки. –
С.60–62; Ретроспективні перерахунки чисельності населення за 1989–
2001 роки на базі даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року.
– Статистичний збірник. – Ч. І. – К., 2006. – С. 49–54, 112–156, 317–319.

Динаміка етнічного складу Тернопільщини впродовж 1989–
2001 рр. характеризувалася зростанням етнічної однорідності
сільських поселень. Із 658,1 тис. осіб сільських жителів регіону
99,2% були українцями. Об’єктивно село мало цікавило мігрантів,
які в 2001р. становили 19,6%, що в 2,4 раза (46,2%) менше, ніж у
міських поселеннях. Тому чисельно незначне інонаціональне населення (0,9%) більшою мірою, ніж у містах, підпадало під вплив
асиміляційних процесів української більшості села. Особливо,
якщо врахувати, що 37,3% всіх прибулих до сільських поселень
були української національності. Чисельність українців у сільській
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місцевості впродовж 1989–2001 рр. зменшилася на 33,6 тис.
осіб842, що в 3,3 раза менше, ніж у попередні роки (1979–1989), коли вибуття з села перевищувало прибуття. У селах 14 районів Тернопільської області понад 99,0% жителів були автохтонними.
Міжпереписний період ознаменувався зміною соціально-політичного статусу Української держави, яка, здобувши незалежність,
для багатьох росіян втратила «привабливість», унаслідок чого, а
також погіршення економічної ситуації на загальнодержавному та
регіональному рівнях їх чисельність протягом 1989–2001 рр. зменшилася на 12,7 тис. осіб (на 46,7%), а частка росіян у населенні
Тернопільської області зменшилася з 2,3% до 1,2%. На противагу
періоду 1979–1989 рр., коли переважаючою тенденцією було
чисельне і відсоткове збільшення кількості росіян, з 1989 по
2001рр. в більшості (15 з 17 районів) виразною була тенденція
зменшення кількості росіян (за винятком Збаразького району, де
росіян стало на 0,3% більше). В решті районів вони втратили в
середньому 0,7% своїх представників. Найбільший відсоток зменшення спостерігався в Тернопільському районі (2,9%), а найменший – у Зборівському (0,1%). За таких умов у 7 районах представники російського етносу становили менше ½ відсотка з мінімальним значенням – 0,2% в Підгаєцькому. Зазначимо, що
представники росіян на території районів області розселені вкрай
нерівномірно. Станом на 2001 р. найбільше жителів російської
національності мешкало в Збаразькому і Кременецькому районах –
по 1,3%, Чортківському – 1,6%, мм. Тернопіль – 3,4%, Чортків –
3,6%, Кременець – 2,5%. У 2001 р. росіяни залишалися найчисельнішою етнічною меншиною і посідали друге місце в структурі
населення Тернопільщини у всіх районах, крім Підволочиського, де
поступалися полякам843.
Польська етнічна меншина в регіоні становила у 2001 р. 0,3%
всього його населення. Впродовж 1989–2001 рр. її чисельність і
842

Демографічна криза в Україні: причини і наслідки. – С. 219..
Барна І. М. Етногеографічне дослідження регіону (на матеріалах
Тернопільської області): дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / І. М. Барна; Львів. нац.
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питома вага зменшилася практично удвічі, поляки втратили 2,8 тис.
осіб (або 42,3% населення)844. Ця тенденція характерна для всіх
районів без винятку. Станом на 2001 р. найбільше поляків залишилося в Підволочиському районі. Питома вага поляків серед
сільського населення Тернопільської області в 2001 р. становила 0,3%,
що на 0,2% менше, ніж в 1989 р. У всіх районах упродовж 1989–
2001 рр. спостерігалося чисельне зменшення поляків, внаслідок чого
їхня частка зменшилася в середньому на 0,2 в. п. У Бережанському,
Заліщицькому, Кременецькому і Шумському районах поляки поступалися білорусам, у Зборівському – вірменам, у Підгаєцькому –
вепсам, а в Лановецькому – молдаванам.
Білоруське населення на території Тернопільщини в 2001 р.
репрезентували 968 осіб, питома вага яких не досягала і 0,1%
(0,08%), тому в рейтингу посідали четверте місце. За період 1970–
2001 рр. білоруська людність зменшилася більш як в 1,5 раза. В
2001р. у переважній більшості районів чисельність білорусів
становила 0,05% і менше. Представники білоруського етносу утримували третю позицію в національному складі населення в усіх
районах Тернопільщини, крім Гусятинського і Лановецького
районів, де вони поступалися молдаванам, а також Борощівського
та Підгаєцького, де вони поступалися, відповідно, вірменам і
вепсам. Скорочення кількості етнічних білорусів за згаданий
період найбільшою мірою відбулося в Кременецькому районі845.
Таким чином, у 2001 р. в етнічному складі сільського населення
Тернопільської області переважали українці 99,2% (проти 98,9% у 1989
р.), а представники інших національностей сукупно становили 0,8%
(проти 1,1% у 1989 р.), що характеризує сільське населення регіону як
слабогетерогенне за національною ознакою чи мононаціональне (за
індексом Еккеля). Впродовж 1989–2001 рр. відбулося зменшення
чисельності і збільшення питомої ваги українців, а також зменшення
чисельності і питомої ваги представників етнічних груп у структурі
сільського населення Тернопільської області.
844
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Важливою демографічною тенденцією другої половини
ХХ ст. стало збільшення кількості міського населення в Україні.
Дослідження ролі міст у процесі формування та розвитку тієї чи
іншої етнічної спільноти є окремою важливою науковою проблемою. Адже, з одного боку, міста завжди виступають центрами
консолідації етносу, незалежно від того, більшість чи меншість у
них становить корінний етнос, і це пов’язано з роллю політичних,
економічних та культурних центрів, яку вони відіграють. З іншого,
населенню міст властивий більш строкатий етнічний склад
населення порівняно з сільською місцевістю. Тому для того, щоб
уникнути ймовірності некоректної оцінки етнічної ситуації в
цілому, виникає необхідність вивчати етнічний склад міського і
сільського населення окремо.
З точки зору Р. Лозинського, міське і сільське населення є
підсистемами, які мають власні закономірності формування і
розвитку. Це зумовлює суттєві відмінності у тенденціях і закономірностях динаміки демографічних параметрів, зокрема середньорічної чисельності міського і сільського населення. Загалом у
досліджуваному періоді на Галичині сформувалася тенденція до
зростання чисельності міського та скорочення чисельності
сільського населення, що зумовило помітне зменшення відмінностей між цими показниками та значні структурні зрушення. Так,
якщо у 1950 р. на 1000 осіб сільського населення припадало 127
міських жителів, а питома вага сільського і міського населення
становила 89% і 11%, то в 1975 р. ці показники вже дорівнювали
387 осіб, 72% і 28%, а у 2000 р. – відповідно, 794 особи, 56% та
44% 846.
Лише у Львівській області більша частина українців проживала в міських поселеннях, в інших областях цей показник становив менше 40% (39,1% – у Тернопільській, 38,9% – у Івано-Франківській). У той же час загалом в Україні міськими жителями були
65,8% українців. При цьому питома вага міських жителів серед
росіян Галичини в 1989 р. становила 95%, серед поляків – 65%. У
846

Лозинський Р. М. Етнічний склад міського населення Галичини /
Р. М. Лозинський. – Львів, 2000. – С. 60.

402

Галичина в етнополітичному вимірі

2001 р. ситуація дещо змінилася. Питома вага міських жителів
серед росіян та поляків Галичини зменшилась і становила 89,7% і
58,1%, відповідно847.
Особливо помітно зростання міського населення на Галичині
відбувалося в 1960–1970 рр. Якщо в 1959 р. питома вага мешканців міст становила 26,8 % населення, то 1989 р. – вже 47,1%.
Протягом 1959–1994 рр. міське населення Галичини збільшилося
на 1 млн 47 тис. осіб: у Івано-Франківській області – на 388,7 тис.,
Львівській – на 822,6 тис., Тернопільській – на 272,7 тис. осіб
(загалом по регіону – у 2,3 раза), а сільське – зменшилося на
458 тис. осіб: у Івано-Франківській – на 17,5 тис., Львівській – на
205,4 тис.,Тернопільській – на 236 тис. осіб (або на 18,6% по
регіону в цілому). Протягом 1989–2001 рр. кількість міського населення Галичини зменшилася на 72 тис. осіб, а кількість українцівгородян зросла на 96 тис. осіб848.
За результатами перепису 1989 р. у Галичині проживало 278,7
тис. росіян, і найбільше з них – 195 тис., або 70% всіх росіян краю
– у Львівській області. Понад 95% росіян є міськими жителями, і
цей показник постійно зростає. За 1959–1989 рр. загальна кількість
росіян у Галичині збільшилася лише на 13,3%, а у міському
населенні – на 20,4%. Найбільше зросла чисельність росіян у
міському населенні Івано-Франківської області – на 68,9%; у
Львівській області цей показник становив 18,4%, Тернопільській –
16,2% (цікаво, що загальна кількість росіян у цій області
зменшилася)849.
Питома вага росіян як у всьому населенні, так і в міському
постійно знижується. Зокрема, якщо у 1959 р. вони становили
17,7% міського населення Галичини, то у 1989 р. – лише 10,0%, у
2001 р. – 6,0%. У Львівській області ці показники становили,
відповідно, 20,6 і 11,7 і 5,8%, Івано-Франківській – 11,5 і 9,2 і
3,9%, Тернопільській – 11,5 і 5,1 і 2,4%. Для порівняння, загалом
847
Джаман В. О. Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз:
дис... докт. геогр. наук: 11.00.02. С. – 78–82.
848
Джаман В. О. Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз:
дис... докт. геогр. наук: 11.00.02. – С. 112–114.
849
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по Україні питома вага росіян за цей ж період зросла з 16,9 до
22,1%, а їх чисельність збільшилася з 7,1 до 11,4 млн осіб (у міському населенні їх чисельність зросла на 74%, а питома вага зменшилася з 30 до 29%). Упродовж 1959–1989 рр. у Львівській та
Тернопільській областях зменшилася частка росіян у всьому
населенні, тоді як у всіх інших областях України (крім Криму) вона зросла. За період 1989–2001 р. кількість росіян на Галичині
зменшилася з 278,7 тис. до 131,7 тис. осіб, а частка серед усього
населення знизилася з 5,6 до 2,6% 850.
У 1989 р. у Галичині було 13 міських поселень (12 міст і смт
Моршин), де росіяни становили понад 10% населення, причому 10
із них знаходилися у Львівській області, 3 – в Івано-Франківській.
Ще у 18 містах і 3 селищах вони становили 5-10% населення. У
1979 р. міст і селищ, де росіян було понад 10%, нараховувалося 15,
5–10% – 23. Основна маса росіян проживала в адміністративних
центрах відповідних областей. У 1989 р. у Львові нараховувалося
126,5 тис. росіян (або 64,8% всіх росіян області), Івано-Франківську – 35 тис. (61,4%), Тернополі – 14,5 тис. (54,6%). Усього в
обласних центрах проживало 176 тис. росіян, або 66% російського
міського населення. Окрім обласних центрів, найбільш чисельні
групи російського населення знаходилися у Стрию (9,2 тис.),
Червонограді (8,8 тис.), Дрогобичі (7,3 тис.), Коломиї (6,9 тис.). У
таких містах, як Калуш, Трускавець, Самбір, Броди, Чортків,
Борислав і Городок їх було по 2-5 тис., ще в 11 містах і смт Моршин – 1-2 тис. Усього групи росіян чисельністю 100 осіб і більше
були в 60 містах (84,5% всіх міст) і 25 селищ міського типу
(30,5%)851.
850
Про кількість та склад населення України за матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua//http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/#regions; Національний склад населення Львівської області (за даними Всесоюзного перепису населення на 12 січня 1989 року). – Львів, 1991. – С. 112–113;
Населення України 1994. Демографічний щорічник. Міністерство статистики
України. – К., 1995. – С. 154–165.
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Станом на 1989 р. у 14 містах Львівської області питома вага
українців була нижчою ніж 90%, з найменшим відсотком у Львові
(79,1%), Трускавці (79,3%), Червонограді (85,7%), Самборі (86,1%).
Протягом досліджуваного періоду питома вага українців зросла і
станом на 2001 р. вона становила у Львові – 88,4%, Стрию – 92,1%,
Червонограді – 92,3%, Дрогобичі – 94,0%, Самборі – 93,6%,
Трускавці – 93,4%. Найбільший приріст спостерігався у Трускавці –
на 14,1%, у Львові – на 9,3%, Стрию – на 8,4%,Червонограді – 6,6%.
За часом формування, джерелами поповнення, внутрішніми
етнічними процесами російське населення міських поселень
Галичини можна поділити на декілька типів. Як зазначає
Р. Лозинський852, окремий тип становили промислові міські поселення, російське населення яких формувалося у процесі їхньої розбудови. До цього типу належали такі міста і селища: Червоноград
(кількість росіян за 1959–1989 рр. зросла у 3,8 раза), Калуш (у 3,8
раза), Соснівка (3,6 раза), Стебник (3,1 раза). У більшості з цих
міських поселень кількість росіян уже до початку 1980-х років стабілізувалася, а потім поступово почала зменшуватися. Зокрема, за
1979–1989 рр. кількість росіян у Соснівці зменшилася на 12,7%,
Новому Роздолі – на 4,6%, Стебнику – на 2%. У деяких містах
(Червоноград, Новояворівськ) кількість росіян збільшувалася далі,
проте їхня частка зменшилася. У 1989 р. російське населення міст цієї
групи мало високий показник володіння російською мовою як рідною
(95–97%), оскільки було утворене здебільшого недавніми мігрантами.
Інший тип становили міста, в яких ядро російського населення, як і в містах першого типу, сформувалося здебільшого до
середини 1950-х років, проте кількість росіян, хоча і не надто
сильно, збільшувалася і в наступні десятиліття, у тому числі й у
1980-х роках. До цієї групи належали Броди, Городок, Кам’янкаБузька, Мостиська, Рава-Руська, Яворів та деякі інші міські поселення. Річ у тім, що в перелічених вище містах розміщувалися
великі військові підрозділи Радянської Армії. Тому російське
населення в них постійно збільшувалося завдяки сім’ям офіцерів
дійсної служби та обслуги військових частин. Не дивно, що міста
852

Лозинський Р. М. Етнічний склад міського населення Галичини. –
С. 140–144.

Розділ 2. Галичина в етнополітичному просторі...

405

цього типу розташовані здебільшого у прикордонній Львівській
області. Частка росіян у таких містах була однією з найвищих у
Галичині. Наприклад, 1989 р. у Бродах вона становила 12,8% (кількість
росіян у місті за 1959–1989 рр. збільшилася на 55%), Яворові 12,7% (на
54,5%), Городку – 12,6% (на 19,4%). Певною мірою військовий фактор
зумовив формування численних груп російського населення в Стрию,
Самборі. В окремий тип доцільно виділити міста – центри відпочинку
населення. Наприклад, за 1979–1989 рр. кількість росіян у Трускавці
збільшилася на 2 тис. осіб (на 125%), а їхня частка підвищилася з
12,2% до 15,9%. Російські громади в кожному з цих міст мали
своєрідні риси та суттєві особливості853.
Аналізуючи демографічну динаміку російського міського
населення періоду 1989–2001 рр., окремо потрібно виділити Львів
та деякі інші найбільші міста області (Дрогобич, Самбір, Стрий,
Трускавець), в яких відбулося дуже значне скорочення кількості
росіян. Так, у Львові кількість росіян зменшилася на 48,2%,
Дрогобичі – 47,6%, Самборі – 75,5%, Стриї – 66,7%, Трускавці –
70,1%. Основні громади росіян, за даними 2001 р., зосереджені, в
основному, у великих містах області: Львові (65,4 тис. осіб або
8,7%), Червонограді (5,4 тис. осіб, 6,4%), Дрогобичі (3,8 тис. осіб,
3,9%), Стрию (3,2 тис. осіб, 5,1%), Трускавці (1,1 тис. осіб, 5,0%).
У цілому, за період 1989–2001 рр. загальна кількість російського
міського населення у Львівській області скоротилася на 100 тис. осіб
(або на 47,1%): тобто практично наполовину. Частка росіян серед
міського населення за міжпереписний період зменшилася з 11,7% у
1989 р. до 5,8% у 2001 р., тобто у 2 рази. Росіяни у Львівській області
традиційно відзначалися високим рівнем урбанізованості – 96,1%
(станом на 2001 р.). У районах області кількість росіян залишалася незначною, зокрема, найбільша їх кількість проживала у Миколаївському
районі – 1,4 тис. осіб (1,5%), Яворівському – 1,3 тис. осіб (1,1%),
Сокальському та Бродівському – 1,0 тис. осіб (1% та 1,6%)854.
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Таблица 6
Національний склад населення міст обласного
підпорядкування Львівської області
(за даними переписів населення 1989 і 2001 рр), %
Місто

українці
українці
росіяни
росіяни
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
1989
2001
1989
2001
Борислав
37 199 91,7 39 128 96,1 2 332
5,8
983
2,4
Дрогобич
68 414 88,0 91 800 94,0 7 349
9,4 3 819 3,9
Львів
622701 79,1 66 2543 88,4 12 6459 16,1 65 349 8,7
Самбір
36205 86,1 33 885 93,6 3 776
8,9
924
2,6
Стрий
55747 83,8 57 201 92,2 9 179 13,8 3 191 5,1
Трускавець 19541 79,3 20 997 93,4 3 911 15,9 1 134 5,0
Червоноград 61778 85,7 78 493 92,3 8 800 12,2 5 476 6,4
Джерело: дані Держстату України. Розрахунки автора.

Поляки є другою за чисельністю етнічною групою на Львівщині. Їхня кількість станом на грудень 2001 р. становила 18,9 тис
осіб. Порівняно з 1989 р. кількість поляків скоротилася на 7,9 тис.
осіб (на 29,5%), а питома вага – на 0,3% (з 1% до 0,73%)855.
Зазначимо, що з усіх повоєнних міжпереписних періодів частка
поляків найстрімкіше скоротилася у 1959–1970 рр.: з 2,8% до 1,7%,
або в 1,6 раза 856. У більшості районів області поляки живуть
дисперсно, їхня частка найчастіше не перевищує 1%. Станом на
2001 р. найбільша кількість осіб цієї етнічної групи мешкала у
трьох південно-західних прикордонних районах Львівської
області: Мостиському (4,7 тис. осіб), Самбірському (1,3 тис. осіб) і
Старосамбірському (1,0 тис. осіб), де їх частка становила,
відповідно, 7,6%, 1,8% і 1,2% від загального населення цих
адміністративних одиниць857. У повоєнний період південно-західні
855

Чисельність, загальна характеристика та територіальне розміщення
населення Львівської області/ Підсумки Всеукраїнського перепису населення
2001 року. – Ч. 1. – Львів, 2003. – С. 78.
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райони Львівщини були важливим джерелом поповнення польського населення обласного центру. Поляки цих районів становили близько 40% польського населення Галичини. Тенденція до
скорочення частки поляків спостерігається у всіх районах
Львівської області, крім північно-західних прикордонних районів
Львівщини (Сокальському, Жовківському, Яворівському), де, на
відміну від південно-західних, поляків майже не було. Причиною
такої ситуації є особливості історичного і політичного розвитку
цих районів. Значна частина Яворівського району – це військовий
полігон, з території якого переселено всіх мешканців з десятків
населених пунктів. Крім того, прилегла до кордону частина
Сокальського району (з містами Белз, Угнів, Червоноград) ввійшла
до складу України тільки 1951 р., після обміну прикордонними
ділянками з Польщею. Перед входженням до складу СРСР з цієї
території польська влада переселила в інші регіони Польщі всіх
жителів.
Найбільша частина поляків мешкала у містах Львівської області.
Так, станом на 2001 р. серед усього польського населення полякигородяни становили 67% (12,5 тис. осіб). Найбільше їх було у містах
Львів (6,5 тис. осіб), Мостиська (1,4 тис. осіб), та Самбір (1,2 тис. осіб).
У Львові проживало 35% від усього польського населення області.
Протягом 1989–2001 рр. у Львові спостерігалося найбільш відчутне
скорочення польського населення (з 9,9 до 6,5 тис. осіб, відповідно, з
1,2% до 0,9% населення Львова). За 1959–2001 рр. кількість поляків у
Львові зменшилася на 44%858.
На початку 1990-х рр. деякі науковці припускали, що польська етнічна меншина у Львові може кількісно зрости, оскільки
поляками визнають себе львів’яни польсько-українського походження. Однак результати перепису 2001 р. не підтвердили цього
припущення ані щодо Львова, ані Галичини. Кількість поляків у
Галичині зменшувалася швидше, ніж в інших регіонах України
(зокрема, на Поділлі та Волині).
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Суспільна активність поляків у Львові поступово майже припинилася попри те, що їхня кількість у 70–80-х рр. XX ст. все-таки
була доволі суттєвою – понад 10 тис. осіб. Почалося швидке
розмивання їхньої етнічної самосвідомості та українізація. Як
зазначає Р. Лозинський 859, цим явищам сприяло й те, що після
обміну населенням Львів покинула майже вся міська польська
еліта – представники управлінської, культурно-освітньої, наукової
та
технічної
інтелігенції,
духовенство,
військові,
висококваліфіковані робітники тощо.
Швидке скорочення в другій половині XX ст. кількості польського населення є однією з характерних рис національних відносин не тільки Львова, а й загалом Галичини. Зокрема, у 1959–2001
рр. загальна кількість поляків у регіоні зменшилася на 67%, а
серед міського населення – на 48,3%. Цьому сприяло декілька
чинників. Перший – це еміграція поляків на етнічну батьківщину.
Цей процес не припинявся впродовж усього повоєнного періоду,
хоча у 60–80-х рр. XX ст. Радянський Союз спеціальних акцій з
переселення поляків уже не здійснював. Дію фактора посилювало
також прикордонне положення Львівської області. Іншим
важливим фактором, який зумовив швидке зменшення кількості
поляків у Галичині, була несприятлива вікова структура: переважання осіб літнього та похилого віку і, як наслідок, – великий
коефіцієнт природного зменшення населення. Крім того, у Львові
після переселення залишилися головно поляки зі змішаних польсько-українських сімей, здебільшого жінки. І навіть за переписом
1989 р., через 45 років після обміну населенням, у місті представники цієї етнічної групи мали просто жахливу статеву структуру: на 1000 жінок припадало тільки дещо більше 600 чоловіків,
тоді як загалом у статевій структурі населення міста цей показник
становив понад 900 чоловіків на 1000 жінок.
Нарешті, як і в інших регіонах України, до зменшення кількості поляків призводила також їхня асиміляція в україномовному
середовищі. Асиміляції суттєво сприяло здебільшого дисперсне
859

Лозинський Р. М. Етнічний склад населення Львова (у контексті
суспільного розвитку Галичини). – С. 240–241.
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розселення поляків у Галичині, тоді як у Житомирській та Хмельницькій областях були доволі великі ареали порівняно компактного розселення поляків у сільській місцевості. Українізації
сприяло те, що суто польських сімей у Львові було обмаль.
Здебільшого створювалися змішані українсько-польські сім’ї, у
яких дітей записували українцями. Ще швидше, ніж мова,
втрачалися національні традиції і культура. Чи не єдиним
фактором, який хоча б якось підтримував національну
ідентичність тих поляків, які залишилися жити у Львові, була
діяльність Римо-католицької церкви.
Найбільших кількісних втрат зазнало єврейське населення.
Кількість євреїв за період 1989–2001 рр. зменшилася на 12 тис.
осіб (або на 84,5%), а питома вага зменшилася з 0,5% до 0,08%.
Якщо у 1989 р. вони були четвертою за чисельність етнічною групою Львівської області, то за переписом 2001 р. стали п’ятою
(після білорусів). 90% єврейського населення (2,1 тис. осіб)
мешкало в обласному центрі. Протягом зазначеного періоду
кількість єврейського населення Львова зменшилася у 12 разів (з
25,8 тис. осіб у 1989 р. до 2,1 тис. осіб у 2001 р.). Головною причиною стрімкого зменшення кількості євреїв у складі населення
Львова протягом досліджуваного періоду був виїзд їх на постійне
проживання в Ізраїль, США, Німеччину та деякі інші країни.
Зазначимо, що напередодні війни у Львові мешкало близько
100 тис. євреїв. Як зазначає Р. Лозинський, після Другої світової
війни єврейська етнічна група галицької столиці фактично формувалася наново з переселенців із різних регіонів СРСР. Зокрема,
чимало євреїв переселилося до міста з Закарпатської, Чернівецької
та Одеської областей. Загалом, як свідчать результати перепису
1989 р., за місцем народження євреї Львівщини були розподілені
так: народжені в Україні – 11 792 особи (82,7%), у Росії – 944
(6,6%), Білорусі – 685 (4,8%) Молдові – 370 (2,6%), Узбекистані –
88 (0,6%), інших республіках СРСР 224 (1,6%), за кордоном – 144
особи (1,0%)860. Зміни стосувались і характеру розселення
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Лозинський Р. М. Етнічний склад населення Львова (у контексті
суспільного розвитку Галичини). – С. 212–214.

410

Галичина в етнополітичному вимірі

єврейських громад. У другій половині XX ст. вони мешкали майже
винятково у найбільших міських поселеннях краю (у Львові
1989 р. проживало понад 70% усіх євреїв Галичини), тоді як до
1939 р. численні єврейські громади були в більшості міських
поселень регіону.
Основною етнодемографічною тенденцією 1989–2001 рр.
серед білоруського населення у Львівській області тотальне зменшення їхньої чисельності з 10,7 тис. осіб до 5,4 тис. 93% білорусів
мешкало в містах області: найбільше їх у Львові (3,2 тис осіб), від
200–500 осіб у мм. Червонограді, Стрию, Дрогобичі. Зазначимо,
що за результатами перепису 1989 р. у Львові налічувалося понад
5,8 тис. білорусів, що становило 0,7 % населення міста. Однак
фіксована кількість білорусів у Львові є дещо завищеною, оскільки
представниками цієї національності доволі часто записувалися
євреї. Про те, що в Україні білорусами могли записуватися
представники інших етнічних груп, опосередковано засвідчує
структура їхнього міграційного приросту. У ній доволі багато осіб,
що переселялися з території Росії, а не з Білорусі.
Протягом періоду 1970–1989 рр. міське населення ІваноФранківської області зростало дуже швидко: на 213 тис. осіб, тоді
як сільське – на 18 тис. Протягом досліджуваного періоду 1989–
2001 рр. кількість міського населення зростала повільно: всього на
9,5 тис. осіб, тоді як скорочення сільського становило – 35 тис.
осіб. Отже, очевидною є тенденція до зростання частки українців у
населенні всіх міст, особливо тих, в яких вона у 1989 р. становила
до 92%. Так частка українців зросла в Івано-Франківську з 80,0 %
до 92,3 у 2001 р, у Калуші з 91,7% до 94,7%, у Коломиї з 86,5% до
92,4%, у Надвірній з 91% до 95,4%, відповідно. Переважання
українців, їх чисельне і відсоткове зростання серед міського
населення відбувалося за рахунок інтенсивної міграції
українського населення із сільської місцевості і невеликих
містечок до великих міст, а також значного зменшення частки
росіян, поляків, білорусів.
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Таблиця 7
Національний склад населення
міст обласного підпорядкування Івано-Франківської області
(за даними переписів населення 1989 і 2001 рр), %
Місто

українці
українці
осіб
%
осіб
%
1989
2001
10217 95,2 20 917 98,5
169 795 80,0 212 577 92,3

росіяни
осіб
%
1989
315
2,9
35015 16,6

росіяни
Осіб
%
2001
184
0,9
13 876 6,0

Болехів
ІваноФранківськ
Калуш
62 059 91.7 64 260 94,7 4 703
7,0
2 350 3,5
Коломия
54 459 86,5 56 749 92,4 6 904 11,0 3 078 5,0
Яремча
7423 95,8 20 586 98,9
254
3,3
165
0,8
Джерело: Лозинський Р. М. Етнічний склад населення Львова (у
контексті суспільного розвитку Галичини). – С. 167–170.

Російське населення області, на думку Р. Лозинського, сформувалося майже виключно за рахунок переселенців перших повоєнних років і надалі ззовні майже не поповнювалося. Сюди належать майже всі селища міського типу та невеликі міста людністю
до 10 тис. осіб, а також деякі міста з населенням 10–50 тис. жителів. Групи російського населення у таких містах не дуже чисельні і у них відбувається відносно швидке зменшення кількості та
питомої ваги росіян, так, наприклад, у таких містах, як Галич,
Городенка, Рогатин, Тисмениця, Тлумач, Яремча, у якиїх у 1989 р.
чисельність росіян становила 100–200 осіб, а до 2001 р. їх кількість
зменшилася у два рази і більше. Ще один тип становлять нові
промислові міські поселення, російське населення яких формувалося у процесі їх розбудови. До цього типу належать на ІваноФранківщині місто Калуш. Однак протягом періоду 1989–2001 рр.
російське населення міста Калуш зменшилося у 2 рази. Велика
кількість факторів впливала на динаміку російського населення
обласних центрів. Так, у Львові за 1979–1989 рр. чисельність
росіян зменшилася на 1,5%, хоча загалом по області вона дещо
зросла. У Тернополі кількість росіян за цей самий період зросла на
4,6%, у Івано-Франківську – майже на третину. Протягом 1989–
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2001 рр. кількість росіян в Івано-Франківську зменшилася з 35,1
тис. осіб до 13,9 тис., а питома вага з 16,6% до 6% (тобто більше
ніж у 2,5 раза). У 2 і більше разів скоротилася чисельність і питома
вага росіян у містах Калуш (з 7% до 3,5%) і Коломиї (з 11% до
5%)861.
На противагу сільським поселенням, переважно моноетнічним,
міські поселення, попри швидшу інтенсивнішу асиміляцію малих
етнічних груп більшими в умовах імміграції різних етносів, у
2001 р. залишалися складними системами. Пов'язано це, на думку
Р. Лозинського, з генезисом міст, тобто з особливостями їх формування й розвитку. Будь-яке місто – це передусім центр певної
місцевості, певної системи розселення населення, своєрідна
«фокусна точка». Але разом з тим, виділяючи етнічний склад міського населення, з погляду Р. Лозинського, помилковим було б розглядати його у відриві від етнічного складу сільського населення.
Адже місто завжди знаходиться на якійсь етнічній території, тобто
«не в абстрактному середовищі, а в етнічно специфічному, що
активно й вибірково» впливає на місто.
Запропонований Б. Еккелем індекс мозаїчності дозволяє враховувати всі національності, які мешкають у даному місті, районі,
області. Максимальна кількість етносів у межах Тернопільської
області, зрозуміло, зафіксована у м. Тернополі, де мешкали представники 49 національностей у 1989 р. та 74 – в 2001 р. До «нових»
етносів у 2001 р. належали 25, з них найбільш чисельні – вепси (93
особи), араби (22 особи), американці (20 осіб), курди (6 осіб).
Кількісне представництво різних національностей серед міського
населення в розрізі районів коливається в значних межах. Найбільш складна етнічна структура міського населення у Чортківському, Кременецькому та Збаразькому районах, де в кожному
живуть представники 36 національностей. У 4 районах – Бережанському, Борщівському, Гусятинському, Підволочиському –
національний склад населення представлений, відповідно, 25, 28,
861
Лозинський Р. М. Етнічний склад міського населення Галичини. –
С. 145–147; Лозинський Р. Групування міст сучасної Галичини за національною
ознакою населення. – С. 56–60.
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22 і 21 етносами. Структура населення за національною ознакою у
Заліщицькому та Тернопільському районах охоплює 16 національностей, а в Лановецькому і Теребовлянському – 19. Незначним
показником кількості етносів, рівним 13, характеризуються
Бучацький, Зборівський, Козівський, дещо меншим (12 етносів) –
Монастирський райони862.
Станом на 1989 р. у структурі національного складу
населення Тернопільщини українці переважали в усіх містах.
Частка українців коливалась у 1989 р. від 88,22% (м. Чортків) до
98,72% (м. Зборів) (табл. 2.8). За переписом 1989 р. у 6 містах
українці становили до 95% всього населення, у решті міст –
відповідно, більше 95%. Показники, які характеризують сучасну
демографічну ситуацію в містах Тернопільській області, мають
значні відмінності, залежно від чисельності і спеціалізації міст.
Найвища питома вага українців у Тернопільській області
спостерігалася у невеликих промислово слаборозвинутих
районних центрах людністю до 10 тис. осіб: Бережани, Бучач,
Зборів, Хоростків, Монастирська та ін. Питома вага українців
найчастіше коливалася в межах 95–98%, тобто за етнічним
складом населення вони майже не відрізнялися від оточуючої
сільської місцевості. Аналогічна ситуація склалася і в абсолютній більшості селищ міського типу. У містах із населенням у
декілька десятків тисяч осіб питома вага українців дещо
зменшувалася, становлячи в середньому близько 92%. Менше
90% населення українці становили лише у колишньому мілітарному центрі Чорткові. У обласному центрі Тернополі вони
становили 91,2%, районних центрах міжрайонного значення –
Кременець 92,6%, Скалат – 92,8%, Борщів – 93,1%863.
За період між двома останніми переписами населення 1989 р. і
2001 р. ситуація стосовно національного складу населення міст
862

Барна І. Зміна етнічного складу міського населення Тернопільської
області у період між переписами населення 1989 і 2001 рр. – С. 67–72.
863
Барна І. М. Етногеографічне дослідження регіону (на матеріалах
Тернопільської області): дис... канд. геогр. наук: 11.00.02. – С. 145–147.
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змінилась у бік зростання чисельності, а отже, і частки
українського населення (табл. 8). Зростання частки українців у
2001 р. простежується у двох напрямах: 1) збільшення питомої
ваги українців – вона коливається в межах 94,07% (м. Тернопіль) –
99,50% (м. Підгайці) в населенні міст; 2) зменшення кількості міст
з часткою українців до 95% (мінімальне значення мм.Тернопіль,
Скалат) та збільшення – з часткою українців понад 95% (16 міст).
Найбільший приріст частки українців у період 1989–2001 рр.
простежується у м. Чорткові, де він становить 7,26%. Дещо нижчі
темпи приросту українського населення станом на 2001 р. спостерігалися у таких містах: Теребовлі – 4,96%, Борщові – 4,53%,
Кременці – 3,79%, Тернополі – 2,86%, Шумську – 2,56%,
Бережанах – 2,41%. Найменше зросла частка українців між двома
переписами у 8 містах, зокрема, у м. Зборів (0,41%)864.
Отже, очевидною є тенденція до зростання частки українців у
населенні міст, в яких вона у 1989 р. становила до 95%. Переважання українців, їх чисельне і відсоткове зростання серед
міського населення відбувалося за рахунок інтенсивної міграції
українського населення із сільської місцевості і невеликих
містечок до великих міст і зменшення частки росіян, поляків, білорусів. Щодо другої причини, то вона пояснюється зміною
політичного статусу України в серпні 1991 р. і, як наслідок,
від’їзду представників етносів колишнього СРСР на історичну
батьківщину; а також асиміляційними процесами в середовищі
національних меншин і зміною самоідентифікації росіян з російської на українську. Не останню роль у цьому процесі відіграло те,
що росіяни в області розселені дисперсно. Дисперсне розселення
сільських росіян, як зазначає І.Терлюк, визначає специфіку та
інтенсивність їх міжетнічних контактів865.
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Барна І. М. Етногеографічне дослідження регіону (на матеріалах
Тернопільської області): дис... канд. геогр. наук: 11.00.02. – С. 145–147.
865
Терлюк І. Росіяни західних областей України (1944–1996 рр.).
Етносоціальне дослідження / І.Терлюк. – Львів.: Центр Європи, 1997. – С. 34–36.

Розділ 2. Галичина в етнополітичному просторі...

415

Таблиця 8
Національний склад міського населення
Тернопільської області в 1989 та 2001 рр.
Назва

українці
1989

2001

у тому числі:
росіяни
поляки
1989

м.Тернопіль
92,21 94,07 7,17
м. Бережани
95,50 98,11 3,46
м. Борщів
93,10 97,63 5,10
м. Бучач
97,86 98,74 1,48
м. Копичинці
96,40 97,96 2,60
м. Хоростків
98,25 98,70 1,04
м. Заліщики
96,52 98,17 2,72
м. Збараж
96,82 97,69 2,22
м. Зборів
98,72 99,13 0,97
м. Кременець
92,66 96,45 5,90
м. Почаїв
96,30 97,12 2,95
м. Ланівці
97,67 98,21 1,91
м. Монастириськ 98,02 98,87 1,39
м. Скалат
92,83 94,09 1,31
м. Теребовля
92,96 97,92 5,29
м. Чортків
88,22 95,48 9,93
Джерело: складено за даними
управління статистики.

2001

інші

1989 2001 1989 2001

3,42
0,5 0,34
1,40 0,32 0,16
1,50 0,87 0,37
0,84 0,35 0,17
1,17 0,62 0,31
0,78 0,41 0,22
1,40 0,42 0,17
1,64 0,57 0,30
0,55 0,13 0,12
2,50 0,78 0,52
1,98 0,10 0,11
1,38 0,09 0,06
0,71 0,32 0,21
0,99 5,60 4,65
1,46 1,22 0,30
3,57 0,91 0,40
Тернопільського

1,04 2,17
0,52 0,33
0,93 0,50
0,31 0,25
0,38 0,56
0,30 0,30
0,34 0,26
0,39 0,37
0,18 0,20
0,66 0,5
0,65 0,79
0,33 0,35
0,27 0,21
0,26 0,27
0,53 0,32
0,94 0,52
обласного

Російська етнічна група на початку ХХІ ст. зберегла вже сформовану географію свого розселення. Російське населення мало тенденцію до концентрації у великих містах і обласному центрі, мало
високий ступінь урбанізованості (82,5% у 2001 р.). Протягом
1989–2001 рр. питома вага росіян як в усьому населенні Тернопільської області, так і в міському знижувалася. Зокрема, у 1959 р.
росіяни становили 11,5% міського населення Тернопільської
області, у 1989 р. – 5,1%, у 2001 – 2,4%866. Зменшення темпів та
обсягів міграційного приросту серед росіян, переважно міських
жителів, позначилося на ступені їх урбанізованості, який за 1989–
866
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2001 рр. уперше з кінця 1950-х років зменшився, до того ж значною
мірою – на 7,7% (з 90,2% до 82,5%)867.
Станом на 1989 р. у структурі національного складу міського
населення росіяни посідали другу позицію в усіх містах Тернопільської області, крім м. Скалат, в якому поступалися полякам.
Майже половина росіян – 14,5 тис. осіб (60,5%) мешкала в Тернополі,
їхня частка становила 7,2% населення міста. Найвища частка росіян
зафіксована у містах: Чортків – 9,9%, Тернопіль – 7,2%, Кременець –
5,9%, Борщів – 5,1%, найнижча у містах: Зборів – 0,9%, Скалат –
1,35%, Монастириськ – 1,35%. В інших містах області частка росіян
коливалась у межах 1,8–2,2%). За період між двома останніми
переписами населення 1989 р. і 2001 р. ситуація стосовно національного складу населення міст змінилась у бік зменшення чисельності (майже у 2 рази) і частки (у 2,1 раза) російського
населення. Зменшення частки росіян у 2001 р. простежувалася у
двох напрямах: 1) зменшення питомої ваги росіян у всіх без
винятку містах – вона коливалася в межах 0,6% (м. Зборів) – 3,6%
(м. Чортків) у населенні міст; 2) зменшення кількості міст з
часткою росіян понад 5%. Найбільше падіння частки росіян у
період 1989–2001 рр. простежувалася у м. Чорткові, де воно становило 6,36 в.п., м. Скалаті – 4,6 в.п., м. Тернополі –3,75 в.п.868.
Упродовж 1989–2001 рр. чисельність поляків серед міського
населення Тернопільської області зменшилась із 2544 осіб до 1499
(майже на 40%). Найбільша частка поляків мешкала в м. Скалаті,
але й тут їх кількість зменшилася порівняно з 1989 р. Загалом,
кількісне зменшення серед польського населення відбулося в усіх
міських поселеннях області. Поляки посідали третю позицію за
чисельністю у всіх міських поселеннях, за винятком Золотого Потоку,
Вишнівця, Коропця та Ланівці, де поступалися білорусам, а в Почаєві –
молдаванам. Білоруське населення в міських поселеннях Тернопільської області, за підсумками Всеукраїнського перепису населення
867
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2001 р., нараховувало 727 осіб, або 0,2% всього населення. Загалом
питома вага міських білорусів за період 1989–2001 рр. зменшилася на
514 осіб, або майже на 40%869.
Етнічна диференціація природного руху населення.
Тенденція зниження народжуваності має давню історію, а за
останні 40 років загальні коефіцієнти народжуваності (показують,
скільки в середньому народжених припадає на 1000 осіб середньорічної чисельності населення) у Західному регіоні становили: у
1960 р. – 24,4‰, у 1980 р. – 17,0 ‰, у 1989 р. – 15,4 ‰ у 2001 р. –
10,3 ‰ 870. Рівень загального коефіцієнта народжуваності залежать
від декількох чинників, зокрема, від: а) частки жінок дітородного
віку, б) частки чоловіків фертильного віку, в) статевої пропорції.
Крім того, етнічна належність розглядається в демографії як один
із суттєвих факторів, що впливає на рівні народжуваності і
плідності.
Як свідчать статистичні дані, протягом 1988–1989 рр.,
порівняно з 1978–1979 рр., відбулося підвищення рівня
загального коефіцієнта народжуваності у всіх національностей,
і в межах України, і на Галичині зокрема. Загальний коефіцієнт
народжуваності в українців і росіян у Львівській області у 1988–
1989 рр. становив 15,2‰ і 9,9‰ (для порівняння, по Україні:
14,1‰ – в українців, 13,3‰ – у росіян). Тобто у росіян
коефіцієнт народжуваності був суттєво нижчим ніж українців. У
подальші роки загальний коефіцієнт народжуваності на
Львівщині знижувався, причому у всіх етносів. Статистичні дані
за 1989–1994 рр. дають нам змогу простежити динаміку змін
загального коефіцієнта народжуваності в найбільш чисельних
національностей регіону.

869
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Таблиця 9
Загальний коефіцієнт народжуваності основних етнічних груп
Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської областей
у 1988–1994 рр. ‰
українці

росіяни білоруси євреї

1988–1989

Міські
поселення та
сільська
місцевість
15,2

1990–1991

14,9

16,1

14,1

9,2

9,9

5,1

1991–1992

14,1

16,6

13,2

8,4

8,8

4,5

1992–1993
12,1
14,9
11,9
6,1
6,4
1993–1994
12,0
12,6
10,4
6,0
6,1
Джерело: розраховано за даними Держстату України.

2,7
2,7

Міські поселення та
сільська місцевість

міські

сільські

16,5

14,9

9,9

10,2

5,3

На жаль, наявні нині статистичні дані не дають змогу мати
скільки-небудь повне уявлення про етнічну диференціацію
дітородної активності населення України у подальші роки, адже
починаючи з 1995 р. статистичні дані, необхідні для етнічно
стратифікованого статистичного аналізу, відсутні. Тому ми
можемо зазначити лише загальну тенденцію (табл. 10).
Таблиця 10
Загальні коефіцієнти народжуваності населення України та
областей Галичини у 1989–2002 рр., %о
1989 1990 1991 1993 1994 1996 2000 2001 2002
Україна
13,3 13,1 12,9 12,7 10,0 8,8 7,8
7,7
8,1
Львівська
14,6 14,0 13,6 11,4 11,7 11,1 9,1
8,9
9,2
область
Івано14,1 13,4 13,0 10,3 9,8
9,5 9,0
8,8
9,3
Франківська
Тернопільська 14,0 13,4 13,0 10,1 9,4
9,5 8,8
8,8
9,0
Джерело: Демографічна криза в Україні: причини і наслідки. – К.,
2003. – 231 с.
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Отже, особливо інтенсивним було падіння показників народжуваності після 1990 р. Різке зменшення населення спостерігалося у 1993–1994 рр. У подальші роки негативна динаміка
зниження народжуваності посилювалася.
Різні тенденції та закономірності динаміки призвели до
значних структурних зрушень і зміни співвідношення кількості
народжених у міських поселеннях і сільській місцевості. Якщо у
1950 р. питома вага народжених у сільській місцевості становила
87,1%, а на 1000 народжених припадало 148 народжених у міських
поселеннях, то у 1960 р. ці показники становили, відповідно,
83,6% і 97 народжених, у 1970 р. – 72,3% і 383 народжених, у 1980
р. – 61,1% і 638 народжених, у 1990 р. – 58,3% і 714 народжених, у
2006 р. – 53,7% і 863 народжених у міських поселеннях871.
Отже, до 1980-х рр. динаміка кількості народжених в області
переважно визначалася швидкістю змін у сільській місцевості, а
протягом останніх 2000-х років суттєво зросла роль міських
поселень у формуванні регіональних тенденцій народжуваності.
На зростання рівня народжуваності у 2006–2007 рр. вплинули
вжиті урядом заходи щодо підвищення одноразової допомоги під час
народження дитини, а також сприятливіша вікова структура жінок,
оскільки саме в ці роки найчастіше народжували матері 1983 р. н.
(коли спостерігався пік народжуваності). А у 2009 р. збільшення
народжуваності відбулося за рахунок незначного зростання частки
других і третіх дітей, імовірно, пов’язане з бажанням у майбутньому
жити краще, тобто за «інерцією». Але таке зростання спостерігалося
не у всіх районах Львівщини. Безперечним лідером серед районів
Львівщини залишається Турківський872.
Важливим показником відтворення населення є неттокоефіцієнт, який дає узагальнену характеристику сучасних рівнів
народжуваності і смертності, вказує на ступінь заміщення поколінь,
показує середню кількість дочок, що їх може народити одна жінка за
умов реальних рівнів смертності жінок на відрізку усього дітородного
871

Годісь Н. Р. Демографічна ситуація в сільських населених пунктах
Львівської області / Н. Р. Годісь // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту імені
Лесі Українки. – Вип. 9. – Луцьк, 2011. – С. 83–91.
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періоду (15–49 років). Якщо нетто-коефіцієнт менший за 1, тоді
сучасні умови народжуваності і смертності не можуть забезпечити в
майбутньому заміну материнського покоління дочірнім.
На жаль, статистичні дані не дають нам змоги показати етнічні особливості нетто-коефіцієнта відтворення населення області,
лише населення України в цілому. Але, на думку фахівців-демографів, населення однієї національної належності у порівняно
подібних умовах має приблизно один і той самий рівень народжуваності, де б воно не мешкало. Тому ми можемо зарахувати показники загальноукраїнського нетто-коефіцієнта відтворення міського
та сільського українського, російського та іншого населення і щодо Галичини.
Таблиця 11
Нетто-коефіцієнт відтворення населення (на 1 жінку) за найбільш
чисельними національностями в Україні у 1988–1989 рр.
Усі
Міські
Сільська
Міські поселення та
національності
поселення
місцевість
сільська місцевість
Українці
0,887
1.125
0,960
Росіяни
0,829
1,130
0,860
Євреї
0,722
0,722
Білоруси
0,924
1,420
1,016
Молдавани
1,102
1,426
1,304
Поляки
0,942
1,256
1,020
Джерело: розраховано за даними Держстату України.

Як свідчать статистичні дані, нетто-коефіцієнт відтворення
українців, росіян, євреїв у період, що аналізується, був украй недостатнім (нижче 1) і не тільки не забезпечував простого відтворення
населення, але був значно нижчим від межі, що відділяє просте
відтворення від звуженого. Щодо білорусів, поляків, то їхній неттокоефіцієнт відтворення забезпечував просте відтворення населення.
Зміни коефіцієнтів народжуваності й смертності відобразилися на
показниках природного приросту. Аналіз закономірностей зміни у часі
природного приросту міського і сільського населення дає змогу
визначити такі чотири періоди з відмінними тенденціями динаміки:
1950–1986 рр. – період збільшення позитивного природного приросту;
1987–1998 рр. – період зменшення позитивного природного приросту;
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1999–2003 рр. – період з від’ємним природним приростом; 2004–2006
рр. – період збільшення позитивного природного приросту.
Як зазначалося вище, починаючи з 1995 р. у Львівській області
відбувається зміна приросту чисельності населення на скорочення
(-0,8‰ у 1995 р.). Причому, якщо у міських поселеннях Львівської
області депопуляція розпочалася лише з 1997 р. (-,2‰), то у сільських –
ще з 1991 р. (-0,9‰).
Таблиця 12
Загальні коефіцієнти природного руху міського
населення на Галичині

1989 р.

2000 р.

7,0

7,6

9,3

+10,1 +8,2

-0,4

14,3
17,3

8,2
8,6

7,5
7,5

7,7
8,2

10,1 +8,1 +6,6
8,9 +11,0 +9,1

-1,9
-0,3

Україна

13,6

7,1

9,5

9,8

13,6

-6,5

+3,8

2000 р.

1980 р.

8,9

+6,0

1989 р.

2000 р.

15,8

15,5

1980 р.

1989 р.

Смертність

Івано17,1
Франківська
Львівська
15,6
Тернопільська 18,5

Області

1980 р.

Народжуваність

(на 1000 осіб)
Природний приріст

Джерело: дані Держстату України.

Таблиця 13
Загальні коефіцієнти природного руху сільського
населення на Галичині
(на 1000 осіб)

2000 р.

1989 р.

1980 р.

2000 р.

Івано17,7 15,4 10,9 11,9
Франківська
Львівська
16,3 15,0 10,1 12,8
Тернопільська 13,9 12,3 9,6 14,4
Україна
13,7 12,9 9,3 14,4
Джерело: дані Держстату України.

Природний приріст

1989 р.

Смертність
1980 р.

2000 р.

1989 р.

Області

1980 р.

Народжуваність

12,0

13,9

+5,8 +3,4

-0,3

13,3
15,2
15,2

15,4
17,4
19,0

+3,5 +1,7
-0,5 -2,9
-0,7 -2,3

-5,3
-7,8
-9,7
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Показники природного руху населення значно відрізняються у
міській та сільській місцевостях (і, в свою чергу, по областях). Якщо
раніше коефіцієнти народжуваності у міських поселеннях Галичини
були більшими, то на зламі тисячоліть ситуація змінилася (табл. 11).
Народжуваність у сільських поселеннях переважала над міськими.
Смертність серед селян у 1,5 раза частіше явище, ніж у міського
населення. Відповідно, депопуляція сільського населення відчутніша,
ніж у міського. Дані таблиці свідчать про зростання показників
природного приросту (скорочення) сільського населення у
Тернопільській області. Щодо міського, то протягом досліджуваного
періоду спостерігається тенденція: від природного приросту (9,1‰) у
1989 р. до скорочення (-0,3‰) у 2001 р.
Отже, сучасна демографічна ситуація на Галичині має свої територіальні відмінності. Так, за показниками народжуваності населення
всі області регіону мають вищі значення, ніж інші області і м. Київ.
Територіальні ж відміни загальних коефіцієнтів народжуваності серед
сільських адміністративних районів Івано-Франківської області
становлять 4,9 пункта (від 13,7 ‰ у Верховинському до 8,8 ‰ у
Тисменицькому), Тернопільської області – 4,1 пункта (від 12,4 ‰ у
Бучацькому до 8,3 ‰ у Тернопільському)873.
Наявні статистичні дані дають нам змогу дослідити природний
приріст (зменшення) кількості населення Львівщини в етнічному
розрізі в хронологічних межах 1989–1994 рр. (табл. 14). Надалі
перегляд Міністерством юстиції України у 1993 р. змісту записів актів
громадянського стану позбавив нас інформаційних можливостей для
подальшого етнічно стратифікованого статистичного аналізу.

873

Феленчак Ю. Б. Ризики демографічних втрат в Україні / Ю. Б. Феленчак.
– Львів, 2010. – С. 176–177.
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Таблиця 14
Природний приріст (+/-) основних етнічних груп
у Львівській області
Міські поселення та сільська місцевість

Коефіцієнт природного
приросту, ‰

(тис.осіб)

Коефіцієнт природного
приросту, ‰

євреї

(тис.осіб)

білоруси

5,5 загальний (8,6 –
місто і 1,7 – село)

-244 -1,2

-28

-2,6

-92

-6,4

1990 10112

4,8 загальний (6,7 –
місто і -0,3 – село)

-645 -3,4

-56

-5,2 -119 -8,6

1991 8178

3,3 загальний (6,7 –
місто і -0,9 – село)

-846 -4,5

-79

-7,3 -244 -17,5

1992 7225

2,9 загальний (6,0 –
місто і -1,0 – село)

-973 -5,6

-99

-9,2 -204 -17,0

(тис.осіб)

Коефіцієнт природного
приросту, ‰

росіяни

1989 13669

(тис.осіб)

Коефіцієнт природного
приросту, ‰

українці

2,1 загальний (4,9 –
-1280 -7,1 -84 -10,2 -285 -25,0
місто і -1,2 – село)
1,1 загальний (3,3 –
-1560 -8,4 -120 -11,3 -327 -28,2
1994 2700
місто і -1,9 – село)
Джерело: розраховано за даними Держстату України.
1993 5119

Негативні тенденції природного приросту росіян у Львівській
області найповніше виявилися у 90-х роках. Низький природний
приріст російського населення не забезпечував навіть простого
відтворення. Зокрема, у 1988 р. у Львівській області природний
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приріст росіян уже був нульовим, а з 1989 р. набув від’ємних
значень (-1,2 особи на 1000 росіян у 1989 р., -3,4 – у 1990 р.), що
зумовило постаріння етнічної групи в межах області874. Коефіцієнт приросту серед росіян у 1990 р. становив 0,6 на 1000
чол. населення, що в кінцевому підсумку вело до «постаріння» російської етнічної групи в межах регіону. На від’ємний природний приріст росіян негативно впливали дисбаланс у
статево-віковій структурі, велика кількість мішаних шлюбів, а
також, на думку Р. Лозинського, високий освітній рівень, який
знижував показники шлюбності та народжуваності.
Тенденція природного скорочення польського і єврейського
населення і надалі посилювалося протягом 1989–2001 рр. Це пояснюється скороченням народжуваності і несприятливою віковою
структурою цих етносів, а також масовою еміграцією.
Статево-вікова структура етносів. На формування показників природного приросту суттєвий вплив здійснює статевовікова структура населення. З іншого боку, вона сама є результатом довготривалих тенденцій природного руху та міграцій населення.
Порівняно сприятливі показники природного руху населення (народжуваності, смертності, природного приросту)
сформували у кінцевому підсумку у Західному регіоні найкращу вікову структуру населення (табл. 15). Висока народжуваність забезпечила всім областям Західного регіону перші
сім позицій у рейтингу вікової структури у групі молодших від
працездатного населення. У шести областях частка населення
у віці, старшому за працездатний, менша від пересічнодержавного показника.

874

Терлюк І. Росіяни західних областей України (1944–1996 рр.).
Етносоціальне дослідження. – С. 17, 35.
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Таблиця 15
Вікова структура населення в демографічних регіонах України
на 1.01.2001 р.
Сумарний
рейтинг
вікової
структури
населення

старшому за
працездатний

працездатному

молодшому за
працездатний

старшому за
працездатний

працездатному

Регіони

молодшому за
працездатний

Частка (%) вікових
груп населення у віці

Рейтингові ряди
показників у
вікових групах
населення

21,8
57,1
21,1
1
4
2
Західний
Центрально19,3
55,2
25,5
2
6
5
Північний
Північно17,6
55,3
27,1
4
5
6
Східний
Східний
17,1
58,9
24,0
5
3
4
Південний
19,0
59,3
21,7
3
2
3
м.Київ
16,5
64,7
18,8
6
1
1
УКРАЇНА
18,7
57,9
23,4
Джерело: розраховано за даними Держстату України.

І
V
VI
IV
ІІІ
ІІ
-

Для оцінки процесу постаріння населення запропоновано декілька
шкал. Зокрема, за шкалою ООН населення країни, в якій особи у віці
65 років і старші становлять 7% від загальної чисельності, вважається
старим. У західних областях України ця частка сягає 13,6% (у країні
загалом – 14,9%). Шкала Е. Россета більше деталізує рівні
демографічної старості населення. Для оцінки вираховується частка
осіб у віці 60 років і старше у загальній кількості населення. Якщо ця
питома вага становить: 1) 16–17% – «рівень демографічної старості
високий», 2) 18% і більше – «рівень демографічної старості дуже
високий». За цим критерієм рівень демографічної старості населення
Галичини (20,0%) і України загалом (20,8%) оцінюється як дуже
високий875. Особливість цього процесу в Україні та на Галичині
875

Демографічна криза в Україні: причини і наслідки. – С. 7–9.
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полягає в тому, що постаріння населення – результат стрімкого
зниження народжуваності зі збільшенням рівня смертності (особливо у
чоловіків працездатного віку).
Вікова структура населення Львівської області характеризується певними особливостями. Зокрема, у 2011 р. в області налічувалося 425,1 тис. осіб у віці, молодшому за працездатний, 1535,1
тис. осіб працездатного віку і 566,2 тис. осіб у віці, старшому за
працездатний876.
Якщо вікова піраміда міського населення характеризується
більш-менш рівномірним розподілом до працездатних, працездатних і після працездатних контингентів, то у віковій піраміді
сільського населення чітко виділяються дві групи – покоління
людей, які народилися в період короткочасного піднесення народжуваності середини 1980-х рр., і покоління народжених у середині 1930-х рр. Позитивним є те, що частка дітей серед селян є
вищою, порівняно з міським населенням.
Зростання осіб старше 60 років у сільській місцевості Львівської
області відбувалося до 2001 р., опісля показник поступово спадав й у
2009 р. досяг найменшого значення з 1990 р. – 21,4% від усього
сільського населення. У 2009 р. у сільській місцевості Львівщини з
розрахунку на 1000 осіб працездатного віку припадало в середньому
736 осіб непрацездатного віку, у тому числі дітей – 319, осіб старшого
за працездатний вік – 417. Порівняно з 1994 р. загальне демографічне
навантаження зменшилося на 28,5%, навантаження дітьми – на 34,6%,
а особами в старшому за працездатний вік – на 23,1%877.
У сільській місцевості до 1993 р. навантаження на працездатне населення зростало за рахунок поповнення вікової групи старше працездатної, опісля в пенсійний вік почало вступати воєнне покоління,
тому навантаження почало зменшуватися. Цей процес триває й сьогодні.
Згідно з даними першого Всеукраїнського перепису населення
2001 р. серед найбільших національностей Галичини наймолодшими
876
Чисельність, загальна характеристика та територіальне розміщення
населення Львівської області / Підсумки Всеукраїнського перепису населення
2001 року. – Ч.1. – С. 73.
877
Годісь Н.Р. Демографічна ситуація в сільських населених пунктах
Львівської області. / Н. Р. Годісь. – Вип. 9. – Луцьк, 2011. – С.83–91.
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були українці та вірмени (табл. 16). При цьому українці Галичини за
рівнем старіння суттєво не відрізнялися від загального контингенту
українців країни, натомість серед вірмен Львівської області частка
літніх людей була більш ніж у півтора рази вищою, ніж серед усіх
вірмен України (оскільки на Івано-Франківщині та Тернопільщині
вірмен нараховувалося менше, ніж по 1 тис. осіб, дані щодо їх вікової
структури в цих областях не оприлюднювалися). Це пояснюється тим,
що частина вірмен Львівщини є нащадками осіб, які мешкали тут до
Другої світової війни, тоді як майже всі вірмени Центральної,
Південної та Східної України є переселенцями післявоєнного періоду.
Росіяни і білоруси Галичини є значно старшими, ніж контингенти
відповідних національностей в Україні в цілому через низький рівень
«оновлення» сукупностей протягом більшої частини радянського
періоду (про що йшлося вище). Рівень старіння поляків в областях
Галичини варіює досить суттєво: дані перепису 2001 р. свідчать, що
еміграція та асиміляція поляків на Тернопільщині та, особливо, ІваноФранківщині протягом післявоєнного періоду була інтенсивніша, ніж
на Львівщині. Найвищий рівень старіння серед основних етносів
Львівщини притаманний євреям, молодь яких задовго до 2001 р.
емігрувала або асимілювалася.
Таблиця 16
Коефіцієнт старіння (питома вага осіб віком 60 років і старше)
в загальній кількості представників окремих національностей
в областях Галичини та по Україні в цілому, 5.12.2001р., %
Івано-Франківська

Львівська

Тернопільська

Україна

українці

19,0

18,7

21,6

20,8

росіяни

33,5

34,8

33,2

23,9

поляки

57,5

35,2

49,7

36,9

білоруси

40,3

42,9

…

35,9

…

47,2

…

47,5

євреї

вірмени
…
19,5
…
12,5
Джерело: розраховано за даними Держстату України.
Примітка. Наведено показники щодо етнічних груп, чисельність
яких у відповідних областях становить понад 1 тис. осіб.
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Найнижчою часткою осіб віком від 20 до 50 років з-поміж усіх
етнічних меншин, які населяють Львівську область, відзначаються
поляки: у 1989 р. вона становила 36%, тоді як в українців – 46,9%, у
росіян – 43,4%. Упорядники збірника «Національний склад населення
Львівської області» (Львів, 1991) пов’язують такий стан з вищим
рівнем народжуваності в українців і, відповідно, з вищою інтенсивністю відтворення поколінь878. Зокрема, ці фактори вплинули на те, що
найбільшою часткою у польській меншині є категорія осіб у віці 70 років і старше. У віковій структурі росіян у 1990-х рр. було більше, ніж в
українців, людей похилого віку. Почасти це тому, що основу російського міста становили мігранти перших повоєнних років, а частково
тому, що до міста переселялося чимало військових і цивільних росіянпенсіонерів літнього та похилого віку. Висока питома вага росіян
старшого віку призвела до найвищого коефіцієнта смертності серед
них, порівняно зі смертністю в інших областях регіону. А порівняно зі
середнім республіканським – він виявився у тричі вищим. Збільшення
рівня смертності російського населення Галичини і зменшення їх народжуваності залишилося властивим для всього десятиріччя. Зауважимо,
що вікова структура населення відмінна у різних категоріях міських
поселень. Найсприятливіша вона у великих містах – обласних центрах,
які виділяються серед інших середніх і малих міст та селищ міського
типу значно більшим притоком мігрантів. У великих містах вища
частка населення працездатного віку і, відповідно, менша питома вага
населення у віці молодшому і старшому за працездатний879.
Статева структура населення справляє значний вплив на формування ризику демографічних втрат, оскільки регулює величину
загального коефіцієнта народжуваності в регіоні. У статевій
структурі населення Галичини жінки становлять 52,6%, чоловіки –
47,4%. Розподіл населення за статями у цьому регіоні кращий, ніж
в інших, різниця між кількістю чоловіків і жінок – найменша. У
878

Національний склад населення Львівської області (за даними
Всесоюзного перепису населення на 12 січня 1989 року). – Львів, 1991.
879
Марковський В. Сучасні етнодемографічні характеристики польського
населення Львівської області / В. Марковський // Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України: зб. наук. праць. – Вип. 2(70). – Львів, 2008. – С.478–
490.
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рейтингу по Україні перше місце посідає Закарпатська область (на
1000 жінок пересічно припадає 931 чоловік), з 2-го по 5-те місця
займають Львівська, Рівненська, Івано-Франківська, Волинська
області, 7-ме – Чернівецька, 11-те – Тернопільська область (871 чоловік
на 1000 жінок). Перевага жінок над чоловіками існує за рахунок
старших вікових груп, у віці до 59 років у Західному регіоні України
між двома статями – рівність. У віці 0-36 років чоловіки чисельно
переважають у всіх щорічних вікових групах. Хлопчиків народжується
більше – на 100 дівчаток у 2000 р. у середньому народилося 107
хлопчиків. У віці 1–5 років співвідношення становить 106:100 і
105:100, у 6–11-річних – 105:100, у віці 12–25 років перевага чоловічої
статі знижується і стає від 104:100 до 102:100 в окремих вікових
групах. Збільшення різниці між чоловіками і жінками настає у віці 26–
33 роки, коли на 100 жінок припадає 106 чоловіків (серед 29-річних
співвідношення статей – 109 чол./100 жін., серед 27-, 28- і 31-річних –
108:100), що можна пояснити більшим відтоком жінок через міграційні
процеси, у т.ч. й еміграцією880.
На початок 2012 р. у Львівській області частка чоловіків серед
усього населення області становила 47,3%, а жінок, відповідно, 52,7%.
Аналізуючи динаміку статевої структури області, зазначимо, що
порівняно із 2001 р. та 1989 р. суттєвих змін у розподілі її показників
не фіксувалося. Розподіл населення за статями у Львівській області
кращий, ніж в інших областях, а різниця між кількістю чоловіків і
жінок – найменша. Але в області існує дисбаланс статевої структури
польського населення на користь жінок. Станом на 2001 р. частка
жінок у польському населенні області становила 59,5%.
Для Тернопільської області, як і України загалом, характерний
процес старіння населення, що певною мірою впливає на
зростання показників смертності: з 12,3 ‰ за 1989 р. до 14,2 ‰ за
2001 р.881. Тернопільська область має найбільшу серед областей
Галичини частку населення у віці, старшому за працездатний.
880

Кушнірчук-Ставнича О. М. Трудова міграція населення регіону та її
соціально-економічні наслідки: дис… канд. економ. наук: спец. 08.00.07 /
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Віковий склад українського населення Тернопільщини станом на
2001 р. віддзеркалює процеси депопуляції та старіння нації, позаяк із
загальної кількості населення у віці, старшому за працездатний,
перебувало 23,9%, а молодшому за працездатний – 20,6% людей.
Частка українців працездатного віку становить 55,5% (табл. 17).
Таблиця 17
Розподіл населення найбільш чисельних національностей
Тернопільської області за віком за підсумками перепису
населення 2001 р.
чисельність населення, осіб:
українці
росіяни
0–9
127119
247
10–14
83605
300
15–19
90260
451
20–29
157455
1245
30–39
150796
2016
40–49
153880
2758
50–59
109669
2470
60 і більше
240565
4706
невідомий
167
1
разом
1113516
14194
Джерело: складено за даними Тернопільського обласного управління статистики.
Вік, років

Вікова структура росіян, які мешкали на території Тернопільщини, також засвідчила кризові явища у демографічній ситуації,
породжені скороченням показників природного приросту. Із загальної
їх кількості лише 4,5% були у віці, молодшому за працездатний, що
майже в п’ятеро менше, ніж в українців. Особи пенсійного віку
становили 36,8% російського населення регіону Працездатний вік
репрезентувало 58,8% росіян, проте медіанний вік дорівнював 50,3 р.,
що невигідно відрізняло їх від українців, в яких він становив 36,7 р.
Середній вік російського населення дорівнював 49,9 р. Кількість
населення у віці молодшому за працездатний у міській місцевості була
порівняно меншою (20,3%), ніж у сільській (20,6%)882.
882
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Етнічні особливості міграційних процесів. Важливим фактором негативної демографічної динаміки став зовнішній фактор:
міграція українців, росіян, поляків до інших регіонів та за кордон.
Міграційний чинник має ключове значення для області. Міграція,
зокрема трудова, впливає на економічне становище сімей і
демографічну ситуацію в цілому (маємо на увазі відтік населення
репродуктивного віку), етнічний і релігійний склад населення.
Міграційний рух населення, на думку більшості дослідників, крім
змін у чисельності, трансформує статево-вікову структуру населення в районах прибуття і вибуття мігрантів, що, в свою чергу,
впливає на формування ризику демографічних втрат.
Протягом більшої частини періоду незалежності області Галичини
характеризувалися від’ємним або близьким до нульового міграційним
балансом. Лише починаючи з 2014 р. міграційний баланс у регіоні в
цілому та у двох з трьох його областей став стабільно додатним
(ідеться про стаціонарну міграцію, яка пов’язана зі зміною
зареєстрованого місця проживання). Величина додатного міграційного
сальдо на Львівщині у 2015 р. становила 1,3 тис. осіб, на Івано-Франківщині – 1,9 тис., у 2016 р. – відповідно, 5,0 та 0,1 тис. осіб. На Тернопільщині після двох років міграційного приросту населення у 2016 р.
зафіксовано перевищення вибуття над прибуттям (на 1,5 тис. осіб).
Вказані цифри, однак, не враховують зовнішню трудову міграцію,
яка набула значних масштабів в Україні і, особливо, в Західному
регіоні. Згідно з даними другого Загальнонаціонального опитування з
питань трудової міграції 2012 р. на області Галичини припадало майже
1/3 усіх заробітчан України, у т.ч. понад 2/3 працюючих у Польщі, 3/5
працюючих в Іспанії, майже половина працюючих в Італії.
Аналіз динаміки міграцій у Львівській області в міжпереписному
періоді виявив, що міграційні процеси тут характеризуються певною
циклічністю розвитку. Так, за період з 1989 р. по 2001 р. міграційні
тенденції Львівської області змінювалися кілька разів. Сальдо міграції
області з від’ємного у 1989 р. (-6 тис. осіб) змінило своє значення на
додатне у 1990–1992 рр., а згодом, у 1993 р., повернулося до від’ємного
(-1,7 тис. осіб) і вже мало такий характер до кінця міжпереписного
періоду (табл. 18).
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Таблиця 18

Міграційний приріст (скорочення) 1989–2001 рр.
Осіб
Міські
поселення та
сільська
місцевість

міські
поселення

сільська
місцевість

Львівська
область
Міграційний
приріст,
скорочення (–)
1989
-6 000
7 900
-13 900
1990
500
4 900
-4 400
1991
300
8 100
-7 800
1992
100
5 000
-4 900
1993
-1 700
900
-2 600
1994
-8 000
-5 500
-2 500
1995
-14 900
-16 800
1 900
1996
-13 500
-17 900
4 400
1997
-13 600
-15 500
1 900
1998
-13 200
-15 300
2 100
1999
-14 800
-16 400
1 600
2000
-16 500
-20 600
4 100
2001
-17 900
-21 800
3 900
Джерело: дані Головного управління статистики у Львівській області.

Характерною особливістю міграційних процесів за період
1993–2001 рр. є суттєве збільшення кількості населення, що
мігрує: від’ємне сальдо міграції у цей період збільшилося у 10,5
разів. За загальним сальдо міграції у 2002 р. Львівська область
посідала 7-ме місце (-3297 осіб), а за обсягом міграції – 8-ме місце
по Україні883. В 2001 р. еміграційна активність населення (за офіційною державною статистикою) у західних областях – 1,21 особи
на 1000 мешканців – найнижча, порівняно з іншими регіонами
України. У державі загалом коефіцієнт еміграції – 2,23‰. Серед
емігрантів Західної України вищою мобільністю відзначається
883
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міське населення (72,9% вибулих, коефіцієнт еміграційної активності – 1,80‰). Серед тих, хто виїхав за кордон, селяни становлять
27,1%, коефіцієнт еміграції – 0,64‰. Досить низькі показники
міждержавних міграційних потоків, що офіційно реєструються
органами державної статистики, на нашу думку, можна пояснити
добре розвинутими тут іншими видами територіальної мобільності
населення, в тому числі й нелегальної трудової еміграції.
Потоки вибуття у 1999–2000 рр. перевищували кількість
прибулих у всіх областях (табл. 19). При цьому відносні показники
міграційної мобільності (коефіцієнти інтенсивності вибуття та
прибуття) населення Галичини є нижчими від пересічнодержавних.
Низькі показники міграційної мобільності, що офіційно реєструються органами державної статистики, у Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях, на нашу думку і думку більшості
дослідників, можна пояснити гарно розвинутими тут іншими видами територіальної мобільності населення: по-перше, щоденними
маятниковими трудовими потоками; по-друге, сезонною трудовою
міграцією в південні, центральні, східні області України; по-третє,
трудовою міграцією за кордон, у тому числі й прихованою (особливо до Польщі, Іспанії, Італії, Португалії, Греції та ін. країн); почетверте, комерційними поїздками за кордон (ввіз та вивіз товару і
його реалізація)884.
Аналіз міграційних потоків населення в Західному регіоні
України засвідчує, що переважаючими напрямами як серед вибулих, так і прибулих виступають внутрішньообласні (табл. 19). Вони спричиняють механічні зміни населення серед міських і сільських
поселень. До 1999 р. у структурі внутрішньообласних міграцій
зростав напрямок «місто – село». Упродовж 1989–1998 рр. кількість
прибулих у міські поселення збільшувалася майже на 1000 осіб
щороку, а до 2000 року – майже на 3 тис. осіб885. А у 2000 р.
напрямок «місто – село» став потужнішим, ніж потік «село –
884

Джаман В. О. Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз:
дис... докт. геогр. наук: 11.00.02. – С. 170–172.
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місто» в усіх областях Галичини: з сільських поселень протягом
1989–2005 рр. спостерігався відплив населення886.
Таблиця 19
Розподіл мігрантів за напрямками у 1998–2000 рр. (у %)

Івано-Франківська
61,9
34,0
4,1
58,6
37,3
Львівська
72,7
24,6
2,7
67,1
26,9
Тернопільська
64,0
34,0
2,0
60,1
35,7
УКРАЇНА
57,0
34,4
8,6
53,9
32,5
Джерело: розраховано за даними Держстату України.

міждержавна
міграція

міжобласна
міграція

внутрішньообласна
міграція

Вибуття
міждержавна
міграція

міжобласна
міграція

Області

внутрішньообласна
міграція

Прибуття

4,1
6,1
4,2
13,6

Частка міжобласних міграцій населення у західних областях –
приблизно 30% і є дещо меншою від аналогічного пересічнодержавного показника. Незважаючи на своє прикордонне положення
та широкий вихід до державного кордону, частка міждержавних
напрямків міграційних потоків населення Галичини нижча, ніж в
Україні загалом: 14,4% вибулих і тільки 8,8% прибулих.
Росіяни за кількістю емігрантів в Україні в цілому посідали
перше місце серед інших етнічних груп. Таким чином, у 1993–
1995 рр. період сальдо міграції росіян було від’ємним для області і
становило (за даними М. Шульги) 29,4 тис. осіб. Дані по Львівській області підтверджують динаміку міграційної поведінки
росіян щодо України в цілому. Так, найбільше сальдо міграції росіян – додатне для України та від’ємне для Росії – зафіксовано у
1991 р. У наступному році цей показник знизився вдвічі, а у
1993 р. міграційна поведінка росіян змінилася: з України в Росію
переселилося їх більше, ніж у зворотному напрямку. У 1993 р.
886
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вперше за багато років з України виїхало росіян більше, ніж
в’їхало до неї (від’ємне сальдо становило 15,8 тис. осіб). Згідно з
даними Держстату в міграційному обміні Україна лише за 1994 р.
втратила 93,9 тис. осіб російської національності. Це можна пояснити покращенням умов життя в Росії, порівняно з Україною.
Починаючи з 1993 р. міграція в Україні поступово втрачає «етнічний характер» і набуває чітко вираженої економічної мотивації.
Протягом 1991–1999 рр. на території Тернопільської області
українці були першою, росіяни – другою за кількістю групами мігрантів, які прибували в область. Переважно в Україну приїжджали
росіяни, які були вихідцями з України або членами змішаних
українсько-російських родин. Але з 1994 р. міграційна ситуація
змінилася: загальне сальдо міграції по області вперше за цей період
мав від’ємний характер. Згідно з даними Держкомстату 1994 рік був
роком найбільшої втрати російського та українського населення.
Тернопільська область має найменший по Галичині обсяг
міждержавного міграційного обміну населенням. Загалом за період
1991–1997 рр. до області прибуло 15,1 тис. мігрантів з колишніх
союзних республік (табл. 20).
Таблиця 20
Обсяги імміграції до Тернопільської області
у 1991–1997 роках 887
Область

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1991 –
1997
856 15135

1997

загальна
3578 4422 2766 1364 1222 927
кількість
іммігрантів
кількість
2749 3469 2128 1050 937
758
645 11736
іммігрантівукраїнців
питома вага
76,8 78,5 76,9 77,0 76,7 81,8 75,4 77,5
серед усіх
іммігрантів у %
Джерело: розраховано за даними Держстату України.
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Етнічний склад населення Тернопільської області в 2001 р.
ускладнився за рахунок прибулих, які є вихідцями з інших територій
України (83,9%), держав Європи (14,9%), Америки (0,04%), Азії
(1,1%). Переважна більшість їх – це українці (95,2%), а також росіяни
(3,5%) та інші.
Таблиця 21
Етнічний склад мігрантів Тернопільської області, за даними
Всеукраїнського перепису населення 2001р.888
у тому числі:
Місце вибуття

Всього
осіб

українці

росіяни

Всі прибулі
349327 332639
12316
в т.ч. з:
ін. територій України
293130 286013
4906
Тернопільської області
183387 181449
1154
інших держав:
55819
46324
7405
держав Європи
51997
43656
6769
держав Америки
136
115
6
держав Азії
3668
2545
628
держав Африки
13
3
2
держав Австралії, Океанії
5
5
–
Джерело: складено за даними Тернопільського
управління статистики.

інші
національності
4372
2211
784
2090
1572
15
495
8
–
обласного

За даними таблиці 21 майже 95,2% мігрантів з інших областей
України, а також країн світу, становили українці. Впродовж 12 і
більше років унаслідок внутрішньообласного механічного приросту
за рахунок 68,3% мігрантів-українців міське населення збільшилося
на 23,9 тис. осіб889. З-поміж держав та регіонів, які були місцем
попереднього проживання для прибулих на Тернопільщину
українців, за часткою відрізнялися Польща (7,2%), Російська
Федерація (4,5%), Німеччина (0,6%), Казахстан (0,5%), а також
888
Джаман В. О. Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз:
дис. докт. геогр. наук: 11.00.02. – С. 145–162.
889
Там само.
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Львівська (7,4%) та Хмельницька (4,5%) області. Сільські мігранти
української національності становили більшість серед прибулих з
Львівської та Хмельницької областей та Польщі. Частка прибулих
у села дорівнювала 37,3%, в тому числі 67,0% з сільської
місцевості. Водночас, основний загал (62,7%) вихідців з областей
України (86,0%) та країн світу (13,9%) оселявся виключно у
міських поселеннях. У більшості випадків міськими стали
українці, що прибули із Львівської області, Білорусі, Німеччини,
Російської Федерації, Казахстану, Азербайджану, Грузії, інших
країн світу.
Головним партнером України і її західних областей щодо міграційного обміну і далі виступала Російська Федерація. Мігранти
російської національності були здебільшого міськими жителями
країн, з яких, за їх часткою, вирізнялися Російська Федерація
(50,2%), Казахстан (2,5%), Німеччина (1,6%), а також Львівська
(5,0%) та Хмельницька (1,7%) області. За підрахунками І. Барни,
російська людність, яка іммігрувала на Тернопільщину, на 80,3%
стала міською. Вихідці з Російської Федерації та Казахстану, росіяни за національністю, прибулі з сільських поселень, найменшою
мірою виявили схильність до міського способу життя. В межах
Тернопільської області 9,4% осіб російського походження змінили
місце проживання таким чином, що 85,3% це – міське населення. З
мігруючих між міськими поселеннями 88,1% залишилось їх
жителями. Крім цього, лише 19,4% мігрантів-сільських росіян
залишилися в сільській місцевості890.
У 2001 р. із 14,1 тис. росіян на території краю лише 13,2%
проживали від народження, а 75,9% з тих, що прибули, мешкали
понад 12 років, що переконливо доводить значну роль механічного
приросту в зростанні (скороченні) російської людності в області891.
Негативна динаміка сальдо міграцій (маючи тенденцію до
зниження міграційних втрат) зберігалася до 2005 р. Після 2005 р. в
890

Кушнірчук-Ставнича О. М. Трудова міграція населення регіону та її
соціально-економічні наслідки: дис... канд. економ. наук: спец. 08.00.07. – С. 170–
172.
891
Феленчак Ю.Б. Ризики демографічних втрат в Україні. – С. 149–156.
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процесі міграційного обміну між Україною і Росією відбулися
позитивні зміни: Росія (яка протягом 1993–2005 рр. була основною
країною-реципієнтом для України) і Україна міняються ролями: з
2005 р. саме Росія виступала міграційним донором для України. З
2005 р., вперше з початку 1990-х рр., в Україні (і Тернопільській
області зокрема) відбувся приріст населення за рахунок міграційного обміну. В наступні роки ця тенденція закріплюється. Навіть з
огляду на незначний розмір міграційного приросту сам цей факт
знаменує перелом у розвитку міграційної ситуації892.
Військове вторгнення Російської Федерації на територію
України, окупація та наступна анексія українського півострова
Крим, спровоковане державою-агресором збройне протистояння
на Сході України призвели до появи в Україні нового явища, для
означення якого використовується термін «внутрішньо переміщені
особи» (далі – ВПО). Масштаби цього явища досить відчутні,
вимагають значних фінансових витрат та організаційних зусиль
органів державної влади та місцевого самоврядування, які, однак,
не є достатньо ефективними. За цих умов виявилися кращі риси
ментальності українців – чимало громадян, окремі громадські
організації та релігійні громади взяли ВПО під свою опіку. Поряд
із розв’язанням численних соціально-побутових проблем не менш
вагомою стала й політична соціалізація переселенців у місцях їх
теперішнього проживання. Адаптація до нового етносередовища,
сприйняття цінностей, почуттів та переконань, що домінують
серед місцевого населення, розвиток суспільної активності ВПО
відбуваються по-різному. Даються взнаки тривале зомбування
російськими засобами масової інформації та місцевими сепаратистами, штучно сформовані негативні стереотипи про «галичан-бандерівців».
Створення громадянам України, які вимушено покинули місця свого постійного проживання, належних умов для реалізації
конституційних прав і свобод, зокрема політичних, надання
допомоги в їх самоорганізації, залучення до активного життя
892

С. 70–72.

Прибыткова И. Миграции и время: украинский вариант развития. –
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місцевих територіальних громад і таким чином утвердження національних ідеалів українства – пріоритети в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства Галичини.
Згідно з оперативною інформацією Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної
операції та тимчасово окупованої території (МКШ), загальна
кількість громадян України, які виїхали з Криму та району
проведення АТО до інших регіонів, станом на 28.02.2017 р. сягнула 1062,5 тис. осіб893. Крім того, ще кількасот тисяч ВПО є незареєстрованими. Серед зареєстрованих переселенців 22,8 тис. осіб є
вихідцями з Криму, тоді як 1039,7 тис. осіб (майже 98% від загалу)
– з Донецької та Луганської областей. Причому, якщо кількість
ВПО з Криму через кілька місяців після анексії півострова стабілізувалася, то кількість вихідців з Донбасу постійно зростає. Крім
МКШ облік ВПО веде Міністерство соціальної політики України.
При цьому МКШ фіксує осіб, які звернулися за допомогою в
переселенні та розміщенні, Мінсоцполітики обліковує осіб, які
звернулися з питань виплати належної їм пенсії або соціальної
допомоги за новим місцем проживання. Станом на 21 листопада
2016 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту
населення обласних та Київської міської державних адміністрацій,
взято на облік 1 664 726 переселенців, або 1 343 703 сім’ї з Донбасу і Криму. 1 056 426 сімей звернулися за призначенням грошової допомоги, 972 093 з них таку допомогу призначено894.
У реальності облік Мінсоцполітики охоплює не лише переселенців, але й тих, хто фактично живе на окупованій території і
періодично приїздить для отримання пенсії чи соціальної допомоги на контрольовані центральною владою території (так званий
893

Сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.dsns.gov.ua/ua/Mizhvidomchiy-koordinaciyniy-shtab.html
894
Обліковано 1 664 726 переселенців – Мінсоцполітики [21 листопада 2016
року] // Міністерство соціальної політики України : офіційний веб-портал
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.msp.gov.ua/news/11345. html
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пенсійний туризм). Відповідно, облік МКШ більш точно відображає міграцію ВПО. Найбільше переселенців (за даними МКШ)
розміщено в сусідніх із зоною АТО регіонах, загалом частка ВПО
в загальній чисельності населення регіонів їх розміщення стабільно зменшується зі збільшенням віддалі від зони конфлікту.
Станом на 7.12.2015 р. частка ВПО в загальній кількості населення
Львівщини становила 0,32%, Івано-Франківщини – 0,27%, Тернопільщини – 0,24%. Загалом на області Галичини припадає близько
1,5% усіх ВПО, однак, у той же час, Львівщина є другим за
значенням (після м. Києва) регіоном розселення вимушених переселенців з Криму – на неї припадає майже 16% (в цілому по трьох
областях Галичини – понад 18%) ВПО-кримчан.
Принаймні частина ВПО прагнутиме закріпитися в регіонах
сучасного проживання і не намагатиметься повернутися додому
після завершення АТО. Закріплення ВПО на Галичині призведе до
деякого збільшення частки росіян та кримських татар у населенні
Галичини.
Ще одним чинником, який суттєво вплинув на зміну етнічної
конструкції Галичини, стали зміни у національній свідомості й
ідентифікації росіян. Частина осіб зі змішаним корінням, яка до
1991 р., в умовах неофіційного панування російської ідентичності
записувалася росіянами, стала визначати себе українцями. Набуття
Україною незалежності сприяло зростанню етнічної самосвідомості, що зумовило вибір на користь української ідентичності
серед людей з різними етнічними коренями (як правило, українськими та російськими). Варто підкреслити, що більшість росіян
Галичини є мігрантами радянської доби та їхніми нащадками в
першому поколінні. До 1991 р. росіяни не відчували себе етнічною
меншиною, і в дійсності вони стали нею лише після здобуття
незалежності України. Нагадаємо, що за даними опитування
громадської думки в Україні у 1997 р. подвійну ідентифікацію
обрали 17,7% українців та 43,3% росіян895. Отже, росіянам України
895
Белецкий М. И. Национально-культурные и идеологические ориентации
населения Украины / М. И. Белецкий, А. К. Толпыго // Полис. – 1998. – №4. –
С.74–83.
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притаманна розмита ідентичність як у цілому, так і на регіональному рівні.
Питання зміни частиною російського населення етнічної
самоідентифікації – в центрі уваги цілої групи робіт російських
етнологів пострадянського періоду. В цих роботах розкривається
вплив ідентифікаційних та асиміляційних процесів на динаміку
етнодемографічної структури населення. Серед робіт російських
дослідників потрібно окремо відзначити останню працю В. Кабузана, в якій автор розкриває динаміку чисельності та розселення
російського етносу у світі протягом 1719–1989 рр., розглядає
зростання кількості російського населення в Україні та його причини. Також він торкається питання повернення росіян у Росію в
1990-х рр. ХХ ст. і не вважає це негативним явищем896.
***
Аналіз узагальнюючих показників просторової специфіки
етнодемографічної ситуації в Галичині (режиму природного відтворення, народжуваності, смертності, динаміки чисельності
населення, його етнічної, вікової і статевої структури і міграційної
рухливості) здійснено з метою з’ясування впливу територіальних
систем на регіональні етнодемографічні процеси. Крім того,
проаналізовано не лише територіальні відмінності етнодемографічних показників у кожного конкретного етносу, а й етнічні
відмінності однотипних демографічних показників на визначеній
території. Такий аналіз дає можливість дослідити рівень сформованості територіальних етнічних спільностей і їхню «готовність» творити державну політичну спільність, якій властиві національний простір, національна свідомість та ментальність, усвідомлення особливостей цієї спільності, прагнення до її захисту та
збереження.
Галичина за сукупністю демографічних показників і ступенем
сприятливості демографічної ситуації входить до Західноукраїн896
Кабузан В. Русские в мире. Динамика численности и расселения (1719–
1989). Формирование этнических и политических границ русского народа. – РАН,
Институт российской истории. – СПб., 1996. – 265 с.
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ського демографічного регіону (Закарпатська, Рівненська, ІваноФранківська, Чернівецька, Волинська, Львівська і Тернопільська
області), в якому протягом міжпереписного періоду 1989–2000 рр.
склалася найсприятливіша демографічна ситуація. У міських
поселеннях Галичини до 1986 р. зберігалася тенденція до збільшення природного приросту, проте у 1988 р. показник почав
швидко зменшуватися. До 1991 р. депопуляція сільського населення перекривалася додатним природним приростом міського
населення, тому в регіоні зберігався природний приріст, а з 1992 р.
ситуація кардинально змінилася і в регіоні (починаючи з Тернопільській області) сформувалася тенденція до зростання величини від’ємного природного приросту. Як уже зазначено, Тернопільська область першою з областей Західного регіону вступила у
фазу депопуляції. Загалом Тернопільська область за сукупністю
демографічних показників виступає своєрідною перехідною зоною
між середньообласними рейтингами: з одного боку, Західного
регіону, а з іншого – Центрально-Північного регіону. У Тернопільській області спостерігається висока для регіону смертність
населення, помітно низька народжуваність, висока частка людей
пенсійного віку і, як наслідок, найбільша депопуляція населення
серед областей Західного регіону. У Львівській області 1995 р.
розпочалася загальна депопуляція населення, відбувалося скорочення природного приросту в усіх етнічних групах і зростання
показника смертності населення, але масштаби цих процесів були
значно нижчими, ніж по Україні в цілому. З 1997 р. і на ІваноФранківщині розпочалася депопуляція населення. Це особливо
виражається у зниженні показників народжуваності (з середини
1980-х рр.).
Регіон можна охарактеризувати як слабогетерогенний за
національною ознакою. Впродовж 1989–2001 рр. відбулося незначне зменшення чисельності і збільшення питомої ваги українського населення, а також зменшення чисельності і питомої ваги
представників інших етнічних груп у структурі населення області.
Кількість російського населення зменшилась у 2,1 раза, польського –
у 1,4 раза, єврейського – у 6,4 раза, білоруського – у 2 рази. Згідно з
даними перепису, у 2001 р. етнічна структура населення Галичини
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визначалась абсолютним, з максимальним значенням, порівняно з
попередніми роками, домінуванням осіб, які належать до титульного
етносу (96,7% у 2001 р. проти 94,1% у 1989 р.).
Зменшенню кількості етнічних меншин сприяли два фактори.
Перший – низький природний приріст, який не забезпечував навіть
простого відтворення, другий фактор – це міграція в інші регіони
та за кордон. Однак стверджувати, що росіяни, поляки, білоруси у
регіоні взагалі не асимілювалися, було б не зовсім точно. Кількість
росіян, для яких рідною ставала українська мова, хоча й повільно,
але збільшувалася.
Протягом 1989–2014 рр. намітилася тенденція до вирівнювання етнічного складу сільського та міського населення. Відмінності в етнічному складі сільського та міського населення нівелювалися шляхом поступового зростання питомої ваги українців у
містах. Основною причиною цього процесу була інтенсивна міграція українського населення із сільської місцевості і невеликих
містечок до великих міст.
На початку 2000-х у сільській місцевості ще простежується
зменшення кількості населення, але позитивним є темп збільшення кількості народжених у сільській місцевості, який в останні
дев’ять років вищий, ніж у міських поселеннях. Кількість народжених у 2011 р. в селах області зросла, порівняно з 2001 р., на
29,1%, а загальний коефіцієнт народжуваності – на 37,6%. Тенденції значного зменшення смертності 2011 р. (порівняно з
2001 р.) можуть призвести в майбутньому до покращення демографічної ситуації на селі. Сьогодні послаблення головних демографічних параметрів сільського населення за попередні роки
ускладнюють успішний розвиток регіонів та держави, зумовлюють деградацію українського села.
Зазначимо, що характерна для України тенденція міграції населення із сільської місцевості в міста спричинила ряд демографічних
структурних зрушень: прогресуюче постаріння сільського населення
і, як наслідок, прогресуючий від’ємний приріст сільського населення
і загальну депопуляцію. На погіршення демографічної ситуації
впливав і міграційний відтік молодших вікових груп (15–34 рр.):
зокрема, він призвів до зниження народжуваності, підвищення
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демографічного навантаження на працездатне населення. На відміну від сільського населення, у міських поселеннях протягом 2009–
2012 рр. спостерігався міграційний приріст. Такі риси міграційної
ситуації зумовлені недостатнім рівнем соціально-економічного
розвитку регіону і його диспропорціями між містом і селом.
Загалом наймолодшими серед найбільших етносів Галичини є
українці та вірмени, найстаршими – євреї та поляки. Серед розселених
у Галичині росіян та білорусів частка літніх людей є вищою, ніж серед
представників відповідних етносів в Україні в цілому.
2.2. ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ
ТА СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ
СТРАТИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
Важливою складовою етнополітичних процесів у державі є
відносини в сфері власності та зайнятості, де інтереси як окремих
людей, так і їх певних груп мають найвищу концентрацію, а отже,
є найбільш конфліктонебезпечними. Вважається, що за умов
нормального функціонування економіки й адекватного структурування ринку праці, коли є великий діапазон вибору сфер зайнятості й відсутня дискримінація недомінуючих груп населення за
етнічними ознаками, такий поділ (припускається, що етнічні спільноти мають нахил до певного виду розумової чи фізичної діяльності і, займаючись саме нею, ефективно досягають найпомітніших успіхів) є позитивним механізмом регулювання виробничих
відносин у поліетнічному суспільстві.
Однак у кризових економічних ситуаціях, коли падає обсяг
виробництва, зростає рівень безробіття, а отже, і конкуренція на
ринку праці посилюється, то домінуюча більшість зазвичай
намагається зміцнити своє становище. За етнічною меншістю
закріплюються сфери малокваліфікованої, фізично важкої, брудної
і низькооплачуваної праці, що усвідомлюються ними як дискримінація та стає причиною їхньої етномобілізації897.
897
Євтух В. Культурного поділу праці теорія / В. Євтух // Етнічний
довідник: у 3 ч. / Аза Лариса, Афонін Эдуард, Васильева Людмила, Винниченко
Ігор, Євтух Володимир; Центр етносоціологічних та етнополітичних досліджень;
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Водночас наявність етносоціальної стратифікації у суспільстві
може бути спричинена і специфікою національної культури
(традиціями, нормами, цінностями тощо). На цю обставину,
зокрема, звертає увагу російський дослідник В. Ільїн. На його
думку, одна культура сприяє вертикальній соціальній мобільності,
друга – навпаки, перешкоджає їй. Тому, переконує дослідник,
доцільно розмежовувати етносоціальну стратифікацію у чистому
вигляді та вторинну етносоціальну стратифікацію. Про етносоціальну стратифікацію у чистому вигляді можна говорити у
тому разі, коли етнічні спільноти цілеспрямовано поставлені у
нерівне становище у державній ієрархії та стають об’єктом привілеїв або дискримінації. Вторинна етносоціальна стратифікація
виникає тоді, коли етнічні межі збігаються з природними зонами,
галузевою зайнятістю та поселенською структурою. Внаслідок
цього етносоціальна нерівність є результатом нерівності регіонів,
галузей господарства, місця проживання (місто/село) 898.
Разом з цим, наголошує В. Котигоренко, потенційна конфліктогенність етнонаціональних відмінностей полягає не так у
факті їх наявності, скільки у векторах загальної соціально-економічної динаміки. «Суспільну напругу і конфлікти, – пише
вчений, – продукують не етносоціальні відмінності як такі, а
передовсім соціально-економічні негаразди, здатні посилювати
суспільне невдоволення, яке за певних умов і певними силами
може бути каналізованим у сферу міжетнічних взаємин, ставлення
етнічних спільнот до держави та її політики»899.
Також необхідно зважати і на той факт, що уявлення більшості громадян про рівність/нерівність етнічних груп рідко ґрунтується на знаннях реальної соціальної ситуації, тоді як хибність
Ін-т соціології НАН України; Держ. Комітет України у справах національностей
та міграції; Ін-т етнічних, регіональних та діаспорознавчих студій. – Ч. 1. – К.:
Етнічні меншини в Україні, 1997 – С. 86.
898
Ильин В. Государство и социальная стратификация советского и постсоветского обществ (1917 – 1996 гг.): опыт конструктивистско-структуралистского анализа / В. Ильин. – Сыктывкар. Издательство Сыктывкарского
университета, 1996. – 250 с.
899
Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні:
політологічний концепт / В. Котигоренко. – К.: Світогляд, 2004. – С. 152.
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подібних уявлень впливає не тільки на сприйняття етнічними групами одна одної, але й на можливості маніпулювання етнічними
чинниками політиками як на внутрішньодержавному, так і
міждержавному рівнях.
Зважаючи на вище викладене, аналіз етнопрофесійної структури населення України у розрізі сучасної Галичини є важливим
не тільки для глибшого розуміння етнополітичних процесів, що
відбуваються в країні, а й узгодження інтересів особи і держави,
національної більшості та меншості, підвищення функціональної
ефективності політики у регулюванні суспільних процесів, що
відбуваються в країні.
Вибір критерії професійної належності як основного в аналізі
статусних характеристик етнічних груп був спричинений насамперед тим, що саме у професії (занятті) акумульовано більшість
стратифікаційних ознак. Це і дохід, і рівень освіти, і складність
праці, і престиж, і винагорода. Будучи одним із основних базисів
суспільних відносин, саме професійна структура того чи іншого
народу відбиває його потенціал у соціальній та економічній
конкуренції, а також допомагає спрогнозувати вірогідні політичні
наслідки, що їх ця конкуренція може викликати.
У ході дослідження було обчислено показник питомої ваги
зайнятості етнонаціональних груп регіону (показує, яку частку
становить окрема частина сукупності від усієї сукупності), а також
вирахувано співвідношення між окремими професійними категоріями етнонаціональних груп у складі усього зайнятого населення,
тобто встановлено якісні характеристики структури професійної
зайнятості, їх владні і ресурсні можливості. Адже висока частка
осіб, зайнятих фізичною малокваліфікованою працею серед представників тієї чи іншої етнонаціональної групи, вказує на низький
рівень розвитку її продуктивних сил, реальні можливості та
перспективи. У той час як наявність у її складі осіб з високим
фаховим рівнем свідчить про їх високу кваліфікацію та створює
більше можливостей у доступі до інших життєво важливих благ та
ресурсів, насамперед владних.
Показник питомої ваги було використано, щоб встановити
пропорційність представництва етнонаціональних груп, насам-
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перед у тих видах прикладання праці, які зазвичай вважають
престижними, тобто виявити або спростувати наявність дискримінації в сфері зайнятості за етнонаціональною ознакою.
Гносеологічний зміст такого виміру полягав у встановленні
кількісних показників якісних ознак досліджуваних явищ і процесів та їх пояснення з позицій політичної науки. Адже в демократичних суспільствах, де найбільш сутнісні питання життєдіяльності вирішуються більшістю населення, кількісні показники етнонаціональних груп великою мірою визначають їхні можливості
впливати на прийняття важливих для себе та держави рішень – у
процесі референдумів, виборчих кампаній, взаємовідносин з
органами державної влади тощо. У багатьох випадках саме чисельність тієї чи іншої національності та наявність у її складі економічно і політично сильних лідерів стає головною підставою для
етнічної мобілізації та вимаганні «особливих» прав для себе.
Під час дослідження були використані результати переписів
населення України – останнього радянського перепису населення
1989 р. і першого та, на жаль, поки що єдиного в Україні Всеукраїнського перепису населення 2001 р., а також інші статистичні
матеріали і наукові розробки з вказаної тематики.
Отже, як свідчать дані останнього Всесоюзного перепису
населення 1989 р., на час розпаду СРСР на території Галичини
проживало більш ніж 4 млн осіб (1 млн 413 тис. 211 осіб в ІваноФранківській області, 2 млн 727 тис. 410 – у Львівській області та
1 млн 163 тис. 974 – у Тернопільській області). За своїм національним складом регіон був моноетнічним з абсолютним переважанням українського населення. Зокрема, в Івано-Франківській
області проживало 1 млн 342 тис. 888 осіб української національності, у Львівській – 2 млн 464 тис. 739 осіб, у Тернопільській
– 1 млн 126. тис 395 осіб. Найбільш чисельними національними
меншинами регіону були росіяни, поляки, євреї та білоруси. Так, в
Івано-Франківській області проживало 57 005 росіян (4,03%), 3 405
поляків (0,24%), 3 257 білорусів (0,23%), 1 988 євреїв (0,14%). У
Львівській області відповідні пропорції були такими: 195 116 осіб
(7,9%), 26 876 осіб (1,09%), 10 787 осіб (0,43%), 14 240 осіб
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(0,57%). У Тернопільській області кількість росіян становила
26 610 осіб (2,36%), поляків – 6 704 особи (0,59%)900.
Проведений аналіз етнопрофесійної структури зайнятості
дозволив встановити, що найбільше українців Львівської області
було серед робітників (57,7%), причому робітники переважали як
серед міського (61,7%), так і сільського населення (51,9%).
Другими за чисельністю серед українців Львівщини були
службовці. Їхня кількість становила 595 тис. 391 особу, або 24,2%
населення області. Жителями міст було 485 тис. 692 осіб (35,6%),
сіл – 109 тис. 699 осіб (10,0%). В основному це були приїжджі або
випускники створених після війни вищих навчальних закладів,
переважно технічних спеціальностей, покликані забезпечити як
потреби народного господарства СРСР, так і стати провідниками
комуністичної ідеології. Місцева та творча інтелігенція були
витіснені на периферію суспільно-політичного життя краю, емігрували або зазнали репресій.
Найменше українців Львівської області працювало у
колгоспах, хоча до 1989 р. частка сільського населення в області
була досить значною (у 1970 р. вона дорівнювала 41,2%, у 1979 р.
– 47,7%)901. Кількість колгоспників серед селян становила 449 тис.
865 осіб, або 18,2% усього зайнятого населення області. В колгоспах прцювало 34 тис. 811 мешканців міст (25,0%) та 415 тис. 054
(37,8%) мешканців сіл.
Незначною серед українців була частка осіб, зайнятих
індивідуальною трудовою діяльністю, служителів культу та тих,
хто не вказав суспільної групи – 5 тис. 497 осіб, або 0,2% населення Львівської області. З них 2 тис. 484 (0,2%) особи мешкали в
містах, а 3 тис. 013 осіб (0,2%) – у селах.
Загальна кількість зайнятого населення серед українців Львівської області становила 1 млн 235 тис. 703 осіб, або 50,1% усього
900

Національний склад населення України (по Кримській АРСР та областях)
за даними Всесоюзного перепису населення 1989 року. – Частина ІІ. – К.:
Міністерство статистики України, 1992. – С. 10, 12, 16.
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Там само. – С. 12 – 13.
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населення, яке проживало на її території. Мешканцями міст було
729 тис. 904 особи (53,4%), мешканцями сіл – 505 тис. 799 осіб
(46,9%).
В Івано-Франківській області, як і у Львівській, у сфері зайнятості найбільш чисельним соціальним прошарком серед українського населення були робітники – 726 тис. 908 осіб (54,1%).
Серед них мешканцями сіл було 410 тис. 407 осіб, мешканцями
міст – 316 тис. 501 особа902.
Меншою, порівняно із Львівщиною, серед українців ІваноФранківщини була кількість службовців – 264 тис. 104 особи
(19,7%). З них 184 тис. 446 осіб проживало в містах (35,2%), а 79
тис. 658 осіб – у селах.
Другими за показником чисельності були колгоспники – 344 тис.
998 осіб (25,7%). У колгоспах працювало 21 тис. 126 осіб (4,0%) –
мешканців міст та 323 тис. 872 тис. особи (39,5%) – мешканців сіл.
Найменш чисельною суспільною групою серед українців ІваноФранківської, як і Львівської області були особи, зайняті
індивідуальною трудовою діяльністю, служителі культу та ті, що не
вказали свою суспільну належність – 6 тис. 878 осіб (0,5%). У містах
таких було 1 тис. 484 особи (0,3%), у селах – 5 394 особи (0,4%).
Частка усього зайнятого населення Івано-Франківської
області, порівняно з Львівською, була нижчою і становила 642 214
осіб, або 47,8% загальної чисельності населення області903.
Нетипову, як для переважно аграрного регіону, високу частка
українців серед робітничого класу Галичини можна пояснити
результатом політики індустріалізації, яку проводило керівництво
СРСР після її приєднання до України внаслідок перемоги СРСР у
Другій світовій війні. Адже соціально-економічні проблеми, викликані війною, передбачалося подолати не тільки за рахунок старих промислових центрів, а й шляхом максимального використання природних і людських ресурсів новоприєднаних територій.
Тож уже в перші повоєнні роки у Львові розгорнулося
902
Національний склад населення України (по Кримській АРСР та областях)
за даними Всесоюзного перепису населення 1989 року. – Частина ІІ. – C. 10–11.
903
Там само. – C. 431.
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будівництво великих промислових об’єктів: автоскладального
заводу проектною потужністю 15 тис. автомобілів у рік, заводів
«Львівсільмаш», віконного скла, велосипедного й електролампового, телеграфно-телефонної апаратури, фабрики будівельного
картону. Одночасно проводилася реконструкція паровозоремонтного, автогенного, арматурного, інструментального, приладобудівного заводів. Найважливішими досягненнями машинобудівного
комплексу, на думку О. Малярчука, було освоєння серійного
виробництва автобусів, автонавантажувачів, комбайнів. Поступово
сформувалося декілька головних напрямів: транспортне і сільськогосподарське машинобудування, виробництво устаткування для
нафтогазової промисловості904. Очевидно, пише С. Кондратюк, що
такі масштаби й темпи промислового розвитку вимагали і
відповідного кадрового забезпечення905. Крім вирішення суто
господарських завдань, чисельне збільшення робітничого класу в
Галичині відповідало й політичним цілям тодішнього керівництва
СРСР – утвердженню в регіоні радянської класової моделі
суспільства, де основною соціальною базою режиму був саме робітничий клас. Селянство, де часка українців була досить суттєвою, вважалося політично ненадійним, а сільська праця
найменш престижною і оплачуваною. Про дискримінаційний
характер соціально-правового становища селянства в СРСР
свідчить хоча б той факт, що протягом 1930-х років керівництвом
країни було прийнято низку нормативно-правових актів, які позбавляли їх свободи пересування. Йдеться про паспортну систему,
яка не поширювалася на селян, а лише на мешканців міст, робітничих поселень, новобудов та радгоспів. Жителі сіл залишалися
безпаспортними аж до І з’їзду колгоспників (1969 р.), коли Рада
Міністрів СРСР пішла на полегшення їхнього життя і скасувала
904

Малярчук О. М. Соціально-економічні процеси в Західному регіоні Української РСР (1964 – 1991): автореф. дис.... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Олег
Михайлович Малярчук; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича,
Ін-т народознавства. – Львів, 2016. – С. 3.
905
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громіздку бюрократичну процедуру отримання паспорта. Однак
лише нове Положення про паспортну систему, ухвалене у 1974 р.,
гарантувало отримання паспорта всіма громадянами СРСР, які досягли 16 річного віку906. Процес повної паспортизації розпочався у
1976 році, а завершився лише у 1981 році. Показово, що на
території СРСР у сільській місцевості було видано 50 мільйонів
паспортів (за даними інформаційно-аналітичного бюлетеня «Права
людини в Україні». – Вип. 17. – К., 1996. – С. 97).
Як уже зазначалося, у Львівській області на час перепису населення 1989 р. проживало 195 тис. 116 осіб, або 7,2% осіб російської
національності. З них мешканцями міст було 188 тис. 923 осіб, сіл –
6 тис. 193 осіб.
На відміну від українців, найчисельнішим соціальним прошарком
серед них були службовці – 110 тис. 591 особа, або 56,7% усіх
зайнятих росіян Львівської області. Серед міських жителів росіянслужбовців було 108 тис. 493 особи (57,4%), серед мешканців сіл – 2
тис. 098 осіб (33,9%).
Другими за чисельністю серед зайнятих росіян були робітники –
82 тис. 020 осіб, або 42,0%. У містах кількість робітників серед росіян
становила 79 тис. 157 осіб (41,9%), у селах – 2 тис. 863 особи (46,2%).
У колгоспах Львівської області було зайнято лише 1 тис. 667 осіб
російської національності (0,9%). Кількість міських жителів серед
росіян становила 737 осіб (0,4%), сільських – 930 осіб (15,0%).
Як і серед українців, незначною була кількість росіян, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю, служителів культу та
тих, хто не вказав суспільну групу – 838 осіб (0,4%). Серед міського населення таких налічувалось 536 осіб (0,3%), серед
сільського населення – 302 особи (4,9%).
Кількість зайнятого російського населення серед усього населення
Львівської області становила 106 тис. 122 особи (54,4%). Мешканцями
міст було 102 тис. 505 осіб (54,3%), мешканцями сіл – 3 тис. 617 осіб.
(Див. таблицю 1).
906
Совет Министров СРСР. Постановление «Об утверждении Положения о
паспортной системе в СССР» от 28 августа 1974 г. №67 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0677400-74
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Таблиця 1
Розподіл найчисельніших національностей Галичини
за професійними групами за результатами
перепису населення 1989 р*.
Все населення

Міське населення

Сільське
населення
Усього У % до Усього У % до Усього У % до
осіб підсумку осіб підсумку осіб підсумку
Львівська область
Українці

2464739

Робітники
1413986
Службовці
595391
Колгоспники
449865
Особи,
зайняті
індивідуальною
трудовою діяльність, служителі 5 497
культу та ті, що
не вказали суспільну групу
Із загальної кіль- 1235703
кості. – зайняті
257964
Росіяни

100

1366201
Із них:
57,4
843214
24,2
485692
18,2
34811

100

1098538

100

61,7
35,6
2,5

570772
109699
415054

51,9
10,0
37,8

0,2

2484

0,2

3013

0,3

50,1

729904

53,4

505799

46,0

100

214425

100

43539

100

Із них:
Робітники
Службовці
Колгоспники

139098
101861
16634

53,9
39,5
6,5

117068
94491
2576

54,6%
44,1
1,2

22030
7370
14058

50,6
16,9
32,3

Особи, зайняті індивідуальною трудовою діяльністю,
служителі культу 371
та ті, що не вказали суспільну групу
Із загальної кіль- 139403
кості – зайняті

0,1

290

0,1

81

0,2

54,0

116808

54,5

22595

51,9
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Українці

Івано-Франківська область
1342888
100
523557
Із них:
726908
54,1
316501
264104
19,7
184446
344998
25,7
21126

100

819331

453

100

Робітники
60,5
410407 50,1
Службовці
35,2
79658 9,7
Колгоспники
4,0
323872 39,5
Особи, зайняті
індивідуальною
трудовою
діяльністю,
6878
0,5
1484
0,3
5394
0,7
служителі культу
та ті, що не
вказали суспільну
групу
Із загальної
кількості –
642214
47,8
270968
51,8
371246 45,3
зайняті
* Розраховано за джерелом: Національний склад населення України
(по Кримській АРСР та областях) за даними Всесоюзного перепису
населення 1989 року. – Частина ІІ. – К.: Міністерство статистики
України, 1992. – С. 431, 434– 435.

У Тернопільській області, як і в двох попередніх, також
спостерігалися соціальні диспропорції на користь осіб російської
національності. Суспільний статус росіян, переважно міських
жителів, визначив високу частку серед них службовців (53,3%), а
серед українців та поляків переважали колгоспники та робітники.
Кількість міського населення серед українців Тернопільської
області у 1970 р. становила 21,5%, у 1979 р. – 29,0%, у 1989 р. –
39,1%907.
Дослідження галузевої структури зайнятості показало, що у
більш розвинених в економічному плані Львівській та ІваноФранківській областях найбільше українців працювало у промисловому виробництві – 453 471 особа (36,7%) та 203 075 осіб
(31,6%), відповідно. У сільському і лісовому господарстві Львів907

Національний склад населення України (по Кримській АРСР та областях)
за даними Всесоюзного перепису населення 1989 року. – Частина ІІ. – С. 16 – 17.
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ської області українців налічувалося 217 106 осіб (17,6%), ІваноФранківської – 157 328 осіб (24,5%)908. На будівництві було
зайнято 77 053 (6,23%) українців Львівської області та 49 407
(7,7%) Івано-Франківської. В галузі транспорту і зв’язку працювало 81 588 (6,60%) українців Львівської області та 37 987
(5,91%) – Івано-Франківської. В торгівлі і громадському харчуванні Львівської області налічувалось 89 344 (7,23%) українців, а в
Івано-Франківській – 44 907 (6,99%). Загалом кількість українців
Львівської області, зайнятих у галузях матеріального виробництва,
становила 93 4952 особи (75,66%), Івано-Франківської – 502 363
(78,22%) особи.
Усього кількість зайнятого населення серед українців, крім
осіб, зайнятих в особистому підсобному господарстві, Львівської
області становила 1 млн 235 тис. 703 особи, Івано-Франківської –
642 тис. 214 осіб.
Росіяни, порівняно з українцями, мали більший відсоток зайнятих у невиробничих галузях (охороні здоров’я, фізкультурі і
соціальному забезпеченні; народній освіті, культурі, мистецтві;
науці і науковому обслуговуванні). У Львівській області у названих галузях працювало 42 201 (39,8%) осіб, у той час як в галузі
матеріального виробництва було залучено 63 029 осіб, або 59,4%.
Виділялися цілі сфери, як, наприклад, силові структури, суд,
прокуратура, праця в яких була прерогативою саме осіб російської
національності. У постанові Пленуму ЦК КПУ від 4 червня 1953 р.,
зокрема, знаходимо такі відомості щодо структури зайнятості
населення Західної України: із 742 секретарів обкомів, міськкомів і
райкомів партії лише 62 особи були місцевими жителями. Серед
599 відповідальних працівників апарату обкомів партії таких було
лише 22 особи, серед 2 776 відповідальних працівників апарату
міськкомів і райкомів партії – тільки 285 осіб. Серед голів, заступників голів і секретарів виконкомів міських і районних рад
депутатів трудящих місцеві українці становили 44%, поміж секретарів міськкомів і райкомів комсомолу – 46%, міських і районних
908
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прокурорів – 12%, народних суддів – 40%, голів райспоживспілок
– 42%, завідувачів районних і міських фінансових відділів – 44%,
завідувачів районних відділів сільського господарства – 16%.
Подібною була ситуація і з висуненням місцевих кадрів на керівні
посади в наукових, культурно-освітніх та інших організаціях. Так, у
Львові з 1718 професорів та викладачів 12 вищих навчальних закладів
місцеву інтелігенцію представляли лише 320 осіб, у складі директорів
цих навчальних закладів не було жодного місцевого працівника; серед
25 заступників директорів з місцевих працював лише один, а серед 42
деканів вузів тільки два були з Західної України909.
І якщо до Другої світової війни кількість населення російської
національності в Галичині не перевищувала і одного відсотка від
загальної кількості населення, то станом на 1989 р. його частка у
Львівській області зросла до 7,15% (195 116 осіб), Івано-Франківській
– 4,03% (57 005 осіб), Тернопільській – 2,28% (26 610 осіб)910.
Міграція росіян у Західну Україну була викликана низкою обставин. По-перше – об’єктивною потребою післявоєнної відбудови, яка
потребувала відповідних спеціалістів і кваліфікованої робочої сили,
по-друге – політикою влади, спрямованої на його деукраїнізацію та
інтеграцію в радянський політичний і соціально-економічний
простір. Крім профільних працівників та вчителів, кількість
російськомовного населення в регіоні була збільшена і за рахунок
військ НКВС та прикордонників. Зокрема, у 1944 р. для боротьби з
УПА і з метою зміцнення радянської влади на територію Львівщини
було надіслано підрозділи НКВС у кількості 6 525 осіб911.
Про негативні наслідки такої політики для професійних
характеристик українського населення Галичини красномовно
свідчить співвідношення зайнятих розумовою і фізичною працею.
У Львівській області відповідні пропорції серед українців у 1989 р.
були такими: 70,6% – становили особи, зайняті переважно фізич909

Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні:
політологічний концепт. – С. 146 – 147.
910
Національний склад населення України (по Кримській АРСР та областях) за
даними Всесоюзного перепису населення 1989 року. – Частина ІІ. – С. 10, 12, 16.
911
Служинська З. О. Рід людський в Україні / З. О. Служинська. – Львів:
Львівський державний медичний інститут 1995. – С. 38.
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ною працею, 29,4% – переважно розумовою працею. Натомість у
росіян ситуація мала прямо протилежний вигляд: 57,1% серед них
були зайняті переважно розумовою працею, а 42,9% – переважно
фізичною працею. В Івано-Франківській області частка українців,
зайнятих переважно фізичною працею, становила 73,7%, переважно розумовою працею – 26,3%912.
Негативним чинником для соціальних характеристик українців
Галичини був і той факт, що більшість з них, переважно мешканці
Тернопільської та Івано-Франківської областей, проживала в селах та
невеликих містечках, що об’єктивно звужувало можливості їхньої
соціальної мобільності. Як наслідок, за українцями закріплювалися
сфери важкої фізичної праці, що потребувала найпростіших навичок.
Однак певні позитивні зрушення в якісних характеристиках
професійної структури українців усе ж таки відбувалися та були
пов’язані з потребами промислового виробництва. Насамперед, серед
них збільшилася кількість осіб з вищою освітою, яка хоч і не гарантує
життєвого успіху, але є головною умовою досягнення престижних
статусних позицій та краще оплачується. Так, якщо у 1979 р. кількість
українців, які мали вищу освіту, у Львівській області на 1000 зайнятого
населення становила 83 особи, то у 1989 р. – 130 осіб. На міське
населення припадало 188 осіб, на сільське – 47 осіб913.
Порівняти, наскільки змінилася ситуація в сфері зайнятості
серед найбільш чисельних етнічних груп регіону після здобуття
Україною державної незалежності та виявити основні тенденції її
динаміки дозволяють дані першого Всеукраїнського перепису
населення 2001 р.
«Словник занять» Всеукраїнського перепису населення
2001р. містить 9 класифікаційних груп (розділів), 97 підгруп, згідно з якими і були розподілені заняття окремих респондентів,
названі ними як відповідь на відповідне запитання переписного
листа. Під заняттям розуміється діяльність, яка дає заробіток або
дохід.
912
Національний склад населення України (по Кримській АРСР та областях)
за даними Всесоюзного перепису населення 1989 року. – Частина ІІ. – С. 501.
913
Там само. – С. 364 – 365.
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Словник розроблено науковими установами країни на базі
чинного в Україні з січня 1995 р. Державного класифікатора
України «Класифікатора професій» ДК 003-95 з урахуванням змін,
що були внесені протягом 1998 – 2001 рр. Державний класифікатор професій України ґрунтується на Міжнародній стандартній
класифікації професій 1998 р. (ISCO – 88), рекомендованій
Міжнародною конференцією статистики праці для переведення
національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін
професійною інформацією914. Оскільки соціальні й економічні
зміни постійно модифікують професійну структуру, то й здатність
будь-якої окремої класифікації відображати цю структуру в часі є
обмеженою. Саме тому здійснюється постійне оновлення класифікаційної схеми, хоча це й ускладнює процес ідентифікації змін,
що відбуваються. (Наприклад, універсальний Міжнародний
класифікатор занять ISCO оновлюють кожні 20 років: існують
його версії 1968, 1988, 2008 років). В Україні державний класифікатор професій оновлюють кожні 10 років. Існує його редакція
1995, 2005 років та 2010 років.
Перша група (розділ) – «Законодавці, вищі державні службовці,
керівники» – містить професії, що пов’язані: з визначенням та
формуванням державної політики, законодавчим регулюванням; вищим державним управлінням; правосуддям та прокурорським
наглядом; керівництвом підприємствами, установами, організаціями та
їх підрозділами незалежно від форм власності та видів діяльності.
Група охоплює широке коло професій, пов’язаних зі здійсненням
різноманітних функцій управління та керівництва. Присутність у цій
професійній страті є ознакою належності до політичної, управлінської
еліти та визначає доступ до власності та ресурсів.
За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 р.
у Львівській області частка українців серед законодавців, вищих
державних службовців та керівників становила 95,35%, росіян –
5,54%, осіб інших національностей – 1,66%; в Івано-Франківській
914
Зайняте населення України. Населення, зайняте економічною діяльністю, за
групами занять за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. / Державний
комітет статистики України; ред. О. Г. Осауленко. – К., 2004. – С. 6 – 7.
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області зазначені пропорції були такими: 96,04%, 3,21%, 0,74%,
відповідно; у Тернопільській – 97,17%, 2,06%, 0,76%, відповідно.
У структурі зайнятості зазначених національностей Львівської
області найбільша частку законодавців, вищих державних
службовців та керівників мали росіяни – 15,22% (до речі, у
Донецькій області, з переважаючим російським населенням, цей
показник був меншим і становив 12,21%). Серед українців
представників цієї групи професій було 9,23%, серед осіб інших
національностей (найбільш чисельними серед них були поляки,
білоруси та євреї) – 13,59%.
Схожою була картина і в Івано-Франківській та Тернопільській
областях. Так, у структурі зайнятості населення Івано-Франківської
області частка росіян серед законодавців, вищих державних
службовців та керівників становила 14,47%, в осіб інших національностей – 12,8%, в українців – 7,59%. У Тернопільській області
відповідні пропорції були такими: 13,22%, 11,01%, 8,24%, відповідно.
Частка законодавців, вищих державних службовців та керівників серед усього зайнятого населення України у 2001 р. становила 9,99% (1 724 725 осіб). За цим показником Україна перебувала
на середньоєвропейському рівні (10,0%). У країнах Європи у 2001
році питома вага законодавців, вищих державних службовців та
керівників коливалася в межах від 2,4% у Румунії – до 13,4% у
Великій Британії. Серед зайнятого населення Російської Федерації
вона становила 4,3%915.
У 2012 р. кількість законодавців, вищих державних службовців та керівників, порівняно з 2001 р., зменшилася до 1494,4
тис. осіб (на 13,36%). Від кількості осіб, які підлягали обстеженню,
чоловіків було 754,4 тис. осіб (7,4%), жінок – 740 тис. осіб (7,2%).
У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки становили 15,7%,
жінки – 13,6%916.
915

Мельник С. В. Напрями використання робочої сили у професійному
розрізі в Україні та за кордоном / С. В. Мельник // Економіка промисловості. –
2005. – №1. – С. 173.
916
Заробітна плата за професійними групами у 2012 р. (за матеріалами
вибіркового обстеження) / відпов. за вип. І. В. Сеник. – К.: Державна служба
статистики України. – 2013. – С. 34.
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Тут і далі в тексті термін «кваліфікація» визначається як
здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи;
термін «професія» – як здатність виконувати подібні роботи, що
вимагають від особи певної кваліфікації; а термін «робота»
вживається в значенні певних завдань та обов’язків, що виконані,
виконуються чи повинні бути виконані однією особою.
Інша престижна соціальна група, належність до якої вважається індикатором соціальної впливовості групи, є «Професіонали».
Професії цієї групи вимагають від працівника кваліфікації за
дипломами про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста,
магістра, про присудження наукового ступеня кандидата наук,
доктора наук, атестатам ученого звання старшого наукового співробітника, доцента, професора. Професійні знання полягають у
збільшенні наявного фонду знань, застосуванні певних концепцій,
теорій та методів для розв’язання певних проблем чи в систематизованому викладанні відповідних дисциплін у повному обсязі.
Серед усіх професіоналів Львівської області частка українців
становила 92,5%, росіян – 5,92%, осіб інших національності –
1,47%. В Івано-Франківській області ці показники серед названих
національностей були, відповідно: 96,02%, 3,20%, 0,70%. У
Тернопільській області – 97,39%, 2,0%, 0,58%, відповідно.
У структурі зайнятості найбільшу кількість представників цієї
групи професій мали росіяни. У Львівській області професіоналів
серед росіян було 24,46% (для порівняння: у Донецькій області, де
кількість етнічних росіян дорівнювала майже 40,0%, цей показник
становив 12,16%), українців – 13,85%, осіб інших національностей
– 18,11%. В Івано-Франківській області відповідні пропорції
становили: 19,7%, 10,38%, 16,49%. У Тернопільській області –
18,78%, 12,06%,12,38%, відповідно.
Частка професіоналів серед усього зайнятого населення
України становила 12,23% (2 109 714 осіб).
У 2012 р. їх кількість зменшилася до 2002,6 тис. осіб (на
5,08%). Від кількості осіб, які підлягали обліку, чоловіків було
624,1 особа (6,1%), жінок – 1378,5 (13,5%). У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки становили 13,0%, жінки – 25,3%.
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До групи професій, участь у яких також вважається престижною, належать «Фахівці» – люди, які володіють знаннями в
одній або більше галузях природничих, технічних чи гуманітарних
наук. Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних
робіт, пов’язаних із застосуванням положень та використанням
методів відповідних наук. Це професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру); спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами та їх обслуговування).
Частка українців серед фахівців Львівської області становила
93,65%, росіян – 5,0%, осіб іншої національності – 1,31%.
У структурі зайнятості найбільшу кількість представників цієї
групи професій мали росіяни – 18,69%. В українців зазначений показник становив 12,66%, серед осіб інших національностей – 14,59%.
В Івано-Франківській області частка українців серед усіх
фахівців області становила – 96,58%, росіян – 2,88%, осіб інших
національностей – 0,545.
У структурі зайнятості найбільшу кількість представників цієї
групи професій мали росіяни – 17,59%. Дещо меншою вона була в
осіб інших національностей – 12,55%. Серед українців кількість
таких осіб була найменшою і становила 10,35%.
У Тернопільській області частка фахівців серед українців становила 97,72%, росіян – 1,78%, осіб інших національностей – 0, 49%.
У структурі зайнятості фахівців серед українців було 10,94%,
серед росіян – 15,06%, серед осіб інших національностей – 9,38%.
Частка фахівців серед усього зайнятого населення України
становила 12,23% (2 325 937).
У 2012 р. їх кількість зменшилася до 1358,9 тис. осіб (на
41,58%). Від кількості осіб, які підлягали обліку, чоловіків було
367,6 тис. осіб (3,6%), жінок – 991,3 тис. осіб (9,7%). У розрізі до
осіб відповідної статі чоловіки становили 7,7%, жінки – 18,2%917.
917

Заробітна плата за професійними групами у 2012 р. (за матеріалами
вибіркового обстеження. – С. 35.
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Четверта група – «Технічні службовці» – включає професії,
які передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження та
відновлення інформації та проведення обчислень. Професійні
знання цієї групи пов’язані з виконанням секретарських обов’язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських
машинках, записами та опрацюванням цифрових даних чи обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового
обігу, надання довідок, реєстрації або переведення інформації
тощо). Професії вимагають повної загальної середньої та професійної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.
Частка українців серед усіх технічних службовців Львівської
області становила 93,18%, росіян – 5,43%, осіб інших національностей – 1,37%. В Івано-Франківській області вказані пропорції
були такими: 96,38%, 3,04%, 0,56%, відповідно. У Тернопільській
області – 94,88%, 3,80%, 1,30%, відповідно.
У структурі зайнятості найбільшу кількість представників цієї
групи професій в усіх названих областях Галицького регіону мали
росіяни. У Львівській області їхня частка становила 5,20%, в
Івано-Франківській – 3,79%, у Тернопільській – 7,86%. Серед
українців Львівської області представників цієї групи професій
було 3,23%, Івано-Франківської – 2,10%, Тернопільської – 2,59%;
серед осіб інших національностей Львівської області – 3,90%,
Івано-Франківської – 2,69%, Тернопільської – 6,08%, відповідно.
Частка «Технічних службовців» серед усього зайнятого населення України також була на низькому рівні і дорівнювала 3,68%
(635 475 осіб).
У 2012 р. кількість технічних службовців зменшилася до 432,1
тис. осіб (на 32,01%). Від кількості осіб, які підлягали обліку,
чоловіків було 61,0 тис. осіб (0,6%), жінок – 371,1 тис. осіб (3,6%).
У розрізі до осіб відповідної статі чоловіків налічувалося 1,3%,
жінок – 6,8%.
Незначна кількість технічних службовців у структурі зайнятості населення України, яка в Галичині серед росіян та осіб
інших національностей є помітно більшою за середньоукраїнські
показники, свідчить про суттєву згорнутість сфери непобутових
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послуг (юридичні, наукові, консалтингові та інші), комунікативної
та інформаційної інфраструктури, що, з одного боку, «підтримує»
ціновий диктат, зловживання з боку чиновників та структурмонополістів щодо сфери малого бізнесу та підприємництва, а з
іншого – продукує подальшу правову необізнаність та незахищеність широких верств населення. Для порівняння – в країнах
Європи у 2001 р. цей показник коливався в межах 4,2% у Румунії і
16,2% у Бельгії. У Великій Британії його значення дорівнювало
13,4%, Швейцарії – 13,8%, Німеччині – 12,9%, Іспанії – 9,7%,
Польщі – 7,7%. Нижчим за український цей показник був лише на
території Російської Федерації, де він становив 3,4%.
Особливе місце з огляду престижності посідають представники п’ятої групи – «Працівники сфери обслуговування та
торгівлі». Група охоплює професії, які передбачають наявність
знань, необхідних для надання відповідних послуг чи здійснення
торгівлі. Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов’язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею
тощо. Більша частина професій цієї групи вимагає повної загальної
середньої та професійної освіти або повної загальної середньої
освіти та професійної підготовки на виробництві. Високий
соціальний престиж має менеджерський прошарок цієї групи.
Частка українців, зайнятих у цій групі професій, у Львівській
області становила 94,90%, росіян – 3,83%, осіб інших національностей – 1,23%. В Івано-Франківській області відповідні
пропорції були такими – 97,1%, 2,34%, 0,55%; у Тернопільській –
98,02%, 1,45%, 0,52%, відповідно.
У структурі зайнятості українців, що працювали у сфері
обслуговування і торгівлі Львівської області, було 9,26%, ІваноФранківської – 9,44%, Тернопільської – 7,19%. У росіян цей
показник був вищим і становив 10,33% у Львівській області,
12,99% – Івано-Франківській, 8,05% – Тернопільській. В осіб
інших національностей Львівської області цей показник
дорівнював 9,84%, Івано-Франківської – 11,73%, Тернопільської –
6,6%.
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Частка «Працівників сфери обслуговування та торгівлі» серед
усього зайнятого населення України у 2001 р. становила 11,09%
(1 913 591 особу).
У 2012 р. кількість представників цієї групи професій зменшилася до 882,4 тис. осіб (на 53,89%). Від кількості осіб, які підлягали обліку, чоловіків було 269,6 осіб (2,6%), жінок – 612,8 (6,0%).
У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки становили 5,6%, жінки
– 11,3%.
Шоста група занять – «Кваліфіковані працівники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства».
Група містить професії, які передбачають знання, необхідні для
сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, риборозведення та рибного промислу. Професійні завдання полягають
у вирощуванні врожаю, розведенні тварин чи полюванні, вилову
риби чи її розведенні, збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим покупцям.
Освіта має бути повною загальною середньою або професійною чи
повною загальною середньою з професійною підготовкою на
виробництві.
У Львівській області частка українців серед кваліфікованих
працівників сільського та лісового господарства, риборозведення
та рибальства становила 98,77%, росіян – 0,53%, осіб інших національностей – 0,69%. В Івано-Франківській області відповідні
пропорції були такими: 99,34%, 0,37%, 0,27%. У Тернопільській
області – 99,1%,0,56%, 0,35%, відповідно.
У структурі зайнятості населення Львівської області
найбільшу частку представників цієї групи професій мали українці
– 1,35%. Серед усіх зайнятих росіян людей цих професій було
0,20%, осіб інших національностей – 0,79%.
В Івано-Франківській області найбільшу частку у цій групі
професій також мали українці – 1,86%. Другими за величиною вказаного показника були особи інших національностей – 1,11%. Серед росіян частка осіб цієї групи професій становила лише 0,40%.
Схожою була ситуація і в Тернопільській області. Так, частка
українців у цій сфері прикладання праці була найбільшою і
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становила 2,52%. Натомість росіян, зайнятих вказаним видом
діяльності, було лише 1,09%, осіб інших національностей – 1,54%.
Частка «Кваліфікованих працівників сільського та лісового
господарства, риборозведення та рибальства» серед усього зайнятого населення України у 2001 р. була найменшою і становила
2,53% (436 989 осіб). Для порівняння: у країнах Європи, зокрема у
Польщі, цей показник дорівнював 18,1%, Румунії – 42,6%,
Португалії – 11,6%, Німеччині – 2,0%, Бельгії – 1,7%, Російській
Федерації – 2,6%918.
У 2012 р. кількість представників цієї групи професій зменшилася до 102,2 тис. осіб (на 76,62%). Від кількості осіб, які
підлягали обстеженню, чоловіків було 42,4 тис. осіб (0,4%), жінок
– 59,8 тис. осіб (0,6%). У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки
становили 0,9%, жінки – 1,1%.
Сьома група (розділ) – «Кваліфіковані працівники з
інструментом» – включає професії, які передбачають знання, необхідні для вибору способів використання матеріалів та інструментів,
визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення
кінцевої продукції. До групи належать професії, пов’язані з
видобуванням корисних копалин, будівництвом та виробленням різної
продукції. Ці професії вимагають повної загальної середньої та
професійної освіти і професійної підготовки на виробництві. Для
деяких професій потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.
Частка українців, охоплених цією групою занять, серед усіх
зайнятих цією групою професій у Львівській області становила 55,74%,
росіян – 2,87%, осіб інших національностей – 1,13%. В ІваноФранківській області відповідні пропорції були такими: 97,88%, 1,65%,
0,46%, у Тернопільській – 98,15%, 1,24%, 0,60%, відповідно.
У структурі зайнятості українців Львівської області представників цієї групи професій було 10,82%, росіян – 8,94%, осіб
інших національностей – 10,50%. В Івано-Франківській області
вказані показники були такими: 9,52% – частка цієї групи професій серед українців, 9,15% – серед росіян, 9,76% – серед осіб
918
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інших національностей. У Тернопільській області – 7,52%, 7,21%,
7,88%, відповідно.
Частка «Кваліфікованих працівників з інструментом» серед
усього зайнятого населення України у 2001 р. становила 11,98%
(2 067 580 осіб).
У 2012 р. кількість представників цієї групи професій зменшилася до 1386,7 тис. осіб (на 32,94%). Від кількості осіб, які
підлягали обліку, чоловіків було 1133,4 тис. осіб (11,1%), жінок –
253,3 тис. осіб (2,5%). У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки
становили 23,6%, жінки – 4,7%.
Восьма група – «Оператори та складальники устаткування
і машин» – об’єднує професії, які потребують знань, необхідних
для експлуатації та нагляду за роботою устаткування та машин, у
тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання.
Професійні завдання охоплюють розроблення корисних копалин чи нагляд за їх видобуванням, ведення робочого процесу та
виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування
транспортними засобами чи пересувними установами, складання
виробів із деталей та вузлів.
У Львівській області частка українців серед професій цієї
групи становила 96,83%, росіян – 2,18%, осіб інших національностей – 0,95%. В Івано-Франківській області вказані показники
були такими: 98,27%, 1,32%, 0,40%, у Тернопільській області –
98,51%, 0,88%, 0,59%, відповідно.
У структурі зайнятості Львівської області найбільшу кількість
таких осіб мали українці – 13,08%. Серед росіян цей показник
становив 8,13%, серед осіб інших національностей – 10,60%. Схожою була ситуація в Івано-Франківській та Тернопільській
областях. Так, частка українців, зайнятих у цій групі професій, в
Івано-Франківській області становила 11,21%, росіян – 8,61%, осіб
інших національностей – 10,03%. У Тернопільській області значення цього показника в українців дорівнювало 13,06%, росіян –
8,87%, осіб інших національностей – 13,57%.
Частка «Операторів та складальників устаткування і машин»
серед усього зайнятого населення України у 2001 р. становила
15,30% (2 639 733 осіб).
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У 2012 р. кількість представників цієї групи професій зменшилася
до 1508,5 тис. осіб (на 42,86%). Від кількості осіб, які підлягали обліку,
чоловіків було 1131,7 тис. осіб (11,01%), жінок – 376,7 тис. осіб (3,7%).
У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки становили 23,6%, жінки –
6,9%.
До найменш престижних, безумовно, належить дев’ята група
– «Найпростіші професії». Заняття цієї групи потребують знань
для виконання простих завдань з використанням ручних інструментів, у деяких випадках зі значними фізичними зусиллями.
Професійні завдання пов’язані з продажем товарів на вулиці,
збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у
видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та
промисловій галузях тощо. Для професій цієї групи достатньо
неповної середньої освіти та мінімальної професійної підготовки
на виробництві чи інструктажу.
У Львівській області частка українців серед професій цієї
групи становила – 98,06%, росіян – 1,12%, осіб інших національностей – 0,80%. В Івано-Франківській області значення цього
показника в українців становило 99,10%, у росіян – 0,61%, осіб
інших національностей – 0,27%. У Тернопільській області відповідні пропорції були такими: 98,81%, 0,68%, 0,50%, відповідно.
У структурі зайнятості Львівської області найвищим значення
цього показника було саме серед українців – 26,17%. Серед росіян частка «Найпростіших професій» була значно меншою і становила 8,28%,
серед осіб інших національностей – 17,68%. В Івано-Франківській
області відповідні пропорції були такими: 37,50%, 13,25%, 22,79%. У
Тернопільській області: 34,18%, 17,98%, 29,52%, відповідно.
Частка «Найпростіших професій» серед усього зайнятого
населення України становила 19,38% (3 344 448 осіб), тоді як у
Швейцарії вона, наприклад, дорівнювала 5,9%, Польщі – 7,9%,
Німеччині – 8,5%919.
919
Мельник С. В. Напрями використання робочої сили у професійному
розрізі в Україні та за кордоном / С. В. Мельник // Економіка промисловості. –
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У 2012 р. кількість представників цієї групи професій серед
населення України, що можна оцінити як дуже позитивний факт,
також зменшилася (на 67,88%) і становила 1074,5 тис. осіб. Від
кількості осіб, які підлягали обліку, чоловіків було 413,8 тис. осіб
(4,0%), жінок – 660,7 тис. осіб (6,5%). У розрізі до осіб відповідної
статі чоловіки становили 8,6%, жінки – 12,1%.
Наочним відображенням якості структури зайнятості найбільш
чисельних національностей населення Галичини є таблиці 2, 3, 4.
Отже, незважаючи на кількісне домінування українців у
національному складі населення Галичини, вони мали гіршу
структуру професійної зайнятості, ніж росіяни та особи іншої
національності. Зокрема, серед росіян та представників інших
етнічних груп більшою була частка «Законодавців, вищих
державних службовців, керівників», представників групи професій
«Професіонали» та «Фахівці». Серед українців найчисельнішою
була група «Найпростіших професій», де кількість зайнятих серед
них в Івано-Франківській та Тернопільській областях перевищувала третину від усіх зайнятих. Для порівняння – серед росіян
Львівської області цей показник становив 8,28%, Івано-Франківської – 13,25%, Тернопільської – 17,98%. Серед осіб інших національностей у Львівській області він дорівнював17,68%, ІваноФранківській – 22,79%, Тернопільській – 29,52%.
Таблиця 2
Частка зайнятих найчисельніших національностей
за професійними групами у Львівській області у (%)
за матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 року*
Заняття

Усе зайняте
лення

насе-

Законодавці, вищі
державні лужбовці,
керівники

У тому числі:
особи інших
Усього
українці
росіяни
національностей
Львівська область
100
100
100
100

9,48

У тому числі:
9,23

15,22

13,59
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Продовження табл. 2
Професіонали
14,28
13,85
24,46
18,11
Фахівці
12,89
12,66
18,69
14,59
Технічні службовці
3,31
3,23
5,20
3,90
Працівники сфери
9,31
9,26
10,33
9,84
обслуговування та
торгівлі
Кваліфіковані пра1,33
1,38
0,20
0,79
цівники сільського
та лісового господарств, риборозведення та рибальства
Кваліфіковані пра- 10,76
10,82
8,94
10,50
цівники з інструментом
Оператори та скла- 12,88
13,08
8.13
10,60
дальники
устаткування та машин
Найпростіші
25,45
26,17
8,28
17,68
професії
*Таблицю складено за відомостями джерела: Поточна інформація
Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Таблиця 3
Частка зайнятих найчисельніших національностей за
професійними групами в Івано-Франківській області у (%) за
матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 року*
Заняття
Усе
зайняте
населення
Законодавці,
вищі державні
службовці,
керівники

У тому числі:
особи інших
українці
росіяни
національностей
Івано-Франківська область
100
100
100
100

Усього

7,74

У тому числі:
7,59
14,47

12,8
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Продовження табл. 3
Професіонали
10,57
10,38
19,7
16,49
Фахівці
10,48
10,35
17,59
12,55
Технічні
2,14
2,10
3,79
2,69
службовці
Працівники сфери 9,52
9,44
12,99
11,73
обслуговування
та торгівлі
Кваліфіковані
1,83
1,86
0,40
1,11
працівники
сільського та лісового господарств,
риборозведення
та рибальства
Кваліфіковані
9,52
9,52
9,15
9,76
працівники
з
інструментом
Оператори
11,16
11,28
8,61
10,03
та складальники
устаткування
та машин
Найпростіші
37,02
37,5
13,25
22,79
професії
*Таблицю складено за відомостями джерела: Поточна інформація
Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Таблиця 4
Частка зайнятих найчисельніших національностей за
професійними групами у Тернопільській області у (%) за
матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 року*
Заняття
Усе зайняте населення

У тому числі:
особи інших
Українці
росіяни
національностей
Тернопільська область
100
100
100
100

Усього
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Продовження табл. 4
У тому числі:
8,24
13,22

Законодавці, вищі
8,32
11,01
державні
службовці,
керівники
Професіонали
12,15
12,06
18,78
12,38
Фахівці
10,98
10,94
15,05
9,38
Технічні
2,68
2,59
7,86
6,08
службовці
Працівники
7,19
7,19
8,05
6,6
сфери
обслуговування
та торгівлі
Кваліфіковані
2,50
2,52
1,09
1,54
працівники сільського та лісового господарств,
риборозведення
та рибальства
Кваліфіковані
7,52
7,52
7,21
7,88
працівники з інструментом
Оператори
та
13,0
13,058
8,87
13,57
складальники устаткування та машин
Найпростіші
33,94
34,18
17,98
29,52
професії
*Таблицю складено за відомостями джерела: Поточна інформація
Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Отже, здобуття Україною державної незалежності певним
чином хоча і мінімізувало нееквівалентність у структурі зайнятості
населення на користь українців (якщо у 1989 р. кількість осіб,
зайнятих переважно фізичною працею серед них становила 70,6%,
то у 2001 р. таких налічувалося лише 51,42% (узагальнено
показники 4 останніх професійних категорій), але кардинальних
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змін, які б свідчили про суттєві позитивні зрушення в кваліфікаційних характеристиках трудового потенціалу українців Галичини
та відповідали вимогам інформаційно-інноваційного суспільства
постіндустріального типу, так і не сталося.
Дисбаланс на користь «синьокомірцевих» професій, пов’язаних із малокваліфікованою фізичною працею, з одного боку, можна розглядати як наслідок національної політики попередніх
режимів, коли на керівні посади призначалися особи неукраїнської
національності, історично тривалим у часі переважанням сільського населення над міським, наслідками економічної кризи, яка
особливо давалася взнаки в перші роки існування державної незалежності України, а з другого – як вияв впливу незавершеності
процесів суспільно-політичної та економічної трансформації
усього українського суспільства.
Загалом же в регіоні відсутні передумови виникнення етнополітичних конфліктів за ознакою професійної належності як таких – національні меншини не висувають звинувачень у дискримінації на ринку праці за етнічною ознакою, хоча й висловлюють
певне невдоволення своїм соціально-економічним становищем,
порівнюючи його із рівнем соціально-економічного забезпечення
на території етнічних батьківщин. До того ж вони є нечисленними
і мають дисперсний характер розселення, що значно зменшує
потенціал маніпуляції національним питанням, зокрема, з боку
сусідньої Польщі, до складу якої землі Галичини входили в різні
історичні періоди. І хоча партії правого спрямування цієї країни
час від часу висувають певні претензії, пов’язані з питаннями
національної пам’яті, вони не мають вирішального впливу на
характер українсько-польських відносин, визначених на рівні обох
держав як стратегічне партнерство. Проте, зважаючи на ресурсний
і військовий потенціал Російської Федерації, небезпека негативного впливу російського чинника і актуалізації у зв’язку з цим
питання Галичини, однаково деструктивного як для України, так і
Польщі, – залишається досить ймовірною.
Після розпаду СРСР росіяни Галичини зазнали зміни свого
соціального статусу. З привілейованої меншості, тобто тих, хто,
незважаючи на свою нечисельність, за радянських часів був, по
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суті, привілейованою групою, досить успішно адаптувалися до
нових суспільно-політичних реалій. Вони й надалі зберігали кращу
структуру професійної зайнятості та вищі соціальні позиції,
порівняно з українцями та особами інших національностей. Та
їхня частина, яка не сприйняла політичних змін, зокрема, здобуття
Україною державної незалежності, насамперед військовослужбовці, виїхала з України ще на початку 1990-х років.
Високим рівнем освіченості та належністю до високостатусних груп професійної зайнятості характеризуються євреї Галичини. Про це свідчать матеріали соціологічного дослідження
«Соціальне самопочуття єврейської громади Львова», яке було
виконане на замовлення Центру міської історії країн ЦентральноСхідної Європи, дослідницькою групою у складі кандидатів соціологічних наук Р. Савинського, В. Савки та кандидата філософських наук Л. Климанської, що тривало протягом 2009 – 2010
років. У ході дослідження було опитано 400 респондентів – представників єврейської громади міста. Серед методів дослідження
були використані метод квотування за віковими групами та метод
«снігової кулі», який дозволив розширити коло опитуваних завдяки особистим знайомим респондентів.
Згідно з отриманими результатами, вищу та незакінчену вищу
освіту мали 76,2% євреїв у віці 60 років і старше та 81,2% євреїв у
віці 16–24 років. Їхнє прагнення до набуття освіти науковці
пояснювали як: 1) одну із єврейських традицій; 2) один із способів
адаптації меншини до проживання в інонаціональному середовищі; 3) одну з форм створення «стартового капіталу» для майбутньої еміграції (молодь). Дещо меншу частку людей із вищою
освітою серед старшого покоління вчені пов’язували із певними
обмеженнями у доступі до вищої освіти та особливостями ринку
праці в часи колишнього СРСР.
Непрямим свідченням високого рівня матеріального забезпечення єврейських сімей, на думку дослідників, була наявність у
їхньому складі жінок, зайнятих домашнім господарством, у віці
40–59 років, частка яких серед опитаних респондентів становила
7,4%. Представники цієї вікової категорії також були найбільш
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задоволеними своєю професійною діяльністю та своїм становищем
як фахівців, що свідчило про успішність проходження ними своєї
професійної кар’єри. Рівень оптимізму щодо кар’єри був достатньо
високим у всіх вікових квотах і закономірно знижувався у старшій
групі, де домінують люди пенсійного віку. Зважаючи на викладене, доходять висновку вчені, цілком логічним видається і впевненість представників усіх вікових груп у збереженні та розвитку
єврейської громади міста в майбутньому920.
Водночас необхідно зазначити, що, незважаючи на відсутність
вагомого статусного домінування одних етнічних груп над іншими, необхідність реформування соціально-економічної системи в
регіоні, як і в державі в цілому, постає більш ніж гостро. Висока
частка осіб, зайнятих фізичною малокваліфікованою працею, що
перевищує 50%, нечисельнісь середнього класу (за підрахунками
фахівців кількість його представників коливається на рівні 5%, і в
основному формується з підприємців та топ-менеджерів великих
компаній)921 вказує на низькі якісні характеристики робочої сили,
низький рівень розвитку промислового виробництва, слабке
застосування наукомістких та ресурсозберігаючих технологій, знижує рівень життя населення, а головне – не дозволяє реформувати
політичну систему країни та створює сприятливий ґрунт для
дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні. Зокрема,
сприяє формуванню запиту щодо інституціалізації проекту «Галичина» – виокремлення регіону в окремий суб’єкт соціальноекономічних, а за певних обставин, і політичних відносин, який,
крім, власне, прагнень місцевого населення якнайшвидше стати
частиною європейської спільноти та досягти рівня життя провідних європейських країн, має й зовнішні чинники свого походження. Так у Російській Федерації регулярно з’являються
публікації, в яких робляться наполегливі спроби обґрунтувати
історико-культурну відмінність Галичини від інших регіонів
920
Савка В.Є. Соціальне самопочуття єврейської громади сучасного Львова:
спроба аналізу / В.Є. Савка, Л.Д. Климанська // Соціологічні студії. – Львів: –
2012. – №1. – С. 101–105.
921
На варті демократії. – 2012. – Вип. 25 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: democracywatch@peoplefirst.org.ua
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України. Найбільш активним у просуванні ідеї автономізації
Галичини можна назвати лідера Міжнародного Євразійського руху
(рух за створення нового євразійського союзу (ЄФС) О. Дугіна.
Протягом 2009–2014 рр. він очолював кафедру соціології міжнародних відносин Московського державного університету ім.
М. В. Ломоносова, тобто був безпосередньо причетний до формування світогляду та національної ідеології російської молоді. У
своїй роботі «Основи геополітики» (2010 р.) він, зокрема, пише,
що існування України у сучасних кордонах із нинішнім статусом
«суверенної» держави тотожні нанесенню величезного удару
геополітичній безпеці Росії і є рівноцінним вторгненню на її
територію. Тому, на його думку, подальше існування України є
недопустимим. У майбутньому її територія має бути поділена на
кілька поясів, відповідних гамі політичних і етнокультурних
реальностей. Західноукраїнський чинник претендує на те, щоб на
його основі формувати «українську націю», протилежну Росії та її
соціальній ідентичності. Для цього сегмента українського суспільства Європа є природним цивілізаційним середовищем, у той
час як Росія сприймається як «колоніальна сила». «Як би ми до
цього не ставилися, – пише О. Дугін, – необхідно визнати: у складі
сучасної України є суттєвий «західницький» компонент, який
наполегливо зараховує Україну до європейської цивілізації і розглядає будь-яке зближення зі Сходом як нове поневолення України під п’ятою Москви. За наявності цього полюса Україна не може повноцінно увійти в інтеграційний процес, а отже, перспектива
створення Євразійського союзу відкладається»922.
В Україні ідеї федералізації та автономізації Галичини помітних успіхів не мали, за винятком вузького кола проросійських
політиків і публіцистів (Д. Табачник923, О. Бузина924, Ю. Салама922

Дугин А. Битва за Украину / Александр Дугин // Ї. – 2011.
Табачник Д. Галичанские «крестоносцы» против Украины / Дмитрий
Табачник // Макеевка. Донбасс [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://makeevdon.narod.ru/pages/mnenie24.html
924
Бузина О. Крах неравного брака Галичины и Украины? / Олесь Бузина //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nyka-huldra.livejournal.com/10290983.html
923
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тин925). Частково вони були сприйняті львівськими інтелектуалами
– Володимиром Павлівим, Ярославом Монастирським (псевдонім
Юрій Галицький; нині живе у Кракові926), Ігорем Мельником927,
львівським істориком Василем Расевичем928. З’явилися навіть
публікації науковців (І. Хміль, 2013 р.)929, у яких робилися спроби
обґрунтувати економічну життєздатність «проекту Галичина»
(водночас відразу зазначалася відсутність будь-яких позитивних
наслідків від його реалізації). Щоправда, така можливість розглядалася у рамках більш широкого територіального утворення, а
саме: Західної України у складі Львівської, Тернопільської,
Волинської, Івано-Франківської та Рівненської областей.
На думку групи німецьких істориків, викладену ними у праці
«Конструкція чи реконструкція? Дискурс про Галичину у Львові»,
поштовхом до поширення таких ідей, поряд з тривалими економічними й соціальними проблемами, які спостерігалися в Україні
після здобуття нею державної незалежності, стала політика
тодішнього Президента Леоніда Кучми, орієнтована на тіснішу
співпрацю з Російською Федерацією, а також невідповідність
моделі Української держави національним ідеям галичан. І хоча,
як стверджують автори праці, серед галичан поширене певне прагнення більше орієнтуватися на Центральну Європу, ніж на Східну,
що ґрунтується на габзбурському періоді історії Галичини, –
єдність держави у цьому зв’язку не піддається жодному сумніву.
Більше того, створюється враження, що «свідомі галичани» вважають себе «кращими українцями», ніж усі інші. А отже, питання
925

Саламатин Ю. Галицкий сепаратизм – миф или реальность?/
Ю. Саламатин // Крымская правда. – 2001. – 2 августа.
926
Галицкая нация планирует получить автономию // Альтернатива.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://alternatio.org/events/maintheme/item/5474-галицкая-нация-планирует-получить-автономию
927
Мельник І. Галичина та Соборна Україна / Ігор Мельник // Збруч. – 2014,
23 січні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/17978
928
Расевич В. Тези виступу // Zaxid.net
929
Хміль І. Чи має право на життя «проект Галичина» / Іван Хміль // Реальна
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відокремлення краю перебуває поза межами реального930. Висновки вчених були зроблені на основі поглядів і аргументації п’яти
українських науковців і публіцистів, – Я. Грицака, В. Костирка,
Ю. Прохаська, В. Расевича, Т. Возняка. Також ними були
використані результати вибіркових опитувань, проведених на
вулицях Львова представників громадськості, та результати
соціологічного дослідження, виконаного науковцями Львівського
національного університету імені І. Франка у 2006 р.
Проте, як свідчать дані офіційної статистики, ризики дестабілізації етнополітичної ситуації в регіоні за параметрами його
соціально-економічного розвитку все ще зберігаються. Як свідчать
дані Державного комітету статистики України, в сучасній Галичини фіксуються нижчі, за середньоукраїнські, значення основних
макроекономічних показників. Зокрема, розмір валового регіонального продукту (ВРП) у розрахунку на одну особу у фактичних
цінах 2013 р в Івано-Франківській області становив 24 022 грн,
тобто на 28,24 відсоткових пункти був менший за його середнє
значення по Україні (32 002 грн). У Львівській області його
значення дорівнювало 24 937 грн (менше на 25,51 відсоткових
пункти) у Тернопільській області – 16 819 грн (менше на 49,76
відсоткових пункти). Частка ВРП Івано-Франківської області за
підсумками 2013 р. дорівнювала 2,2%, Львівської – 4,2%,
Тернопільської – 1,7%931.
Певні диспропорції та асиметричність розвитку Галицького
регіону, порівняно з іншими регіонами України, спостерігалися і
за рівнем зареєстрованого безробіття та середньомісячною номінальною заробітною платою найманих працівників. Так, у січні–
червні 2015 р. найнижчий рівень зареєстрованого безробіття серед
930

Мішке Я. Конструкція чи реконструкція? Дискурс про Галичину у Львові
[Електронний ресурс] / Якоб Мішке, Юліане Томанн, Ельжбєта Бєрнат, Кароліне
Мекельбург; [переклад з німецької. Ю. Прохасько]. – Режим доступу:
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економічно активного населення працездатного віку був
характерний для м. Києва (1,3%), найвищий для Кіровоградської
області (4,9%), Черкаської (4,7%) та Полтавської (4,7%) областей.
У Львівській області його значення було близьке до середнього по
країні (2,9%) і становило 2,2%. В Івано-Франківській області частка зареєстрованих безробітних становила 2,8%, у Тернопільській
– 3,2%.
Середньомісячна номінальна заробітна плата по країні у січні
– червні 2015 р. у розрахунку на одного штатного працівника
коливалася від 2 735 грн (Тернопільська область) до 6 251 грн (м.
Київ). У Львівській області її значення дорівнювало 3 334 грн,
Івано-Франківській – 3 147 грн. Середній розмір заробітної плати в
Україні становив 3 871 грн932. Найменший рівень падіння заробітної плати з початку року спостерігався у м. Києві. В поточному періоді 1 дол. США за курсом Національного банку України в середньому коштував 22–24 грн.
Водночас необхідно зазначити, що дані офіційної статистики
далеко не завжди відображають реальну ситуацію, адже процеси,
особливо ті, що пов’язані з отриманням доходів та функціонуванням державних інституцій, особливо в перехідні періоди, зазвичай свідомо спотворюються: в одних випадках – з метою зменшення податкового навантаження, в інших – покращення статистичних показників діяльності останніх, що, в свою чергу, негативно впливає на достовірність наукових даних та ефективність прийнятих державних рішень. Крім цього потрібно зважати і на конкретну рису української нації, суть якої, на думку М. Долішнього,
полягає у приховуванні від стороннього ока власних прибутків,
тобто в так званому «прибіднюванні»933.
Невисокими, незважаючи на вигідне географічне положення:
регіон межує з двома державами Європейського Союзу – Польщею та Румунією та має розгалужену транспортну інфраструкту932
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ру, були й офіційні показники зовнішньоторговельної активності
Галицького регіону. Так, обсяг експорту з Івано-Франківської
області у січні–грудні 2014 р. становив 487 793,8 тис. дол. США,
або 0,9% загальнодержавного обсягу, що на 3,4 % було більше,
порівняно з аналогічним періодом минулого року. Обсяг імпорту
становив 481 926,9 тис. дол. США, або 0,9% загальнодержавного
обсягу. Поріняно з минулим роком він зменшився на 16,7%.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі дорівнювало 5866,9 тис.
дол. США934.
В експорті переважали сировина та напівфабрикати: деревина
і вироби з деревини (18,8%), машини, обладнання та механізми;
електротехнічне обладнання (18,2%), живі тварини, продукти
тваринного походження (12,1%), маса деревини та інших
волокнистих целюлозних матеріалів (9,2%), продукція хімічної та
пов’язаних з нею галузей промисловості (8,8%). Вагомими були й
обсяги відвантажень текстильних матеріалів та текстильних виробів (5,4%), шкур необроблених, шкір вичищених. Найбільшими
промисловими підприємствами в області й, відповідно, експортерами були: ТОВ «Електолюкс», «Тайко Електронікс Лімітед»,
ВО «Карпати» (усі з іноземним капіталом).
Основу структури імпортних операцій становили: машини,
обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (26,4%),
полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (18,3%), недорогоцінні метали та вироби з них (11,2%), продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості, в основному органічні хімічні
сполуки (9,1%).
Обсяг експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності Львівської області у січні–грудні 2014 р. становив
1305077,7 тис. дол. США (2,4% загальнодержавного експорту);
імпорту – 2 472 001,5 тис. дол. США (4,5% загальнодержавного
імпорту). Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами (переважання імпорту над експортом) дорівнювало 1 166 923,8 тис. дол.
934
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 2014 рік.
Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/

Розділ 2. Галичина в етнополітичному просторі...

479

США. Порівняно з 2013 р. обсяг експортних операцій збільшився
на 1,1%, а імпортних, навпаки, зменшився на 6,9%.
У структурі експорту переважали: машини, обладнання та
механізми; електротехнічне обладнання (27,5%), текстильні матеріали та текстильні вироби (12,2%), деревина і вироби з деревини
(11,5%).
Головними статтями імпорту в основному були: мінеральні
продукти (34,6%), насамперед палива мінеральні, нафта і продукти
її переробки (34,5%), які імпортувалися переважно з Російської
Федерації; машини, обладнання та механізми; електричне обладнання (12,8%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
(7,7%)935.
Обсяг експорту з Тернопільської області у січні – грудні 2014
році становив 358 973,9 тис. дол. США (0,7% від загального
експорту України); імпорту – 303 686,3 тис. дол. США (0,6% від
загального імпорту України). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі дорівнювало 552 87,6 тис. дол. США. Порівняно з минулим
роком обсяг експорту зменшився на 1,7%, імпорту – на 13,2%.
У структурі експорту переважала продукція машинобудування та електротехнічне обладнання (47,8%). Значним був
експорт продуктів рослинного походження (30,9%), в основному
зернових культур (20,9%), насіння і плодів олійних рослин (9,3%).
В імпорті провідні позиції займали: машини, обладнання та
механізми; електротехнічне обладнання (48,9%); полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (13,2%); мінеральні продукти
(7,8%), насамперед палива мінеральні, нафта і продукти її
переробки (7,6%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей
промисловості (7,1%)936.
Суспільно-політичну ситуацію в регіоні ускладнював й стан
вугільної галузі. Починаючи з 2013 р. в Галичині регулярними
935
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стали шахтарські страйки, пов’язані з невиплатами заробітної
плати і загрозою закриття значної частини вугільних підприємств.
Справа в тому, що більшість шахт Західної України внаслідок
високої зольності покладів вугілля і відсутності антрациту є
збитковими. Зважаючи на їх соціальну роль (утримання дитячих
садочків, їдалень, медичних закладів) та той факт, що багато з них
є містоутворюючими, а перспектива ліквідації є цілком реальною,
органи державної влади та місцевого самоврядування вже сьогодні
мають здійснювати пошук альтернативних варіантів розвитку цих
територій. Ігнорування цього питання загрожує політизацією
проблем шахтарів та дестабілізацією загальної суспільнополітичної ситуації в країні.
Частково гострота соціально-економічних негараздів у регіоні
пом’якшувалася за рахунок виїзду та працевлаштування місцевого
населення в інших областях України, Російській Федерації та
країнах Європейського Союзу. Зокрема, забезпечене заробітками
трудових мігрантів збільшення попиту на вищу освіту сприяло
розвитку освітньої сфери в Галичині. Наприклад, у Тернопільській
області у період з 1995 р. по 2010 р. кількість підготовлених
випускників вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації
зросла в 3,8 раза937.
Загалом у 2011 році за даними, які наводить Національний банк
України (НБУ), приватні особи переказали в Україну понад 7 млрд
дол. США. Це на 19,7% було більше, ніж у попередньому році, і на
0,8 млрд дол. США перевищило рекордний рівень 2008 р. 938.
У 2014 р. обсяг приватних грошових переказів в Україну
порівняно з 2013 р. зменшився на 2,048 мільярда, або 24%, і становив 6,489 мільярда доларів. Найбільше коштів – 2,015 мільярда
доларів, або 36% від їх загального обсягу, надійшло з Російської
Федерації. Порівняно з 2013 р. сума переказів з Російської
937
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Федерації скоротилася на 688 мільйонів доларів, або на 25,5%939.
Утім, експерти переконані, що через неформальні канали – за
допомогою знайомих або фірм-перевізників заробітчани передають в Україну значно більше грошей. «Так, – зазначає завідувач
відділу міграційних досліджень Інституту демографії і соціальних
досліджень ім. М. Птухи НАН України О. Позняк, – минулі
дослідження засвідчили, що цифри неформальних переказів
співмірні з формальними шляхами, тобто йдеться десь про 30
відсотків від загальної суми переказів». Розбіжності з офіційними
даними дослідник пояснює тим, що НБУ у своїх розрахунках уже
кілька років дотримується цифри у 16–17 відсотків, як це свого
часу було рекомендовано Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Вчений переконаний, що нині структура передачі грошей дещо
змінилася. З огляду на нестабільну економічну ситуацію, заробітчани дедалі частіше повертаються до старих, перевірених методів
– «із рук у руки»940.
Водночас, крім стабілізації соціально-економічної ситуації,
приватні трансферти мали і негативні наслідки, зокрема, стрімке й
економічно невиправдане зростання цін на нерухомість. Наприклад, пише О. Малиновська, напередодні фінансово-економічної
кризи ціни на нове житло у Тернополі наблизилися до цін у
столиці. Ще у 2005 р. економісти попереджали, що трансферти
можуть розглядатися як один з каталізаторів формування спекулятивної «бульбашки» на ринку нерухомості, загрожуючи стабільності фінансових інституцій та надійності збереження заощаджень
громадян941, що цілком підтвердилося в роки фінансово-економічної кризи942. Крім зазначеного, трудові мігранти не сплачували
податків та відповідних страхових внесків у пенсійний фонд,
939

Минулого року українські заробітчани перерахували в економіку
України понад шість мільярдів доларів // Урядовий кур’єр. – 2015. – 31 березня.
940
Гроші додому: чому українські заробітчани зменшили кількість переказів
в Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/uk
941
Трудова міграція і соціальний капітал Західного регіону України:
проблеми і підходи до їх розв’язання: матеріали круглого столу / за ред. С. М. Писаренка, І. А. Чекан. – Львів: ЛФ НІСД, 2005. – 60 с.
942
Малиновська О.А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали,
соціально-економічне значення: аналітична доповідь. – С. 38.
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користуючись при цьому послугами соціальної сфери, перекладаючи тим самим її фінансування на плечі громадян, які
працювали в Україні.
За масштабами участі населення у трудових міграціях Галицько-Волинський регіон займав третє місце серед усіх регіонів
країни. Про це свідчать результати першого Загальнонаціонального вибіркового дослідження з питань трудових міграцій,
проведеного співробітниками Інституту демографії і соціальних
досліджень ім. М. Птухи НАН України. Усього вченими було
виокремлено 7 географічно цілісних міграційних районів: Закарпатський (Закарпатська область), Буковинський (Чернівецька
область), Галицько-Волинський (Волинська, Івано-Франківська,
Львівська, Тернопільська області), Західно-Центральний (Вінницька, Рівненська, Хмельницька та Черкаська області), СхідноЦентральний (Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська області та м. Київ), Південний (АР Крим,
Миколаївська, Одеська, Херсонська області та м. Севастополь),
Східний (Луганський).
Найвищий рівень участі населення у зовнішніх трудових
міграціях за результатами дослідження спостерігався у Закарпатській області, найнижчий – у Луганській. У Галицько-Волинському регіоні він удвічі перевищував загальнодержавний показник. Порівняно з іншими територіями для регіону був характерний
високий рівень орієнтацій на Польщу (близько 3/4 усіх виїжджаючих), дещо нижчий – на Португалію, Іспанію та Італію за відносно низької орієнтації на країни СНД. Загалом трудові мігранти з
регіону становили майже чверть усіх заробітчан з України943.
Висока міграційна активність населення Галичини була спричинена тим, що регіон є густозаселеним, з високою часткою
сільського населення, в той час як кількість і розмір сільськогосподарських підприємств є значно меншими, ніж у середньому
943
Населення України. Трудова еміграція в Україні. – К.: Інститут
демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. –
С. 143 – 146.
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по Україні. Внаслідок цього виник надлишок трудових ресурсів,
особливо в гірських районах Карпат. «Тут, – пише М. Долішній, –
взагалі відсутні об’єктивні передумови для розвитку великих за
розмірами господарств будь-якої форми власності, що пов’язано з
низьким рівнем землезабезпечення»944. Тому, на думку вченого,
особливо важливим для регіону є розвиток структур, які виконуватимуть різноманітні функції з обслуговування господарств
населення та невеликих фермерських господарств.
Перелічені проблеми розвитку соціально-економічної сфери
регіону створюють серйозне підґрунтя для різноманітних
спекуляцій та маніпуляцій на етнополітичному ґрунті як усередині
країни, так і поза її межами, а тому можуть бути використані для
дестабілізації політичної ситуації в країні. Зважаючи на це, одним
з головних завдань вітчизняної політичної науки має стати постійний моніторинг і запобігання деструктивному впливу соціально-економічних чинників на етнополітичну ситуацію в регіонах
країни. Це має відбуватися на підставі емпіричних досліджень та
зроблених на їх основі відповідних теоретичних узагальнень. Саме
на розв’язання зазначених проблем і мають бути спрямовані
пріоритетні напрями подальших наукових розробок.

2.3. КУЛЬТУРА, ОСВІТА, МОВНІ ПРАКТИКИ
Сучасні культурно-освітні процеси, пов’язані з відновленням
державної незалежності України, розбудовою демократичної, правової держави, євроінтеграційними прагненнями українців, збройним захистом її соборності від агресії Росії, характеризуються
посиленням громадянської ідентичності, становленням політичної
нації, яка, незалежно від етнічної походження її індивідів, об’єднана спільним баченням минулого та майбутнього, демократичними цінностями. Демократизація суспільства невіддільна від розвитку його полікультурного простору, що передбачає рівно944

Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ – ХХІ століть: нові
пріоритети. – К.: Наукова думка, 2006. – С. 394.
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правність усіх етнічних культур та їх носіїв. Процес етнічного
ренесансу як українців, так і етнічних меншин, який розпочався
усередині 1980-х рр., зберігає потужну динаміку, а культура
етнічних меншин збагачує українську культуру. Дослідницькими
завданнями цього розділу стало з’ясування основних тенденцій
трансформацій освітньо-культурного простору Галичини за час
незалежності України, змін у етномовній ідентичності мешканців,
впливу на ці процеси політичної кон’юнктури, контактів з
країнами-сусідами – батьківщинами етнічних меншин краю.
Східна Галичина як історико-політичний та соціокультурний
регіон України, який вважають українським П’ємонтом, століттями, разом зі збереженням власної українськості, демонструвала
толерантне ставлення до представників інших народів, до держав,
до складу яких Східна Галичина входила. Відновивши власну
незалежність, українці ухвалили низку демократичних засад мирного співіснування з іншими етнічними групами. За роки незалежності в Україні інтенсифікувався спільний для українців та
інших етнічних груп процес державно-політичної консолідації на
підставі загальнолюдських пріоритетів. Саме голосування на
підтримку Акту незалежності України, на думку більшості
дослідників етнополітичних процесів, не в останню чергу було
зумовлене тим, що самовизначення української нації учасниками
референдуму розумілося не як етнічне, а як загальногромадянське.
Обласні ради та державні адміністрації Львівщини, Івано-Франківщини та Тернопільщини ухвалили та реалізували низку програм
підтримки етнічних меншин, а ті, відповідно, скористалися шансом для власного етнічного ренесансу, відродження та розвитку
етнічної ідентичності. Впродовж 1990-х рр. національні меншини
утворили сотні громадських організацій для збереження етнокультурної самобутності. Їхня діяльність стала складовою полікультурності регіону, важливим чинником співпраці з країнами –
етнічними батьківщинами.
Процеси «демократизації та гласності», «перебудови» в СРСР,
як уже зазначалося у розділі 1.4., створили сприятливі передумови
для розгортання національного відродження в Україні та її
регіонах. На стартовому етапі суспільної трансформації в центрі

Розділ 2. Галичина в етнополітичному просторі...

485

уваги були саме етнокультурні проблеми: відновлення прав і
позицій у суспільстві української мови та культури, історичної
пам’яті, релігійний ренесанс й активізація культурного життя. При
цьому демократичним рухом брався до уваги етнічний склад населення Галичини, ставилося завдання залучення всіх етносів у процес боротьби за незалежність і національно-культурне відродження. Діяльність українських культурних товариств – Української
мови ім. Т.Шевченка, «Меморіалу», Товариства Лева та інших –
невдовзі розширила базу демократичного руху й поступово надавала йому виразно політичного акценту, як це сталось із Народним
Рухом України. У 1989 р. він уже мав десятки осередків у регіоні,
а його соціальна база в Україні, за даними ідеологічного відділу
ЦК КПУ, охоплювала близько 12 млн осіб. У складі Великої Ради
НРУ, згідно зі Статутом організації його керівного органу, діяла
Рада національностей на чолі з О. Бураковським. Отже, для українського національного відродження 1980-х років характерним був
стрімкий перехід від національно-культурного до державотворчого процесу. Все це вплинуло на результати Всеукраїнського
референдуму щодо Акту проголошення незалежності України,
коли «За» проголосувало 90,32% населення УРСР.
Тріумфального результату референдуму на Галичині (97,46%
голосів «За» на Львівщині, 98,42% – Івано-Франківщині та 98,67%
– Тернопільщині) було досягнуто, бо, незважаючи на несприятливі
в СРСР умови розвитку національної культури та самобутності як
українського етносу, так і інших етнічних груп України, українці
Галичини давали приклад етнічного самозбереження, постійної
боротьби за рідну мову і культуру, а також налагодження толерантних міжнаціональних відносин. На шляху до незалежності та в
перші роки її існування було досягнуто консолідації української
етнічної більшості та етнічних меншин, забезпечено мирний
розвиток державного будівництва. Важливо й те, що на Заході, як і
загалом в Україні, цей процес не супроводжували міжетнічні конфлікти. Адже процеси державотворення мали підтримку і в середовищі національних меншин Галичини, насамперед найчисленніших та найвпливовіших (поляків, євреїв, росіян), які на всіх
етапах повоєнного розвитку культури та освіти в регіоні віді-
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гравали важливу роль, що спонукало органи влади до співпраці з
ними для залучення їх потенціалу у процеси політичного, економічного та культурного життя945.
Зауважимо, що одні з перших національно-культурних товариств, а саме – польське, єврейське та караїмське, виникли у
Львові за сприяння демократичних сил, у місті, яке розглядалось
як осередок українського націоналізму. На чолі національно-культурних товариств стали громадські авторитети: представники
творчої інтелігенції, учасники правозахисного руху, деякі дисиденти, окремі господарники. На початковому етапі майже всі
громадські організації етнічних меншин зіткнулися з однаковими
проблемами. Це була відсутність приміщень і коштів для роботи,
скептичне ставлення працівників владних структур до ініціатив і
пропозицій. Об’єктивні труднощі зумовлювалися недостатньою
кількістю національних шкіл, підручників, браком учителів, засобів масової інформації, книжкової продукції. Політика войовничого атеїзму, що проводилася тоталітарним режимом протягом
багатьох десятиріч, призвела до знищення релігійних осередків
національних меншин, культових споруд. Перед етнічними організаціями постали і ці питання, насамперед повернення храмів, їх
реставрація, спорудження нових культових споруд946.
Українська держава неухильно підтримує такі напрями етнокультурного розвитку етнічності, як освіта рідною мовою, засоби
масової інформації та видавнича справа рідними мовами громадян,
підготовка кадрів для соціально-просвітницької роботи та відродження національних традицій і звичаїв, наукові дослідження
минувшини і сьогодення українців та національних меншин. У
державному бюджеті, місцевих бюджетах, особливо у зв’язку з
децентралізацією, щорічно передбачаються кошти на підтримку
громадських організацій національних меншин, пріоритетними
напрямами діяльності яких стало відродження культурно-освітніх
945

Ярмоленко М. І. Етнокультурні процеси на території Західної України у
1944–1991 рр. / Марія Ярмоленко // Грані. –2015. – № 4 (120). – С. 145.
946
Національні меншини в Україні у ХХ столітті: політико-правовий аспект.
– К., 2000. – С. 307–308.
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та духовних традицій, вивчення рідної мови, налагодження контактів з історичними батьківщинами, зміцнення міждержавних
зв’язків у галузі освіти, науки та культури. Зміст, форми і методи
їхньої діяльності різноманітні: від поширення відомостей про
етнічну історію, культуру і мистецтво, збереження пам’яток культури, створення територіальних організацій, відділів національної
книжки у бібліотеках, художніх колективів, співпраці зі ЗМІ у
процесі висвітлення своєї діяльності до заснування дошкільних
закладів та шкіл з національною мовою навчання. Незважаючи на
деяке зменшення чисельності представників етнічних меншин у
Галичині, спостерігається тенденція до подальшого збільшення
кількості національно-культурних товариств. Тільки кількість
польських організацій Львівського консульського округу у 2012 р.
зросла до 137 з 120 у 2009 р. 947.
У структурі виконавчої влади працюють спеціальні органи, які
опікуються забезпеченням культурно-освітніх потреб представників
національних меншин. Департамент з питань культури,
національностей та релігій працює в Львівській обласній державній
адміністрації, управління культури, національностей та релігій – в
Івано-Франківській ОДА, управління культури – в Тернопільській
ОДА. У міських державних адміністраціях з національно-культурними
товариствами контактують відділи внутрішньої політики. Співпраця
цих органів з національно-культурними товариствами національних
меншин є достатньо плідною, однак викликає і деякі зауваження.
Зокрема, представники громадськості закидають їм низький рівень
володіння чиновниками етнонаціональної проблематики, формальний
підхід до співпраці, створення різноманітних консультаційних органів,
які не є ефективними.
Чи не найбільш «стурбованою» незалежницьким національнодемократичним рухом виявилася російська етнічна меншина, частина представників котрої за радянських часів відігравали значну
роль у всіх сферах політичного і культурного життя. Провідна
роль належала росіянам у процесах радянізації та русифікації
947

Рудницький С. В. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної
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краю948. За часів тотальної русифікації України компартійною владою на Галичині, як і загалом у республіці, російська меншина не
мала проблем у збереженні мови, культури, а наявність російськомовних навчальних закладів давала можливість молоді здобувати належну освіту широкого профілю і працювати за професією.
У регіоні діяла мережа російських театрів (понад 50% від загальної
кількості) та бібліотек із російською літературою. У кінотеатрах
демонстрували фільми на 90% російськомовні. Іменами російських
військових, партійних і державних діячів, а також діячів культури і
мистецтва називали вулиці та майдани західноукраїнських міст і
сіл. Отже, російська меншина мала всі необхідні засадничі умови
для збереження національної самобутності, культурного й
освітнього розвитку, задоволення духовних потреб.
На неї очікував складний період переосмислення власної ролі
і місця у суспільному та культурному житті регіону. Коли після
проголошення незалежності України на деякий період було заборонено діяльність КПУ, а на виборах у Галичині перемогли політичні партії національно-патріотичного спрямування, окремі росіяни змушені були відійти від активної участі в органах державної влади. Головним напрямом реалізації трудового потенціалу
росіян стало приватне підприємництво. Основні напрями їхньої
діяльності – сфера послуг: торгівля, посередництво, інформаційні
технології, надання юридичних, медичних, туристичних, страхових послуг тощо. Крім високого рівня професійно-кваліфікаційної
та освітньої підготовки росіян, їхнім успіхам у цих сферах сприяла
також наявність родичів та знайомих у нових країнах, що утворилися на території колишнього СРСР, та у центральних, південних і східних районах України, а також ділові зв’язки в Києві, у
центральних державних установах, місцевих структурах силових
відомств. Водночас традиційно багато росіян залишилося у
згаданих вище силових органах, науці та вищій освіті, медицині,
спорті, на залізничному та авіаційному транспорті.
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Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років лідерами російського руху була створена велика мережа громадських і культурних товариств, серед яких на Галичині діяли: у Львові – Російське
товариство ім. Пушкіна (діє з 1988 р.) з відділеннями у Стрию та
Червонограді, Українське товариство російської культури ім.
А. Сахарова, Російська громада Львівської області, Асоціація «Русский Дом»; у Тернополі – обласне відділення товариства «Руський
Рух України»949. З жовтня 1998 р. видається газета «Русский вестник» (головний редактор – Станіслав Шерешков). З 2006 р. видається всеукраїнський журнал «Російська культура Західної
України» (головний редактор – Олег Лютіков).
Показовим є ставлення більшості росіян України до української освіти своїх дітей – за даними американського соціолога
І. Бремера (1994 р.) – 54% росіян у Львові і 65% у Києві погодилися з тим, щоб їхні діти навчалися в українських школах, і майже
всі росіяни у Львові та Києві (відповідно, 96% та 91%) визнають,
що їхні діти повинні вільно володіти українською мовою. Особливість російської меншини Галичини – розуміння необхідності в
оволодінні українською мовою. Суспільний запит щодо вільного
володіння українського мовою мешканців Галичини підтверджує
один з львівських учасників фокус-груп опитування проекту «Формування спільної ідентичності громадян України в нових умовах:
особливості, перспективи і виклики», проведеного Центром Разумкова
у 2016 р.: «У побуті ти собі розмовляй хоч китайською, але
державну мову ти маєш знати, документи ти пишеш, заповнюєш
державною мовою. Мусиш знати державну мову»950.
У школах Галичини за роки незалежності різко скоротилася
кількість учнів, які вивчають російську мову. Так, на початок
2003/04 навч. року з 213,2 тис. учнів Івано-Франківської області
0,7 тис. навчалося російською мовою, 1,0 тис. вивчало її як предмет, 2,1 – факультативно. Всього вчило російську мову 1,8% учнів.
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У Львівській області з 360,7 тис. учнів російську мову вивчало
18,2 (5,1%), в Тернопільській – з 157,9 тис. учнів російську мову
вивчало 4,6 тис. (4,8%)951.
Серед політичних програмних завдань у культурній сфері
російські організації Галичини наголошують на забезпеченні
освіти рідною мовою, запровадженні другої державної мови та
захисті усіх російськомовних громадян, у тому числі асимільованих у радянські часи українців та більшості етнічних меншин.
Частина російських організацій підтримала геополітичні проекти
«русско-православной цивилизации» та «русского міра». Політизація культурно-освітніх вимог на тлі агресії Росії та інформаційної війни призвела до протистояння з радикальними правими
організаціями регіону. В результаті Російський культурний центр
у Львові, в приміщенні якого розташовано 6 національно-культурних організацій, які є членами опікунської ради РКЦ, зокрема,
Російське молодіжне Братство, Федерація скаутів «Галицька
Русь», «Пітер – клуб», зазнав низки актів вандалізму. 17 січня
2016 р. низка російських культурницьких організацій звернулися
до Президента України П. Порошенка з проханням звернути увагу
на загрозливий стан щодо існування Російського культурного
центру, спроби, на думку підписантів, позбавити російську громаду цього приміщення952.
Водночас, частина молодих львів’ян-росіян, які вже у третьому поколінні живуть у столиці Галичини, ідентифікують себе
українцями. Проте з боку місцевого українського населення вони й
надалі сприймаються як «росіяни». Така обставина змушує цей
сегмент львів’ян-росіян робити вибір на користь позаетнічної
самоідентифікації «львів’яни», в якій домінує територіальна і
соціокультурна складові, а отже, імпліцитно й громадянськополітична, незалежно від того, чи це самоусвідомлюється цією
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частиною росіян Галичини, чи ні. На змістовне наповнення
громадянсько-політичних ідентичностей не може не впливати
якість державної політики як такої. Власне, як і самої держави953.
Для російської меншини Галичини стали властивими етнічні
процеси, характерні для громад, які прагнуть збереження власної
ідентичності в умовах імовірної асиміляції. Зокрема, зросла кількість однонаціональних шлюбів у росіян (загалом це дуже часто
відбувається у середовищі етнічної групи тоді, коли вона відчуває
загрозу втрати власної ідентичності). Крім того, посилилася
міґрація російського населення із менших міст та містечок
Галичини до обласних центрів. До переселення росіян з Жидачева,
Жовкви, Городка чи Бродів у центр Львівської області підштовхнула не тільки, навіть не стільки об’єктивна неможливість
сповна задовольнити свої національно-культурні потреби у малих
містах, у яких немає повноцінних російських середовищ, скільки
суто економічні причини. Адже більшість росіян у Галичині є
типовими міськими жителями, відірваними від землі, від
сільського господарства. У невеликих містах, у яких за умов
економічної кризи сім’ї виживають здебільшого завдяки
підсобному господарству та зв’язкам із родичами в селі, росіянам
забезпечити собі належний життєвий рівень важче.
Останнім часом темпи зменшення кількості росіян у Галичині
сповільнилися. Перехідний період у їхній історії завершився, як і
завершилася їхня адаптація до нових політичних та економічних
умов, переструктуризація російського етнокультурного ядра. У
Львові росіяни достатньо організовані й численні, щоб утворити свою
львівську міську субкультуру. Росіяни Львова є надзвичайно своєрідною, ориґінальною частиною російської етнічної спільноти, відмінної як від росіян етнічної Росії, так і росіян Сходу чи Півдня України. Вони ще довго активно впливатимуть на суспільне життя міста.
В інших обласних центрах Галичини російська мова втратила
свої позиції. В Тернополі в 2001 р. лише близько 3% населення (7
тис. осіб) вважало рідною російську мову, в Івано-Франківську –
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6,5% населення (14 тис. осіб). На Тернопільщині найбільше російське мовне середовище після обласного центру було у Чорткові, на
Івано-Франківщині у Коломиї та Калуші, на Львівщині у Червонограді, Стрию, Дрогобичі, Трускавці і Моршині954. Збереження
російськомовного спілкування на Галичині пов’язано також з
туристичною привабливістю Прикарпаття.
За 1989–2001 рр. кількість населення, для якого рідною є
російська мова, у Львівській області зменшилася на 59,1% (з 240,4 до
98,3 тис. осіб), Івано-Франківській – 58,6% (з 67,3 до 27,8 тис. осіб),
Тернопільській – 53,8% (з 29,3 до 13,6 тис. осіб). Частка населення,
що вважає рідною мовою російську, перевищує один відсоток тільки
у середніх і великих містах Галицької етномовної області.
До того ж Галичина, її адміністративні центри стали привабливим місцем, де осідають численні біженці (вимушено переміщені особи), значна частина яких користується у побуті російською мовою.
Суттєвих змін на Галичині і, зокрема, у Львові зазнала мовна
ситуація. За даними перепису населення 2001 р. порівняно з
1989 р. на 54% зменшилася кількість українців з рідною російською мовою. Натомість значно підвищилася частка неукраїнського населення, для якого рідною мовою стала українська.
Частка населення, що вважає рідною українську мову, становить
від 95,3% у Львівській області до 97,5% у Івано-Франківській та
98,3% у Тернопільській. Сільська місцевість – цілковито україномовна, за винятком лише декількох польських і українськопольських сіл у прикордонних із Польщею районах Львівської
області. Кількість росіян з рідною українською мовою збільшилася
у 2,5 раза, а їхня частка серед загалу росіян зросла з 2,0% до 9,6%.
Ще більшої українізації зазнали представники деяких інших
етнічних спільнот. Частка євреїв з рідною українською мовою
підвищилася з 2,4% до 28,2% серед загалу осіб етнічної групи,
частка україномовних білорусів – з 7,8% до 26,6%, поляків – з
39,2% до 45,5%.
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Єврейська меншина Галичини, яка зазнала значних втрат у
роки Другої світової війни, частково відновилася за рахунок переселенців і на час відновлення української державності мала певний
рівень національної свідомості, частково зберігала національні
традиції, культуру, релігійні почуття й обряди. У Львові діяла
єврейська громада з самоуправлінням, яка існує досі. Проте її
особливістю була втрата рідної мови (ідиш) й тотальне зросійщення. Для єврейської меншини засобами розвитку освіти і
задоволення культурних потреб були російськомовні заклади та
установи. Водночас вони послуговувалися й українськими,
встановили зв’язки з культурним середовищем Ізраїлю і США, де
замешкало багато вихідців із Галичини.
Духом подвижництва і турботи про національно-культурне
відродження просякнута діяльність єврейських громадських організацій, зокрема, Єврейського «Об’єднання комітетів», Львівської
обласної об’єднаної єврейської общини «Золота троянда», Єврейського товариства ім. Шолом-Алейхема, Галицького єврейського
земляцтва, Єврейського агентства Галичини «Сохнут-Україна»,
Єврейського Благодійного фонду «Хесед – Ар’є» ( діє з 1998 р.).
Ентузіастами товариств організовано вивчення рідної мови, відзначення єврейських свят, проведено ряд виставок, лекцій, бесід,
зустрічей, вечорів відпочинку тощо. До заслуг діяльності єврейських товариств і громад слід віднести їх вплив на скорочення
еміграції, виїзду євреїв з України на постійне проживання в інші
країни. Багато уваги приділяють вони і духовному відродженню,
ремонту та реконструкції синагог, розвитку інтересу до релігії у
молоді. Так, незважаючи на нечисленність єврейської громади в
Дрогобичі, вона виступила ініціатором відновлення однієї з найбільших у Західній Україні синагог – Хоральної синагоги, спорудженої в 1865 р. Ініціативна група на чолі з архітектором
Л. Мазуром звернулася з закликом до всіх мешканців міста, його
владних структур спасти унікальну пам’ятку культури і архітектури, започаткувала збирання коштів на ремонтні та реставраційні роботи. Почин підтримали місцеві комерційні структури.
Сьогодні відновлювальні роботи тривають, але Хоральна синагога
вже стала своєрідним майданчиком для мистецьких виставок і
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проектів, зокрема, в ній, в рамках фестивалю «Шульцфест», 4 рази
проходили виставки акварелі члена Асоціації польських художників Бартоломея Міхаловського955. Однією з найважливіших
проблем українського єврейства та ряду інших меншин є питання
реституції – повернення громадам об’єктів колективної власності:
молитовних будинків, лікарень тощо.
На жаль, на думку М. Гольда, єврейська історія Галичина
залишилася у ХХ столітті, адже сьогодні у Львові мешкає менше
2000 євреїв956. За даними Всеукраїнського перепису 2001 р. у
Львівській області проживало 2212 осіб, які визнали єврейське
етнічне походження, у Тернопільській –167, у Івано-Франківській
– 361.
Одними з найбільших прихильників відновлення України як
суверенної держави стали поляки Галичини, які з незалежністю
пов’язували можливості відновлення діяльності Римо-католицької
церкви, контактів з історичною батьківщиною. Процес асиміляції
поляків в Україні особливо не відрізнявся від інших етнічних
громад, однак вони були найбільш українізовані. Зокрема, у 1959
р. польську мову рідною визнали лише 18,8%, а у 1989 р. – 12,6%.
Українську мову рідною назвали, відповідно, 68,4% і 66,6% –
найбільша частка серед усіх етносів. Натомість російську – 12,5% і
20,3%957. Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. поляки Західного регіону створили кілька культурних товариств, які сприяли
збереженню рідної мови та культури. Зокрема, у Львові – Федерацію польських організацій в Україні і Товариство польської
культури Львівщини (діє з 1988). У Львові почала виходити газета
польською мовою. Було засновано також Польське культурноосвітнє товариство в Тернополі958.
955

Шульцфест – 2014. Нотатки з фестивалю. Продовження… [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://versii.cv.ua/kultura/shultsfest-2014-notatki-zfestivalyu-prodovzhennya/28991.html
956
Гольд М. Евреи в Галиции. Оконченный роман? [Електронний ресурс] /
Михаил Гольд. – Режим доступу: http://www.lechaim.ru/ARHIV/202/periodik.htm
957
Дністрянський М. Етногеографія України / М. Дністрянський. – Львів,
2008. – С. 143.
958
Україна поліетнічна. Інформаційно-бібліографічний покажчик. – С. 37,
48, 53, 54.
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Товариство польської культури Львівщини має свої відділення і
осередки у 22 населених пунктах області. В листопаді 2013 р.
Товариство польської культури Львівщини святкувало 25-річчя. З цієї
нагоди у Львівському національному оперному театрі ім. Соломії
Крушельницької колектив Варшавської камерної опери поставив оперу
Станіслава Монюшки «Галька», а у Національному академічному
драматичному театрі ім. Марії Заньковецької відбулася урочиста
академія і концерт, у якому виступили три хори польської спільноти
Львівщини: «Ехо», «Лютня», «Катедральний», а також творчий
колектив з Польщі – ансамбль пісні і танцю «Lublin».
У м. Івано-Франківську з 2013 р. діє Центр польської культури та
європейського діалогу. За сприяння якого проходять лекції, виставки,
зустрічі членів польських товариств, перегляди фільмів, презентації, а
також заходи з розвитку польсько-українських відносин. В ІваноФранківську міському відділу освіти в організації навчання дітей
польською мовою допомагало місцеве Товариство польської культури
ім. Франциска Карпінського – перша польська громадська організація,
заснована у 1990 р. У 1992 р. з їхньої ініціативи у середній школі № 14
для дітей громадян польської національності було створено перший
клас із польською мовою навчання. Недільні школи та факультативи з
вивчення польської мови переважно діють при римо-католицьких
церквах. В Івано-Франківську, зокрема, такий факультатив створено
при парафії Христа Царя. Тут відкрито також бібліотеку, в якій є
підручники з польської мови, словники, художня та наукова
література. Громада храму Христа Царя разом із Товариством польської культури ім. Франциска Карпінського та польським культурним
товариством «Пшиязнь» щорічно під час літніх канікул організовують
поїздки дітей до Республіки Польща, де вони вдосконалюють знання
польської мови, проживаючи в польських сім’ях959.
Вагомим аспектом діяльності об’єднань полонії, і на ІваноФранківщині зокрема, є популяризація польської культури. Чільне
959
Федорчак П. Українсько-польські культурні взаємини в 1991 р. – на
початку ХХІ ст. / Петро Федорчак, Тетяна Федорчак // З історії українськопольських відносин другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.: колективна
монографія /П. С. Федорчак, І. Є. Цепенда, В. Л. Комар та ін. – Івано-Франківськ,
2011. – С. 233.
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місце у цьому процесі посідають художні колективи, створені на
базі національно-культурних товариств, а саме: хор «Ревера»
(м. Івано-Франківськ), танцювально-музичний колектив «Квіти
Покуття», театральна група, танцювальний ансамбль «Коломийка», хор «Люмен» (м. Коломия). Окрім виступів у межах регіону з
нагоди державних на національних свят, вони є постійними
учасниками та лауреатами Фестивалю кресової пісні на історичній
батьківщині у Мронгово (Польща, Вармінсько-Мазурське воєводство)960.
На рубежі 1980-х – 1990-х років починають створюватися
польські національно-культурні організації на Тернопіллі, де на
той час, згідно з переписом населення, мешкало 6704 поляки.
Маючи за приклад заснування та діяльності ТПКЛ у 1989 році, як
уже йшлося вище, було утворено Товариство відродження польської культури у Кременці, а на початку 1990-х рр. постало кілька
полонійних організацій у Тернополі та Чорткові, серед них:
Польське культурно-освітнє товариство Тернопільської області,
Польсько-українське культурно-освітнє товариство та Польське
гімнастичне товариство «Сокіл»961.
В українських поляків з’явилася можливість отримувати
допомогу із Польщі. Саме це почасти уповільнило асиміляцію
поляків. Хоча у роки незалежності і далі діяв фактор асиміляції,
оскільки за умови дисперсного розселення більшої частини польського населення краю припинити її майже неможливо. На
початку 1990-х рр. деякі науковці припускали, що польська етнічна меншина у Львові може кількісно зрости, оскільки поляками
визнають себе ті львів’яни польського або польсько-українського
походження, які у повоєнний період записувалися українцями.
960

Гарбарук А. Польські національно-культурні товариства ІваноФранківщини: сучасний стан та проблеми розвитку / Альона Гарбарук //
Науковий вісник Чернівецького університету: Історія. Політичні науки.
Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 684–685. – С. 80.
961
Гарбарук А.С. Передумови та особливості заснування польських
національних товариств Тернопільщини у 1989–2013 рр. / А.С. Гарбарук //
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук.: матеріали ІІІ всеукраїн. наук.
конф. з міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.) : у 5 ч. – Ч.1. – Д.:
Інновація, 2013. – С. 55–58.
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Однак результати перепису 2001 р. загалом не підтвердили цього
припущення ані щодо Львова, ані щодо всієї території Галичини.
За 1989–2001 рр. кількість поляків у Львівській області зменшилася на 29,5%, у Тернопільській – 42,5%, Івано-Франківській –
45,3%. Аналіз динаміки кількості поляків у розрізі
адміністративних районів узагалі засвідчує, що навіть у Львівській
області майже повсюди кількість поляків зменшилася на 40–50%, а
іноді й вище. Тільки у західних та південно-західних прикордонних районах поляки зазнали порівняно незначних демографічних втрат: у Мостиському районі їх стало на 5,4% менше, м.
Самборі – на 14%, у Старосамбірському районі – на 22,6%. У
Львівській області, де рівень мовної асиміляції поляків найнижчий, мовою своєї національності володіє близько 15 тис. поляків, у тому числі 10,5 тис. осіб вважає її рідною. У Львові в 2001 р.
жило близько 6,4 тис. поляків, з них близько 3 тис. рідною вважали мову своєї національності. Усього ж у Галичині сьогодні
мешкає близько 25 тис. поляків, і їхня кількість далі
зменшується962.
Водночас, насамперед у зв’язку з економічним становищем в
Україні, зростає кількість галичан, які оформили «Карту поляка»
або переїхали на постійне місце проживання в економічно стабільнішу Польщу. Станом на кінець 2014 р., за даними Міністерства закордонних справ Польщі, від початку реалізації Закону
про «Карту поляка» (2008 р.) у світі видано 134,7 тис. таких карт, з
яких в Україні – 57,5 тис.963. Враховуючи те, що станом на кінець
2012 р. українці вже отримали 46 тис. «Карт поляка», можемо
стверджувати, що темпи оформлення цього документа зберігають
свою динаміку.
Станом на початок 2012 р., за офіційними даними, українці у
Польщі посідали перше місце у структурі трудових мігрантів за
національністю (29,3%). За даними соціологічного опитування, яке
962
Лозинський Р. М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний
погляд). – С. 238, 315.
963
«Карту поляка» отримали майже 60 тисяч громадян України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unian.ua/society/1041882kartu-polyaka-otrimali-mayje-60-tisyach-gromadyan-ukrajini.html
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вивчало настрої українців-заробітчан на початку 2017 р. (тих, хто
працював за кордоном протягом останніх 5 років), то більше всього опитаних виїжджали на роботу до Польщі – 36%, 22% респондентів і надалі хотіли б працювати саме у цій країні964.
Через трудову міграцію Україна втрачає і свій інтелектуальний потенціал. Якщо брати до уваги лише кандидатів і докторів наук, то, згідно з офіційними даними Державного комітету
статистики України, протягом 1991 – 2012 рр. з України емігрувало 1084 осіб з науковим ступенем, з них 52 до Польщі965. За
останні роки кількість громадян України, які є студентами вищих
навчальних закладів Польщі, зросла у сім разів. Особливо часто
українці західних областей України вибирають Польщу, тому що
країни є територіальними сусідами й українці можуть часто їздити
додому. Крім територіальної та культурної суміжності, європейської освіти і диплому, який визнають в Україні і за кордоном,
наступна причина їх вибору – це те, як зізнаються студенти, що в
Польщі немає хабарів.
Приваблюють теж унікальні спеціальності. Польські ВНЗ пропонують спеціальності, яких в Україні просто нема, незважаючи
на те, що професії є актуальними та потрібними, наприклад: європеїстика, лоґістичний маркетинґ, інформаційні технології у сфері
медичного обслуговування, мехатроніка, європейське право,
управління якістю та інші. Згідно з даними Головного статистичного управління (GUS – пол.) у листопаді 2015 р. у Польщі
навчалося 57 тис. закордонних студентів. Це на 11 тис. більше, ніж
у 2014 р. Половина з них – це студенти з України (53% – за станом
на кінець минулого року). В середньому кількість української
молоді з року в рік зростає на 7 тис. Тепер їх у польських вишах
близько 25 тис. На деяких курсах сьогодні до 90% студентів – це
громадяни України. В Україну після навчання статистично хоче
964

Настрої серед українців-заробітчан. 01.02.2017 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/nastroeniya_sredi_ukraincevzarobitchan.html
965
Проблеми зовнішньої міграції України та інших пострадянських держав:
матеріали засідання круглого столу / Члени редколегії: М. І. Флейчук,
У. В. Щурко, Н. І. Черкас, О. Б. Василиця. – Львів: Сполом, 2014. – С. 44, 57.
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повернутися тільки 20%. Серед причин цього й та, що більшість
польських навчальних закладів бере участь у міжнародних
програмах обміну. Завдяки цьому українці мають можливість на
півроку поїхати до Франції, Ірландії, Іспанії або в інші країни, де
вони можуть вчитися та проходити практику в найкращих
компаніях світу, після завершення навчання знаходять роботу в
тих країнах. Імовірно, Україна втратить цих фахівців назавжди 966.
З початком функціонування єврорегіону «Карпати» поляки
Галичини дістали додаткові можливості міжособистісних контактів з поляками Польщі, підтримки польських державних і
недержавних установ.
На Галичині спостерігається особливий інтерес до вивчення
польської мови, літератури та культури не тільки етнічними поляками, а й українцями, що зумовлено прикордонною співпрацею,
інтенсивними економічними, культурно-освітніми та родинними
зв’язками. Так, у 1992 р. на філологічному факультеті Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника було відкрито відділення польської мови і літератури для підготовки спеціалістів-полоністів. У 2004 р. відповідну кафедру було створено у
Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Полоністичний центр з бібліотекою функціонує у Дрогобицькому
державному педагогічному університеті імені Івана Франка.
Федерація польських організацій в Україні у 1999 р. висловлювала
зацікавленість у певній «етнізації» польської освіти через створення
для поляків преференційний умов для вступу на факультет
полоністики Львівського національного університету, вона також у
2003 р. наголошувала на необхідності покращення контактів польських
громадських організацій в Україні з Міністерством освіти Польщі. Ці
пропозиції не знайшли відгуку ані в Україні, ані у Польщі.
Традиційними стали фестивалі польської культури у Львові,
зокрема польсько-український «Фестиваль партнерства», Міжнародний фестиваль «Jazz Bez», акція «Світло пам’яті для
966
Лоза П. Що зроблять після навчання? [Електронний ресурс] / Павло Лоза //
Наше слово.. – Режим доступу: http://www.nasze-slowo.pl/shho-zrobljat-pisljanavchannja/
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Личаківського цвинтаря», конкурс знань про польську мову й
культуру «Чи знаєш ти цю країну?», Польсько-український День
дитини, Польська театральна весна, а віднедавна ще й перегляд
сучасного польського кіно «Під Високим Замком» і багато
інших967. У 2013 р. відбулося урочисте виділення ділянки для
Центру польської культури та європейського діалогу – Польського
Дому у Львові. Цікавим прикладом міжетнічної комунікації є
традиційний польсько-українсько-єврейсько-кримськотатарський
молодіжний Семінар «Ковчег» у Івано-Франківську, гаслом якого
у 2014 р. було – «Немає свободи без солідарності».
Виявом поваги українського народу до творчості А. Міцкевича стало спорудження йому пам’ятників у Львові, Івано-Франківську, Коломиї, Рогатині. У ряді міст його іменем названо площі
та вулиці. У меморіальному сквері Івано-Франківська зберігаються
надгробні пам’ятники польським поетам Маврикію Гославському
та Каролю Свідзінському. У Кременці на Тернопільщині відкрито
музей Ю. Словацького.
Вагомою складовою діяльності польських товариств є збереження
пам’яток минувшини та комеморіальні практики. Зокрема, члени
польських товариств Івано-Франківщини опікуються станом
поруйнованих польських кладовищ. Цвинтар у Коломиї, якому понад
200 років, був відновлений завдяки спільним зусиллям місцевої
громади та групи польської молоді на чолі з Граджиною ОрловськоюСондей із Вроцлавського телебачення (Польща). Біля с. Рибне
Тисменецького району за ініціативи полонійного товариства
«Приязнь» встановлений пам’ятний знак загиблим від рук нацистів у
серпні 1941 р. представникам польської інтелігенції. Одним із
головних свої завдань у пам’яткоохоронній площині Польське
товариство ім. Андрея Потоцького вважає закладення музею свого
духовного патрона, а також відновлення палацу Потоцьких в ІваноФранківську968.
967
Зеневич М. Польське дипломатичне представництво у Львові у 1987–
2012 рр. [Електронний ресурс] / Марцін Зеневич. – Режим доступу:
http://www.lwow.msz.gov.pl/uk/konsulat/konsulat_lwow/?printMode=true
968
Гарбарук А. Польські національно-культурні товариства ІваноФранківщини: сучасний стан та проблеми розвитку. – С. 80.
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З вересня 2011 р. частина польських організацій розпочала
процес утворення Партії поляків України, яка була зареєстрована у
жовтні 2014 р. як Політична партія «Солідарність» (голова
С. Костецький). Серед її активістів чимало мешканців Галичини.
Стосовно останніх подій, то Федерація польських організацій
в Україні висловила глибоке співчуття усім родинам загиблих у
Києві та інших містах України під час Революції Гідності. «Як
громадяни України польської національності, надіємося, – йдеться
у Заяві ФПОУ, – що зміни, які розпочав мирний протест Євромайдану, за які заплачено кров’ю його героїчних захисників, приведуть до побудови насправді демократичної держави, яка поважатиме гідність і волю своїх громадян. Ми, поляки з України, так
само як українські члени наших родин, сусіди, друзі та колеги хочемо жити в безпечній і демократичній Україні, яка є частиною
європейської сім’ї вільних народів. Декларуємо повну підтримку
демократично обраної влади та готовність взяти спільну відповідальність за успішний розвиток України в її сьогоднішніх кордонах»969.
Серед 57 національно-культурних товариств Львівщини
відзначимо також Чеську бесіду, Львівську філію Товариства
литовців України «Медейна», Львівське обласне німецьке товариство «Дойчес Гайм» та Центр Німецької Культури Львівської
області, Грецьку общину Львівської області «Еллінес» та Західноукраїнське Грецьке національно-культурне товариство ім. К. Корніяктоса, Словацьке товариство ім. М. Р. Штефаніка, Білоруську
общину Львівської області та Білоруське національно-культурне
товариство, Львівське обласне вірменське культурне товариство
«Гай» та Львівську вірменську громаду «Ахпюр»970.
В Івано-Франківській та Тернопільській областях активно
працюють відділення міжнародної громадської організації Товариство німців «Відергебурт». Діяльність німецьких національно969
Калакура О. Полонія Галичини в суспільно-політичних процесах
сучасної України / Олег Калакура // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН
України. – 2014. – Вип. 4-5 (72-73). – С. 296.
970
Національно-культурні товариства [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.lviv.ua/uk/culture/cult_orgs/
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культурних товариств спростовує поширене твердження про
«тотальний вихід» німців із країн пострадянського простору,
включаючи Україну. Навпаки, члени національно-культурних
товариств менш схильні до еміграції, ніж «неохоплені громадською активністю представники етнічних груп971. Відзначимо також дитячу єврейську організацію «Беседер» в Івано-Франківську.
Діяльність національних громад пробують координувати
Конфедерація національних товариств західних областей України
та Федерація національних меншин Львівської області. Робота
Конфедерації національних товариств західних областей України,
яка на межі століть об’єднувала 49 громадських структур, зазнала
еволюції від культурно-просвітницької до політичної, що,
зрештою, призвело до обрання його керівника А. Свистунова,
члена ради співвітчизників при Державній Думі Російської
Федерації та ініціатора утворення «Міжнаціонального форуму
України» (лютий 2000 р.), депутатом Верховної Ради Автономної
Республіки Крим у 2006 р. за списком блоку «За Януковича!».
Доброю традицією став театральний фестиваль «Золотий
Лев», що кожні два роки відбувається у Львові. Театральні колективи з багатьох європейських країн є постійними та активними
учасниками цього театрального дійства972. Загалом у Львові щорічно відбувається близько 100 фестивалів, працюють 60 музеїв, 100
храмів різних конфесій. Лише у 2016 р. на території Львівщини
відбулося 56 фестивалів: 32 щорічні, а 24 започаткували минулого
року. Їх географічна мережа охопила майже всю території області973. В Івано-Франківській області з метою розвитку і відродження
національно-мистецьких традицій національних меншин головне

971

Дингес О. Динаміка та обсяг еміграції членів до НКТН «Відергебурт» до
ФРН в 1989 – 2003 роках / Олександр Дингес, Юлія Дингес // Етнічна історія
народів Європи. – К., 2004. – Вип. №16. – С. 49.
972
Стрільчук Л. В. Інституційні складові українсько-польських гуманітарних взаємин і співробітництва / Л. В. Стрільчук, В. В. Стрільчук: монографія. – Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – С. 28.
973
На території області відбулося понад 50 фестивалів, – звіт департаменту
культури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://loda.gov.ua/news?news_departments=9&id=25838

Розділ 2. Галичина в етнополітичному просторі...

503

управління освіти і науки облдержадміністрації щорічно проводить обласне свято «Всі ми діти твої, Україно!».
У червні 2015 р. у Львові відбулися збори представників організацій національних меншин та інших громадських організацій
Львова та Львівської області, метою яких було обговорення недоліків чинного законодавства щодо національних меншин, практики
розв’язання схожих проблем у країнах Євросоюзу, а також в пострадянських державах. Член правління Міжнародного товариства
прав людини А. Косторний, який брав участь у зборах, відзначив,
насамперед, недостатню увагу держави у вихованні молодого
покоління українців. За його словами, практика спостереження над
молодим поколінням показує, що всі вони – громадяни однієї
країни, проте їхні інтереси ніяк не відображені у видатках бюджету, вони позбавлені можливості перебувати в рідному мовному
середовищі і вбирати в себе основи національної культури.
Керівник Вірменської національної громади Львова М. Кочарян
висловив тривогу щодо стану національних меншин в українському суспільстві та зазначив, що Київ повинен враховувати
компактне проживання національних меншин і враховувати в
розробці нових змін до Основного закону України права нацменшин на національно-культурну автономію. Е. Воронін зазначив,
що закон про національні меншини підлягає зміні в частині його
дієвості замість нинішньої декларативності974.
23 жовтня 2016 р. у Львові відбувся Форум національнокультурних товариств області під гаслом «25 років разом у незалежній Україні». У програмі цього дійства – піша хода представників громад зі 150-метровим українським прапором від облдержадміністрації до пам’ятника Тарасові Шевченку. Під час святкової
ходи учасники співали гімн України, а до колони приєдналося
багато львів’ян і гостей міста. У центрі Львова на спеціально встановленій сцені відбувся концерт художньо-мистецьких колективів
національно-культурних товариств Львівщини. Активісти громад
974
У Львові відбулися збори представників нацменшин [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ukraine/comunity/3533621-ulvovi-vidbulysia-zbory-predstavnykiv-natsmenshyn
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частували всіх присутніх азербайджанським чаєм та вірменськими
смаколиками. Головний девіз свята: «Ми – частина України і разом ми – сильні!»975. Захід організував департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.
У межах Форуму був проведений круглий стіл, на якому,
зокрема, виступив співзасновник ініціативи «Крим SOS» Алім
Алієв, який представляє нову для Львова громаду кримських
татар. За його словами, після початку анексії Криму сюди перебралися понад 2 тисячі кримських татар. Він зазначив, що взаємопроникнення культур, релігій і конфесій допомагає долати стереотипи. «Зараз для нас важливо і шукати нові форми діалогу, і брати
ширшу відповідальність не лише за свою етнічну спільноту, а й за
те суспільство, в якому ми живемо», – наголосив він. За результатами засідання учасники круглого столу прийняли меморандум,
в якому закликають Верховну Раду ухвалити Закон України «Про
концепцію етонаціонального розвитку», що, як зазначається в
документі, «базуватиметься на найкращих світових стандартах» і
дозволить «забезпечити права громадян України всіх національностей»976.
Діяльність національно-культурних громадських організацій
щодо задоволення запитів у вивченні рідної мови знаходить підтримку з боку держави, зокрема, у наданні освітніх послуг через
дошкільні заклади, недільні та загальноосвітні школи. Помітно
збільшилася, порівняно з ситуацією в УРСР, кількість дітей, які
навчаються рідною мовою у державних навчальних закладах. На
Галичині у 2015/16 навч. р. у загальноосвітніх школах навчання
провадилося українською, російською та польською мовою, у
недільних школах вірменською, польською, німецькою. Серед
прикладів забезпечення освітніх потреб представників націо975

Форум національно-культурних товариств Львівщини [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.lviv.ua/2016/10/24/forum-nacionalnokulturnix-tovaristv-lvivshhini-foto/
976
«25 років разом у незалежній Україні» – у Львові форум національних
товариств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2016/10/23/25_rokiv_razom_u_nezalezhniy_ukraini__u_lvovi_proyshov_forum_natsionalnyh_972892
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нальних меншин Галичини є вивчення болгарської, новогрецької
мов у Львівському національному університеті ім. Івана Франка,
діяльність культурно-освітніх центрів, суботніх та недільних шкіл,
де національні мови вивчають і діти, і дорослі. На Галичині
працює вишів ІІІ-ІV рівня акредитації: 27 у Львівській області, 15
– Івано-Франківській, 14 – Тернопільській. Загалом в Україні, за
даними омбудсмена, для представників національних меншин
функціонує 366 культурно-освітніх центрів, у тому числі суботніх
та недільних шкіл, відвідування яких не обмежується віковим
цензом. У цих центрах існує можливість вивчення таких мов
національних меншин, як польська (105), іврит (85), німецька (38),
новогрецька (26), вірменська (15), грузинська (12), азербайджанська (10), ідиш (11), болгарська (8), російська (10), чеська (5),
білоруська (4), кримськотатарська (2), ромська (3), молдовська (2),
караїмська (3), кримчацька (2), угорська (1) та ін.977.
Окремою важливою проблемою збереження міжетнічного
спокою в країні є забезпечення інтеграції в українське суспільство
ромського етносу. Активізовано роботу із забезпечення доступу до
якісної освіти дітей ромів у Львівській області. На виконання
розпорядження голови облдержадміністрації від 17 червня 2014 р.
«Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної
меншини на період до 2020 року у Львівській області» забезпечується ведення обліку дітей шкільного віку ромської національності з метою максимального їх залучення до навчального
процесу, надання шкільними психологами таким дітям психологічної допомоги для успішної адаптації до навчання, проводиться профорієнтаційна робота зі стимулювання осіб ромської
національної меншини до здобуття професійно-технічної та вищої
освіти.
Завдяки державним дипломатичним заходам представникам
багатьох меншин полегшено спілкування з історичними батьківщинами. Транскордонна гуманітарна співпраця Галичини з
977

Щорічна доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини. 2013. – К., 2013. – С. 390.
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регіонами сусідніх держав охоплює питання спільної культурної
спадщини як одного із дієвих чинників збереження історичної пам’яті і подолання негативних стереотипів, проведення культурних
заходів, наукових конференцій, впровадження молодіжних проектів, екуменічних молитов і панахид, вшановування місць пам’яті, а також подолання психологічних бар’єрів, успадкованих від
минулого. Як засвідчує практика, стереотипи, пов’язані з історичним минулим територій порубіжжя, відсутність психологічної
готовності частини жителів до співробітництва, ментальні відмінності тощо негативно впливають на результативність транскордонної співпраці. Ось чому міжособові контакти, кооперація у
галузі культури сприяють взаємопізнанню і є одним з ефективних
засобів формування нового рівня відносин між людьми, регіонами
та країнами. Одним із прикладів такої співпраці стало внесення у
2013 р. дерев'яних церков Карпатського регіону на території Польщі і України до об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Вагомою складовою етнокультурної політики залишається
декомунізації суспільного життя Галичини, відновлення прав несправедливо репресованих учасників руху опору ОУН і УПА, їхніх
родичів, депортованих, у т. ч. із Закерзоння. Перше товариство
депортованих українців було створене наприкінці 1980-х рр. у
Львові, а потім і в інших регіонах – на Тернопільщині, Івано-Франківщині, Волині. Це були об'єднання «Надсяння», «Лемківщина»,
«Холмщина», «Любачівщина» й інші. До їх складу увійшли
українці, примусово виселені у 1944–1951 рр. із українських етнічних земель, де вони були автохтонним населенням. У 1999 р. більшість товариств, залишаючи при цьому статус юридичної особи,
утворили Об'єднання товариств депортованих українців «Закерзоння».
Ще у серпні 1990 р. відбулися установчі збори колишніх політичних в'язнів міста Львова і Львівської області. На збори прибуло
117 делегатів, які затвердили назву організації – Спілка політичних в'язнів України, обговорили та затвердили Статут Спілки.
Майже одночасно в Тернополі та Івано-Франківську були утворені
ініціативні групи і велася підготовка для проведення установчих
зборів зі створення обласних СПВУ. У квітня 1991 р. у Львові
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пройшов установчий з'їзд Всеукраїнської спілки політичних в'язнів. СПВУ заснувала та випускає часопис «Нескорені». Зусиллями
ентузіастів-патріотів було встановлено пам'ятник «Жертвам комуністичних злочинів», створено музей «Тюрма на Лонцького» та
меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія терору».
Подолання стереотипів радянської минувшини пов’язане, у
т. ч., зі скороченням носіїв совєтськості, яких, за даними соціологічного обстеження, проведеного центром «Соціс» у 2000 р.,
загалом в Україні було близько 13%, з коливаннями від 28% у
Криму до 2% у Галичині978.
На Заході країни і насамперед на Галичині українська культура і українська мова є домінуючими. Рідною українську мову
вважає абсолютна більшість населення Львівської – 95,3% (в 1989
р. – 90,1%), Івано-Франківської – 97,8% (94,85%), Тернопільської –
98,3% (93,7%) областей. У той же час новітні виклики постіндустріального, інформаційного суспільства актуалізували проблеми подальшої русифікації регіону, особливо на тлі мовнокультурних процесів в інших регіонах України, політизації проблеми статусу російської мови. Найвідчутніше це на рівні молоді,
оскільки старше покоління для задоволення своїх культурних
потреб послуговується традиційною українською сільською культурою або окремими її адаптованими до міста елементами.
Слабкість місцевої української міської культури наприкінці 1990-х
актуалізувала проблему русифікації Львова й, зокрема, захисту
мовного середовища від експансії російської масової субкультури.
Зокрема, серед заходів органів місцевої влади на підтримку
функціонування української мови широкого резонансу набули
ухвали рад народних депутатів м. Львова, Львівської області та
кількох міст області (червень 2000 р.), прийняття яких стало одним
з наслідків реакції значної частини громадськості Львівщини на
вбивство в травні 2000 р. композитора І. Білозіра як на політичне,
вчинене на національно-мовному ґрунті. Ухвала міськради Львова
978
Колодій А. Український регіоналізм як стан культурно-політичної
поляризованості / Антоніна Колодій // АГОРА. Випуск 3: Україна – регіональний
вимір. – Київ: Стилос, 2006. – С. 69–91.
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«Про захист звукового середовища», яка стала основним об’єктом
критики далеко за межами міста, включаючи й протести державних органів Російської Федерації, у своєму остаточному варіанті
була спрямована проти трансляції й виконання в громадських місцях
пісень «аморального змісту та низького естетичного рівня». Проте
були відомі й попередні проекти та варіанти ухвали, в яких
говорилося про засилля саме іншомовних і навіть цілком конкретно –
російськомовних вульгарних пісень. Набувши такого розголосу,
ухвала Львівської міськради (як, до речі, й аналогічні ухвали рад на
території Львівської області), однак, практичних наслідків для
розширення функціонування української мови не мала. Міська
прокуратура опротестувала цю ухвалу як таку, що порушує
конституційні права громадян. Але для того, щоб нейтралізувати
негативний резонанс і розвіяти чутки про розгул «бандерівщини»,
представники Львівської міськради були змушені поїхати до Москви
й провести зустрічі з журналістами російських ЗМІ та українською
громадою в Москві. В ухвалах Дрогобицької, Трускавецької та
Самбірської міськрад знайшли своє втілення й ті радикальніші заходи
заборонного характеру щодо залучення іншомовних пісень у звуковому середовищі цих міст та торгівлі неукраїномовною продукцією,
які фігурували в проектах ухвали обласної ради, але не були прийняті
в остаточному варіанті. Наприклад, в ухвалі міськради Трускавця в п.
4 читаємо: «Надавати дозволи на вуличну торгівлю лише
україномовною друкованою продукцією». В пункті 5.1 – «Заборонити
трансляцію та відтворення іншомовних пісень на вулицях та площах
міста». В остаточній же редакції ухвали Львівської облради «Про
стан функціонування української мови на території Львівської
області» після констатування того, що «мовна проблема в Україні
знову загострюється», а мовні права українців і далі грубо
порушуються, і підтвердженням того факту, що стан виконання
нормативних актів України щодо функціонування української мови
як державної в області слід визнати незадовільним, було передбачено
низку заходів в основному не заборонного щодо іншомовної
продукції, а протекційного щодо української продукції характеру979.
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Не можемо не відзначити серед причин активної підтримки
галичанами Революції Гідності прагнення захисту етнокультурних
особливостей українства, насамперед української мови як державної та мови міжетнічного спілкування в Україні. Одразу після
ухвалення Закону «Про засади державної мовної політики» 4 липня 2012 р. на ХХ позачерговій сесії Львівської обласної ради після
розгляду питання «Про загрозу державності України у зв'язку з
ухваленнями Закону України «Про засади державної мовної політики» було прийнято «Звернення до українського народу щодо
загрози державності України у зв'язку з ухваленням Верховною
Радою Закону України «Про засади державної мовної політики», а
також звернення до Президента України щодо ветування цього
закону. Того ж дня Івано-Франківська обласна рада у «Зверненні
про невизнання законопроекту «Про засади державної мовної
політики в Україні»» закликала з усією рішучістю стати на захист
єдиної державної української мови як невід'ємної частини суверенітету Української держави. Також на сесії було оголошено про
початок акції на захист української мови «Національна мобілізація» і створено її штаб. До того ж, було вирішено звернутися
до політичних партій та громадських організацій ініціювати збір
підписів за припинення повноважень Президента України
В. Януковича. Засудила «мовний закон» і Тернопільська обласна
рада, ухваливши «Звернення депутатів Тернопільської обласної
ради з приводу прийняття Верховною Радою України антидержавного законопроекту «Про засади державної мовної політики»». Навіть голови Тернопільської обласної державної адміністрації В. Хоптян та Івано-Франківської обласної державної
адміністрації М. Вишиванюк виступили із заявами про необхідність ветування Закону980.
Загалом за роки незалежності галичани втратили досить високий рівень українсько-російської двомовності, який здобули за
часів радянської влади. В 2000 р. у Львівській області тільки 17,7%
українського населення зазначало, що, крім мови своєї
980

Два губернатори проти мовного закону [Електронний ресурс]. – Режим
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національності, вільно володіє російською мовою. В Тернопільській області цей показник становив 18%. Івано-Франківській
– 21,6%. На думку Р. Лозинського, сучасні тенденції поширення
процесу двомовності неоднозначні. У західних областях ступінь
українсько-російської двомовності населення далі зменшуватиметься, тому що після розпаду СРСР звужується сфера активного
використання російської мови. А етнічних росіян тут порівняно
небагато. Вірогідно, що суттєвому зниженню показника володіння
російської мовою серед жителів західних областей України за
підсумками перепису 2001 р., зокрема Галичини, сприяв також
суб’єктивний фактор: свідоме небажання частиною населення
зазначати про володіння російською мовою, оскільки для багатьох
із них це мова колишнього окупанта. До того ж населення
Західного регіону, зокрема Галичини, частково переорієнтовується
з другої російської мови на другу польську. Цьому сприяють
історичний фактор, географічне сусідство з Польщею, інтенсивні
зв’язки між населенням обох країн981.
Порівняємо дані перепису 2001 р. з даними 1989 р. по трьох
областях Галичини та узагальнимо їх (табл. 1).
Таблиця 1
Етнічний склад та рідна мова населення Галичини
за даними перепису 2001 р. порівняно з переписом 1989 р.*
Етнічний склад населення
Українці, тис. Росіяни, тис. Поляки, тис.
Євреї, тис.
осіб (2001 р. у осіб (2001 р. у осіб (2001 р. у осіб (2001 р. у
% до 1989 р.) % до 1989 р.) % до 1989 р.) % до 1989 р.)
Івано1371,2
24,9
1,9
0,4
Франківська
(102,1)
(43,7)
(54,7)
(18,1)
Область

Львівська
Тернопільська

981

2471,0
(100,3)
1113,5
(98,9)

92,6
(47,5)
14,2
(53,3)

18,9
(70,3)
3,9
(57,5)

5,4
50,0)
-

Лозинський Р.М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний
погляд). – С. 255.
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Продовження табл. 1
Рідна мова населення
Область
Українці, мова Росіяни, мова Поляки, мова Євреї, мова
своєї націосвоєї націосвоєї націосвоєї національності, % нальності, % нальності, % нальності, %
(російська, %) (українська, %) (українська, %; (українська,
російська, %) %; російська,
%)
Івано99,8
86,0
23,7
10,5
Франківська
(0,2)
(13,9)
(73,0; 2,8)
(36,0; 52,9)
Львівська
99,6
87,8
56,0
6,0
(0,4)
(12,1)
(41,1; 2,8)
(31,1; 62,2)
Тернопіль99,9
80,3
8,6
ська
(0,1)
(19,6)
(90,2; 1,1)
* Таблиця складена за даними Всеукраїнського перепису населення.
Національний склад населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http: //2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/; Мовний склад
населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/

Динаміка етнічних та етномовних даних свідчить про процеси
етнонаціональної консолідації мешканців Галичини. Відсоток
етнічних меншин серед галичан поступово зменшувався, збільшувалася, як ми вже зазначали, їхня українізація.
За даними масових опитувань, суспільні настрої сучасних
мешканців західноукраїнського регіону більш-менш однакові як у
ставленні до європейського вибору України, так і в оцінці експансіоністської політики Росії. Значна частина населення, насамперед
молодь, сприймає себе як частину європейської спільноти. Узагальнене бачення майбутнього найчастіше виражається формулою:
шлях України – європейський, з високими стандартами свободи,
захисту соціальних прав982.
Певну стурбованість суспільствознавців викликає загальний
стан гуманітарної інфраструктури Галичини, яка охоплює культурно-дозвіллєві заклади (бібліотеки, клуби, театри, кінотеатри
982

Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність: український контекст /
Л. П. Нагорна. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – С. 209.
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тощо), передбачає наявність відповідних закладів, інституцій для
забезпечення особистісного розвитку (закладів освіти та сомоосвіти, культурних практик, спорту, інших форм самовдосконалення та самовираження), у тому числі духовного розвитку (релігійних та обрядових центрів), а також включення окремих осіб до
суспільних процесів (громадських організацій, комунікаційних
центрів, інституцій для соціальної адаптації незахищених суспільних груп (інвалідів, пенсіонерів, колишніх алко-, наркозалежних,
жертв торгівлі людьми тощо)983.
Заходи щодо реконструкції та оновлення гуманітарної інфраструктури передбачають численні державні програми розвитку
областей, наприклад, Комплексна програма «Перспективи агропромислового комплексу та розвитку сільських територій ІваноФранківської області у 2005–2010 роках та на період до 2015
року». Однак до соціальних проектів досить часто «руки» у держави не доходять. Так, станом на 1 липня 2013 р., за даними Львівської облдержадміністрації, у Львівській області із затверджених
75 обласних програм соціально-економічного та культурного розвитку не фінансувалися заходи 36 програм і ще 8 програм не
передбачалися до фінансування. Усього на виконання заходів програм у 2013 р. профінансовано 800,0 млн грн (65,1% річних обсягів
від передбаченого обсягу, з яких з обласного бюджету профінансовано 27,4 млн грн. Усього протягом січня–червня здійснювалося
фінансування заходів 31 програми, або 41% їх загальної кількості;
найнижчий рівень фінансування мали соціальні програми: у
справах сім’ї, молоді та дітей – 9 програм, які профінансовані на
17,5% до річних обсягів; у сфері охорони здоров’я, фізкультури та
спорту – 5 програм (на 22,7%); у сфері культури – 5 програм
(6,8%); з питань енергоощадності – 2 програми (9,9%); у сфері
освіти – 2 програми (1,4%); з розвитку житлово-комунального
господарства – 4 програми (2,3%); додатки щодо будівництва,
реконструкції та ремонту соціально важливих об’єктів області та
983
Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських
територій Західного регіону України: монографія / за ред. В. В. Борщевського,
Т. Г. Васильціва. – Львів: Аверс, 2014. – С. 67.
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розв’язання екологічних проблем за кошти обласного бюджету –
не фінансувались. У зв’язку із браком коштів для фінансування цільових програм у місцевому бюджеті Львівська обласна рада неодноразово зверталася до профільних міністерств та Міністерства фінансів
України щодо отримання додаткових коштів, але на більшість запитів
було отримано негативну відповідь984. Подібною ситуація була і для
двох інших областей Галичини. Бюджетне фінансування проектів
розвитку соціальної та гуманітарної інфраструктури здійснюється за
залишковим принципом, що зумовлює надзвичайно низьку
ефективність та постійний дефіцит коштів на утримання, збереження,
відновлення та інноваційний розвиток таких об’єктів.
Незадовільним з погляду впровадження інновацій є також сучасний стан культурної інфраструктури (музеїв, об’єктів культурної
спадщини, театрів тощо) сільських територій Галичини. Зокрема, тут
не діє жодного професійного театру чи цирку, а більшість музеїв та
історико-архітектурних пам’яток перебувають у незадовільному стані,
потребують реставрації чи оновлення. Сільські територіальні громади
не мають змоги належним чином самостійно фінансувати утримання
таких об’єктів, не кажучи вже про їх реставрацію чи модернізацію.
Тому архітектурні пам’ятки та заклади культури здебільшого
занепадають та руйнуються. Також на територіях Західного регіону
України спостерігається тенденція до скорочення мережі закладів
культури і мистецтва, крім музеїв (див. таблицю 2)
Таблиця 2
Мережа закладів культури і мистецтва Галичини*
Області

Показники Театри Музеї Бібліотеки

ІваноРоки 2000
Франків2010
ська
2011
Темпи
приросту

4
4
4
0

15
21
22
46,7

831
771
771
-7,2

Демонстратори
фільмів
520
273
258
-50,4

Клубні
заклади
764
723
722
-5,5

984
Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських
територій Західного регіону України: монографія / за ред. В. В. Борщевського,
Т. Г. Васильціва. – Львів: Аверс, 2014. – С. 70–71.
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Продовження табл. 2
Львівська Роки 2000
7
18
1439
302
1424
2010
11
25
1363
91
1407
2011
9
25
1362
80
1413
Темпи
28,6
38,9
-5,4
-73,5
-0,8
приросту
Терно- Роки 2000
2
4
974
223
953
пільська
2010
2
25
915
124
924
2011
2
28
915
120
923
Темпи
0
600
-5,1
-46,2
-3,1
приросту
* Таблиця за: Стратегічні пріоритети та механізми інновацій-ного
розвитку сільських територій Західного регіону України. – С. 80.

В останні роки зростає туристичний інтерес до Галичини.
Карпатський регіон належить до найбагатших на пам’ятки історії
та культури територій в Україні. Гірські райони західних регіонів
України мають на своїй території значну кількість пам’яток історії,
культури та архітектури. Тут збереглася багата духовна культура –
етнічні звичаї й обряди, народні промисли (ліжникарство, лозоплетіння, різьба по дереву, ткацтво, плетіння з соломи, традиційне
вівчарство, автентична кухня та ін.), цікавим для туристів є
місцевий етнічний фольклор, що також є важливим елементом
туристичної привабливості та може виступати фактором залучення
інвестиційних коштів. На території тільки Івано-Франківської
області знаходяться 3947 об'єктів культурної спадщини, 162 з них
– національного значення. Серед пам’яток архітектури IX–XX ст.
особливе місце посідають споруди Львова, Жовкви, Підгірців,
Галича, Маняви та ін.
Замки Львівщини є основними туристичними принадами довкола Львова. Їх красива архітектура, містична історія і мальовничі
пейзажі завжди приваблювали людей. Для популяризації замкової
спадщини Галичини за ініціативи Б. Возницького був створений
маршрут «Золота підкова Львівщини». Директор Львівської картинної галереї був популяризатором спадщини Іоана Георгія Пінзеля, ініціатором створення музеїв першодрукаря Івана Федорова,
музею-садиби «Русалки Дністрової».
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Туризм на сьогодні є одним з пріоритетних напрямів розвитку
національної культури та економіки, каталізатором активізації регіонального розвитку. Документами, які визначають пріоритетність розвитку туризму у Львівській області, є Стратегія розвитку
Львівської області до 2015 року, однією з цілей якої проголошено:
Львівщина – регіон чистого та привабливого навколишнього середовища, культури, туризму й рекреації, та Програма розвитку
туризму й рекреації у Львівській області на 2011–2013 рр. В ІваноФранківській області пріоритетність туризму визначена у Стратегії
економічного та соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 року, у Регіональній програмі розвитку
туризму в Івано-Франківській області на 2011–2015 рр.
Головними проблемами та перешкодами для підвищення
ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу
Галичини залишаються: високий рівень моральної і фізичної зношеності об’єктів туристично-рекреаційної інфраструктури, занедбаний стан культурних пам’яток, що становлять інтерес для потенційних туристів; незадовільна якість комунальної, виробничої,
фінансової, транспортної, комунікаційно-інформаційної інфраструктури та проблеми транспортної доступності туристичнорекреаційних об’єктів; недостатній рівень забезпечення професійними кадрами у галузі туризму і рекреації; недостатня кількість
економічних, зокрема, податкових та фінансово-кредитних стимулів для розвитку туризму, туристично-рекреаційного бізнесу,
залучення інвестицій у туристичну галузь; недостатній рівень
інформаційно-маркетингового забезпечення просування власних
туристичних та інвестиційних можливостей985.
Таким чином, з відновленням незалежності України сформувалися передумови для якісно нового етапу культурного, освітньонаукового розвитку Галичини, а Львову вони надали можливість
претендувати на статус культурної столиці держави. Державна
етнонаціональна політика у гуманітарній сфері спрямована на
985
Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських
територій Західного регіону України: монографія / за ред. В. В. Борщевського,
Т. Г. Васильціва. – Львів: Аверс, 2014. – С. 150.
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формування толерантного ставлення громадян один до одного,
незалежно від етнічної, расової чи релігійної належності. Галичина, як
традиційно багатокультурний регіон України, найбільш укорінений у
європейські цінності, і далі залишається українським П’ємонтом.
Незважаючи на ілюзію одномовності та монокультурності
Галичини, регіон залишається унікальним за своїм полікультурними змістом, виступає містком між Україною та об’єднаною
Європою, в якому разом з українською культурою зберігається та
розвивається російська, польська, єврейська та інші культури
національних меншин. За роки незалежності тут реформовано
систему освітньо-культурних та мистецьких закладів, розвиваються туристичні маршрути навколо спільної історичної спадщини.
Активно обговорюються трагічні сторінки історії Галичини, триває пошук конструктивного розуміння гострих питань історичної
пам’яті, шляхів розбудови толерантних міжетнічних взаємин.
Серед пріоритетних завдань етнополітичного менеджменту на
загальноукраїнському рівні актуальними залишаються адаптація та
максимальне наближення українського законодавства до чинних
правових норм та стандартів Європейського Союзу, на регіональному рівні Галичини – поглиблення співпраці з батьківщинами етнічних меншин у науково-освітній галузі, ЗМІ, збереженні
культурної спадщини, реставрації місць національної пам’яті, підтримці музейної справи, масових культурних заходів (фестивалів,
конкурсів, окремих колективів).
Забезпечення найширших культурно-освітніх прав і свобод
кожної етнічної групи як повноправних українських громадян безпосередньо пов’язане зі здобуттям Україною незалежності, формуванням етнодержавної політики, політико-правового поля
захисту прав меншин. Національні меншини Галичини, їхні національно-культурні товариства стали активним учасником розбудови інститутів громадянського суспільства, консолідуючими
центрами тієї чи іншої етнічної групи, вирішують питання збереження їхньої самобутності, розвитку мови, освіти, культури.
Діяльність національно-культурних товариств етнічних груп стала
основною формою участі національних меншин у громадському та
культурному житті України, етапом у політизації етнічності.
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Вагомою джерельною базою подальших досліджень етномовних та етнокультурних змін повинен стати другий Всеукраїнський
перепис населення, дата проведення якого уже декілька разів переносилась і запланована на 2020 р. Важливо, щоб Програма
Всеукраїнського перепису населення, в основу котрої покладено
положення ст. 5 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення» та Рекомендації Конференції Європейських статистиків
щодо проведення переписів населення та житлового фонду, зберегла положення про етнічне походження (національність) та рідну мову респондента, а також і про володіння українською мовою.
Подальшого вдосконалення потребує підбір кадрів, підготовка
до видання навчальних програм, підручників, посібників, словників, іншої довідникової літератури і дидактичних матеріалів для
загальноосвітніх навчальних закладів з викладанням мовами
національних меншин.
2.4. РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ
Релігійний чинник етнополітичних процесів Галичини має
виразну специфіку, що зумовлена багатовіковою історією існування у краї різноманітних етнорелігійних спільнот з їхніми непростими взаємовідносинами, а також етнополітичними й державноцерковними практиками держав, до складу яких у минулому входили землі Східної Галичини.
Стрімкі й радикальні зміни в етнічному та релігійному складі
населення Галицького регіону відбулися упродовж драматичного XX
ст. Тут цілковито зникли окремі спільноти (зокрема, вірменокатолики, караїми); про інші – чисельні й впливові колись громади
нагадують лише поодинокі нащадки їхніх членів, занепалі архітектурні пам’ятки та цвинтарі (іудеї); ще інші – зазнали болісних скорочень, втративши упривілейований свого часу соціально-політичний
статус (поляки римо-католики), підпавши під дію асиміляційних
впливів та відновивши й значно розвинувши в дещо іншій якості
діяльність Римо-католицької церкви в незалежній Україні.
Суттєво змінила суспільно-політичний ландшафт сучасної
Галичини легалізація наприкінці 1989 р. Української греко-като-
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лицької церкви як складової українського націонал-демократичного та націоналістичного рухів за суверенізацію України. Легалізація УГКЦ мала своїм безпосереднім наслідком
трансформацію в Галичині православ’я в юрисдикції Московського патріархату з монопольної, підтримуваної радянською державою, церкви в (етно-)релігійну меншину, яким воно в краї історично було до Львівського собору 1946 р. (але не в Московській
юрисдикції), коли УГКЦ було ліквідовано шляхом примусу до
«возз’єднання» з Руською православною церквою.
Попри різке кількісне скорочення членів обох церков – польської Римо-католицької церкви в Галичині упродовж радянського
часу та юрисдикційно підпорядкованого Москві православ’я (тоді
– Українського екзархату РПЦ) на рубежі 1980–1990 рр. – вплив
цих церков у регіоні залишається настільки вагомим, що не
дозволяє їх трактувати меншинними, спираючись виключно на
кількісні параметри. На користь Римо-католицької церкви говорить не лише факт її глибокого закорінення в регіоні й тривалої
історичної присутності, але й те, що чимала кількість її структур
розташована поза межами Галичини: і у традиційних місцях
розселення польської меншини, і у цілком нових для функціонування РКЦ регіонах на Сході та Півдні України. Загальноцерковні тенденції розвитку РКЦ у незалежній Україні гомогенізують цю структуру, накладаючись на глибокі асиміляційні
процеси в середовищі українців польського походження. У
випадку ж УПЦ в юрисдикції Московського патріархату її основні
структури щільно присутні на усій території України, за винятком
Галичини, створюючи надійний тил підтримки галицькій периферії.
На додаток, Римо-католицька та Українська православна (МП)
церкви мають зовнішніх церковних та політичних лобістів. У
Польщі на державному та церковному рівнях уважно слідкують за
розвитком української полонії та РКЦ в Україні, у міру законних
можливостей надають сприяння у відновленні та захисті їхніх
прав. А з польського «кресов’яцького» націоналістично-реваншистського середовища періодично походять провокації, що
спекулюють як на реально існуючих нерозв’язаних питаннях у
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польсько-українських відносинах, так і вигаданих, штучно реанімуючи обтяжене негативною історичною пам’яттю польськоукраїнське протистояння.
У Російській Федерації усіляка підтримка УПЦ (МП) була й
залишається питанням політики держави з утримання України у
полі тяжіння Росії, а за режиму В. Путіна вона стала елементом
неконвенційної війни РФ проти України, сформульованим у неоімперіалістичному концепті «русского міра». Закономірне стрімке
скорочення структур УПЦ (МП) у Галичині на зламі 1980–1990 х
рр., включно з інтенсивною десовєтізацією та дерусифікацією
регіону, трактувалося на рівні вищого політичного та церковного
істеблішменту в Росії виключно як наслідок насильницьких дій
українських націоналістів, тоді як першопричиною жорсткого церковного конфлікту була насильницька ліквідація радянською
владою УГКЦ, репресії проти її духовенства, переслідування
підпільної церкви. Вплив зовнішніх політичних чинників на функціонування в Галицькому регіоні кількісно нечисельних РКЦ
(дедалі меншою мірою) та УПЦ (МП) (дедалі більшою) не дозволяє трактувати ці церковні структури як меншинні та звужувати
їхній аналіз до етнорелігійної чи релігійно-церковної проблематики. Інструменталізація УПЦ (МП) стала елементом неконвенційної війни режиму В. Путіна проти України
У цілому ж, етнополітична специфіка сучасної Галичини, під
якою розуміються сучасні Львівська, Івано-Франківська і частина
Тернопільської областей, формувалася упродовж XIX–XX ст.
Сформовані тоді особливості залишаються імпліцитно присутніми
не лише у сьогоднішніх оновлюваних і змінюваних етнорелігійних
та етнополітичних реаліях, але й надалі впливають на них. Біля
витоків формування та подальшого закорінення домінуючої
сьогодні в регіоні етнічної, етнокультурної, етнорелігійної ідентичності українського населення Галичини стояла Грекокатолицька церква. Саме вона у XIX ст. дала місцевим русинам/українцям – соціальна структура яких була редукованою до
«хлопа й попа» – перших діячів національного руху/«відродження». У XX ст. Греко-католицька церква як церква галицьких
українців була тісно пов’язаною з західноукраїнським націо-
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налізмом. З початком так званих перебудовчих процесів у СРСР
саме боротьба за легалізацію УГКЦ стала предтечею проголошення націонал-демократичними політичними та громадськими
силами в Україні гасел суверенізації України.
Водночас, у північно-східних районах Тернопільщини, які
відокремлював від історичної підавстрійської Галичини так званий
«сокальський кордон» між Австро-Угорською та Російською імперіями, а пізніше між Польщею та СРСР, і які історично входили до
складу підросійського Волинського регіону986, до сьогодні присутність православ’я залишається помітно вищою, ніж у цілому в
Галичині. До історичної Волині належать сьогоднішні Кременецький, Шумський, Лановецький та північна частина Збаразького районів Тернопільської області. Історично Російська імперія,
а після неї СРСР, цілеспрямовано ліквідовували на підвладних їм
українських землях Греко-католицьку церкву (1839, 1875,
1946 рр.), насаджуючи натомість одержавлене православ’я.
Колишній міждержавний кордон явно поділяє Збаразький
район Тернопільської області на православну та греко-католицьку
частини. Такий поділ за релігійною ознакою збігається з гантінгтоновою лінією «зіткнення цивілізацій». Самуель Гантінгтон, без
заглиблення у деталі, проводив землями України лінію розламу
саме за релігійною ознакою: між (греко) католицьким та православним ареалами, що їх він відносив до цивілізацій з потенційно
конфліктними взаєминами. Отже, на території Збаразького району,
що свого часу знаходилася під Польщею, у 2007 р. діяло 52 громади Української греко-католицької церкви, тоді як на колишній
підросійській території від часу легалізації діяльності УГКЦ так і
не постало жодної греко-католицької громади (такий самий стан
зберігався й у 2017 р.). Те саме стосується структур Української
православної церкви (МП): у межах колишньої території Польщі у
2007 р. у Збаразькому районі функціонувало 2 громади УПЦ (МП),
986
Про складнощі історико-етнографічного та історико-політичного районування Галичини див.: Галушко Михайло. Етнографічне районування української Галичини (за матеріалами наукових досліджень XIX – початку XXI ст.) /
Михайло Галушко // Галичина: етнічна історія: Тематичний збірник статей. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 46–80.
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а Російської імперії – 35 громад 987. Понад те, на північно-західному куті Тернопільщини, на кордоні із Рівненською та та Волинськими областями, розташована Свято-Успенська Почаївська
лавра. Це одна з п’яти лавр Руської православної церкви, яка була
й залишається центром тяжіння православних з України, Росії та
Білорусі, символічним форпостом «віри православної» на рубежі із
західною, ворожою за визначенням, цивілізацією, а після здобуття
Україною незалежності – центром пропаганди неоімперської/неорадянської міфологеми «трьох братніх народів», за режиму В. Путіна – реваншистської російської ідеології «русского
міра» з її інструменталізованим православ’ям.
Історична належність двох частин Тернопільщини до периферій відмінних цивілізаційних матриць (західноєвропейська/католицька, з одного боку, та російсько-азійська/православна, з
другого) накладає відбиток на сьогоднішню специфіку етнорелігійних процесів в області, унеможливлює її однозначне зарахування до Галицького регіону988.
Галичині історично притаманний високий рівень релігійності
населення. За радянських часів саме тут зберігалася найщільніша
мережа релігійних організацій у країні та, відповідно, найвищий
рівень релігійності населення. Такий стан речей зберігся в регіоні
й після проголошення Україною незалежності. У цілому рівень
релігійності населення Галичини правомірно співвідносити з аналогічними рівнями в таких традиційно високорелігійних країнах,
як Польща чи Ірландія, хоча, коли йдеться про «зокрема», то вступають у силу контекстуально обумовлені відмінності (як стосовно
Ірландії чи Польщі, так і, власне, Галичини).
Специфіка Галичини органічно вписується у загальноукраїнські закономірності, притаманні місцю та ролі, що їх відіграє
987
Барна І. Прогнозна оцінка сучасної конфесійної структури населення
Тернопільської області / Ірина Барна // Економічна та соціальна географія. – 2012.
– № 1. – С. 114.
988
Про стан і тенденції розвитку релігійних організацій на Тернопільщині
див.: Стоцький Я. Українська Греко-Католицька Церква і релігійне становище
Тернопільщини / Ярослав Стоцький. – Тернопіль: Підручники & посібники, 2003.
– 432 с.
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релігія у сучасних суспільно-політичних процесах у країні. Регіону
так само притаманний високий рівень використання, інструменталізації релігійного чинника у політичному та суспільному житті.
Фаворитизування регіональними/місцевими елітами домінуючої
на певній території церкви знаходить своє віддзеркалення на
національному рівні у наданні істеблішментом явних преференцій
тій чи іншій церкві-фавориту. Проте на національному рівні фаворити періодично змінюють один одного залежно від того, які
політичні сили приходять до влади. І це унеможливлює тривалу
монополізацію суспільно-політичного простору жодною з
провідних церков, домінування однієї чи другої обмежене у часі.
На національному рівні підтримка тієї чи іншої церкви завжди
була пов’язана із обраним політичними силами при владі вектором
розвитку України – прозахідним чи проросійським. У першому
випадку це мало наслідком підтримку «національних церков»
(Української православної церкви Київського патріархату,
Української православної автокефальної церкви та Української
греко-католицької церкви), у другому – юрисдикційно підпорядкованої Московському патріархату Української православної
церкви. Навіть політика так званої багатовекторності Президента
Л. Кучми втримувала баланс суспільно-політичних сил у країні
виключно з метою створення й зміцнення внутрішньоукраїнського
кланового олігархічного потенціалу – економічного і політичного,
ігноруючи національні інтереси держави, формування суспільного
консенсусу щодо засадничих принципів національного інтересу.
На відміну від кон’юнктурного становища церков-фаворитів у
центрі, диспозиція церковних акторів у регіонах залишалася усталеною та стабільною. Влада в регіонах та на місцях передбачувано
надавала перевагу найчисельнішій, найвпливовішій релігійній
організації, ранжуючи решту відповідно до власних політичних
уподобань.
Релігійний чинник, нерідко у поєднанні з етнополітичним та
етнонаціональним, упродовж останніх десятиліть незмінно виступав в українській політиці одним із найдієвіших інструментів
суспільної мобілізації як з боку найрізноманітніших політичних
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сил, органів державної влади та управління, громадських організацій, так і безпосередньо релігійних організацій.
Еліти найвпливовіших гравців релігійно-церковного поля
України – коло яких обмежується УПЦ (МП), УПЦ–КП, УАПЦ та
УГКЦ – від часу набуття Україною незалежності також не полишали зусиль у змаганнях за доступ до політичного ресурсу. Якщо
церковні лідери запровадили практику лобіювання на найвищому
державному рівні партикулярних інтересів очолюваних ними
церков, то підпорядковане їм духовенство раз у раз докладало
зусиль, аби потрапити, нерідко всупереч забороні з боку церковної
влади, до органів місцевого самоврядування. На сьогодні можна
впевнено твердити про те, що у церковному середовищі найвпливовіших українських церков на усіх рівнях – від національного до
локального – сформовано групи політичних підприємців/антерпренерів та акторів, які шляхом використання політичного ресурсу
активно лобіюють корпоративні інтереси, що їх вони ототожнюють із загальнонаціональними, суспільними, громадськими.
Галичині притаманний найвищий в Україні рівень релігійності населення, а релігійний чинник у домінуючих конфесіях
історично тісно пов’язаний з етно- і folk-націоналізмом. Тут рівень
представництва релігійних меншин («іншого») найнижчий у
країні, що зміцнює позиції «традиційних» церков та роль, яку вони
відіграють у суспільно-політичних процесах у регіоні.
а) Міноритарні етнорелігійні організації, спільноти
Дослідження етнорелігійних спільнот та міноритарних релігійних організацій у Галичині становить актуальність з огляду на:
1) специфіку їхнього функціонування у регіоні, де домінують і
користуються прихільністю влади україноцентричні церкви УГКЦ,
УПЦ–КП та УАПЦ; 2) специфіку суспільно-політичних стратегій
домінуючих українських церков (а ширше – суспільного загалу) за
умов, коли в історичній пам’яті населення краю зберігається, а в
чисельних пам’ятках культури наочно матеріалізується факт
домінування/присутності в регіоні тих сьогоднішніх міноритаріїв,
які не так давно домінували та процвітали в краї, а сьогодні
знаходяться на марґінесі або без вороття зникли.
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Таблиця 1
Кількість громад основних релігійних організацій Галичини
(у відсотках від загальної кількості зареєстрованих громад,
станом на 1 січня 2016 р.)*
Область

УГКЦ

УПЦ–КП

УАПЦ

УПЦ
(МП)
2,2%
2,2%

Інші

Львівська
52,57%
16,76%
13,2%
15,27%
Івано53,57%
20,91%
11,41%
11,91%
Франківська
Тернопільська
45,7%
19,4%
12,2%
6,8%
15,9%
* Таблицю укладено на підставі звітів Департаменту у справах
релігій та національностей Міністерства культури України про мережу
церков і релігійних організацій Львівської, Івано-Франківської та
Тернопільської областей станом на 1 січня 2016 р.

Кількісно міноритарні релігійні організації, до яких належать і
етноконфесії, посідають незначне місце на сучасній релігійній та
етнополітичній карті Галичини. Якщо не брати до уваги домінуючі
в регіоні так звані «національні» церкви – УГКЦ, УПЦ–КП та
УАПЦ, – то усі інші релігійні організації разом узяті становлять
такий відсоток від загальної кількості громад, які діють: у Львівській області – 15,2%, Тернопільській – 15,9%, Івано-Франківській
– 11,9% (табл. 1) *. Найбільш однорідною є Івано-Франківська
область. У Тернопільській відсоток «інших» дещо вищий за рахунок більшої кількості громад УПЦ (МП), які для певної частини
цього регіону є традиційними, історично закоріненими. А у Львівській – за рахунок протестантських спільнот. Відсоток громад «національних» церков має певний потенціал до зростання внаслідок
тенденції до переходу, що зберігається, громад УПЦ (МП) до
юрисдикції чи то УПЦ–КП, чи то УАПЦ, і яка набула нового
імпульсу разом із початком у 2014 р. війни гібридними методами з
боку Російської Федерації проти України.
*
Тут і далі, якщо не зазначено інше, наведено дані статистичних звітів
Державного департаменту релігій та національностей Міністерства культури
України про мережу релігійних організацій станом на 1 січня 2016 р.
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Закономірно, що на початку1990-х рр. найдинамічніше зростали в Галичині структури традиційної для українського населення
регіону легалізованої Греко-католицької церкви, які на зламі тисячоліть дійшли певної межі екстенсивного розвитку, натомість
пришвидшився процес зростання кількості міноритарних (етно-)
релігійних спільнот. Так, лише на Тернопільщині впродовж 1999–
2006 рр. позиції послабили: УГКЦ на 12,6%, УПЦ (МП) – 1,8% та
УАПЦ – 1%, натомість, підсилили – протестантські церкви на
8,7%, РКЦ – 4,2% та УПЦ–КП – 2,1%989.
Значення релігійного чинника у перебігу етнополітичних процесів сучасної Галичини неможливо зрозуміти, спираючися лише
на сучасні статистичні показники стосовно міноритарних (етно-)
релігійних організацій, без урахування радикальних змін в етнічному та релігійному складі населення, що сталися упродовж XX
століття: низка етнічних спільнот, які до великої міри визначали
економічне, соціокультурне, етнорелігійне, врешті, й політичне
життя регіону, практично зникли з цих теренів або ж втратили
колишню вагу. По Першій світовій війні в етнополітиці Другої
Речі Посполитої (1918–1939 рр.) втілювався у життя принцип
мононаціональної польської держави, що мало наслідком вибух
українсько-польського конфлікту на взаємовинищення, який
тривав й упродовж Другої світової війни; слабкіша українська
сторона використовувала у цій війні будь-яку нагоду, аби завдавати
за будь-яку ціну пануючій польській стороні асиметричних ударів.
Період нацистської окупації краю (1941–1944 рр.) позначений
політикою «остаточного вирішення» єврейського питання. Політика ж радянського режиму (від вересня 1939 р. і до початку 1950-х
рр., за винятком років німецької окупації) була спрямована, з
одного боку, на етнічну та релігійну гомогенізацію місцевого населення, а з другого, на його радянізацію, що передбачала заходи з
деукраїнізації (конструювання «нової історичної спільноти
радянського народу»), примусового переведення на підрадянське
православ’я греко-католиків та атеїзації.
989

Барна І. Прогнозна оцінка сучасної конфесійної структури населення
Тернопільської області. – С. 114.
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Насильницьки ліквідовану у 1946 р. українську Греко-католицьку церкву заступили в регіоні структури російської Руської
православної церкви (РПЦ). Українці греко-католики виявилися
розпорошеними між підпільною УГКЦ, вцілілими рештками Римокатолицької церкви, нерозривно пов’язаної з польським
населенням краю, та структурами РПЦ, які змушені були pro forma
українізуватися, аби бути сприйнятими місцевим населенням.
У кінцевому підсумку, українське населення Галичини попри
масштабні репресії радянського режиму виявилося кількісно
домінуючим не лише у сільській місцевості, як це тривало упродовж століть, але й у містах, де воно традиційно поступалося польському та єврейському. Відтак разом із масово відрядженими з
підрадянських регіонів України до Галичини спеціалістами та
управлінцями, що мали радянізувати приєднані території та
здійснювати відповідний контроль, зросла частка новоприбулих
українців, росіян, євреїв та ін. в економічному, суспільному,
культурному житті регіону, суттєво змінивши це життя.
Єврейсько-іудейська Галичина фактично зникла внаслідок
нацистської політики Голокосту. Якщо лише у Львові у 1939 р.
проживало близько 150 тис. іудеїв – або, як називали себе євреї
Галичини, галіціянерів, а поляки й слідом за ними українці – називали їх жидами, – то в липні 1944 р. їх залишилося до 3 тис.; в
Івано-Франківську – кількість єврейського населення скоротилася,
відповідно, з 40 тис. до 150 осіб990. Більшість єврейських поселень,
анклавів-штетлів, суцільно зникла з карти Галичини упродовж
нацистської окупації краю.

990
Див.: Інтерв’ю рабина Моше Лейба Колесника «Останні галіціянери
міста: як і чим живе сучасна єврейська громада в Івано-Франківську» (інтерв’ю
Софії Дейчаківської) (7.10.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://report.if.ua/gazeta/socium/ostanni-galiciyanery-mista-yak-i-chym-zhyvesuchasna-yevrejska-gromada-v-ivano-frankivsku/; там само, Рабин М. Л. Колесник
про зникнення єврейської спільноти на Прикарпатті: «[…] зараз лишилися
одиниці. У Болехові вже нема, в Долині нема, в Калуші пару чоловік, у Галичі
вже нікого, в Бурштині теж, у Рогатині – одна чи дві людини лишилися. Косів,
Кути, Снятин, Городенка – нема. У Надвірній цього року останній помер. І все.
І це те, що на моїх очах».
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Кількість єврейського населення в Галичині зберігала негативну динаміку і в радянський повоєнний період, і після проголошення Україною незалежності, про що свідчать такі цифри:
частка євреїв серед населення Львова у 1939 р. становила 33%, у
1989 р. – 1,6%, 2001 р. – 0,1%; серед населення Івано-Франківська,
відповідно, 41%, 0,7%, 0,1%; Тернополя – за 1939 р. дані відсутні,
але на рубежі XIX–XX ст. частка євреїв становила 44%, у 1989 р. –
0,3%, 2001 р. – 0,1%991. За період між переписами 1989 і 2001 рр.
кількість євреїв у цілому в Україні скоротилася на 78,7%992. Однак
навіть за умов різкого скорочення єврейська громада України і
далі залишається однією з найбільших в Європі. Дослідники зазначають, що єврейська меншина досить слабо зберегла національні
традиції і власне релігійна діяльність не є привабливою для
більшості українських євреїв993.
Станом на 1 січня 2016 р. у Львівській області діяло 6 іудейських спільнот у Львові, Дрогобичі та Стрию із зареєстрованих 10
(для ілюстрації динаміки зростання: у 1990 р. в області було зареєстровано 2 єврейські спільноти), Тернопільській – 3 (2 – у Тернополі, 1 – Чорткові), Івано-Франківській – 2 (за даними Асоціації
єврейських організацій та громад України в області діяла лише 1
громада у м. Івано-Франківську994. Для порівняння: у міжвоєнний
991

Куповецкий М. С. Особенности этнодемографического развития еврейского населения Украины во второй половине ХХ века / М. С. Куповецкий //
Філософська і соціологічна думка (Київ). – 1994. – № 5–6. – С. – 165–184; Про
кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису
населення 2001 р. див.: Сайт Державного комітету статистики України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
992
Національний склад населення та його мовні ознаки за даними Всеукраїнського перепису 2001 року. – К.: Державний комітет статистики України,
2003. – С. 8.
993
Єленський В. Іудаїзм в Україні: релігійно-інституційний розвиток і еволюція в стуктурі єврейської ідентичності / Віктор Єленський // Релігійна
панорама. – 2010. – № 1. – С. 79.
994
Ваад. Ассоциация еврейских организаций и общин Украины. – Офіційний
сайт. «Еврейские организации Украины» (Доступ 20.09.2016) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://vaadua.org/content/evreyskie-organizacii-ukrainyobshchie-svedeniya#http://vaadua.org/content/evreyskie-organizacii-ukrainy-obshchiesvedeniya#
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період лише у самому Станіславові діяло 56 синагог і єврейська
меншина була найчисельнішою в місті. Сьогодні іудаїзм у Галичині представлений двома основними організаціями: 1) ортодоксальним за віросповіданням Об’єднанням іудейських релігійних
організацій України (у Львівській області 4 діючі громади, 2 – недіючі; Івано-Франківській – 2 діючі громади, Тернопільській –
3) та 2) релігійними організаціями прогресивного іудаїзму (у
Львівській області 1 діюча громада, 2 – недіючі).
З метою гармонізації етнополітичного поля Галичини актуальними залишаються питання відновлення та збереження пам’яті про
іудейську історію Галичини, консервація та реставрація небагатьох вцілілих будівель синагог та їхніх решток, впорядкування
понад 450 єврейських кладовищ995, включно зі стародавнім
Львівським (одним з найдавніших в Європі, де поховано
приблизно 25–30 тис. осіб), на місці якого з 1947 р. облаштовано
Краківський ринок996. Об’єднання рабинів зі США у 2002 р. звернулося до львівської міської влади з проханням здійснити перенесення поховань з території ринку, але не отримало задовільної
відповіді. Натомість, уперше за ініціативи міської ради, а не
громадських організацій чи зарубіжних спонсорів, у Львові у
вересні 2016 р. було відкрито меморіальний проект «Простір
синагог» з вшанування місць єврейської історії і представлено
законсервовані залишки синагоги кінця XVI ст. «Золота Роза»
(«Турей Захав», або «синагога Нахмановича»), зруйнованої
нацистами у 1941 р., а також фундамент єврейського Будинку навчання Бейт Гамідраш997. Проти проекту «Простір синагог» рішуче
995

Про єврейську історію Галичини див. інформаційно насичений
спеціальний випуск львівського журналу «Ї» (Гебрейський усесвіт Галичини /
Ї. – 2007. – № 48).
996
Див.: Вул. Раппапорта – давній єврейський цвинтар. – Сайт львівського
Центру міської історії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.lvivcenter.org/uk/lia/objects/?ci_objectid=272 (Доступ 1.09.2016 р.). Реалізацію проекту «Довкола Староєврейської» з дослідження єврейської спадщини
Львова див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lvivcenter.org/uk/lia/researches/around-starojevreiska/
997
Бойко О. Синагоги Львова / Оксана Бойко. – Львів: ВНТЛ: Класика,
2008. – 204 с.
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виступили львівські іудеї-ортодокси, представлені «Центром
дослідження юдаїки» і благодійною організацією «Єврейське відродження». Ортодоксальні іудеї закидають міській владі нефахове
ставлення до пам’яток культури національного значення та
унеможливлення використання синагоги за прямим призначенням
як культової споруди998.
Водночас у Жовкві Львівської області готується до реалізації
спільний проект Ради Європи та Європейської комісії «Урбаністичні стратегії в історичних містах» COMUS з реконструкції
комплексу місцевої синагоги, пам’ятки XVII ст., на базі якої планується створення регіонального культурного центру (бюджет
реконструкції становить близько 1,3 млн євро). Одну з музейних
експозицій центру планується присвятити історії колись численної
жовківської єврейської громади. Побудована у XVII ст. синагога
входить до складу історичного заповідника, становить одну з найбільших в Європі фортифікаційних споруд, її занесено до списку
Нью-Йоркського фонду «100 культурних пам’яток світу на межі
руйнування»999.
Хронічно бракує коштів на збереження рештків синагоги
XVIII ст. у Бродах Львівської області, що перебуває в державному
реєстрі пам’яток архітектури і становить один з найкращих та найбільших зразків синагогальної архітектури у світі; від 2006 р. в
синагозі раз у раз обвалюються й руйнуються рештки склепіння.
У 1998–2001 рр. за ініціативи колишнього мешканця Старого
Самбора Львівської області Дж. Гарднера (Гертнера) у місті було
998
Про позицію ортодоксальних іудеїв Львова див. інтерв’ю директора
«Центру дослідження юдаїки» та благодійної організації «Єврейське
відродження» Мейлаха Шейхета: Гранітні плити замість старовинної синагоги.
Куди подівся єврейський Львів? (інтерв’ю Х. Інжуватової) (26.09.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/64587/; продовження інтерв’ю див.: Збереження пам’яті іменем
Феміди. Чому ЛМР [Львівська міська рада] спілкується з євреями Львова
виключно через суд? (28.09.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/64607/
999
Wecsler S. В синагозі Жовкви створять культурний центр (20.02.2017)
[Електронний ресурс] / Serge Wecsler. – Режим доступу: http://jewish.org.ua/vsinagozi-zhovkvi-stvoryat-kulturnij-centr/
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здійснено часткову реставрацію кіркута – єврейського кладовища
сер. XVI ст. й відновлено близько 900 надгробків. Численне єврейське населення Старого Самбора було суцільно винищене в роки
Голокосту. Попри проведені певні реставраційні роботи у щорічному звіті Державного департаменту США з питань релігійної
свободи за 2003 р. укотре приверталася увага до вкрай занедбаного
стану цього кладовища й твердилося, що посольство США в Україні й надалі «уважно слідкуватиме за розвитком подій» навколо
єврейського цвинтаря у Самборі1000. Таких єврейських цвинтарів
на території Галичини чимало, їхнє наукове дослідження щойно
розпочинається й усі вони конче потребують упорядкування та
реставрації.
Окрему групу пам’яток становлять місця розстрілів єврейського населення в роки Другої світової війни, що також потребують дослідження й упорядкування, а найпершим кроком мало
би стати узгодження на рівні місцевих громад територіальних меж,
що змінилися упродовж другої половини XX ст., таких пам’яток.
Приклад конструктивного підходу до розв’язання таких питань
становлять узгоджені дії Петриківської сільради та єврейських
громадських організацій із впорядкування території (площею
9,5 га) масових братніх могил євреїв Тернополя й околиць,
знищених у 1941–1944 рр.1001
Інша група пам’яток, що нагадує про колишню присутність
іудеїв в Галичині, пов’язана з історією хасидів та нещодавнім
відродженням практики паломництв на могили галицьких цадиків.
Зокрема, у Белзі, розташованому на межі Львівської та Волинської
областей, знаходяться вшановувані хасидами місця поховань
белзьких цадиків, тяглість служіння яких за кордоном зберігається до
1000

Державний департамент США. Міжнародний звіт з питань свободи
релігії – 2003. Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/religious03_ukr.pdf
1001
Тернопіль–Петриків. Сайт Наукового центру іудаїки та єврейського
мистецтва ім. Ф. Петрякової [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.jewishheritage.org.ua/ua/1941/ternopil-petrykiv.html. На цьому самому
сайті під рубрикою «Єврейська спадщина України» зроблено спробу
каталогізувати єврейські кладовища, братні могили, синагоги.
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сьогодні. Силами приїжджих хасидів у місті відновлено будівлю
синагоги, реставровано микву (резервуар для ритуальних омовінь),
впорядковано кладовище. У 2013 р. нинішній белзький цадик, який
проживає в Німеччині, відвідав місто й знайшов там урочистий і
теплий прийом. Поновлення присутності хасидів у Белзі культурно та
економічно пожвавило життя провінційного міста.
На стадії опрацювання перебуває аналогічний проект з відновлення хасидського осередку у Тисмениці на Івано-Франківщині, де
має знаходитися місцепоховання цадика Якоба Копел Хасида,
діда всесвітньо відомого цадика Нахмана з Брацлава (1772–1809),
похованого в Умані1002. Оскільки у Тисмениці було кілька єврейських кладовищ і не всі з них уціліли, місцепоховання Якоба
Копел Хасида залишається не встановленим.
Особливістю хасидського напряму відновлення історичної
пам’яті в регіоні становить його зосередженість на релігійному,
спірітуалістичному вимірі минулого та сучасного, на відміну від
багатьох інших представників зарубіжної єврейської спільноти,
сфокусованих на проблематиці Голокосту.
За умов, коли за браком фінансування фактично не працюють
державні пам’яткоохоронні програми, такого роду дослідницькі та
реставраційні проекти виконуються переважно на залучені від
спонсорів з-поза меж України кошти. Неспроможність держави
забезпечити реставрацію та охорону пам’яток культури єврейської
меншини, зокрема, та слабкість заснованої на європейських
стандартах політики пам’яті на національному та місцевому
рівнях, у цілому, завдає державі іміджевих втрат та унаочнює
відстань, що відділяє український соціум від європейського
культурного коду та демократичних цінностей.
За підтримки Львівської міськради, але переважно за ініціативи громадських організацій та єврейських громад, у місті від
1002

Юдеї з усього світу влаштують паломництво до Тисмениці: там
похований відомий рабин (27.04.2017). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/other_confessions/judaism/66809/; Москалець В.
Паломництва хасидів – історія про вічне повернення (10.05.2017) [Електронний
ресурс] / Владислав Москалець. – Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/monitoring/ kaleido_digest/66942/
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2006 р. започатковано щорічну публічну комеморацію Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у день 27 січня, запровадженого листопадовим 2005 р. рішенням ООН. Захід відбувається біля пам’ятника загиблим у Львівському гетто, де під час
німецької окупації загинуло понад 137 тис. євреїв (крім того, у м.
Львові в роки Другої світової війни функціонувало 4 концентраційні табори). За твердженням директора єврейського «Центру
дослідження юдаїки» Мейлаха Шейхета в роки війни лише у
Львові загинуло понад 500 тис. євреїв: «Колись у Львові була
квітуча єврейська громада, яка була зразком для суспільства. Це
була історія, яка, на жаль, вже закінчилася. […] нацистська і комуністична диктатури спустошили цей край»1003. У жалобних заходах
беруть участь представники єврейської та української громад
міста, проте кількість учасників обмежується кількома десятками
осіб.
Відсутність на рівні органів місцевого управління усвідомлення стратегії та завдань регіональної етнополітики ілюструє, зокрема, приклад з діяльності відділу національностей і релігій Львівської облдержадміністрації. У 2013 р. відділом було надано підтримку у проведені національно-культурних заходів грецькому
товариству 6 разів, російським – 5, німецькому – 3, польському –
2, білоруському – 2, болгарському, чеському, литовському єврейському по 1 разу1004, що не відповідає реальним етнополітичним
викликам в області, коли, наприклад, польська та єврейська меншини в області потребували набагато більшої уваги.
Непоодинокі громадські ініціативи з коригування в Галичині
моноетноцентричної політики пам’яті надають додаткові аргументи для дискусії з одним із провідних дослідників Голокосту на
1003

У Львові українці і євреї спільно вшанували пам’ять жертв Голокосту
(27.01.2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2017/01/27/u_lvovi_
ukraintsi_i_ievrei_spilno_vshanuvaly_pamyat_zhertv_golokostu_1033105.
1004
Офіційний сайт Львівської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: loda.gov.ua/oda/upravlinnya/departament-zpytan-kultury-natsionalnostej-ta-relihij/viddil-natsionalnostej-ta-relihij/plany-roboty
[Останній доступ 28.12.2013].
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східноєвропейських теренах американським істориком Омером
Бартовим, який охарактеризував сучасну Україну як суцільно
антисемітську державу (запозичивши антиукраїнські стереотипи
радянської/російської історіографії та пропаганди). Маючи
родинні корені у Бучачі й відвідавши двадцять знакових для історії
єврейства містечок Західної України, Бартов дійшов висновку, що
в Україні від часу закінчення Другої світової війни історію
єврейства цілеспрямовано замовчували, знищували, а після проголошення незалежності – героїзували місцевих колаборантів, які
допомагали нацистам в «остаточному розв’язанні» єврейського
питання1005.
Як фаховий історик, О. Бартов фіксує наявні лакуни, амнезію і
в історичній пам’яті сучасного населення Галичини, і в
історичному наративі української гуманітаристики в цілому.
Остання з видимими неозброєним оком труднощами поволі долає
методологічну обмеженість парадигми «національної історії», де її
було штучно законсервовано упродовж майже століття. Стосовно
ж досліджень єврейської меншини в Україні, то варто нагадати, що
жодна інша етнічна меншина в незалежній Україні не має стількох
спеціалізованих дослідницьких центрів, у тому числі академічних,
з вивчення її історії та сьогодення, як єврейська. Фаховість зраджує Бартова, коли він, ігноруючи контекстуалізацію феномену,
переходить до висновків без врахування навіть тієї очевидної
обставини, що для подолання наслідків багатовікового імперського російського та тоталітарного радянського минулого Україна потребує набагато більше часу і зусиль, у тому числі інтелектуальних, ніж це знадобилося Центральноєвропейським країнам та
країнам Балтії, не говорячи про країни західної демократії з їхнім
вкрай відмінним політичним, економічним, екзістенційним
історичним досвідом.
Історично чутливість до проблем «іншого» постає разом із
переходом від етнокулькурних ідентифікацій населення («свої»)
1005
Див.: Бартов О. Стерті. Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній
Україні / Омер Бартов // Український центр вивчення історії Голокосту. – К.:
ДГВПП «Зовнішторгвидав України», 2010.
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до громадянських та формуванням громадянської нації. Видиме
прискорення такому процесу в Україні дали події Революції Гідності 2013–2014 рр. та війна на захист проти збройної агресії
Російської Федерації. Зміцнення громадянських ідентичностей –
ширше кажучи, реальний поступ у реформуванні країни на засадах
ліберальної демократії – матиме одним із безпосередніх наслідків
маргіналізацію етноцентризму та реконструкцію повноти, поліфонії історичного дискурсу. Зрозуміло, що такі процеси зачіпатимуть
усі міноритарні етнічні та етнорелігійні спільноти України, в тому
числі й українських євреїв.
Якщо скористатися запропонованою американським соціологом Р. Брюбейкером типологізацією, то українська держава нині
перебуває у процесі переходу від «держави, що націоналізується»,
до «громадянської держави», де панування ліберальної демократії
та визнання етнічності приватною справою громадян слугує
запобіжником від того, аби самість «іншого»/«чужого» перетворювалася на об’єкт державної політики1006. Слідом за Р. Брюбейкером концепт «держави, що націоналізується», стосовно
України використовували Д. Аріель, А. Вілсон та інші західні
дослідники. За багатьма випадками вибіркового, міфологізованого
ставлення до минулого та домінування україноцентричного –
переважно віктимного, але інколи й тріумфалістичного, реваншистського – синдрому в західноукраїнському соціумі О. Бартов
не побачив пролонгованого у часі комплексу причин такого стану
суспільства та його саморефлексій, небезпроблемного зародження
у ньому та зміцнення нових, громадянських дискурсів.
Твердження О. Бартова про сучасну Україну як антисемітську
державу зроблене без урахування контексту та історичного часу, в
якому живе сучасна Україна і який є відмінним від історичного часу
країн західної демократії. Україна прямує шляхом навздогінного
розвитку, маючи за історично короткий проміжок часу надолужити усе
те, на здобуття чого західні демократії витрачали століття.
1006
Брюбейкер Р. Переобрамлений націоналізм. Статус нації та національне
питання у новій Європі; Роджерз Брюбейкер [пер. з англ. О. Рябов] /. – Львів:
Кальварія, 2006. – С. 14–15.
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Регулярні щорічні доповіді «Антисемітизм в Україні», які
здійснюються під егідою Євроазійського єврейського конгресу
авторитетним фахівцем з антисемітизму та крайньоправих рухів
В’ячеславом Ліхачовим, свідчать про доволі низький рівень антисемітизму в Україні порівняно з іншими європейськими країнами.
У моніторингах ЄЄК відсутні приклади державного антисемітизму
в Україні*. Дослідження свідчать про успішну інтегрованість
єврейської меншини в українське суспільство1007. Досвід Революції
Гідності та боротьби проти агресії Російської Федерації спричинився до появи якісно нових тенденцій у розвитку єврейської/іудейської спільноти, а також початку змін у самоідентифікації її
членів з етнорелігійної на громадянську, з євреїв в Україні на
українських євреїв. Й. Зісельс, голова Асоціації єврейських організацій та громад України (Ваад), визначив сутність цього процесу
так.: «Ми проходимо той самий шлях, що й уся країна, – стаємо
українцями в політичному значенні цього слова – незалежно від
мови, етнічного походження і конфесійної належності […]. Ті з нас,
хто підтримав український вибір не через моду або прагматичні міркування, а тому, що надали перевагу демократії – вони і є українські
євреї»1008.
Формування політичних лояльностей усередині етнорелігійних спільнот в Україні нерозривно пов’язане також з реалізацією політики пам’яті, що долає межі брюбейкерового «націоналізуючого націоналізму», трансформуючись у громадянський
націоналізм. У Галичині, етносоціальний та етнорелігійний склад
населення якої зазнав радикальних трагічних змін упродовж
XX ст., а український «націоналізуючий націоналізм» – порівняно
з рештою території України – набув гіпертрофованої форми, вже
*

Щорічні доповіді «Антисемітизм в Україні» доступні на сайті Євроазійського єврейського конгресу у розділі «Аналітика», підрозділ «Ксенофобія та
антисемітизм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eajc.org
1007
Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського
суспільства / авт. колектив: М. І. Михальченко, А. Ю. Подольський, О. В. Заремба
та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 376 с.
1008
Зисельс И. Евреи Украины или украинские евреи? (17.05.2015)
[Електронний ресурс] / Иосиф Зисельс. – Режим доступу: http://eajc.org/page18/news51604.html.
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спостерігаються паростки процесу формування суспільного запиту
на подолання історичної амнезії, переосмислення сфокусованого
на етнічних українцях домінуючого дискурсу «української Галичини» за рахунок інтегрування до нього чималої кількості історій
представників колишніх і сьогоднішніх етнорелігійних та етнічних
меншин регіону.
Радянські примусові обміни населенням по Другій світовій
війні – де-факто депортації польських українців до України, а
українських поляків до Польщі – драматично скоротили польську
Галичину та її Римо-католицьку церкву. У 1946 р. на загальних
підставах, як етнічний поляк, був депортований з України останній
римо-католицький архієпископ, уродженець Тернополя, Євґеніуш
Базяк*. Адміністрацію та архів Львівської архієпархії ще у 1945 р.
за розпорядженням Є. Базяка було перенесено до Любачева, який
після встановлення радянсько-польського кордону опинився на
території Польської Народної Республіки.
Отже, у межах УРСР не залишилося жодного римо-католицького ієрарха, кількість діючих костелів на території Львівської
архідієцезії скоротилася на кінець 1950-х рр. до 13, а у 1988 р. їх
налічувалося 7. Згідно з даними польського дослідника А. Хлєбовича на середину 1970-х рр. на території разом узятих Львівської
та Луцької архідієцезій функціонувало 10 римо-католицьких
громад, що становило 1,8% до їхньої кількості перед Другою
світовою війною1009. Римо-католицька церква в Україні в етап свого відродження вступала в критично знекровленому стані –
практично без організаційної структури, духовенства та ієрархії, –
коли основним ресурсом її відновлення були вцілілі переважно по
*
Архієпископ Євґеніуш Базяк у 1952–1953 рр. перебував під арештом, за
станом здоров’я був достроково звільнений комуністичною владою. Від 1958 р.
керував Краківською дієцезією, де у 1958 р. висвятив на єпископа майбутнього
папу Івана Павла II. Помер у 1962 р. у Варшаві, похований у Вавельському
кафедральному соборі (Краків).
1009
Hlebowicz A. Kościół odrodzony. Katolicyzm w państwie sowieckim 1944–
1992 / Adam Hlebowicz. – Gdańsk, 1993. – S. 142–144. Про перші роки відновлення
діяльності РКЦ в Україні див. також: Dzwonkowsky R., SAC. Polacy na Dawnych
kresach wschodnich. Z problematyki narodowościowej i religijnej / Roman
Dzwonkowsky. – Lublin, 1994. – S. 47–102.
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містечках і селах українські поляки та їхня надія на допомогу з боку історичної батьківщини – Польщі, польського костелу та Римокатолицької церкви в цілому, що її очолював папа-поляк Іван
Павло II.
16 січня 1991 р., у час, коли розпад СРСР перейшов у незворотну фазу, папським декретом в Україні були відновлені римокатолицька ієрархія та структури колишніх Львівської архідієцезії,
Кам’янець-Подільської та Житомирської дієцезій*. Львівську архідієцезію очолив архієпископ-митрополит кардинал Мар’ян Яворський (1991–2008, громадянин Польщі), родина якого по війні була депортована зі Львова до Польщі. До складу відновленої архієпархії увійшли території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької областей (римо-католицькі парафії на
Буковині до Другої світової війни входили до складу Ясської
дієцезії в Румунії), а також Волинської та Рівненської (Волинська і
Рівненська області відійшли у 1996 р. до складу відновленої Луцької дієцезії). Поза колишніми адміністративними межами Львівської архідієцезії залишилися польські Любачевські та Перемиські
землі, які історично входили до її складу (станом на 1945 р. там
залишилося 22 парафії). Саме на тих історичних землях у Польщі
єпископ М. Яворський за призначенням Папи Івана Павла II, з
яким був у приятельських стосунках, від травня 1984 р. виконував
обов’язки адміністратора Львівської архідієцезії з осідком у
Любачеві. У 1998 р. М. Яворський був номінований Папою Іваном
Павлом II кардиналом «in pectore» («у серці», тобто без офіційного
*
Тим самим декретом від 16.01.1991 р. Папа Іван Павло II затвердив усі
католицькі структури в Україні, у тому числі ієрархію Греко-католицької церкви
в Закарпатті та ієрархію Української греко-католицької церкви в Галичині,
зокрема, архієпископа Володимира Стернюка було номіновано «locum tenens»
(місцеблюстителем) глави УГКЦ кардинала Любачівського. Затвердження мало
юридично впорядкувати де-факто «двовладдя» в УГКЦ, що настало після прибуття кардинала Любачівського в Україну на церемонію перепоховання кардинала Йосипа Сліпого у соборі св. Юра, яке спочатку бачилося як тимчасове, але
по факту переростало у постійне. Переважна більшість місцевих греко-католиків
вважали главою УГКЦ єпископа Володимира Стернюка, який очолював
підпільну церкву від 1972 р., та іменували його митрополитом, хоча офіційного
підтвердження з боку Ватикану такого титулу не відбулося.
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оприлюднення факту призначення), а у 2001 р. – публічно; Яворський став першим кардиналом в історії латинської Львівської
архієпархії. У грудні 1996 р. ним було відновлено діяльність архідієцезіальної Вищої духовної семінарії у Брюховичах, яку у 1945
р. було перенесено зі Львова до Кальварії Зебжидовської у Польщі
і вже там у 1950 р. – ліквідовано. Кардинал Яворський став
першим ректором відновленої семінарії.
Від листопада 2008 р. кардинал Яворський передав владу архієпископу-коад’ютору Мечиславу Мокшицькому (громадянину
Польщі). Станом на 2016 р. згідно з офіційними даними РКЦ в
Україні Львівська архідієцезія мала таку структуру: 12 деканатів
(Городок, Львів, Мостиська, Самбір, Золочів, Жовква Львівської
обл., Тернопіль і Чортків Тернопільської обл., Івано-Франківськ і
Галич Івано-Франківської обл., м. Чернівці), 1 семінарію, 3 єпископи (єпископ-ординарій митрополит М. Мокшицький, вікарний
єпископ Л. Малий, епископ-емерит кардинал М. Яворський), 271
парафію. Загальна територія архієдіцезії становила 68 тис. км2,
кількість віруючих – 154 тис. осіб, яких обслуговували 95
дієцезіальних священиків та 45 чернечих1010. Офіційна державна
статистика станом на 1 січня 2016 р. у чотирьох західноукраїнських областях фіксувала 281 римо-католицьку парафію, а саме: у
Львівській – 136, Тернопільській – 89, Івано-Франківській – 25,
Чернівецькій – 31 парафію.
Від початку відновлення діяльності в Україні Римо-католицької церкви постало питання про її адаптування до нових
демографічних, соціальних і політичних реалій у ситуації високого
рівня асиміляції польської меншини та лібералізації політичного
режиму в Українській державі, яка щойно проголосила незалежність. Галицьке римо-католицьке середовище, представлене
старшим поколінням, – у свідомості якого було глибоко закорінене
кліше про непорушний зв’язок етнічності та віросповідання
(поляк–римо-католик), що його радянські переслідування як
1010
Історія Львівської архідієцезії. Офіційний сайт Львівської архідієцезії
РКЦ в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rkc.lviv.ua/category_1.php?cat_1=6&lang=1
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етнічних поляків, так і Римо-католицької церкви лише підсилили, –
передбачувано виявилося найбільш традиціоналістськи налаштованим опонентом будь-яким спробам контекстуалізувати діяльність РКЦ не просто за нових історичних обставин, але й з урахуванням усіх тих змін, що відбулися в країні та церкві упродовж
її майже піввікового існування в умовах радянських переслідувань
і репресій1011.
І Ватикан, і вище керівництво Римо-католицької церкви в
Україні вважали за доцільне адаптувати РКЦ до нових реалій,
українізувати її функціонування у якнайширшому розумінні цього
слова, у тому числі з урахуванням політичних змін, що відбулися у
країні, прив’язання її соціального служіння до українського ґрунту, розгортання пастирської діяльності з акцентом на інкультурованій, контекстуалізованій євангелізації. Стратегічно така позиція
дозволяла РКЦ зняти етнокультурні обмеження й забезпечити
перспективи розвитку в Україні. Тактично вона забезпечувала
дієвий інструмент з нейтралізації – як у польському римо-католицькому середовищі, так і серед історичних опонентів з-поміж
українського греко-католицького загалу – конфліктів на етнорелігійному та етнополітичному ґрунті, коріння яких сягало історичного українсько-польського протистояння.
Від початку одним з чинників мобілізації традиційних віруючих РКЦ виступило мовне питання: йшлося як про мову богослужінь, так і внутрішньоцерковного спілкування, включно з
медіаресурсами, хоч якими скромними вони на той час не були.
Перший нунцій в Україні Антоніо Франко (березень 1992 –
травень 1999), приступаючи до виконання своїх обов’язків, однозначно озвучив засади політики Ватикану стосовно розвитку РКЦ
в Україні: «[…] сьогодні ми знаходимося на початку нової фази
історії України, яка починає жити як незалежна держава, якої
кордони є визнані на міжнародному рівні. Всі, що постійно живуть
1011
Рубльова Н. Суспільно-політичні та соціокультурні вияви розвитку
етноконфесійних спільнот // Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України / авт. колектив: В. Войналович, В. Єленський,
Н. Кирюшко, Н. Кочан та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. –
С. 157–171.

540

Галичина в етнополітичному вимірі

на цій території, є українськими громадянами, навіть, коли вони
іншої національності. Церква латинського обряду, хоч складається
здебільшого, але не виключно, з вірних польської національності,
має бути Церквою латинського обряду в Україні і для України.
Вона повинна зберігати культурні надбання більшості своїх
вірних, але мусить також подбати про Богослуження в мові інших
груп віруючих, що також існують, і муситиме служити Богослуження в українській мові, головно для молодих, бо багато з них
роками будуть завжди більше говорити по-українськи, мовою, яку
вживатимуть у школі, в праці, а завжди менше по-польськи. Це
душпастирська вимога, яку єпископи і священики мають задовільнити. І вживання української мови у літургічних Богослуженнях не
можна вважати середником перетягування греко-католицьких або
православних вірних до Латинської Церкви»1012.
Заява нунція була сприйнята в Галичині із застереженнями в
обох католицьких церквах. У польському римо-католицькому
середовищі у костелі воліли й надалі бачити один із засобів розбудови й утвердження польськості. А у греко-католицькому, власне, того ж самого: бачити РКЦ редукованою до польського етноконфесійного гетто, а не потенційним конкурентом у вигляді
українізованої церкви, що має потенціал до зростання й розвитку в
Україні. Опонуючи закидам глави УГКЦ кардинала Л. Гузара з
приводу «українізації» РКЦ, кардинал М. Яворський змушений
був нагадати колезі підставові засади католицизму: «Ми є спільнотою ані польською, ані українською, тільки римо-католицькою.
Ми належимо до вселенської Церкви. Колись я пояснював отцю
кардиналові Любомиру, що ми просто намагаємося задовольнити
потреби наших віруючих. Там, де мешкають римо-католики польської національності, ми відправляємо св. Месу польською, де
розмовляють українською – по-українськи, а, наприклад, на Закарпатті – словацькою або угорською»1013.
1012
Антоніо Франко: ми є сучасниками нової ери в історії України (інтерв’ю
взяла О. Потупа) // Мета (двотижневик Львівської архиєпархії УГКЦ). – 1992. –
Ч. 12 (25 жовтня). – С. 2.
1013
Więcej światła. Metropolita łaciński odpowiada metropolicie greckokatolickiemu Lwowa // Dziennik Kijowski. – 2003. – № 4 (Luty).
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Кардинал Яворський зазначив, що демографічна ситуація у
відновленій церкві – етнічна, демографічна, соціально-професійна –
відмінна від довоєнної: «РКЦ перестала бути ―польською
Церквою‖. Нинішнє молоде покоління не знає польської мови,
крім парафій при кордоні з Польщею та на Житомирщині, де є
польськомовні спільноти. В цьому разі ми стаємо перед дуже делікатною проблемою. Дехто із старших волів би, аби все було як до
війни, тобто по-польски. На жаль, молодь і діти не знають польської мови, тому св. Меси й катехизи відбуваються здебільшого
українською. Крім того, нам бракує вірних з вищою освітою.
Більшість інтелігенції виїхала по Другій світовій війні до Польщі,
а за радянських часів заохочувалося навчання ―представників
народу‖»1014.
Архієпископ-митрополит Мокшицький продовжив таку церковну політику свого попередника кардинала Яворського, що мала
виразні етнополітичні експлікації. «Ми намагаємося донести до
вірних, що вони належать до Католицької Церкви латинського
обряду, що це не польська католицька місія, якби декому хотілося
так представити»1015. В іншому інтерв’ю М. Мокшицький укотре
наполягав, що «не можна ділити народ України на поляків, євреїв,
росіян, українців тощо. Більшість громадян України, особливо
молодь, відчувають себе українцями, хоча їх і відрізняє культурний та національний [тобто етнічний. – Н.К.] спадок. Відмінності за походженням, особливості культури та/або мови не мають
бути причиною незлагоди між громадянами України. […] Не
можна ділити вірних на тих, що мають польське походження,
українське походження тощо. Обряд або віровизнання не дорівнює
національності! Прикро, коли чуєш, що латинники – це поляки,
греко-католики – українці, а росіяни – православні. […] Ми маємо
1014
Чудо воскресіння. Інтерв’ю кардинала Мар’яна Яворського з нагоди 15річчя відновлення церковних структур в Україні (інтерв’ю взяв К. Томасік) //
Парафіяльна газета (орган римо-католицьких парафій в Україні). – 2006. – № 3
(12 лютого). – С. 4.
1015
«Наша Церква вселенська, а не національна», – митрополит Мокшицький (2.07.2013) (інтерв’ю взяла Ю. Завадська) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.credo-ua.org/2013/07/85711
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розуміти та шанувати різноманітність українців, яка є багатством
краю, взаємозбагачуватися цією різнорідністю, а одночасно ми
маємо показати, що ми – діти одного Бога…»1016.
З огляду на те, що структура РКЦ є ієрархічною з жорсткою
централізованою вертикаллю, адаптаційну політику вищого церковного проводу зобов’язані були проводити і єпископи в регіонах, і місцеве парафіяльне духовенство. Така політика у 1990-х рр.
відповідала тенденції, що зароджувалася, з формування у суспільстві громадянської нації. У 2015 р. трохи більше половини
населення України (56% респондентів) вважали для себе прийнятним громадянське визначення нації як спільноти усіх громадян
України, незалежно від етнічного походження, мови спілкування,
традицій, тоді як у 2006 р. – лише 43%1017.
Польська меншина в Україні зазнала форсованого асиміляційного впливу, що розпочався після Другої світової війни разом із
примусовим обміном населення між УРСР та ПНР. Останні радянські переписи населення 1979 р. та 1989 р. свідчили про неухильний поступ асиміляційних процесів: навіть у Львівській
області кількість етнічних поляків, які вважали польську мову
рідною, скоротилася з з 50,5% до 47,7%, відповідно, натомість
зросла кількість тих із них, хто вважав рідною мовою українську –
з 42,7% до 45,0% або російську – з 6,7% до 7,1%1018. Перший і досі
останній перепис населення в незалежній Україні 2001 р.
1016
«Ми діти одного Бога» (інтерв’ю з архієпископом та митрополитом
Львівським Мечиславом Мокшицьким) (інтерв’ю брала І. Максименко) //
Католицький вісник. – 2010. – № 8 (25 квітня). – С. 15.
1017
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 11–
23 грудня 2015 р. в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих
територій Донецької та Луганської областей. Опитано 10 071 респондентів віком
від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 1%. (Див.: Ідентичність громадян
України в нових умовах: стан, тенденції, регіональні особливості. Інформаційноаналітичні матеріали до Фахової дискусії «Формування спільної ідентичності
громадян України: перспективи та виклики», 7 червня 2016 р. – Центр Разумкова.
– К., 2016. – С. 12.)
1018
Дані наведено згідно з аналітичною довідкою Комітету міжнародних
відносин Львівської обласної державної адміністрації «Актуальне становище
польської національної меншини у місті Львові та Львівській області» від серпня
1993 р. // [Архів автора]. – С. 2.
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зафіксував зміни в етнічних самоідентифікаціях польського населення. Порівняно з 1989 р. кількість поляків в Україні, які ідентифікували себе українцями, зросла з 90,4% до 94,8%, росіянами –
скоротилася, відповідно, з 7,2% до 3,6%, поляками – з 1,0% до
0,7%1019. У 2001 р. 71% українських поляків задекларував рідною
мовою українську, 15,6% – російську і лише 12,9% – польську1020.
Водночас, географія поширення римо-католицьких громад у
Галичині, як і в країні в цілому, була й залишається найбільш
насиченою в районах традиційного проживання українських поляків, де їхня частка в структурі населення виявляє найвищі
показники. Зокрема, в Тернопільській області такими є Підволочиський (станом на 1.01.2008 р. 11 громад), Гусятинський (10),
Чортківський (10) та Борщівський райони (9)1021. У Львівській
області переважна частина поляків зосереджена у Львові та (за
зменшенням кількості) Мостиському, Самбірському, Старосамбірському, Пустомитівському, Золочівському, Дрогобицькому та
інших районах. Польська мова домінує не в усіх римо-католицьких
громадах, де переважають представники польської мешини, а
лише в тих, що розташовані на заході регіону, уздовж невеличкої
смуги українсько-польського кордону.
Від початку діяльності РКЦ в Україні керівництво церкви
обстоювало такі засади її діяльності, що випливали насамперед з
понаднаціональної (позаетнічної) природи церкви (тобто її трансцендентності), яка водночас передбачає культурну інтеграцію
(інкультурацію) до середовища, в якому церква працює; критерієм
використання однієї чи другої мови у житті громад мав виступати
рівень її розуміння, володіння віруючими1022.
1019
Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
1020
Національний склад населення та його мовні ознаки за даними
Всеукраїнського перепису 2001 року. – С. 11.
1021
Барна І. Прогнозна оцінка сучасної конфесійної структури населення
Тернопільської області. – С. 114, 116.
1022
Див.: Католицький вісник (Київ). – 2008. – № 9. – С. 6; «…Латинська
Церква в Україні є спільнотою українською чи польською?» Інтерв’ю кардинала
М. Яворського // Tygodnik Powszechnу. – 2003. – 5 Stycznia // Парафіяльна газета
(Київ). – 2003. – 26 січня. – С. 2–3.
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Попри окремі ексцеси з боку непримиренно налаштованих
віруючих на початковому етапі відновлення РКЦ, коли, зокрема,
перед центральним входом до львівської латинської катедри могли
демонстративно знищуватися україномовні церковні періодичні
видання або ж парафіяни протестували проти залучення української мови, поряд із польською, до богослужінь, церковним лідерам вдалося з історичної точки зору за доволі короткий час подолати такого роду настрої. Цьому сприяла послідовна політика церковного керівництва з перекладу українською мовою корпусу
літургійних книг, Римського Месалу, требників, лекціонарія, навчальної, катехитичної літератури тощо. Вперше упродовж своєї
історії РКЦ в Україні отримала практично повний корпус необхідної для життєдіяльності церкви літератури українською мовою.
Реалізація перекладацького проекту відбувалася на тлі позитивної
динаміки зростання РКЦ за рахунок віруючих непольського
походження та розбудови структур церкви далеко за межі районів
історичного поширення римо-католицизму. Польська мова
втратила монопольне й домінуюче становище у внутрішньоцерковному житті, а мовне питання – свою колишню гостроту.
Мультилінґвізм став узвичаєною практикою в римо-католицьких костелах в Україні. Не тільки у великих містах, але й малих містечках у костелах, залежно від складу віруючих, почергово
відправляються меси українською, польською, російською,
німецькою, угорською, словацькою мовами; lingua franca, або
універсальним засобом літургійної мови залишається латина,
насамперед у випадках священнослужителів-візитерів. У Бучачі на
Тернопільщині поряд із українською та польською мовою лунає у
костелі російська та подеколи латина; у буковинському с. Тереблече, на кордоні з Румунією, – польська, оскільки місцеві римокатолики (гурали, тобто мешканці гір), які переселилися до цього
краю до початку Другої світової війни, в умовах певної анклавізації зберегли польську етнокультурну та релігійну ідентичність1023. Польська мова домінує у літургійному житті римо1023

Див.: Католицький вісник. – 2010. – № 1 (17 січня). – С. 8; там само. –
№ 5 (14 березня). – С. 8.
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католиків у місцях традиційного поселення польської меншини,
зокрема, в Галичині. Проте вона незворотно втратила ексклюзивний статус. Мовний плюралізм в РКЦ, що випливає з потреб громади, характеризує ситуація у київському костелі св. Олександра:
у 1994 р. упродовж семи днів тижня відправлялося 28 мес польською мовою, 14 – українською, 3 – російською, по одній – чеською, англійською та іспанською1024.
Упродовж перших десятиліть функціонування Римо-католицька церква в Україні зазнала стрімких і суттєвих адаптаційних
трансформацій, змінився характер як її сприйняття громадською
думкою, так і її самоусвідомлення. Змінився етнічний і соціальний
склад громад. Із «польської церкви» РКЦ перетворювалася у
структуру, до складу якої приєднувалися нові члени без огляду на
етнічне походження, мову спілкування, історико-культурне підґрунтя, де вони знаходили декларовану церквою вселенськість і
можливість відчувати себе частиною європейської цивілізації.
Дослідники дедалі частіше констатують, «що римо-католицизм
уже не можна розглядати як щось зовсім чуже українському народові, він також поступово стає релігійним надбанням українців, а
не лише конфесією однієї етнічної меншини»1025.
На тлі традиціоналізму та консерватизму домінуючого в
українському релігійному полі православ’я та, особливо, перманентних внутрішньоправославних конфліктів та протистоянь, міжусобної боротьби за доступ до політичного ресурсу Римо-католицька церква – не менш консервативна й уражена внутрішніми
проблемами (з якими ширший суспільний загал ознайомлений
значно менше, ніж з українськими церковними та церковно-політичними проблемами) – сприймається в українському суспільстві
дещо ідеалізовано, якщо не сказати наївно. У РКЦ справедливо
вбачається структура відкритіша, толерантніша, менш заангажована до політики порівняно з православними церквами. Однак
1024

Парафіяльна газета. – 1994. – № 14. – С. 8.
Кирюшко М. Українські римо-католики і проблема європейського
вибору України / Микола Кирюшко // Історія релігій в Україні. Праці X Міжнародної наукової конференції (Львів, 16–19 травня 2000 р.). Кн. 1. – Львів, 2000.
– С. 210.
1025
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перебільшенням та некритично буде вбачати у РКЦ один із можливих шляхів «реінтеграції» українців у «природне для них європейське коло народів»1026. Надто неоднозначним явищем в
європейській політиці з її ліберально-демократичним підґрунтям є
феномен католицького консерватизму.
Як надто спрощені видаються стереотипізовані висновки деяких професійних релігієзнавців1027, які до сьогодні твердять про
«польськість» римо-католицизму в сучасній Україні, що начебто
«зберігає свої історично польські витоки, генетично пов’язаний з
польською нацією, має патріотичну польську налаштованість»1028,
і які висувають на адресу Ватикану політичні звинувачення, що
той «не виявляє якусь зацікавленість у становленні незалежної
Української держави»1029. Зміна етнонаціонального складу віруючих РКЦ, що сталася внаслідок етнодемографічних та асиміляційних процесів у середовищі польської меншини в Україні
упродовж останнього півстоліття, та врахування керівництвом
РКЦ у своїй діяльності нових реалій, що, своєю чергою, підсилювалося відповідною політикою Ватикану, покликали до життя
феномен оновлюваного римо-католицизму. Такий римокатолицизм унаслідок асиміляційних процесів поволі дрейфував
від колишнього етнічного, а водночас і етнополітичного, маркера
«польськості», зберігаючи останній як пам’ять про тривалу й
багату історико-культурну традицію, що відходила у минуле і яку
живили багато в чому зовнішні чинники (зокрема, домінування
серед духовенства громадян Польщі).
Водночас, починаючи від всебічної та послідової підтримки
Ватиканом переслідуваних у СРСР Греко- та Римо-католицької
церков, заяв на підтримку побудови демократичної України,
1026

Недавня О. Римо-католицизм у контексті релігійних шукань українців /
Ольга Недавня // Вісник НАН України. – 2001. – № 4. – С. 55.
1027
До наукової неспроможності редукування сучасної РКЦ в Україні до
«польської церкви» привернула увагу Н. Рубльова. (Див.: Суспільно-політичні та
соціокультурні вияви розвитку етноконфесійних спільнот. – С. 158.)
1028
Україна релігійна. – Кн. I: Стан релігійного життя України / гол. ред.
А. Колодний; автор тексту П. Яроцький. – К., 2008. – С. 257.
1029
Колодний А. Україна в її релігійних виявах / Анатолій Колодний. – К.,
2005. – С. 32–33.
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висловлених Папою Іваном Павлом II у 2001 р. під час візиту в
Україну, папських послань 2003 р. з нагоди 60-ї річниці трагічних
подій на Волині та 70-ї річниці Голодомору, й аж до рутинної
щоденної праці нунціїв, а з початком агресії Росії проти України –
створення Ватиканом благодійного фонду «Папа для України» для
допомоги переселенцям з Донбасу, численних заяв Ватикану на
підтримку територіальної цілісності України – все це свідчить про
системну підтримку Апостольським престолом Української держави на шляху подолання наслідків комуністичного режиму,
утвердження суверенності та демократичного вибору, звісно, у межах можливостей Ватикану (що випливають з подвійної природи
Апостольського престолу як одночасно держави та церкви) та
відповідно до вимог (і обмежень) міжнародного права1030.
З відновленням діяльності РКЦ в Україні постало також питання дефіциту кадрів з-поміж місцевого духовенства. У Радянському Союзі діяло лише дві римо-католицькі семінарії (у Каунасі
в Литві та Ризі в Латвії), у яких загальна кількість слухачів у 1980-х
рр. трохи перевищувала 200 осіб (важливо враховувати, що серед
семінаристів були й греко-католики). З початком перебудови було
відкрито додатково ще дві семінарії і станом на початок 1991 р. у
них разом навчалося 343 семінаристи; на той час у СРСР було
зареєстровано 1 465 римо-католицьких громад1031. Духовенства
бракувало римо-католицьким громадам на усій території Радянського Союзу, але найкритичнішою ситуація була в Україні
внаслідок специфіки партійно-державної політики стосовно релігії
та церкви республіканського керівництва1032.
1030
Див.: Вітаю тебе, Україно! Пастирський візит Святішого Отця Івана Павла II в
Україну 23–27 червня 2001 р. Промови і проповіді. – Львів: Свічадо, 2001. – 107+3 с.;
Етерович М., архієпископ. Розділ V. Діяльність Католицької Церкви в Україні / Микола
Етерович. Святий Престол і Україна. – К.: [б.в.], 2004. – С. 168–211.
1031
[Інтерв’ю з головою Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР
Ю. М. Христорадновим] Возврата к прежним подходам не будет // Наука и
религия. – 1990. – № 1. – С. 7.
1032
Див.: Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років. Політологічний дискурс / Віктор
Войналович. – К.: Світогляд, 2005. – С. 603–647.

548

Галичина в етнополітичному вимірі

На допомогу відновленню діяльності РКЦ в Україні не
могло не прийти духовенство, насамперед із Польщі. Вже на
середину 1993 р. у Львівській архідієцезії, що охоплювала тоді
6 областей України, згідно з даними РКЦ працювало 76 священиків, з яких 55 були громадянами Польщі 1033. У 1993 р. на
Львівщині із 40 римо-католицьких священиків 29 були приїжджими з Польщі; на Франківщині, відповідно, із 6, що працювали, троє були польськими громадянами, а на Тернопільщині
усі 27 ксьондзів були громадянами Польщі1034. У 1995 р. із 306
священиків, які працювали на тій самій території Львівської
архідієцезії, 112 були громадянами України, 194 – іноземцями, з
яких 174 – громадянами Польщі 1035.
Такий склад римо-католицького духовенства мав як позитивні аспекти, особливо у питаннях кваліфікованого відновлення та розбудови церковних структур, зміцнення ідентичності
української полонії через інтенсифікацію зв’язків з історичною
батьківщиною, так і негативні, коли окремі ксьондзи надихалися для праці в Україні реваншистськими ідеями «кресов’яків», польським «месіанізмом», утвердженням «польськості»
на «історично польських землях», роз’ятрюючи тим незагоєні
рани драматичних українсько-польських стосунків на порубіжних землях, провокуючи напругу на етнорелігійному та етнополітичному ґрунті.
Назовні «пропольська» діяльність прибулого духовенства
могла мати такий вигляд: під час меси на вівтарі майорів національний прапор Польщі або ж серед оздоблення костелу можна
1033
Актуальне становище польської національної меншини у місті Львові та
Львівській області. – С. 3.
1034
Дані наведено за службовими записками: Львівська державна обласна
адміністрація. Служба Президента України з питань внутрішньої політики
(31.08.1993 р.); Тернопільська державна обласна адміністрація. Служба Президента України з питань внутрішньої політики (02.09.1993 р.); Івано-Франківська
державна обласна адміністрація. Служба Президента України з питань внутрішньої політики (06.09.1993 р.) // [Архів автора].
1035
Католицька Церква в Україні. Статистичні дані / Бюлетень Центру
релігійної інформації. – К., 1997. – С. 35.
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було побачити символи польської державності, на які вкрай гостро
реагувало місцеве українське населення. З плином часу кількість
ексцесів такого ґатунку скорочувалася, але ще й улітку 2016 р.
жителі Бродів змусили ксьондза прибрати з нововстановленої
брами костелу Воздвиження Св. Хреста зображення польського
орла з короною; настоятель парафії пообіцяв замінити зображення
орла об’єднувальним символом – хрестом1036. Болісне українськопольське минуле раз у раз дається взнаки у подібного роду інцидентах на низовому рівні між римо- і греко-католиками, і важливо,
щоб у поступках на шляху до взаємопорозуміння назустріч одна
другій йшли обидві сторони. Компроміси і толерантність – це не
коли одна сторона тріумфально святкує перемогу над другою, а
коли, як слушно зауважив Я. Грицак, у результаті взаємних
поступок болить усім сторонам.
У табл. 2 наведено динаміку формування у 1996–2015 рр.
низових структур РКЦ у Галичині, мережі католицьких релігійних
орденів та конгрегацій, а також змін, що відбулися у складі духовенства відповідно до його громадянської належності. Останній
показник – переваження громадян Польщі у складі римо-католицького духовенства в Україні – упродовж наступних десятиліть викликав занепокоєння з боку виконавчих органів влади усіх рівнів,
що вважали за доцільне зміну такого співвідношення на користь
громадян України. Наведені у табл. 2 показники дозволяють побачити тенденцію до зростання кількості священнослужителів РКЦгромадян України за рахунок скорочення духовенства, представленого громадянами інших країн (в абсолютній більшості
громадянами Польщі). Проте такі зміни відбувалися настільки
повільно, що говорити про можливість реалізації уявлень української бюрократії стосовно доцільності заміни польського духовенства українським не має підстав.

1036
У Бродах на огорожі римо-католицького костелу встановили герб
Польщі
(8.08.2016)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.rkc.lviv.ua/category_2.php?cat_1=1&cat_2=6&lang=1
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Кількість
священнослужителів/
з них
іноземних
громадян

Кількість
ченців

Кількість
монастирів

Кількість
громад

Рік

Область

Таблиця 2
Динаміка змін у кількісному складі громад, монастирів
та духовенства Римо-католицької церкви
в Галичині (1996–2015 рр.)*

1996
Львівська
Тернопільська
ІваноФранківська

113/3**
66
24

5
2
1

39
4
11

58/46
38/28
9/4

123/1
71
25

5
4
2

48
20
7

74/53
27/16
10/5

130
80
30

8
7
3

101
29
20

88/39
29/16
22/16

2000
Львівська
Тернопільська
ІваноФранківська
2006
Львівська
Тернопільська
ІваноФранківська

2015
Львівська
136/1
18
107
106/71
Тернопільська
89
6
33
26/—
Івано25/1
4
13
26/7
Франківська
* Таблицю укладено на підставі щорічних статистичних звітів Департаменту/комітету у справах релігій України. Окремі статистичні дані по РКЦ
див.: Католицька Церква в Україні. Статистичні дані / Бюлетень Центру релігійної інформації. – К., 1997. – 40 с.; Доброєр О. Католицька Церква в
Україні. 2001-й рік. Статистика, аналізи, коментарі / Олександр Доброєр. – К.:
Видавничий відділ Київського коледжу католицької теології св. Томи
Аквінського, 2001.
** Дріб у показнику в різних роках у статистичних звітах мав різні
значення: інколи після риски зазначалася кількість недіючих громад, але
з часом набуло усталення зазначати таким способом кількість громад, які
діяли без набуття статусу юридичної особи.
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Аналізуючи склад римо-католицького духовенства за ознакою
громадянства, важливо не потрапити у пастку політизації факту
громадянства та адекватно оцінювати це явище з точки зору його
розуміння безпосередньо у середовищі Католицької церкви. Поперше, римо-католицьке духовенство і чернецтво за природою
своєю є інтернаціональними, і в кожній країні, насамперед там, де
римо-католики становлять віросповідну меншину, частка іноземних громадян у складі професійного духовенства/чернецтва є доволі високою.
По-друге, у Польщі від 1980–1990 рр. набирав сили процес
«перевиробництва» кадрів професійного духовенства/чернецтва,
що змушувало останніх шукати місце працевлаштування поза межами країни, насамперед, в історично близькій Україні, де польський римо-католицизм мав глибокі корені.
По-третє, екстенсивний розвиток римо-католицьких структур
в незалежній Україні дійшов межі вичерпаності упродовж першої
декади 2000-х рр., відтоді ж почав набирати сили пов’язаний із
ним процес скорочення покликань до духовного стану з-поміж
місцевих українців. Понад те, на скорочення кількості покликань і
зниження якості кандидатів нарікають усі без винятку основні
релігійні організації України. Разом узяте, це означає, що у складі
римо-католицького духовенства й надалі залишатиметься помітною частка негромадян України, насамперед з культурно, ментально й географічно близької Польщі, а отже, існуватиме зовнішній
чинник відтворення «польськості» в римо-католицькому середовищі в Україні.
Питання громадянства представників римо-католицького
духовенства має й політичний аспект. Не можна виключати можливості його використання для конструювання ситуативних провокацій, маніпуляцій, мобілізацій з боку як внутрішніх, так і зовнішніх сил, зацікавлених у нагнітанні українсько-польської конфронтації, особливо в Галичині, де українсько-польські відносини,
на відміну від решти території України, переобтяжені негативним
історичним минулим та стереотипами.
Проте за умов реального утвердження в Україні верховенства
права, демократичних політичних інститутів, функціонування
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дієвої системи національної безпеки питання про громадянство
духовенства лежить виключно у площині законодавчого регулювання, механізмів контролю за виконанням норм закону та притягнення до відповідальності за його порушення конкретних осіб.
Проте саме ці механізми до сьогодні функціонують в Україні в
імітаційному режимі. Факт громадянства духовенства як такий
становить питання внутрішнього церковного життя, яке самоорганізується згідно з конкретними потребами та можливостями
віруючих і церкви.
Водночас, у жіттєвих стратегіях чималої кількості українців
популярність «польськості» зростає з мірою поглиблення соціально-економічної кризи, зневірення населення у спроможності влади
до здійснення демократичних політичних та економічних реформ
у країні. Потік з України до Польщі трудових ресурсів та молоді,
привабленої якісними і недорогими освітніми програмами польського уряду, невпинно зростає і загрожує сягнути критичних для
демографічних характеристик Україні позначок. Ідеться не про
етнічних поляків, які мають від польського уряду «Картку
поляка», що надає преференції при еміграції до Польщі, але про
українців, які, переїжджаючи туди на працю чи навчання, роблять
на користь успішної сусідньої держави особистий соціальноекономічний, політичний, життєвий вибір.
Реальною проблемою функціонування Римо-католицької церкви
в Україні, яка має не лише внутрішньоцерковний вимір, але й зовнішньополітичний, і яку українській владі цілком під силу розв’язати ( за умов подолання корупції та введення у дію принципу
верховенства права), залишається незавершеність розв’язання
питання повернення церкві конфіскованого радянським режимом
нерухомого майна: певної кількості культових споруд, будівель,
що використовувалися для потреб церкви, окремих земельних
ділянок (рухоме майно у 1945 р. цілковито було евакуйовано з
Львівської архідієцезії до Польщі).
Лише під тиском Ватикану та гострої зацікавленості режиму
Л. Кучми у подоланні дипломатичної ізоляції, пов’язаної зі «справою Гонгадзе» й «касетним» та «кольчужним» скандалами,
напередодні візиту Папи Івана Павла II в Україну у 2001 р. Римо-
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католицькій церкві після багаторічних настійливих вимог було
повернено будівлю палацу Львівських архієпископів (але відмовлено у поверненні прилеглого до нього будинку духовної
семінарії).
Окремим римо-католицьким громадам, які упродовж десятиліть не можуть відстояти в судовому порядку права на історичне
майно, доводиться звертатися з проханням про допомогу до: польських президентів (востаннє президент Польщі звертався до Президента України з проханням про повернення будівель трьох костелів римо-католицьким громадам під час його візиту в Україну у
грудні 2915 р. Ішлося про костели Марії Магдалени у Львові, св.
Миколая у Києві та костел у Білій Церкві1037); українсько-польської міжпарламентської групи (стосовно повернення прилеглого
до храму св. Антонія у Львові церковного будинку, в якому розміщено дитячу музичну школу і нове приміщення для якої міська
влада не забезпечує вже понад двадцять років, лютий 2017 р.); консульства Республіки Польщі в Україні (стосовно права власності
на прилеглу до монастиря сестер Непорочного Зачаття Діви Марії
у с. Язлівець Бучацького р-ну земельну ділянку, яка входить до
складу території протитуберкульозного санаторія, лютий 2017 р.).
У вересні 2016 р. міська рада міста Кракова звернулася до львівських колег з проханням повернути римо-католикам костел св.
Магдалени, будинки при парафії св. Антонія, костел Матері Божої
Громничої (у руках греко-католиків це храм Стрітення Господнього на вул. Винниченка, 30). «Радянського Союзу немає, але
комунізм ще залишився у головах деяких політиків», – коментував
справу зі зволіканням владними структурами повернення майна
римо-католикам єпископ Віталій Скоморовський1038.
1037

«Prezydent Duda do Polaków na Ukrainie: Wiem, że mieliście poczucie, że
Polska o was zapomniała. Chciałbym bardzo, aby to się zmieniło» (15.12.2015). –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wpolityce.pl/swiat/275209prezydent-duda-do-polakow-na-ukrainie-wiem-ze-mieliscie-poczucie-ze-polska-o-waszapomniala-chcialbym-bardzo-aby-to-sie-zmienilo
1038
Цит. за: Горичева Ю. Исаакий по-киевски: почему власти Украины не
отдают католикам храм в столице (3.03.2017) / Юлия Горичева [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/35764isaakij-po-kievski-pochemu-vlasti-ukrainy-ne-otdayut-katolikam-xram-v-stolice.html
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У цілому ж, задіяння зовнішньополітичних чинників з метою
реалізації прав Римо-католицької церкви в Україні на повернення
майна (кричущий випадок – обіцянки на рівні Президентів Л. Кучми та в. Ющенка повернути київській громаді костел св. Миколая)
залишається недієвим.
У Галичині процес повернення РКЦ майна блокувався місцевими владними структурами. Тісно пов’язана з УГКЦ місцева
влада від початку 1990-х рр., нехтуючи історичним правом власності, передавала «польські» костели у користування/володіння
«українським» греко-католицьким громадам. Методи активного
перебрання греко-католиками римо-католицьких костелів ставали
предметом розгляду у Ватикані (костел у Бродах), але не в Україні.
Свідок тих подій домініканець О. Гауке-Ліговські писав про
спротив, який чинила УГКЦ поверненню римо-католикам конфіскованих радянською владою храмів, привласнюючи їх без порозуміння з колишнім власником, інколи силою виганяючи римокатоликів з уже повернених їм храмів. Римо-католицький священик посилався при тому на «антиполонізм, коли на Західній
Україні Римо-католицька церква цілковито ототожнювалася з церквою польською», і зазначав, що проблеми у міжцерковних відносинах існують саме на регіональному рівні, оскільки «чим далі на
схід, тим меншою буде ворожнеча» 1039.
У 1990 р. на Львівщині, а услід за нею й в інших галицьких
областях обласними радами, склад яких радикально змінився після
перемоги на виборах націонал-демократичних сил, було «ухвалено
рішення передавати храми за більшістю голосів віруючих, – пригадував тодішній голова Львівської міськради В. Шпіцер (1990–
1994). – Отой буцімто демократичний принцип став для релігійних
громад і їх духовних провідників як постріл стартового пістолета у
боротьбі за храми, культові споруди, за приміщення. […]
1039
Hauke-Ligowski Aleksander K., OP. Kościół Katolicki na wielonarodowej,
wielokulturowej i wielowyznaniowej Ukraine postsowieckiej // Aleksander K. HaukeLigowski / Polska wobec transformacji na Wschodzie. Materiały międzynarodowej
konferencji naukowej, Poznań, 6–7 czerwca 1995 roku. – Poznań: Wyd. Poznańskie,
1996. – S. 207.

Розділ 2. Галичина в етнополітичному просторі...

555

Протистояння часом бували настільки гострими, що могли перерости у кровопролиття».
Василь Шпіцер, який прийшов до політики з націоналдемократичних Народного Руху та «Просвіти», пропонував «демократичніше» розв’язання майнового питання в області: «[Римо-]
католицькі храми повинні були бути повернені [римо-]католикам,
а православним належало б повернути храми, побудовані після
Собору 1946 р.» 1040. За пропонованих В. Шпіцером умов ескалація
війни за храми розвивалася б по висхідній, оскільки тоді
дискримінованою виявилася б категорія українських православних
з-поміж тих колишніх греко-католиків, що влилися до складу
новопосталої Української автокефальної православної церкви. Ці
колишні греко-католики робили свій вибір на користь незалежного
від Москви українського православ’я, оскільки управлінський
центр української церкви вони бачили тільки в Києві, і саме через
це поривали з підпорядкованою Ватикану УГКЦ. «Геть від Москви і Риму» було популярною максимою і аскіомою у цьому середовищі. Ця категорія новопосталих українських православних
мала не менше прав на колишні греко-католицькі храми, ніж безпосередньо греко-католики. Аргумент «батьки будували» у їхньому випадку був не менш справедливий, ніж у випадку тих, хто
зберігав тяглість греко-католицької ідентичності.
Негативні наслідки вибіркового ставлення влади до релігійних
організацій підсилювалися дисфункціональністю, що дедалі більше набирала сили, судової системи на усіх рівнях. Разом узяте, це
унеможливлювало захист римо-католицькими громадами своїх
прав навіть на ті споконвічні будівлі костелів, що століттями
визначали історико-культурне обличчя Львова і які передавалися
їм владою лише у користування.
1040
Записки-спогади. Василь Шпіцер, голова міста Львова (1190–1994)
(6.06.2012) [Електронний ресурс] / Василь Шпіцер. – Режим доступу:
http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/chto-e-chto/rikoupamaticastina9avtorspicervasil
[останній доступ 10.09.2016 р., сторінку видалено з сайту до «технічного
смітника»].

Показовим є перебіг процесу судового захисту права римо-католицької
громади костелу св. Марії Магдалени у Львові (вул. Бандери, 10) на володіння
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Питання повернення Римо-католицькій церкві конфіскованого
радянською владою майна було порушено керівництвом церкви
відразу ж після відновлення її діяльності в Україні. Восени 1993 р.
обласні органи влади трьох галицьких областей доповідали
Адміністрації Президента України про такі майнові вимоги з боку
РКЦ: 1) у Львівській області – низка костелів у Львові (св. Марії
Магдалени, де розміщено органний зал), Трускавці (розміщено
планетарій), Бродах (розміщено спортивний зал), КомарноГородоцького р-ну, Старому Роздолі Миколаївського р-ну, Перемишлянах Перемишлянського р-ну, Краковці Яворівського р-ну;
2) Тернопільській області – костел у райцентрі Монастириська (у
1991 р. переданий православній громаді), домініканський костел у
Тернополі (у 1989 р. переданий греко-католицькій громаді),
костели у райцентрах Бережани (розташовувалася дитяча спортивна школа) та Теребовлі (використовувався як Будинок культури), прицерковний будинок (пробство) у с. Лосяч Борщівського
костелом, замість його оренди з визначеним терміном закінчення строку дії.
Будівля костелу перебуває у власності громади м. Львова, і в ній розташований
концертний зал Будинку органної та камерної музики. Справа громади проти
обласної та міської влади тягнеться вже третє десятиліття.
Відмова громаді Київським господарчим судом (2014 р.) містила таке
обґрунтування: 1) значну частину документа присвячено з’ясуванню того, чи
парафія св. Магдалени є «релігійною громадою» чи ні, оскільки лише «релігійна
громада» має право претендувати на культову будівлю; 2) експертний висновок
на користь громади судом піддано дискваліфікації. Суд ухвалив, що експертний
висновок Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз про те, що
костел XVII–XVIII ст. є дійсно культовою спорудою [і на цій підставі підлягає
поверненню власнику. – Н.К.], «не є висновком судової експертизи» [Тобто визнано недоведеним, що костел є костелом. – Н.К.]; 3) повернення майна у власність
релігійним організаціям передбачено лише у тому разі, якщо воно перебувало у
їхній власності та було вилучено у цих організацій безпосередньо державою.
Державну реєстрацію юридичної особи – релігійної громади костела св. Марії
Магдалени здійснено 27 грудня 1991 р. Це свідчить, що державна реєстрація цієї
юридичної особи проведена вже після набуття чинності Закону «Про свободу
совісті та релігійні організації» (6 червня 1991 року). Документально
підтверджених відомостей щодо належності релігійній громаді спірного майна
«на момент переходу у власність держави» суду не надано. Тому суд відмовив у
задоволенні позову. (Див.: Рішення Господарського суду м. Києва. Справа
№ 51/421 21.05.14) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39115864).
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р-ну.; 3) Івано-Франківській області – костели в Єзуполі Тисменецького р-ну (використовувався обласним штабом цивільної
оборони), райцентрі Калуші (використовувався громадою УПЦКП), селищі Більшівці Галицького р-ну (будівля перебувала в
аварійному стані)1041.
Крім зазначених вище храмових споруд, РКЦ у 1992 р.
претендувала на повернення у Львові: Палацу латинських архієпископів з прилеглим до нього будинком духовної семінарії,
костелів Стрітення, Неустанної помочі Діви Марії, костелу та
монастиря оо. францисканців, монастиря сс. францисканок Родини
Марії, костелу Серця Ісуса, костелу сс. кларисок, костелу Марії
Сніжної, костелу сс. сакраменток Вічної Адорації, костелу
св. Войцеха. У Львівській області РКЦ претендувала на два костели в Олеську, костели в Бережанах та Бориславі; церква вимагала також повернути прихрамові приміщення у Самборі та при
костелі св. Антонія у Львові.
На той час, на осінь 1993 р., у Львівській області діяло 102
римо-католицькі громади, яким було передано 81 храмову споруду, з них 49 у власність, 17 громад не мали храмів, а костели, на
які вони претендували, використовувалися іншими організаціями –
релігійними або світськими. У Тернопільській області було зареєстровано 63 громади РКЦ, яким було передано 18 костелів, ІваноФранківській – 18 громад і 3 перебувало в процесі реєстрації, їм
було повернено 15 костелів1042.
Для порівняння, станом на 1 січня 2016 р. у Львівській області
діяло 136 римо-католицьких громад, у їхній власності перебувало
94 храмові споруди, з яких повернено церкві – 84 (з них пам’яток
архітектури – 25) і новозбудованих – 10; у користуванні – 20 храмових будівель (з них пам’яток архітектури – 5). Тобто 22 римо1041
Дані наведено за службовими записками: Львівська державна обласна
адміністрація. Служба Президента України з питань внутрішньої політики
(31.08.1993 р.); Тернопільська державна обласна адміністрація. Служба Президента України з питань внутрішньої політики (02.09.1993 р.); Івано-Франківська державна обласна адміністрація. Служба Президента України з питань
внутрішньої політики (06.09.1993 р.) // [Архів автора].
1042
Там само.
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католицькі громади на Львівщині не мали власних культових
будівель.
У Тернопільській області діяло 89 громад, у їхній власності
перебувало 37 храмових споруд, з яких повернено церкві – 35 (з
них пам’яток архітектури – 24) і новозбудованих – 2; у користуванні – 47 храмових будівель (з них пам’яток архітектури – 22).
Отож, 5 римо-католицьких громад на Тернопільщини не мали
культових будівель.
В Івано-Франківській області діяло 25 громад, що мали у
власності 15 костелів, з яких повернені церкві – 12 (з них пам’яток
архітектури – 10) і новозбудованих – 3; у користуванні – 14 храмових будівель (з них пам’яток архітектури – 1, а ще 1 храм використовується почергово). Отож, на 25 громад в області припадає
29 храмових приміщень.
Римо-католицька церква і далі наполягає на поверненні в цілому мізерної частини майна, що їй належало перед конфіскацією
радянським режимом: це, насамперед, близько десяти храмів, які
на початку 1990-х рр. були передані місцевою владою грекокатоликам. Для унаочнення її вимог варто пригадати, що лише на
Львівщині напередодні Другої світової війни у власності РКЦ
перебувало 272 костели, з них більше 40 – у Львові. Сàме у Львівській області на сьогодні найбільше проблем з поверненням костелів, які у 1990-х було передано місцевою владою Грекокатолицькій церкві.
Нині у Галичині по селах є низка громад, що складаються з
кількох осіб, для яких не тільки фінансово неможливо та недоцільно зводити нові костели або ж реставрувати вцілілі рештки
старих, але й навіть немає сенсу офіційно реєструвати їх як громади. РКЦ не має коштів на відновлення усіх тих костелів, що
колись їй належали, а зараз перебувають в інших руках або
руйнуються, або піддаються демонтажу з перепродажем все ще
якісної їхньої цегли, або виставляються Фондом державного майна
на продаж з правом приватизації (2017 р., костел св. Трійці у селищі Магерові Львівської обл.). Проте для римо-католиків принципово важливо повернути ті кілька історичних споруд (зокрема, у
Львові семінарський костел Стрітення Господнього біля Палацу
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єпископів та 2 інші костели, якими користуються греко-католики),
у яких вона відчуває потребу1043. Зневірившись у можливостях
українського судочинства повернути частину костелів правовласнику, РКЦ вдається з цією метою й до іншої тактики: тиску на
УГКЦ через Ватиканські структури1044, однак і такий тиск не дає
бажаного результату.
У намаганні відновити справедливість Римо-католицька
церква наштовхується на опір, з одного з боку, греко-католиків,
що відмовляються повертати костели, мотивуючи це тим, що у
їхнє відновлення вкладено чималі кошти і навколо храмів сформувалися громади й усталене релігійне життя, а римо-католиків –
обмаль і вони можуть обійтися й без тих костелів1045.
З другого боку, РКЦ на початковому етапі відновлення стикалася із агресивною реакцію з боку місцевих українських націонал-патріотів, опанованих обсесією зведення історичних порахунків з поляками. Із цього середовища лунали заклики не передавати «польській» РКЦ жодного майна: «…ніхто не вправі вимагати «повернення» колишнього церковного майна чи сплати
оренди іншій конфесії за користування таким майном. Слід також
пам’ятати, що до 1945 діяла РКЦ в Польщі, яка, до речі, в Галичині була послушним інструментом польської окупаційної адміністрації і здійснювала політику полонізації українців. Як юридична особа, РКЦ в Україні була зареєстрована вже у незалежній
державі і мала б стати також Національною Церквою, якою вона є
в Польщі. […] Вимога «повернути» майно – щонайменше
1043
«Архиєпископ Мечислав Мокшицький: Ми не є польська місія в
Україні» (27.02.2015) (інтерв’ю брали Т. Антошевський, А. Бабинський)
[Електронний ресурс].
– Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/interview/59281/
1044
Львівські римо-католики проситимуть Державного секретаря Ватикану,
щоб греко-католики повернули їм два храми (15.06.2016) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/land_and_property_problems/63699/
1045
Бендик М., ректор Дрогобицької духовної семінарії УГКЦ. Враження грекокатолика після ознайомлення з інтерв’ю Львівського римо-католицького митрополита
(27.09.2011) [Електронний ресурс] / Мирон Бендик. – Режим доступу:
http://dds.edu.ua/ua/articles/2/rizne/855-vrazhennja-vid-interviju-vl-mechyslava.html
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безпідставна: з етичного боку вона не християнська, а з
юридичного – абсолютно неправомірна. Сам намір «передачі»
майна означав би зраду національних інтересів»1046.
Для розв’язання майнових проблем Римо-католицька церква
стала на шлях будівництва нових костелів, і лише там, де в них
явно відчувалася потреба, де громади були спроможними взяти на
себе утримання парафії та костелу. Вже у 1991 р. було збудовано 2
нові костели, у 1992 р. –14, 1993 р. – 10, а у 1994 р. по усій території України у процесі будівництва знаходився 71 костел1047.
Будівництво нових костелів відповідно до сьогоднішніх потреб
віруючих триває: у 2015 р. у Львові та передмісті планувалося зведення 4 нових костелів (на Левандівці, Майорівці, Рясне-2 та у
Брюховичах).
Водночас РКЦ приділяла увагу реставрації окремих костелів з
метою їхнього збереження як історичних пам’яток з можливістю
використання для культурних або соціальних потреб (костел францисканців у Раві Руській, костели у Тартакові, Язловці, Підгайцях,
2 костели біля Бучача та ін.). За особистий внесок у справу
збереження історико-культурної спадщини української полонії
Львівської аріхідієцезії, зокрема, організацію реставраційних робіт
з відновлення костелів, архієпископ Мокшицький отримав у
вересні 2013 р. почесну польську церковну нагороду Conservator
Ecclesiae.
Реставрації історичних культових пам’яток в Галичині приділяє увагу Міністерство культури і національної спадщини
Республіки Польща. У 2017 р. міністерством було виділено 1,2
млн польських злотих (8,2 млн грн) на проведення відновлювальних робіт у Латинському кафедральному соборі, Вірменському кафедральному соборі, гарнізонному храмі св. апп. Патра і
Павла, костелі св. Антонія Падуанського та на Личаківському
1046

Див., наприклад: Відкритий лист Високопреосвященному митрополитові
РКЦ в Україні кардиналові М. Яворському (за підписами І. Геля, М. Голубця,
Л. Крушельницької, Р. Іваничука, Ю. Шухевича) // Молода Галичина. – 2003. –
13 лютого.
1047
Koczan N. Kościoł Katolicki na Ukrainie / Natalia Koczan // Ład Katolikom
na Wschodzie (Warszawa). – 1994. – № 5 (94). – S. 2.
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цвинтарі у Львові1048. Послідовно реалізовує реставраційні проекти
на Івано-Франківщині польська «Кульчик Фаундейшн»: коштом
фундації відновлено костел у Михальче, у Городенці плануються
масштабні роботи у монастирі театинців з приналежним йому
костелом XVII ст., пам’яткою архітектури національного значення.
Моніторинг автором регіональних ЗМІ, світських та грекокатолицьких, засвідчив, що опоненти РКЦ та претенденти на її
конфісковане майно не розглядали питання його повернення
правовласнику в юридичній площині, не аналізували методи
розв’язання цього питання місцевою владою на відповідність
міжнародно усталеним нормам права. Поширений в Україні та
підтримуваний у регіоні стереотип про більшу «європейськість»
Галичини, порівняно з іншими регіонами, не витримує випробування
базовою нормою європейської демократії стосовно верховенства
права. Хоча й тут не без винятку: зокрема, у Жовкві правлячий
єпископ УГКЦ перед тим, як звернутися до влади з проханням про
передачу греко-католикам колишніх римо-католицьких посілостей,
спочатку заручився згодою його колишніх власників і нинішніх
правонаступників – ордену домініканців в Україні.
На сьогодні майновий конфлікт не має перспектив розв’язання досягненням порозуміння між УГКЦ та РКЦ. Втручання
влади, через вибіркове ставлення якої до закону й постав цей конфлікт, та виправлення нею власних помилок раніше чи пізніше
постане на порядку денному діяльності органів місцевого самоуправління. Йдеться навіть не про запровадження феномену реституції в українське правове поле, що через скомплікованість українських реалій неможливо буде реалізувати на практиці в усій його
повноті. Доцільніше говорити про необхідність доопрацювання
відповідних правових норм із передбаченням пріоритетності вимог
легітимних правовласників, які претендують на відновлення
майнових прав.
1048

Понад 8 млн грн від Польщі отримано на реставрацію львівських
історичних культових пам’яток (17.05.2017) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/36464-ponad-8-mln-grn-vidpolshhi-otrimano-na-restavraciyu-lvivskix-istorichnix-kultovix-pamyatok.html
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Актуальність задоволення легітимних майнових вимог РКЦ
підсилюється через використання проросійськими силами в Польщі «питання реституції» для підриву українсько-польського
партнерства у протистоянні російській агресії проти України та її
гібридній війні проти країн західної демократії.
Успішність інтегрування РКЦ до українського суспільства на
національному рівні та принципове дистанціювання від будь-яких
питань, пов’язаних із українсько-польськими конфліктами в минулому, на регіональному рівні завдячували виваженій позиції її
першого очільника в Україні кардинала М. Яворського. Навіть у
найзапекліші періоди суперечок навколо відкриття у Львові
польського меморіалу «Орлят» митрополит втримував рівновагу,
не допускаючи втручання РКЦ в Україні в політичні українськопольські баталії та провокації з обох боків.
Ситуація змінилася із приходом у 2008 р. до керівництва
Римо-католицькою церквою архієпископа М. Мокшицького.
Вихідець із польсько-українського порубіжжя, новий митрополит
львівський активно, але вкрай невдало, втрутився у полеміку щодо


Улітку 2016 р. польською контррозвідкою був заарештований за
шпигунство на користь Росії лідер проросійської (офіційно незареєстрованої)
партії «Зміна» («Zmiana»), депутат Сейму (від 2015 р.) Матеуш Піскорський,
партія якого підтримувала в Україні зв’язки з «Українським вибором»
В. Медведчука, Партією Регіонів, комуністичною партією «Боротьба» (у 2014 р.
визнана сепаратистською). Правою рукою М. Піскорського К. Рекасом було створено навесні 2015 р. організацію «Реституція кресів» («Powernictwo Kresowe»),
що разом із «Українським вибором» розгорнула в Галичині кампанію з
залякування місцевих жителів реституцією усього історично належного полякам
майна, включно з церковним, у разі поглиблення в Україні євроінтеграційних
процесів (Рупицкий Ф. Украинский след российского шпиона в Польше
(13.06.2016) / Феликс Рупицкий [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
sprotyv.info/ru/news/kiev/ukrainskiy-sled-rossiyskogo-shpiona-v-polshe

М. Мокшицький, громадянин Польщі, є кар’єрним чиновником, за плечами якого лише три роки безпосередньої душпастирської праці на парафії (1987–
1990). Після здобуття докторату з теології духовності у Папському університеті
св. Фоми Аквінського «Angelicum» (1991–1996) він працював на високих посадах
у Ватикані (серед яких посада особистого другого секретаря Папи Івана Павла II,
секретаря Папи Бенедикта XVI та ін.) аж до номінації на архієпископамитрополита Львівського. Світську освіту М. Мокшицький здобув в аграрному
технікумі в Олешичах, поблизу Любачева.
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українсько-польського минулого й сучасного, чим, на відміну
свого попередника, нажив чимало опонентів з українського боку,
загострив й без того непрості відносини РКЦ з УГКЦ, збурив етпополітичну та етноконфесійну напругу в регіоні, хоча інколи й робив реверанси в український бік (зокрема, регулярно беручи
участь у відзначенні пам’яті жертв «Голодомору–геноциду» 1932–
1933 рр.).
Без відповідних фахових знань і досвіду політичної діяльності
М. Мокшицький амбітно почав коментувати різноманітні події в
українському суспільно-політичному житті, звертатися до влади із
закликом до врегулювання тих чи інших питань, дотичних до
історії польської меншини в Україні. Зокрема, миттєвий протест
митрополита у 2017 р. викликало осквернення монумента на
згадку про масове винищення у лютому 1944 р. поляків у Гуті
Пеняцькій Бродівського р-ну німецькими поліційними підрозділами, до складу яких, очевидно, могли входити й колаборанти
з-поміж етнічних українців. Націоналістичні «ревіндикаційні»
польські кола без застережень і сумнівів звинувачують у знищенні
польського населення Гути Пеняцької підрозділи дивізії СС
«Галичина» та українських націоналістів з УПА. Характерно, що,
на відміну від злочину із руйнуванням монумента в Гуті
Пеняцькій, римо-католицький митрополит жодного разу публічно
не відреагував на випадки наруги над пам’ятками, наприклад,
єврейської чи української історії краю. У публічних дискурсах
М. Мокшицького виокремлення етнічних поляків від решти римокатоликів поєднується із запевненнями у понаднаціональному
характері Католицької церкви. Глава РКЦ в Україні послідовно
виступає з критикою українського націоналізму та його ідеології,
злочинів, скоєних українськими націоналістами проти поляків у
роки війни, передбачувано збурюючи проти себе галицьке
суспільство.
Архієпископ Мокшицький артикулює в Україні позиції польських консерваторів-клерикалів з партії «Право і справедливість»
та більш радикальних націоналістичних антиукраїнських «кресов’яцьких» кіл, якнайменше орієнтованих на українсько-польське
порозуміння. Беззастережна підтримка М. Мокшицьким резолюцій
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польського Сейму від 22 липня 2016 р. про визнання Волинської
трагедії «геноцидом» та «Про встановлення 11 липня Днем пам’яті
поляків, жертв геноциду, вчиненого ОУН-УПА»1049 випливає з
його вихопленого з ширшого контексту однобічного бачення
Волинської трагедії 1943 р., що зводиться до повтору стереотипів
ідеології польського державницького реваншизму («найконсервативнішого у світі» за делікатним визначенням Я. Дашкевича), не
кращих від подібного ґатунку його українських аналогів.
Для порівняння підходів, характеру дискусій та оцінки глибини суперечностей між РКЦ та УГКЦ в Україні в оцінці
1049
Глава римо-католицького єпископату України підтримав ухвалу
польського Сейму, – ЗМІ (1.08.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_policy/64118/

В інтерв’ю від 20 червня 2013 р. польській католицькій аґенції КАІ
архієпископ Мокшицький митрополит Львівський доводив: «…На сьогоднішній
день в Україні, особливо на позначеній стражданнями Західній Україні,
націоналізм сприймається як державотворча ідеологія, а націоналістичні лідери
возносяться до рівня героїв. А відсутність знань про минуле і, що випливає,
суспільної вразливості на страшні злочини, зокрема на націоналістичні етнічні
чистки на Волині у 1943 році, дуже ускладнює впорядкування тієї частини
спільної історії в дусі правди, справедливості, любові і пам’яті, просто кажучи –
примирення.
В українській історіографії говориться про переселення поляків, а не про
вбивства. Часто про польсько-український конфлікт. Але це не була проблема
лише характеру польсько-українських відносин, а передусім етичного характеру.
Трагедію породив злочинний план побудови власної держави, зокрема, за
допомогою усунення всіх «чужих». За таких визнано поляків, переважно римокатоликів, які упродовж віків жили на тих землях. Але жертвами різанини були
не лише поляки, а й усі, хто не поділяв ідеології ненависті. Були серед них християни всіх сповідань, що були на тих землях. Зрозуміло, що, з огляду на ситуацію, найбільших втрат зазнала Римо-католицька Церква. Наприклад, повністю
була знищена Луцька дієцезія, яка мала багатовікову історію. Спустошена була й
Львівська архідієцезія. Було мордовано теж священиків греко-католицьких і
православне духовенство. Конфлікт торкався не тільки поля відносин між
народами, але й сфери життєвих позицій та цінностей.
Думаю, що основою примирення повинно бути однозначне й радикальне
засудження ідеології екстремального націоналізму і вчинків, які вона породила.
Формула, яку в Україні пробують пояснити чи обґрунтувати, наприклад, те що
відбувалося на Волині 70 років тому, є хибною […]» (Архієпископ Мечислав
Мокшицький, митрополит Львівський, про ставлення до трагічних подій на
Волині 1943 року (21.06.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/52722/
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Волинської трагедії наведемо думку єпископа УГКЦ Софрона
Мудрого, висловлену на спільній зустрічі представників єпископатів РКЦ з Польщі та УКГЦ, що відбулася у липні 2003 р. у Львові і
на якій С. Мудрий очолював українську делегацію: «…хтось кинув
кістку, щоб ми, наче голодні пси, жерлися між собою через
Волинську трагедію. Чому не святкують ювілеїв кривавого знищення незалежної Польщі гітлерівськими німцями, спалення і знищення столиці Варшави, ювілеїв совєтських вивезень мільйонів
цивільних і військових поляків у Сибір? Одностороннє політичне
вибачення волинської трагедії перед Польщею – це серцевий удар
для українства і української ідеї, якого допустився політикум
України, визначаючи весь національно-визвольний рух України
злочинним. Тому одностороннього акту для такої трагедії Волині і
подібних їм допускати не можна» [стиль автора збережено. –
Н.К.]1050. Замість критичного переосмислення подій Волинської
трагедії польського населення краю і ролі у цих подіях українських націоналістів, керівники УГКЦ воліють переключати увагу
на страждання українського населення порубіжних польських
земель внаслідок проведення прорадянським комуністичним польським урядом операції «Вісла» у1947 р., вириваючи цю операцію з
контексту українсько-польських відносин у Галичині1051. Очевидно, що неподоланий тягар націоналізму до сьогодні живить ресентиментні почуття у середовищі церковних опонентів, які раз у раз
прориваються назовні.
Скандальний резонанс у Галичині викликала критика архієпископом Мокшицьким звернення Синоду єпископів УГКЦ з приводу 70-х роковин Волинської трагедії (березень 2013 р.),
задуманого як спільне звернення греко- та римо-католицького
єпископату в Україні, якого досягнути не вдалося. М. Мокшицький привертав увагу до того, що у посланні не згадується ідеологія
українського націоналізму, яка стала основною причиною трагедії.
1050

Агенція релігійної інформації. – 2003. – № 7 (31 липня). – С. 3–4.
Див., зокрема: Послання Блаженнішого Святослава у сімдесяту річницю
акції «Вісла» (12.06.2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ugcc.ua/official/official-documents/zvernennya/doc2017/poslannya_u_sіmdesy
atu rіchnitsyu_aktsіi_vіsla_79720.html
1051

566

Галичина в етнополітичному вимірі

Він характеризував як нонсенс запропоновану греко-католиками
формулу примирення «пробачаємо і просимо пробачення»: «Чи
кожна зі сторін, яка мала б підписати листа, має моральне право на
такі заяви? Потрібно знайти інші слова: перепрошуємо і просимо
про вибачення. […] Я боюся, що така ініціатива спільного листа
може бути черговим ―політично коректним‖ кроком, який не принесе пояснення великого зла, яке призвело до загибелі більше 120
тисяч цивільних осіб»1052. Зауважимо, що у 2011 р. не змогли
ухвалити спільну заяву з цього питання польський Сейм та Верховна Ради України, що закономірно, оскільки навіть серед
фахових істориків з обох боків тривають запеклі суперечки щодо
оцінки Волинської трагедії.
Архієпископ Мокшицький, втрутившися у цю суперечку,
однозначно пристав до «кресов’яцького» дискурсу, піддаючи критиці виключно українську сторону, начебто з польського боку
жодних злочинів супроти українців не чинилося, та ігноруючи при
тому ширший контекст українсько-польських відносин у повоєнні
та воєнні роки. За всієї небездоганності послання греко-католицького єпископату глава Конференції римо-католицьких єпископів
також виявився непозбавленим тих самих однобічних етнополітичних та етноконфесійних стереотипів, які він закидає греко-католикам, політизованого й націоналістично забарвленого підходу до
вкрай делікатного питання, яке мало би бути розв’язане виключно
на рівні фахових істориків, професійний рівень яких дозволяв би
вийти за методологічні обмеження «національної історії».
Іншим разом українську громадськість далеко за межами
Галичини збурили слова архієпископа Мокшицького інтерв’ю
польському католицькому тижневику «Niedziela»1053. Митрополит
Львівський твердив, що війну на Донбасі й пов’язані з нею
людські трагедії треба тлумачити у духовному вимірі, що потребує
1052

Спільної заяви греко- і римо-католиків про Волинську трагедію не буде
(06.03.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/ 2013/03/6/116206/
1053
Uczyłem się od nich. Z abp. Mieczysławem Mokrzyckim rozmawiał ks.
Robert Gołębiowski (17.05.2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://niedziela.pl/artykul/130916/nd
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з боку українського народу «певних саморефлексій», оскільки «на
українському народі надалі висить гріх геноциду [йдеться про
Волинську трагедію. – Н.К.], до якого йому важко до сьогодні признатися і від якого важко очиститися», і «доки той народ не визнає
своєї вини, не стане у правді й не очиститься з того гріха, доти не
тішитиметься він благословінням [Божим]»1054.
Слова митрополита набули в Україні широкого суспільного
розголоу і були потрактовані так, що той вважає війну на Донбасі
за «божий знак про те, що українцям потрібно покаятися за
Волинську трагедію»1055. Львівська курія РКЦ у миттєво оприлюдненій офіційній заяві спростовувала такого роду інтерпретації
в українських ЗМІ слів М. Мокшицького1056, проте невдовзі сам
митрополит з цього приводу однозначно ствердив, «що непокаране і не назване по імені зло може стати чимось звичним, чимось,
що стане частиною нашої буденності. Спочатку була ІІ Світова
війна, потім Волинська трагедія, потім анексія Криму і війна на
Сході. Замовчування одного зла породжує наступне. Саме тому ми
не можемо мовчати» 1057. Передбачуваною реакцією на позицію
1054

Uczyłem się od nich. Z abp. Mieczysławem Mokrzyckim rozmawiał ks.
Robert Gołębiowski (17.05.2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://niedziela.pl/artykul/130916/nd.
1055
Див.: Пиріг В. Львівський митрополит РКЦ назвав війну на Донбасі «божим
знаком» за Волинську трагедію (29.05.2017) [Електронний ресурс] / Володимир Пиріг. –
Режим доступу: https://zaxid.net/lvivskiy_mitropolit_rkts_nazvav_viynu_na_ donbasi_bozhim_znakom_za_volinsku_tragediyu_n1427120; Львівський митрополит розповів, що
війна на Донбасі – кара за «геноцид поляків» (29.05.2017) // [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/society/2017/05/29/224421/ [Тільки у Facebook
лінком з цього одного з найрейтинговіших інтернет-видань в Україні поділилися 1 100
читачів].
1056
Офіційний сайт Римо-католицької церкви в Україні: Митрополит
Мокшицький не вважає війну на Донбасі Божою карою за злочини народу.
Офіційна заява (29.05.2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.rkc.lviv.ua/news_view-Mutropolut_Mokshuckuj_ne_vvazhaye_vijnu_na_Donbasi_Bozhoyu_karoyu_za_zlochunu_narodu__Oficijna_zayava-ua
1057
Архієпископ Мокшицький пояснив, чому говорить про Волинську
трагедію (інтерв’ю Віти Якубовської) (1.06.2017) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://credo.pro/2017/06/183590 (передрук на сайті RISU: (2.06.2017)
[Електронний ресурс].
– Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/67202/).
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глави РКЦ стала заява Української Галицької партії (зареєстрована
2015 р.) з вимогою оголосити М. Мокшицького персоною нон
ґрата в Україні1058.
Образливі за формою заяви архієпископа Мокшицького спочатку на адресу греко-католиків (у тому числі фраза, що «Kościoł
grekokatolicki […] poprostu zagrabił/вкрав nasze kościoły» у Львові1059), а згодом й усього українського народу, що їх він зазвичай
адресує аудиторії у Польщі, безповоротно протиставили римокатолицького митрополита галицькому суспільству, створили
негативний імідж католицького ієрарха в українському суспільстві.
Привнесені разом зі зміною у 2008 р. глави РКЦ в Україні
політизовані тенденції в діяльність цієї церкви спричинилися до
загострення й без того складних відносин між РКЦ та УГКЦ, провокації етнополітичної напруги в галицькому соціумі та, врешті,
ускладнюють глибше інтегрування РКЦ до українського суспільства, намагаючися замкнути римо-католицизм в етноконфесії.
Така політика наражається на критику з боку непольського сегмента римо-католицького середовища в Україні1060. «Реполонізація
згори» Римо-католицької церкви в Україні відбувається всупереч
тенденціям розвитку польської меншини в Україні, а також цієї
церкви, етнічний склад членів якої суттєво змінився, не кажучи
про суто церковний аспект – принципове позиціювання РКЦ як
позаетнічної церковної спільноти, «вселенської церкви».
1058

Заява Української Галицької Партії з приводу обурливих висловлювань
громадянина Польщі Мечислава Мокшицького в інтерв’ю журналу «Niedziela»
(7.06.2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uhp.org.ua/religiya-bezpolityky/
1059
Див. випуск новин «Polonia 24» від 27.09.2011 р. (22:05) на каналі «TVP
Polonia» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tvp.pl/polonia/polonia-24/wideo/27092011-2205/5284334; [Інтерв’ю кардинала Мокшицького]
Grekokatolicy przejęli bezprawnie nasze świątynie // Gość Lubelski – 2016. – 9 травня
(передрук див. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/ society_digest/63369/
1060
Див.: Новікова К. Етнорелігійна пастка (28.10.2011) / Катерина Новікова
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/
open_theme/45112/
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Очевидно також, що новий очільник Львівської римо-католицької митрополії виходить за межі релігійної, суспільної та
соціальної діяльності, визначеної законодавством України для
релігійних організацій, та втручається до питань політичних,
ретранслюючи в Україні позицію польських правих, антиукраїнських, клерикальних кіл, ототожнюючи інтерес Католицької церкви в регіоні з польським національним інтересом інтерпретації
останнього польськими консервативними, антиукраїнськими силами.
У цілому ж, на розвитку РКЦ у Галичині позначається відсутність комплексного українсько-польського порозуміння, особливо
щодо вироблення спільних засад в інтерпретації та політики
пам’яті на державному рівні, а також брак належного нагляду за
дотриманням представниками духовенства-громадянами інших
держав чинного законодавства про свободу совісті та
віросповідання, юридично недосконале вирішення питання
повернення/неповернення РКЦ конфіскованого в неї радянським
режимом майна.
На території Галичини зникли структури Львівської архієпархії Вірменської католицької церкви (ВКЦ), яка нараховувала у
1939 р. до 5–5,5 тис. членів у складі 8 парафій1061, об’єднаних у 3
деканати (Львівський, Станіславівський, Кутівський) й розпорошених територією Галичини, Волині (у 1929 р. парафія у Луцьку
ще згадувалася у церковній статистиці, а станом на 1939 р. уже
припинила існування), тодішньої румунської Буковини (Сучавська
парафія), а також по одній парафії вірмен-католиків існувало у
Кам’янці та Харкові1062. Церква вірмен-католиків постала
1061
Минуле вірменської громади в Україні і, зокрема, в Галичині ґрунтовно
досліджував Я. Дашкевич. (Див.: Дашкевич Я. Вірмени і Україна / Ярослав
Дашкевич. – Львів; Нью-Йорк, 2001; його ж. Вірмени в Україні: дорогами тисячоліть / Ярослав Дашкевич. – Львів: Львівське відділення Інституту української
археографії та джерелознавства; Логос, 2012. – 1328 с. Див. також: Гаюк І.
Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні / Ірина Гаюк. У 2-х тт.
– Львів: Афіша, 2012; її ж, Вірменська церква в Україні / Ірина Гаюк. – Львів:
Логос, 2001. – 128 с.)
1062
Католицька Церква в Україні. Статистичні дані // Бюлетень Центру
релігійної інформації. – С. 35.
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внаслідок укладення унії Львівської єпархії Вірменської апостольської церкви з Римом (1630 р. та 1635 р.) і припинила існування у
1945 р., коли під час обмінів населенням між СРСР і Польщею
вірмени-католики разом із церковнослужителями були переселені
до Польщі.
У СРСР вірмени-католики зазнавали переслідувань. 13 липня
1991 р. Ватикан заснував ординаріат для вірмено-католиків у
Східній Європі з центром у м. Гюмрі (Вірменія). Станом на 2009 р.
в ординаріаті налічувалося близько 55 парафій, 440 тис. вірян, 7
єпархіальних священиків та 5 ієромонахів1063.
В Україні першу відновлену громаду вірмен-католиків було
зареєстровано у 1991 р. Критично мала кількість віруючих не
могла гарантувати її існування. Попри те, у травні 2017 р. міністр
внутрішніх справ України на зустрічі з представниками ВКЦ
повідомив про намір його відомства передати львівській громаді
костел св. Казимира, будівля якого перебувала у власності Львівського державного університету внутрішніх справ1064. Очевидним
викликом для тих небагатьох вірменів-католиків, які збереглися у
Львові, стане відновлення та утримання будівлі цього костела.
Восени 2001 р. розпорошені й нечисленні групи вірменівкатоликів в Україні відвідав тодішній глава Вірменської католицької церкви патріарх Нерсес Бедрос XIX (резиденція у
м. Бейруті, Ліван) з метою зміцнення етнорелігійної ідентичності
та консоділації спільноти вірмено-католиків в Україні. Пам’ять
про існування громади вірмен-католиків у Галичині зберігаєтья у
сакральних пам’ятках, що вціліли, зокрема, Вірменського собору у
Львові та Івано-Франківського Вірменського костелу, який у
1990 р. був переданий спочатку УПЦ(МП). Але того самого року
разом із переходом настоятеля громади та її членів до
1063
[Інформаційне повідомлення] // Католицький вісник. – 2011. – № 15 (21
серпня). – С. 2.
1064
Арсен Аваков: костел святого Казимира, що знаходиться на балансі
МВС, буде передано міській громаді Львова (23.05.2017) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/ua/news/8227_Arsen_Avakov_Kostel_Svyatogo_Kazimira_shcho_znahoditsya_na_balansi_MVS_bude_peredano_miskiy_gro
madi_Lvova_FOTO.htm

Розділ 2. Галичина в етнополітичному просторі...

571

Автокефальної православної церкви храм змінив юрисдикцію і
став кафедральним собором Івано-Франківської єпархії УАПЦ.
Обидва храми становлять пам’ятки архітектури загальнонаціонального значення (відповідно, XIV ст. та рубежу XVII–XVIII ст.).
Частково за фінансової участі держави та під пильним контролем
зацікавленої громадськості та фахівців обидва храми було відреставровано. Натомість вірменський храм у Луцьку (збудований
XV–XVI ст.) до невпізнаваності змінив зовнішній вигляд і на
сьогодні це житловий будинок.
Сьогоднішні вірмени-галичани представляють нову хвилю
міграції. У 1991–1992 рр. ними було утворено Українську єпархію
Вірменської апостольської церкви (ВАЦ), що належить до групи
так званих дохалкидонських церков, з центром у Львові. Після
настійливих вимог віруючим у січні 2000 р. було повернено кафедральний Вірменський (Успенський) собор, освячення якого у
травні 2003 р. здійснив католікос усіх вірмен Гарегін II. З нинішньої двохтисячної вірменської спільноти Львова у церковному
житті беруть участь від 100 до максимум 200 осіб, що позбавляє
громаду перспектив розвитку1065. Станом на 1 січня 2016 р. в Галичині фунціонувало по 1 громаді Вірменської апостольської церкви
у Львівській та Тернопільській областях. На початку 2010-х рр.
керівництво ВАЦ планувало перенесення адміністративного
центру до Києва, зведення там кафедрального собору, згідно з
планами, одного з найбільших у Європі1066. Загострення суспільнополітичної та економічної кризи в країні, початок якій поклали
події на зламі 2013–2014 рр., а продовжила російська агресія проти
України, змусило відтермінувати реалізацію такого плану.

1065

Сумні рефлексії з нагоди храмового празника (інтерв’ю з настоятелем
громади Вірменського собору о. Теодосом Геворкяном) (інтерв’ю Т. Базюка)
(12.09.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/12760
1066
Див.: Президент Янукович пообіцяв підтримати будівництво вірменської церкви у Києві (27.04.2001) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/armenian_ac/42050/; Вірмени побудують у Києві один з найбільших храмів Європи (06.02.2012) [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/temples_church_property/46665/
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Вірменська апостольська церква тісно співпрацює зі створеним у 2001 р. Союзом вірмен України. Щороку вірменська громада в Україні вшановує у квітні День пам’яті жертв геноциду вірмен в Османській імперії у 1915–1923 рр. Перший архієпископ
Вірменської апостольської церкви в Україні Натан Оганесян,
акцентуючи увагу на тісному пов’язанні упродовж історії вірменської церкви і народу, доводив, що геноцид народу був одночасно й геноцидом його церкви: «[…] народ, який постраждав під
час Геноциду, – це переважно діти нашої Церкви. Були вірменокатолики і вірмени-протестанти, але це дуже малі групи. […]
Геноцид народу був геноцидом Церкви […] Геноцид був етнічною
і релігійною чисткою»1067. Лише під час першої хвилі геноциду у
1915–1916 рр. младотурками було знищено 1,5 млн вірмен;
загальна ж кількість загиблих вірмен-католиків становила близько
30 тис. осіб.
У 2015 р., напередодні вшанування 100-х роковин генодицу
вірмен, глава Української греко-католицької церкви верховний
архієпископ Святослав (Шевчук) звернувся до глав обох вірменських церков зі словами солідарності й молитовної підтримки,
покликаючися на слова Папи Римського Франциска про трагедію
вірмен в Османській імперії як «перший геноцид XX століття»1068.
Відомо, що Туреччина категорично заперечує факт геноциду
вірмен і після тих слів понтифіка папського нунція в Анкарі було
викликано до МСЗ Туреччини для висловлення протесту. Не
можна виключати появи аналогічної реакції з боку Туреччини й на
комеморацію геноциду вірмен в українському церковному середовищі, особливо зважаючи на той факт, що в Україні геноцид
вірмен не визнано на державному рівні.
1067

Архієпископ Натан Оганесян: Геноцид народу був геноцидом Церкви
(інтерв’ю М. Мишовського, Ю. Завадської взято влітку 2013 р.) (21.04.2014])
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/interview/56188/
1068
Глава УГКЦ висловив солідарність з народом Вірменії у вшануванні
півтора мільйона вірмен-жертв геноциду (23.04.2015) [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ukraine_and_world/international_relations/59813/
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У повоєнній Галичині без сліду зникла також спільнота
караїмів, які проживали в Галичі Івано-Франківської обл. від
XIII ст., зберігаючи упродовж віків етнорелігійну окремішність. У
1940–1950 рр. рештки караїмів змушені були емігрувати до Польщі або переселитися до Литви. Сьогодні про галицьких караїмів
нагадує лише експозиція міського Музею караїмської історії та
культури (утворений 2004 р. як філія Національного заповідника
«Давній Галич»), кілька автентичних будівель (кенесу зруйновано
у 1985 р.) та караїмське кладовище у с. Залуква, що знаходиться у
напівзруйнованому, занедбаному стані, частину надгробків з якого
місцеві мародери використали у побутових цілях. У 1997–2000 рр.
працівники заповідника «Давній Галич» дослідили караїмський
некрополь, результатом якого стало видання каталога надгробків з
перекладом епітафій.
Німецька лютеранська (євангелічна) етнорелігійна меншина, яка хоча й була нечисленною, але плідно працювала в краї,
у міжвоєнний період зазнавала утисків та дискримінації з боку
польської влади, а під час першої радянської окупації була
примусово переселена до окупованої нацистами Польщі, що й
поклало край історії її існування та праці місіонерів-лютеран з
Німеччини у Східній Галичині. Станом на 1 січня 2016 р. Німецька
евангелічно-лютеранська церква мала в Галичині лише 1 громаду
(у м. Львові). Про цю громаду навряд чи правомірно говорити у
термінах етноконфесії, оскільки в ній доконаним фактом стало
розмивання етнонаціональних маркерів, особливо після інтенсивної хвилі еміграції з України німців до історичної батьківщини,
що тривала впродовж 1990-х рр. У львівській громаді НЄЛЦУ понад 80% парафіян становлять українці та росіяни, богослужіння
німецькою мовою не відправляються, і зростає відсоток членів, що
не володіють німецькою мовою1069. Внаслідок обставин місцеве
лютеранство дедалі глибше адаптується до контексту, зазнає природної асиміляції.
1069
Любащенко Вікторія. Протестантизм в Україні: чи є перспектива? /
Вікторія Любащенко // Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді ІПіЕНД
ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К., 2009. – С. 278–293.
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Водночас, не пов’язане з Німецькою євангелічною церквою
лютеранство, так зване українське лютеранство, представлене в
Галичині Українською лютеранською церквою (у Тернопільській обл. – 4 громади, по 1 – в Івано-Франківській та Львівській
обл.; у Тернополі функціонує семінарія УЛЦ). Українська лютеранська церква, яка в Україні об’єднує понад 1 тис. членів,
декларує себе наступницею Української євангельської церкви
Ауґсбурзького віросповідання (УЄЦ), знищеної після окупації
Радянським Союзом Галичини у 1939 р. УЄЦ постала в Галичині у
міжвоєнний період за ініціативи низки осіб, колишніх греко-католиків, які привнесли до внутрішнього життя нової церкви чимало
зі свого греко-католицького досвіду.
На початку 1990-х рр. відновлення УЛЦ в Україні ініціювали
рештки УЄЦ у США. У віросповідному та обрядовому питаннях
Українська лютеранська церква становить гібрид, де зміксовано
елементи лютеранського віровчення, української етнокультурної
традиції, «східного» (в основі греко-католицького) та латинського
обрядів1070. У саморепрезентації голова Галицької єпархії УЛЦ
пастор Тарас Коковський зазначав, що українські лютерани вносять «до лютеранства частку своєї національної та культурної
ідентичності. Ми любимо свій край і звичай, рідну мову, пісню,
історію та культуру, хочемо свідчити про це іншим народам [sic!
Саме так визначено пріоритети. – Н. К.]. […] українські лютерани
ніколи не відокремлювали себе від свого народу, його традицій та
звичаїв»1071. УЛЦ стоїть на позиціях консерватизму і тради1070
Див.: Любащенко В. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій /
Вікторія Любащенко. – Львів: Видавнича спілка «Просвіта», 1995. – С. 286–287.
1071
Див.: Інтерв’ю з головою Галицької єпархії Української лютеранської
церкви, пастором громади Святих апостолів Івана та Якова Тарасом Коковським
на тему: «Українське лютеранство: минуле і сучасне» (інтерв’ю Є. Распопова,
І. Дмитрука) (28.09.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://tureligious.com.ua/intervyu-z-holovoyu-halytskoji-jeparhiji-ukrajinskojilyuteranskoji-tserkvy-pastyrem-hromady-svyatyh-apostoliv-ivana-ta-yakova-tarasomkokovskym-na-temu-ukrajinske-lyuteranstvo-mynule-ta-sohodennya/#comment-154482;
Лютерани східного обряду: такі є лише в Україні (інтерв’ю з керуючим Галицькою
єпархією пастором Т. Коковським, інтерв’ю В. Мороза) (10.05.2016) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/ kaleidoscope/63352/.
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ціоналізму у віровчительних питаннях, а відтак і суспільних.
Подібно до німецького лютеранства у період його становлення й
розвитку в українському чільне місце посідає культурницька,
народницька складова.
Тернопільські українські лютерани тісно співпрацюють з
міжнародним благодійним фондом «Дар життя» і вже понад
двадцять років реалізують проект «Медична клініка на колесах».
Зокрема, протягом 2014 р. клінікою було надано безкоштовну стоматологічну та педіатричну допомогу близько 8 тис. малозабезпеченим жителям 14 населених пунктів області, а також дітям-сиротам Кременецького психоневрологічного санаторію. Консультантами фонду проведено понад 1 тис. консультацій з питань вагітності та пологів1072.
Крім Української лютеранської церкви, в Галичині (у Львові)
функціонує незалежна громада Братньої євангельсько-лютеранської церкви, яка також відокремлює себе від українських
структур у підпорядкуванні Євангелічної лютеранської церкви в
Німеччині.
Іслам у Галичині1073 на початок 2016 р. де-юре репрезентували лише 2 громади на Львівщині, хоча ті самі офіційні органи
обласної виконавчої влади двома роками раніше звітували про
діяльність 4 ісламських громад на Львівщині: одна з них репрезентувала Духовне управління мусульман України (ДУМУ), друга –
Т. Коковський про передісторію формування українського лютеранства (цит. за
першим з вищенаведених інтерв’ю): «[…] в часи, коли набирала обертів
латинізація, наші провідники і миряни палко обстоювали українське слово в
церкві і рідний обряд, тобто Східний. Як правило, найпоширенішою була і є нині
Служба Божа Івана Золотоустого. Саме тому наші отці-засновники скористалися
нею, пристосувавши до лютеранського сповідання. Вони не пішли шляхом
більшості лютеран-колоністів, що перебували на цих теренах, котрі послуговувались Західним обрядом».
1072
Інформаційний звіт про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації,
державно-церковних відносин у Тернопільській області за 2014 рік Департаменту
культури, релігій та національностей Тернопільської обласної державної
адміністрації [Далі: Інформаційний звіт. Тернопільська область. 2014 р.]. – С. 11.
1073
Про історію та сучасний стан ісламу в Україні див.: Якубович Михайло.
Іслам в Україні: історія і сучасність / Михайло Якубович. – Вінниця: ТОВ «НіланЛТД», 2016. – 264 с.
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ДУМУ «Умма», а решта 2 діяли як незалежні об’єднання мусульман1074. Навіть з урахуванням недосконалості державних облікових
даних правомірним буде припустити, особливо зважаючи на
початковий потік татар-переселенців навесні 2014 р. з окупованого
Російькою Федерацією Криму переважно до Львова й околиць, що
новопосталі ісламські організації в Галичині, так само як і в цілому
по Україні, воліли існувати на нових місцях поселення без офіційної реєстрації і набуття статусу юридичної особи, тож офіційна
статистика їх «не бачила» й не була в змозі оцінити їхню реальну
кількість. Серед першої хвилі переселенців з Криму були й такі,
які сповідували іслам у його консервативній формі і які навіть у
кримськотатарському середовищі існували дещо відокремлено,
відрубно, принципово тримаючи дистанцію від зовнішнього світу.
Такого роду переселенці й у Галичині існуватимуть у капсульному
режимі, самоізоляції як від культурницького типу ісламу і національно-культурних організацій кримських татар, так і місцевого
суспільно-політичного контексту, не говорячи про уникнення формальної легалізації.
На відміну від офіційної статистики, кримськотатарські джерела зазначали, що на початок 2014 р. в регіоні мешкали поодинокі
представники кримськотатарського народу, однак упродовж того
самого року кількість татар-біженців з-під російської окупації
зросла лише у Львові з близко 20 осіб до окупації до 2 тис. після
неї. У цілому кількість мусульман у Львівській області збільшилася на кінець 2014 – початок 2015 рр. до 5–6 тис. осіб.
У зв’язку зі зростанням на території Галичини кількості
переселенців-мусульман з Криму організація Альраїд улітку
2015 р. заснувала у Львові Ісламський культурний центр. У місті
також розпочав діяльність «Кримський будинок у Львові». Наприкінці 2015 р. міська влада на прохання переселенців виділила
1074

Тут і далі, якщо не зазначено інше, усі статистичні дані взято зі щорічних звітів Департаменту у справах національностей і релігій Міністерства культури України. (Див.: Інформаційний звіт про релігійну ситуацію у Львівській
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земельну ділянку для розширення площі мусульманського кладовища. У вересні 2014 р. голова новоствореної львівської кримськотатарської громади «Їхсан» (араб. «Щирість») Ернест Абкелямов
порушив перед міською владою питання про необхідність
будівництва для вимушених переселенців мечеті. За відсутності
культової споруди мусульмани-біженці мусили збиратися на обов’язкову щоденну п’ятиразову молитву у двох орендованих приміщеннях або ж в офісі громадської організації «КримSOS», проте
для всіх мусульман місця у тих приміщеннях виявилося критично
обмаль. Водночас керівник іншої мусульманської організації –
Духовного управління мусульман України «Умма» – Саїд Ісмагілов вважав ініціативу з будівництва у Львові мечеті «поки що
неактуальною».
Після окупації АР Крим до Львівської області було перенесено місцеві структури мусульманської радикальної політичної
організації «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі» («Ісламська партія визволення»)1075. Відомості про діяльність у Криму окремих членів цієї
організації належать до перших перебудовчих років, але перші
публічні акції цієї організації відбулися на півострові у 2003–2004
рр., після того, як у 2003 р. «Хізб ут-Тахрір» було кваліфіковано в
Російській Федерації терористичною організацією і її члени почали переносити свою діяльність на територію українського Криму.
Після окупації Криму кримські татари почали зазнавати репресій
за звинуваченнями у належності до «Хізб ут-Тахріру»: у 2015 р.
було заарештовано двох осіб, у 2016 р. – чотирьох. Навесні 2017 р.
за таким звинуваченням під арештом перебувало 14 кримських
татар. У квітні 2017 р. одного з них було засуджено в Росії до 12
років колонії суворого режиму. Партія перебуває під забороною в
усіх арабських та середньоазійських країнах, а також у Німеччині
та Канаді.
За час діяльності в Криму до «Хізб ут-Тахріру» приєдналася
невелика кількість кримськотатарської молоді (до 500–600 осіб).
На півострові партія виступала опонентом кримськотатарського
1075

Офіційний сайт «Хізб ут-Тахріру» в Україні [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://hizb.org.ua/uk/
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Меджлісу та Муфтіяту, відносини між нею та іншими двома сторонами були позначені незгодами та суперечками1076. За оцінкою
дослідників, осередки «Хізб ут-Тахріру» заповнили «ту нішу у
релігійно-політичному житті Криму, яку тривалий час не наважувалися зайняти Муфтіят мусульман Криму і Меджліс кримськотатарського народу – стати виразником політичних інтересів мусульман півострова і транслятором серед них політичних ідей, напрацьованих світовою ісламською соціально-політичною думкою»1077.
Російська окупація Криму змусила перенести місцеві структури політичного ісламу до материкової України. Очільник інформаційного відділу «Хізб ут-Тахріру» в Україні Фазил Амзаєв,
перебуваючи вже у Львові, характеризував цю організацію як
«міжнародну ісламську політичну партію», якій притаманний
«ненасильницький характер діяльності»: «[…] Хізб ут-Тахрір має
на меті встановлення ісламської форми правління [тобто халіфату.
– Н.К.] виключно на ісламських територіях, – доводив його спікер.
– […] Стосовно немусульманських країн […] Хізб ут-Тахрір не
ставить політичних цілей, не веде агітацію за зміну державного
устрою. Наша активність у немусульманських країнах обмежується виключно просвітницькою діяльністю»1078.
Речник «Хізб ут-Тахріру» відмовився відповідати на питання
про кількість членів цієї «політичної партії» в Україні (де-юре така
партія відсутня в єдиному реєстрі політичних партій Міністерства
1076
Исламская идентичность в Украине / А. В. Богомолов, С. И. Данилов,
И. Н. Семиволос и др.; [пер. с укр.]. – Изд. 2-е, доп. – К.: ИД «Стилос», 2006. –
С. 51–68.
1077
Кирюшко М. І. Роль ісламських організацій у гармонізації міжетнічних і
міжрелігійних протиріч / М. І. Кирюшко // Культура розв’язання етнічних та
конфесійних протиріч у сучасній Україні // Політичні проблеми сучасної України.
Аналітичні доповіді. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – С. 528–530.
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юстиції України) й аргументував це тим, що її члени «стикаються з
вкрай жорсткими репресіями з боку деспотичних правителів мусульманських країн. Тому питання про нашу чисельність та імена
керівників наших регіональних відділень залишається закритим.
Тут я можу лише сказати, що кількість членів нашої організації в
Україні на сьогодні обчислюється тисячами»1079.
На відміну від абсолютної більшості кримських татар-переселенців, які нарікали на труднощі з облаштуванням на нових місцях поселення та адаптацію до нового соціокультурного контексту, речник «Хізб ут-Тахріру» в Україні такі труднощі на власному досвіді не відчув, хоча й змушений був терміново виїхати з
багатодітною родиною з-під російської окупації до Львова; це
може свідчити про наявність у речника «Хізб ут-Тахріра» (та,
очевидно, інших хізб ут-тахрірівців) більшого від середнього
матеріального, організаційного ресурсу, а місцевий соціокультурний контекст вважається другорядним, порівняно із можливістю
продовження діяльності цієї міжнародної ісламської партії.
Суспільний загал Галичини сприйняв переселенців з Криму із
пересторогою. У травні 2015 р. Е. Абкелямов в інтерв’ю журналісту Бі-бі-сі зазначав, що певна частина львів’ян відчуває
острах перед мусульманами: «Це боязнь, що прийде щось чуже і
зруйнує певні цінності, в яких він жив. Є страх, і люди намагаються захиститися. Це проскакує в газетах, коментарях, соцмережах»1080. Зокрема, жителі Бóрині (Турківського р-ну), селища
із півторатисячним населенням за 160 км від Львова у Карпатах, з
острахом зустріли чотири родини переселенців, сповідників сала1079
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фітського варіанта ісламу: суворих бородатих чоловіків, жінок у
чорних хіджабах, оточених дітьми, які відмовилися відвідували
місцеву школу, надаючи перевагу домашній освіті.
Мешканці Борині, з яких 99,3 % становлять українці та 0,2 %
росіяни, за віросповіданням переважно греко-католики (хоча в
селищі також функціонує громада православних Київського патріархату), трактують як особисту зневагу те, що новоприбулі
мусульмани працюють у християнські свята і наполягають: «Ми
собі живемо своїми умовами. Якщо ти хочеш сюди приїхати, то
жий нашими умовами»; «Як ти в гості приходиш, то робиш так, як
хазяїн тобі каже, а не так, як ти хочеш»1081.
Об’єктивно неуникненною напругою між галичанами та переселенцями з Криму не могли не скористатися нові українські
крайньоправі політичні сили. 2 лютого 2016 р. на сайті Громадянського корпусу «Азов» – ідейний натхненник якого А. Білецький на початку блискавичної політичної кар’єри не приховував расистських та неонацистських поглядів – було опубліковано ксенофобську статтю «Початок ісламської експансії Львова». Обурення редакції викликали «лобіювання ідеї будівництва
мечеті», «культурні зазіхання» мусульман на «унікальний львівський архітектурний ансамбль» з метою побудови у місті «символічно інородного ісламського храму» [«ісламський храм» – оксюморон, лінґвістична маніпуляція (іслам знає мечеті, а не храми),
покликана підсилити почуття наруги «чужого» над «своїм». –
Н. К.]. У заяві зазначалося, що «кожний віруючий мусульманин
разом зі своєю релігією несе особливості близькосхідної цивілізації», а для Львова, як осердя християнських конфесій, «інородні»


Салафізм, консервативний напрям ісламу, часто ототожнюють з ваххабізмом з його категоричним запереченням будь-яких оновлень ісламу, суворими
моральними приписами та засадничою ідеєю джихаду як шляху самовдосконалення і захисту ісламу. У ширшому контексті обидва явища мають чимало
спільного.
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зазіхання є начебто образливими1082. Прес-секретар Громадянського корпусу «Азов» Наталя Вєшкіна того ж дня підтвердила
виданню «15 хвилин», що «азовці» заперечують саму можливість
побудови мечеті у Львові.
У час, коли з’явилася ксенофобська заява ГК «Азов», його
бійці активно співдіяли з кримськими татарами у заходах з організації блокади окупованої Російською Федерацією АР Крим. Для
кримськотатарського журналіста Айдера Муждабаєва, на той час
недостатньо обізнаного з ідеологічним підґрунтям новопосталих
українських патріотів-радикалів, така заява видалася неочікуваною. Журналіст сконтактував із прес-службою «Азова» для
уточнення її суті й отримав передбачувану відповідь: «Ми виступаємо за те, щоби Крим був українським, а не татарським. Ми не
за татар там виступаємо»1083.
Проте вже за кілька днів, 5 лютого, інший медіапредставник
«Азову» Олександр Алфьоров змушений був визнати, що «після
консультацій з нашими побратимами по блокаді Криму ми ухвалили рішення видалити цю публікацію»1084. Отож, на той момент
поточний інтерес українських правих радикалів збігся з інтересом
кримських татар, ксенофобську риторику «азовців» було усунено з
публічного дискурсу (зарезервувавши її на певний час для
внутрішнього вжитку).
Прибуття до Галичини кримськотатарських біженців, які
представляли широкий спектр ісламських організацій (і пластів
культури) – від поміркованих до консервативних і радикальних, –
різко і неочікувано змінило етнополітичний, етнокультурний,
1082

Видалена публікація з сайту Громадянського корпусу «Азов»: Початок
ісламської експансії Львова (2.02.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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етнорелігійний ландшафт Галичини, який місцеве населення призвичаїлося сприймати як стабільне status-quo, що як таке потребує
хіба що трохи системнішої українізації.
Проте разом із вимушеною міграцією мусульман та кримських татар з Криму однією з чільних функцій їхніх структур у
діаспорі виступатиме мобілізація кримськотатарської та ісламської
ідентичностей задля їхнього збереження та відтворення, що становитиме виклик і подразник для консервативно й традиціоналістськи налаштованого сегмента місцевого соціуму, тобто більшості.
Обидва соціуми – місцевий український та новоприбулий
кримськотатарський – характеризуються високим рівнем релігійності, репрезентуючи при тому дві світові релігії: християнство та
іслам. Можна назвати чимало рис, що єднають іслам та християнство, але ще більше, які творять між ними розбіжності, особливо
якщо зважати на те, що і іслам, і християнсто, як релігії монотеїстичні, характеризуються ексклюзивізмом щодо «іншого», тобто одноосібно претендують на істинність. Пов’язання у досліджуваному випадку з обох боків релігійного чинника з етнічним лише
підсилює конфліктогенний потенціал такого антагонізму.
Реактивна ксенофобія, як реакція тут і тепер на новоприбулого «іншого», підсилюється притаманною консервативним середовищам Галичини протиісламською настановою. Одне з таких
середовищ становлять греко-католицькі традиціоналісти, що
дозволяють через свої ЗМІ поширювати радикальний антиісламізм
з використанням обсценної лексики, дозволяючи вкрай образливі
висловлювання на адресу ісламу, провокуючи реакцію у відповідь,
щонайменше, на такому самому рівні1085.
Нові лінії напруги/конфліктів на етнорелігійному та етнополітичному ґрунті, що виникатимуть у процесі адаптації, з одного
боку, кримських татар до нових соціокультурних умов існування, а
з другого, місцевого населення до несподіваного сусідства з
«чужим», видаються цілком реальними. Тим більше, що цей новий
1085
Див. передрук статті: Шарій Анатолій. Нетолерантна стаття про мусульман / Анатолій Шарій // Греко-католицька Традиція. – 2009. – № 13 (20–31
грудня). – С. 11–13.
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«чужий», на відміну від багатьох інших міноритарних спільнот у
Галичині, – які віднайшли такий modus vivendi, аби не виступати
подразником для більшості, – буде робити все можливе для «виживання народу» на новому місці аби за кращих умов – коли б вони
не настали – вкотре повернутися «додому», яким для татар завжди
буде Крим.
Поза сумнівами, формування й структурування нової ісламської спільноти в Галичині покликатиме до життя не лише ксенофобські реакції з боку радикальних ультраправих українських
націоналістів, що залишатиметься маргінальним явищем, але й
масштабнішу побутову ксенофобію. На запитання проведеного
Центром Разумкова наприкінці 2015 р. соціологічного опитування
«З представниками яких національностей ви не хотіли би жити по
сусідству» 12,6% жителів Західного регіону України відповіли
негативно стосовно татар (вищий рівень негативізму дав лише
Схід – 13,3%) після росіян (29,8%) і євреїв (16,34%, що становило
найвищий рівень по країні)1086.
Водночас, абсолютна більшість переселенців, реалізуючи на
практиці свої права як громадян України, тим самим актуалізовуватимуть у регіоні необхідність усвідомлення пріоритету сили
права над правом сили більшості та мистецтво пошуку компромісів і взаємних поступок як азів демократизації суспільного життя, переходу від етнонаціональних дискурсивних практик до громадянських.
Зі свого боку, мусульманська громада також може поводитися
відмінним чином у випадках, коли вона становить більшість або
меншість. Цим критерієм може визначатися ступінь її
1086
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 11–23
грудня 2015 р. в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій
Донецької та Луганської областей. Опитано 10 071 респондент віком від 18 років.
Теоретична похибка вибірки – 1%. До Західного регіону віднесено Волинську,
Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку
області). (Див.: Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
регіональні особливості (Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами першого
етапу проекту Центру Разумкова «Ідентичність громадян України: тенденції змін,
виклики та перспективи для національної єдності») // Національна безпека і оборона.
– 2016. – № 3–4 (161–162). – С. 41).
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інтолерантності стосовно «інших»1087. Однак навіть за умов існування мусульман у статусі етнорелігійної меншини присутність у
цьому середовищі філій радикальних міжнародних ісламських
партій об’єктивно містить потенціал з дестабілізації соціальнополітичного, етнополітичного, релігійного життя не лише регіону,
але й країни в цілому, що потребує ефективного етнополітичного
менеджменту з метою нейтралізації та упередження радикального
ісламізму.
Протестантизм у Галичині, як і в цілому в Україні, представлений організаціями пізньопротестантського походження.
Загальна кількість протестантських організацій у краї невисока.
Станом на 1 січня 2016 р. у Львівській області діяло 76 громад
баптистів (ВСЄХ-баптистів), Івано-Франківській – 22, Тернопільській – 15; п’ятидесятників (ВСЦХВЄ-п’ятидесятників) – 107
громад у Тернопільській, 101 – Львівській і 26 – Івано-Франківській областях; адвентистів сьомого дня – 22 у Львівській, 13 –
Тернопільській, 7 (із 27 зареєстрованих) – Івано-Франківській
областях. На тлі високого рівня переплетіння в регіоні релігійного
та етнічного чинників місцеві протестанти, етнічний склад яких не
однорідний, дистанціються від етнізації релігії, залишаючися при
тому глибоко закоріненими в місцевій культурі в цілому та власній
етнокультурній традиції, зокрема (феномен євреїв-адвентистів).
У міжвоєнний період у Галичині постали перші громади
Свідків Єгови, а вже у 1928 р. у Львові відбувся перший їхній
конгрес – важливий організаційно-ритуальний захід. Єговістів за
притаманне їхньому світогляду відчужене ставлення до держави
тотально знищували спочатку нацистський режим, а пізніше –
радянський. У період з 1944 по 1952 рр. з підрадянської Галичини
було примусово виселено вглиб Радянського Союзу 8 984
1087

Рязанова Л. Влияние религиозной и конфесиональной идентичности на
этнонациональную толерантность/интолерантность (украинский контекст) Л. Рязанова //Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и
Украины в период трансформации / под ред. Л. Дробижевой, Е. Головахи. – К.:
Институт социологии НАН Украины, Институт социологии Российской
Академии наук, 2007. – С. 248.
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віруючих єговістів та членів їхніх сімей1088. У СРСР Свідкам Єгови
інкримінували відмову служити в армії, брати участь у виборах,
віддавати дітей до піонерської організації, вступати до комсомолу
тощо. У 1989 р., напередодні краху СРСР, підрадянським
єговістам вперше було дозволено відвідати конгрес одновірців, що
проходив у Польщі, а у 1990 р. вони отримали дозвіл на легальну
діяльність. Того ж року, ще не набувши реєстрації, лише на
Львівщині вийшли з підпілля 18 громад Свідків Єгови, що
об’єднували 2 940 членів і 63 служителі. 28 лютого 1991 р. в
Україні було зареєстровано громаду єговістів, яка стала першою
легальною організацією Свідків Єгови на території СРСР.
У травні 2001 р. у Львові – Брюховичах було офіційно
відкрито центр Свідків Єгови в Україні «Бетель» (або «Вефіль», у
перекладі з давньоєврейської – «Дім Божий», Бут. 28:17,19). Центр
розташовано на території у майже 7 гектарів. У Галичині станом
на 1 січня 2016 р. єговісти були представлені 48 громадами у
Львівській, 40 (із 47 зареєстрованих) – Івано-Франківській, 17 –
Тернопільській областях. Про кількісний склад єговістських
організацій у Галичині опосередковано можна скласти уявлення на
підставі кількості учасників обласних з’їздів. Так, у Тернополі у
червні 2001 р. у щорічному конгресі брали участь близько 2 тис.
членів організації; у липні 2012 р. у Львові – 15,5 тис.
Насамкінець, на специфіку релігійного життя регіону вагомо
впливає факт найнижчого в країні рівня присутності тут різного
роду нових релігійних рухів та організацій, що їх за класифікацією британської дослідниці Ейлін Баркер зазвичай відносять
до нью-ейджівського типу. На початок 2016 р. у Львівській області
так звані харизматичні спільноти (євангелики, відповідно до
понятійного апарату західного релігієзнавства) були представлені
23 громадами, Тернопільській – 9, Івано-Франківській – 6.

1088

Кількісні показники взято з наведених у доповіді на конференції
«Сучасна Галичина в етнополітичному вимірі» (Івано-Франківськ, 27 жовтня
2016 р.) даних, що опубліковані у цьому збірнику у статті: Ніколаєць Ю. О.
Поселенська структура Галичини у другій половині XX ст.
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Неоорієнтальні течії були представлені на Тернопільщині та
Львівщині, де було зареєстровано по 1 громаді Товариства Свідомості Крішни (у львівській громаді створено центр роздачі їжі
малозабезпеченим верствам населення). 2 громади буддистів
(«Карма Кагью» та «Шамбала») та 1 громада «Вітер Надії» (релігійне братство «Місія Чайтанії») діяли на Львівщині.
Неоязичницькі напрями в Галичині представлено громадами
таких організацій, як Рідна українська національна віра (6 громад у
Львівській області), Духовний центр «Родове вогнище» рідної
православної віри «Коло Світовида» (по 1 у Львівській та Тернопільській обл.) та Релігійний центр об’єднання релігійних
громад рідновірів України; у Львівській області діяла громада
рідновірів «Галичина».
У регіоні, переважно на Львівщині, також діяло кілька поодиноких кількісно нечисленних громад протестантського напряму.
Поза тим у регіоні не зареєстровано жодних інших нових або
нетрадиційних релігійних спільнот.
***
Ставлення місцевого населення до присутності нових релігійних організацій у регіоні, що у масовій свідомості усе ще асоціюється з «українським П’ємонтом», оплотом «українського
духу», неподільно пов’язаного з «національною» церквою, залишається неоднозначним. Вище наводився приклад сприйняття
галичанами новоприбулих переселенців-мусульман. Але й перед
тим у регіоні фіксувалися випадки нетолерантного ставлення до
«чужого». Зокрема, у липні 2012 р. у Тернополі місцеві молодики
закидали яйцями приїжджих місіонерів-крішнаїтів1089. У львівських медіа також можна було натрапити на негативну реакцію на
публічні релігійні практики крішнаїтів: «[…] уже стало традицією
щосуботи по обіді на площі Ринок влаштовувати шабаш кришнаїтів. Раніше вони лише співали і били в бубни, тепер мають
1089
У Тернополі скоєно напад на місіонерів-крішнаїтів (11.07.2012)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/17200-u-ternopoli-skoyeno-napad-na-misioneriv-krishnayitiv.html
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динаміки і можуть горлати на півміста. І регулярно щосуботи
влаштовують марш центральними вулицями Львова, піднімаючи
на вуха всіх львів’ян. Але знову-таки, постає питання, чому у
Великий піст львівська громада повинна терпіти, що у неї під
носом на всю вулицю горлають «харі Крішна», співають,
танцюють тощо?»1090. Стосовно таких реакцій місцевий журналіст
Володимир Павлів зауважував, що «конфесійна і побутова нетерпимість християн східного обряду [а це греко-католики та православні. – Н.К.] уподібнюють галичан до російських православних
значно більше, ніж до європейських братів-католиків чи й до
європейських православних»1091.
Свого часу Ірина Магдиш, будучи головою департаменту
культури Львівської міської ради, характеризувала ставлення
городян до зростання присутності у місті «інших», від мігрантів до
туристів, так: «Ми поняття не маємо, що таке ―багатокультурне‖.
Це все було у минулому. А ось тепер ми й отримуємо виклик багатокультурності. Тепер випробовуємо свою толерантність на
міцність. Якось у мене під вікном сталася бійка: хлопці галасували
арабською. Я упіймала себе на думці, що якби вони були наші, то
ще пів-біди. І тут я зрозуміла французів, німців…
Тобто, коли ми говоримо, що приїжджайте, ми усім раді, це
неправда! Коли приходять у твій дім із чужими правилами – це
дратує людей. Як співіснувати? Як спрямувати це у добре русло?
Все це проблеми, які маємо тепер розв’язувати»1092.
Отож, невелика кількість міноритарних етноконфесійних та
інших «нетрадиційних» релігійних організацій у регіоні не має
вводити в оману стосовно можливого низького рівня конфлікто1090
Балицький М. Садовий і міська влада перетворюють Львів на Звіринець
(27.04.2013) [Електронний ресурс] / М. Балицький. – Режим доступу: http://ospua.info/lastnews/11252.html
1091
Павлів Володимир. Галичина і «русский мир» (3.04.2912) [Електронний
ресурс] / Володимир Павлів. – Режим доступу: http://lb.ua/news/2012/04/03/144178
__galichina_i_russkiy_mir.html
1092
Сергацкова Е. Центр и окраины. Как Львов стал успешным туристическим центром и почему львовян это бесит (5.10.2015) [Електронний ресурс] /
Екатерина Сергацкова. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2015/10/5/201217/
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генності за рахунок домінування культурно споріднених «національних» церков – УГКЦ, УПЦ-КП та УАПЦ. Характер реагування на «чужого» свідчить про те, що у масовій свідомості звичаєве
право все ще превалює над силою закону.
Історична пам’ять про зниклі упродовж XX ст. етноконфесії
щойно починає усвідомлюватися українською більшістю в Галичині через запровадження нових комеморативних практик, заходів
з впорядкування занедбаних пам’яток культури, цвинтарів зниклих
народів. У більшості випадків такі заходи ініціюються та спонсоруються зарубіжними, а виконуються українськими неурядовими
організаціями.
Соціологічні дослідження дозволяють на регіональному рівні
з’ясувати характер впливу релігійного та етнокультурного чинників на рівень міжетнічної толерантності населення України.
Моніторинг Інституту соціології НАН України, проведений у
квітні 2006 р., засвідчив загалом у країні високий рівень психологічної відокремленості населення, наростання почуттів
ксенофобії. Особливо високий інтегральний індекс національного
дистанціювання (ІІНД) було зафіксовано стосовно мусульманських народів (5,9 за шкалою Богардуса, де значення ІІНД від 5 до
6 балів говорить про відсутність толерантності та приховану форму ксенофобії)1093. Для порівняння: стосовно євреїв ІІНД становив
5,2 бала, поляків – 5,0. Є. Головаха та Н. Паніна зазначали, що
антисемітизм та ізоляціоністські настанови найбільш були поширеними серед населення Західного регіону України – 60% (тоді як
у Центрі до нього були схильними 50% населення, на Півдні –
43%, на Сході – 39%)1094.
На цьому тлі релігійний зріз міжетнічної толерантності мав
такий вигляд: толерантно до євреїв ставилися 26% православних і
6,8% греко-католиків. Приховану та неприховану форму ксено1093

Рязанова Л. Влияние религиозной и конфессиональной идентичности на
этнонациональную толерантность/интолерантность (украинский контекст). –
С. 246–247.
1094
Головаха Е. Национальная толерантность и идентичность в Украине /
Евгений Головаха, Наталья Панина // Национально-гражданские идентичности и
толерантность. – С. 63–64.
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фобії щодо євреїв (імпліцитно іудеїв) виявили 52,2% православних
та 76,8% греко-католиків. До поляків (імпліцитно римо-католиків)
толерантно ставилися 28,4% православних та 35,8% грекокатоликів, відчували ксенофобію – відповідно, 56,1% та 53,0%.
Аналізуючи релігійний вимір міжетнічної толерантності громадян
України, Л. Рязанова також зазначила зниження рівня толерантності у напрямку зі Сходу на Захід: «Найвищий рівень ізоляціонізму та ксенофобії і найнижчий рівень толерантності демонструють респонденти, які заявили, що вони є прибічниками Грекокатолицької церкви. При тому, якщо відхилення від загального
рівня ізоляціонізму, ксенофобії та толерантності у групах ―нерелігійних‖ і ―православних‖ незначні, то група ―греко-католиків‖
щодо низки позицій вирізняється значною радикальністю»1095.
Коментуючи результати Європейського соціального дослідження (2008 р.), М. Паращевін зазначав, що «менша толерантність жителів західних областей буде помітнішою навіть у разі,
якщо виключити з аналізу громаду греко-католиків. Адже можна
було припустити, що на рівень толерантності віруючих на заході
впливає саме значна представленість там греко-католиків, які демонструють менший рівень релігійної толерантності. Проте навіть
за умови порівняння самих лише православних менша терпимість
заходу зберігається»1096.
Зафіксований дослідженнями феномен меншої толерантності
не лише греко-католиків, але й православних віруючих Заходу
України пояснюється характером домінуючих у цьому регіоні
православних церков – УПЦ КП і УАПЦ, – ідеологія яких, так
само як і УГКЦ, містить елементи етнонаціоналізму. У випадку
дослідження рівня міжетнічної та міжрелігійної толерантності
населення Західного регіону показовішим було би порівняти місцевих етноорієнтованих релігійних організацій з такими самими
місцевими, для яких етнічність іррелевантна у ціннісному і
1095
Рязанова Л. Влияние религиозной и конфессиональной идентичности. –
С. 249–251.
1096
Паращевін М. Релігія і релігійність в Україні / Максим Паращевін / за
ред. С. Макеєва. – К.: Інститут політики, Інститут соціології НАН України, 2009.
– С. 13.
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світоглядному вимірах, зокрема, з місцевими протестантськими
спільнотами. А після того – порівняти протестантів Західного регіону з їхніми одновірцями в Центрі, на Півночі та Сході. Проте для
такого аналізу на сьогодні бракує емпіричного матеріалу1097.
Традиціоналістська свідомість аграрного суспільства, притаманна більшості жителів Галичини, де релігійний чинник
виявляється тісно пов’язаним з етнічним, живиться есенціальним
«своїм»: «своєю» історією і культурою, «своєю» церквою»,
«своїм» націоналізмом (що тлумачиться як синонім патріотизму), а
тому має труднощі зі сприйняттям «іншого», –стереотипізує цього
«іншого» як «чужого», відторгує його, інколи агресивно. Такого
типу свідомість обернена у минуле, яке постає ідеалізованим,
міфологізованим, героїзованим і віктимізованим водночас; суміш,
що ускладнює раціональне артикулювання реальних проблем сьогодення.
Традиціоналістську парадигму розхитують фактори, потужніші від тих, що працюють на її відтворення: демографічні та
міграційні процеси, які слабо підлягають контролю та регулюванню, економічна, культурна, мережева тощо глобалізація, коли
глобальне у своїх розмаїтих проявах несподівано виявляється
частиною локального, регіонального, національного, впливаючи
на них і змінюючи їх. Очевидно, що проблема меншин полягає не
тільки у здатності більшості толерантно сприймати феномен
багатокультурності. Регіональна проблема функціонування етнорелігійних та релігійних меншин висвітлює набагато серйознішу
загальнонаціональну проблему, що полягає у відсутності в українському соціумі культури плюралізму, тобто здатності обмежувати
власні права там, де легітимно починаються права іншого, у тому
числі «чужого».
У випадку Галичини необхідно враховувати, що розмаїття
етнорелігійних спільнот у краї, з їхніми відмінними історіями,
1097

Кочан Н. Особливості взаємодії релігійного і етнокультурного чинників
/ Наталія Кочан // Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості /
авторський колектив: М. Панчук (керівник), В. Євтух, В. Войналович та ін. – К.:
ІПіЕНД ім.І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – С. 353–355.
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контекстами, сьогоднішніми обставинами функціонування, потребує диференційованого підходу для реалізації етнополітичних завдань державного управління. У випадку практично зниклої іудейської меншини вкрай актуальним залишається завдання збереження її історії та пам’яток культури; польської – задоволення
майнових претензій на конфісковане в радянський час нерухоме
майно Римо-католицької церкви та здійснення дієвого нагляду за
дотриманням чинного законодавства тими преставниками духовенства РКЦ, які свідомо чи ні інструменталізують суперечливі
питання в українсько-польских відносинах; мусульманської –
упередження анклавізації мусульманських спільнот та поширення
у цьому середовищі радикальних ідеологій, сприяння їхній інтеграції до українського соціуму.
Нерозв’язаність тих чи інших проблем, пов’язаних із життєдіялюністю міноритарних етнорелігійних спільнот у краї, навіть
де-факто зниклих, відлунює на міжнародному рівні, коли певні
країни, міжнародні організації, зарубіжні громадські товариства
або лідери думок порушують питання про виконання Україною
норм і міжнародного, і внутрішнього права у справі захисту меншин, збереження історичної пам’яті, відновлення майнових прав.
б) Основні гравці релігійного поля: греко-католики,
православні
На зламі 1980–1990 рр. певна лібералізація політичного режиму в Радянському Союзі напередодні його колапсу мала одним
із побіжних наслідків радикальне переформатування релігійного
поля Галичини, появу політичних сил, що відстоювали інтереси
місцевої «національної церкви» – УГКЦ, а відтак і таких нових
феноменів суспільно-політичного життя, як релігійно-політичні
актори та антерпренери. Релігійний чинник виступав невід’ємною
складовою національно-демократичного руху, що чимраз більше
набирав сили в регіоні, а з приходом у 1990 р. до обласних та місцевих органів самоврядування представників націонал-демократичних сил став одним із визначальних у регіональній політиці,
міцно закріпившись на цих позиціях на наступні десятиліття.
Феномен «національних церков». З початком 1990-х рр.
галицьке націонал-демократичне середовище вагомо впливало на
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дискурсивні практики націонал-демократів у центрі, зачарованих
міфом «Галичини – українського П’ємонту», що буцімто містить
дієвий рецепт побудови незалежної Української держави. У цьому
середовищі релігійне «відродження» та утвердження «національної» церкви бачилося обов’язковою складовою побудови «націїдержави». Розуміння останньої було архаїчним, залишаючись у
межах романтизованого націоналізму XIX ст., що «осучаснювався» й контекстуалізувався вкрапленнями ідей галицьких
ідеологів інтегрального націоналізму міжвоєнного періоду та
творенням пантеону національних героїв з лав ОУН та УПА. При
тому, нерозв’язаним залишалося питання стосовно того, яка саме з
церков, що претендують на статус «національної», має набути
такого статусу на загальнодержавному рівні. В Галичині такою
церквою однозначно бачилася греко-католицька в уявній єдності з
іншими православними «національними» церквами та спільній єдності з Ватиканом, тоді як «національні» православні церкви
заперечували у принципі таку можливість і, зі свого боку, претендували на одноосібну репрезентацію «національної держави».
Перші соціологічні опитування, проведені Інститутом філософії АН України у 1991 р., показали, що до ідеї створення «єдиної
національної Церкви» у середовищі «національних» церков
схвально поставилися 77,1% віруючих УАПЦ та 56,3% УГКЦ.
Прикметно, що на поставлене у 1993 р. аналогічне питання, коли
держава неприховано протегувала новоствореному Київському
патріархату, позитивно відповіли лише 37,8% греко-католиків,
усвідомлюючи ілюзорність можливості для УГКЦ бути єдиним
репрезентантом «національної» церкви1098.
У цілому ж обернене в минуле націонал-демократичне бачення суверенної України виявилося редукованим до утвердження
зовнішніх атрибутів «національної держави» й таких її реінтерпретованих у дусі націєтворчого наративу складників, як мова,
культура, історія, релігія тощо. Релігійний чинник, з одного боку,
був наріжним каменем націонал-демократичного порядку денного,
1098

Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. – К.,
1994. – С. 272, 274.
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а з другого, у процесах державотворення заповнив ідеологічний та
світоглядний вакуум, що постав разом із крахом комуністичної
ідеології. Націонал-демократична парадигма не залишала місця
ліберально-демократичній альтернативі з сутнісної трансформації
структури успадкованої від СРСР політичної системи, а відтак і
економіки як основи подальших суспільно-політичних змін.
Дві «національні» церкви – Українська греко-католицька (УГКЦ)
та Українська автокефальна православна (УАПЦ) – дістали можливість
офіційно розпочати діяльність ще в радянській Україні. УГКЦ було
надано дозвіл на легальне функціонування в останні дні листопада
1989 р. Цій події безпосередньо передували, з одного боку, двохсоттисячна демонстрація 17 вересня у Львові з категоричною вимогою
легалізації УГКЦ та різкою критикою комуністичної влади в області та
республіці, а з другого, візит 1 грудня президента СРСР М. Горбачова
до Ватикану й зустріч з папою Іваном Павлом II. За іронією, легалізація УГКЦ стала ілюстрацією популярної в СРСР ленінської характеристики революційної ситуації: низи не бажають, а верхи не можуть.
Улітку 1989 р., втретє упродовж XX ст., постала Українська
автокефальна православна церква, яка здобула офіційну реєстрацію у 1990 р. Якщо діяльність відновленої УАПЦ в Центральній
Україні мала передісторію, то в Галичині її структури виникли
спонтанно як вибір колишніх греко-католиків на користь
українського православ’я (наголос на українському). Ідейним
натхненником «відновлення» УАПЦ в Галичині став колишній
греко-католик, настоятель храму свв. Петра і Павла у Львові Володимир Ярема (незабаром самопроголошений патріарх УАПЦ з
ім’ям Димитрій, 1993–2000). Для місцевих автокефалів принципово було розірвати з підпорядкуванням православної церкви в
Україні Московському патріархату. А як колишні греко-католики,
вони вважали неможливим для себе повернення до УГКЦ через її
залежність від зовнішнього центру в Римі, тобто центр української
церкви бачився ними ані в Москві, ані в Римі, а виключно у Києві.
На інтуітивному рівні вони відчували політологічну максиму,
висловлену свого часу американським політологом Я. Бжезінським: якщо принаймні 20% релігійної мережі в країні контролюються ззовні, то таку країну важко назвати незалежною.
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Улітку 1992 р. постав третій гравець на «національному» релігійному полі – УПЦ Київського патріархату. УПЦ-КП було створено під гаслом «у незалежній державі – незалежна церква» за
підтримки тодішнього Президента Л. Кравчука та депутатів Верховної Ради з націонал-демократичного та націонал-радикального
таборів. Київський партіархат постав внаслідок створення штучного поділу всередині в УПЦ (МП) та конфліктного поглинення
ним УАПЦ (що до літа 1995 р. позбавило структури УАПЦ
легального статусу і майнових прав). Першим де-юре очільником
УПЦ-КП, самопроголошеним патріархом став також галичанин,
греко-католик за походженням, а в радянський час священик РПЦ
Володимир (Романюк) (1993–1995). Мотором створення УПЦ-КП
був предстоятель УПЦ митрополит Філарет (Денисенко), який за
спиною Романюка де-факто (де-юре з 1995) став главою Київського патріархату, за що Руською православною церквою був позбавлений духовного сану (1992) та відлучений від церкви (1997).
У зв’язку з постанням УАПЦ та УПЦ-КП важливо зазначити,
що один із перших імпульсів до автономізації українського православ’я – хоча були й інші – походив з греко-католицького середовища Галичини: україноцентричного, націонал-демократичного
та націонал-радикального, зорієнтованого на будівництво «національної» церкви в незалежній державі.
Усі три церкви – УГКЦ, УАПЦ та УПЦ-КП – позиціонували
себе «національними». У них релігійне виявилося тісно пов’язаним з етнокультурним та етнополітичним. Від початку діяльності
й упродовж тривалого часу етнокультурні самоідентифікації домінували у цих церквах. Лише після Революції Гідності (2013–2014),
що дала відчутний поштовх зміні у суспільній свідомості парадигми нації з етнокультурної до громадянської, відповідні зрушення почали відбуватися й у середовищі «національних» церков.
Станом на кінець 2015 р. відносна більшість жителів Західного
регіону країни (49,7%) вже підтримувала громадянське визначення
нації (найменше у Львівській обл. – 44%), ототожнюючи націоналізм з ідеологією державотворення, а не мовою, культурою чи
релігією. Проте понад третини жителів Львівської (37%) та ІваноФранківської (36%) областей усе ще віддавали перевагу етно-
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культурному визначенню нації (всі громадяни України, які спілкуються українською мовою, дотримуються українських традицій),
що становило найвищі показники по регіону (в цілому в регіоні –
27,9%)1099.
Сутнісним елементом самоідентифікацій «національних» церков виступало їхнє співвіднесення з українською державністю.
Якщо у випадку УГКЦ правомірно говорити про глибоку історичну закоріненість такого співвіднесення, а УАПЦ – про логічне
адаптування до політичних реалій, то у випадку створення УПЦКП – про політичну технологію. Новостворена церковна структура
вправно перехопила націонал-патріотичні гасла «національних»
церков-попередниць, намагаючися за максимального сприяння
держави на загальнонаціональному рівні монополізувати право
бути атрибутом держави.
Кількісні характеристики «національних» православних церков у Галичині, що враховують реально діючі, а не «паперові»
громади, згідно зі статистичними даними Департаменту у справах
національностей і релігій станом на 1 січня 2016 р. мали такий
вигляд: у Львівській області діяло 489 громад УПЦ-КП та 385 –
УАПЦ, Тернопільській – 340 УПЦ-КП та 213 – УАПЦ, ІваноФранківській – 236 УПЦ-КП та 128 – УАПЦ. Принципово
відмінне від офіційного співвідношення віруючих УПЦ-КП та
УАПЦ в Галичині дають самоідентифікації її жителів: 28,0%
вважають себе членами УПЦ КП і лише 1,0% – УАПЦ1100.
1099

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 11–
23 грудня 2015 р. в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих
територій Донецької та Луганської областей. Опитано 10 071 респондент віком
від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 1%. До Західного регіону віднесено
Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку області. (Див.: Ідентичність громадян України в нових умовах:
стан, тенденції, регіональні особливості (Інформаційно-аналітичні матеріали за
результатами першого етапу проекту Центру Разумкова «Ідентичність громадян
України: тенденції змін, виклики та перспективи для національної єдності») //
Національна безпека і оборона. – 2016. – № 3–4 (161–162). – С. 39, 59).
1100
Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька
Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service» з 25
грудня 2014 р. по 15 січня 2015 р. в 11 регіонах України (без Криму та
окупованих районів Луганщини та Донбасу. Всього опитано 4413 респондентів; у
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Разом узяті громади УПЦ-КП та УАПЦ становлять 29,96% від
загальної кількості громад у Львівській області, 21,32% – ІваноФранківській, 31,6% – Тернопільській (див. табл. 1). Кількісно і
де-юре, і де-факто в регіоні переважають громади Київського патріархату, який упродовж останніх десятиліть неухильно зміцнював
позиції в регіоні. Причиної зростання УПЦ-КП були внутрішні
кризові процеси всередині УАПЦ, через які її віруючі робили свій
вибір на користь Київського патріархату. Такий стан речей
уможливлював політику УПЦ-КП з перебрання різним способом
громад УАПЦ до свого складу. Наприкінці 2015 р. 51,7% жителів
Галичини вважали УПЦ-КП «Церквою українського народу»
(найвищий показник у країні) і лише для 0,7% (найнижчий) мала
значення неврегульованість її статусу. Українське православ’я для
жителів Галичини стало переконливою альтернативою підпорядкованим Московському патріархату структурам УПЦ (МП) (з
якою ідентифікували себе 0,5% жителів1101).
У сучасній Галичині між «національними» церквами точиться
конкуренція як у релігійно-церковній, так і суспільно-політичній
площині. Внаслідок конкуренції ними створено ринок українських
ідентичностей за конфесійною ознакою (православні, греко-католики), а також за суб’єктивно-особистісними, ціннісними позиціями споживачів (конфлікт між УАПЦ та УПЦ-КП). Конкуренція,
що триває, між цими церквами в Галичині, як і в цілому у країні,
ускладнює формування спільної української ідентичності внаслідок актуалізації поділу українців за релігійною ознакою на
греко-католиків і православних.
Конфліктні відносини між УПЦ-КП та УАПЦ, які грають на
спільному полі українського православ’я та між якими як церквами немає суттєвих відмінностей, привносять у це (потенційно
однорідне з церковної точки зору) середовище додаткові лінії поділів та протистоянь. Київський патріархат системно й агресивно
кожній з трьох галицьких областей – по 400 респондентів. (Див.: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://dif.org.ua/article/bilshist-naselennya-ukrainividnosit-sebe-perevazhno-do-pravoslavnoi-tserkvi-kiivskogo-patriarkhatu)
1101
Там само.
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поглинає громади автокефалів, зосередившись на розбудові, зміцненні
та закоріненні власних структур у регіоні. Така конкуренція
унеможливлює консолідацію україноцентричного православ’я в
історично обумовленому процесі його церковно-політичної
емансипації та виходу з-під юрисдикції Московського патріархату.
За наявності супермаркету конкуруючих українських
ідентичностей, що їх пропонують провідні церкви в регіоні, не має
дивувати той факт, що відносини між цими церквами у багатьох
випадках залишаються суголосними гобсівській парадигмі «війни
усіх проти усіх», унаочненням якої стала запекла війна між ними
за храмові споруди. Проте навіть розв’язання майнових питань не
зменшить рівня конкурентної боротьби між «українськими»
церквами, а лише перенаправить її в інше русло.
Нейтралізація негативних наслідків суперництва між «національними церквами» та створення умов для його мінімізації становить один із актуальних викликів державній етнополітиці та політиці у галузі державно-церковних відносин.
Отже, релігійний чинник в особі найвпливовіших україноцентричних церков виступає у суспільно-політичних процесах
Галичини, як і в цілому України, як такий, що гальмує процес
гомогенізації та консолідації української нації як громадянської,
політичної спільноти, і, очевидно, в теорії та практиці державного
управління релігійний чинник має бути винесений поза рамки
цього процесу, тобто перенесений у приватну сферу з метою нейтралізації його дезінтеграційного потенціалу.
«Національні» церкви, насамперед УГКЦ та УПЦ-КП, беруть
активну участь у політичних процесах у Галичині. Усталеною
практикою стала участь представників духовенства саме цих
церков у виборчих кампаніях до обласних да місцевих органів влади, публічній агітації на підтримку того чи іншого кандидата.
Зокрема, в Галичині у місцевих виборах 25 жовтня 2015 р. брала
найбільша в країні кількість кліриків-кандидатів: 45 висуванців у
Тернопільській області, близько 40 – Львівській, 19 – Івано-Франківській. Такі цифри є приблизними, тим більше, що не в усіх
випадках було можливим ідентифікувати конфесійну належність
духовенства, оскільки в партійних списках вона не зазначається.
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В УГКЦ існує заборона на участь духовенства у виборах, а в УПЦКП така заборона поширюється лише на вибори до Верховної
Ради, на відміну від виборів на місцевому рівні.
У Львівській області із 347 священнослужителів ЛьвівськоСокальської єпархії УПЦ-КП брали участь у виборах 22 особи, які
виявилися надто нерозбірливими у політичних преференціях.
Вони представляли широкий спектр партій: від право-консервативного Конгресу націоналістів до партії «Наш край» – спільного
проекту колишніх членів Партії регіонів та СДПУ(о). Від «Нашого
краю» йшли на вибори 10 кліриків Київського патріархату, при
чому 1 із них (В. Бачинський) активно агітував у медіа за цю силу.
Від – УАПЦ балотувалося 8 осіб (двоє від партії «Наш край»), від
УГКЦ, всупереч церковній забороні, – 2 (від партій «Воля» та
«Батьківщина). Від УПЦ (МП) кандидати не висувалися. За рейтингом присутності духовенства у партійному списку друге місце,
після «Нашого краю», посіла «Батьківщина» (5 священнослужителів), за нею – «Солідарність» (3), від КУНу, Радикальної партії
Ляшка, Громадянської позиції, ХДСУ, НРУ балотувалося по 2
священнослужителі, по 1 було у списках Української Галицької
партії, ВО «Свобода» та «Народний контроль»1102.
На Івано-Франківщині у виборах до обласної, міських та
районних рад брали участь 19 священиків: 10 – від УПЦ КП, 7 –
УАПЦ, 2 – УГКЦ. Від «Батьківщини» балотувалися 8 осіб, по 3 –
від НРУ та ВО «Свобода», по 1 – від Радикальної партії Олега
Ляшка, Блоку Петра Порошенка, УРП, УНП і Громадянської
позиції. Причому членство у партії задекларували троє священиків
УАПЦ і 1 УГКЦ. Змушений був напередодні виборів зняти свою
кандидатуру священик УГКЦ Михайло Арсенич, який балотувався
на посаду голови м. Коломиї1103.

1102

Вибори–2015: На Львівщині балотується понад 30 священиків
(16.10.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/ religion_and_policy/61412/
1103
На Івано-Франківщині депутатами хочуть стати 19 священиків
(19.10.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/ religion_and_policy/61432/
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На Тернопільщині найбільша кількість духовенства балотувалася до місцевих рад від УПЦ-КП, менше – від УАПЦ, УГКЦ та
один кандидат – від УПЦ (МП). Представники духовенства йшли
на вибори переважно за партійними списками Блоку Петра Порошенка, «Батьківщини», Радикальної партії Олега Ляшка, Громадянської позиції, УКРОПу, партії «Соціалістів». Колишні члени
Партії регіонів йшли на вибори під християнськими гаслами,
зокрема, у складі «Соціально-християнської партії» та створеної
напередодні виборів партії «Добрий самарянин» (зареєстрована
25.02.2015 р.)1104.
Участь греко-католицьких священиків у виборчій кампанії як
кандидатів супроводжувалася конфліктами з церковною владою,
включно з погрозами виведення таких кліриків поза штат за
порушення дисципліни. Незважаючи на це, деякі з них робили
вибір на користь політичної діяльності. Участь духовенства в
політиці не завжди сприймалася позитивно депутатським
корпусом на місцях. Надбанням громадськості став протест
депутатів Трускавецької міськради проти обрання до складу
міськвиконкому священика УГКЦ. Депутати наголошували, що
«церква має бути відділена від держави, від політики. Священику
пригадали, як на одній з попередніх сесій він виступав проти
виділення земельних ділянок для будівництва храмів УПЦ-КП та
УПЦ (МП), мотивуючи це тим, що «там живуть наші [тобто грекокатолицькі. – Н.К.] парафіяни». Під тиском міського голови грекокатолицький священик Петро Івасівка усе ж таки увійшов до
складу міськвиконкому1105.
Активна участь представників «традиційних» православних
церков у виборах до місцевих органів влади є чи не поодиноким
1104

Тернопільщина: священики йдуть на вибори (16.10.2025) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/journalistic_investigations/61413/
1105
На Львівщині священик УГКЦ увійшов до складу міськвиконкому, а
священик УПЦ-КП під час сесії відпустив гріхи колишньому «регіоналу»
(23.11.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/31058-na-lvivshhini-svyashhenik-ugkc-uvijshov-do-skladumiskvikonkomu-a-svyashhenik-upc-kp-pid-chas-sesiyi-vidpustiv-grixi-kolishnomuregionalu.html
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легальним механізмом, що уможливлює доступ цих церков до
політичного ресурсу в регіоні. Тоді як попри обмежені можливості
безпосередньої участі греко-католицького духовенства у виборах
УГКЦ має достатньо інших важелів впливу на обласну владу та
органи місцевого самоврядування.
До конкуренції ідентичностей «національних» церков додається конкурентна участь у регіональних політичних процесах.
Прагнення до влади робить православних кандидатів неперебірливими у засобах: змушує їх на місцях балотуватися у складі
антиукраїнських політичних партій, тоді як керівництво їхніх
церков у центрі публічно демонструє проукраїнську позицію та
суперпатріотизм. Політичний цинізм на практиці мав би нівелювати в очах місцевого населення (квазі-)патріотичну риторику
«національних» церков, однак дані соціології не дають підстав для
такого умовиводу, радше змушують констатувати низький рівень
критичності громадської думки в регіоні стосовно «свого».
Особливості присутності УПЦ (МП). Відмінний варіант
української православної ідентичності, що спирається на постулати «східнослов’янської єдності», «трьох братніх народів»,
«спільної колиски» і тому подібні, пропонує УПЦ в юрисдикції
Московського патріархату – антагоніст УГКЦ, жорсткий опонент
УПЦ-КП та УАПЦ, вплив якої в регіоні набагато перевищує невелику кількість її членів. Частка громад УПЦ (МП) (тоді Українського екзархату РПЦ) в Галичині різко скоротилася під час останніх років існування СРСР. Лише у Львівській області з 1986 до
1990 рр. цей показник упав з 87,5% до 76,0%.
До зміни кількісних параметрів основних церков у Галичині
спричинилася радянська партійно-державна політика, спрямована
на недопущення повноцінного відновлення структур УГКЦ, коли
стало зрозумілим, що важелів й надалі тримати церкву під забороною режим уже не має. Від другої половини 1989 р. за негласним наказом Києва православним громадам у Галичині влада
надавала сприяння у виході зі складу УПЦ (МП) й утвердженні як
українських автокефальних громад з метою недопущення їхнього
повернення до греко-католицизму. У червні–липні 1989 р. у Львові
була проведена нарада за участю секретаря ЦК Компартії України
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Ю. Єльченка, голови КДБ УРСР М. Голушка, першого секретаря
Львівського обкому КПУ Я. Погребняка та начальника обласного
управління КДБ С. Малика, головним на порядку денної якої стояло питання необхідності відновлення контролю, що слабшав, за
релігійно-політичними процесами в регіоні.
Політика центру створила сприятливе підґрунтя для виникнення, зростання й подальшої інституціоналізації УАПЦ, тобто
постання в Галичині українського православ’я як альтернативи
українському греко-католицизму за рахунок, як зазначалося вище,
відтоку до нього як колишніх греко-католиків, так і православних
в юрисдикції Московського патріархату. Однак така політика не
стала на перешкоді вибуховому, тріумфаторському, не позбавленому елементів реваншизму виходу УГКЦ з підпілля: упродовж
першого року легального її існування кількість офіційно зареєстрованих в Україні громад УГКЦ зросла до 1 912 (станом на 1
січня 1991 р.); їхня частка в загальній кількості релігійних громад
Львівщини злетіла з 11% до 54,1%1106. 1989–1991 роки стали найінтенсивнішим періодом зростання кількості громад УГКЦ в Галичині, відбувалося це переважно за рахунок самовизначення або
розділення колишніх парафій Українського екзархату РПЦ.
Ескалацію жорсткого конфлікту довколо стрімкого скорочення структур УПЦ (МП) у Галичині живило активне й тривале пропагандистське задіяння у ньому Московського патріархату з його
усталеною практикою відстоювання на міжнародному рівні інтересів радянського, а за тим російського, режимів під виглядом чи
то безпосередньо церковно-релігійних, чи то «боротьби за мир» і
«розрядку міжнародної напруги». Заявами зі звинуваченнями «уніатів»-націоналістів у розгромі та переслідуванні православних у
Галичині з року в рік рясніли сторінки офіційного органу РПЦ
1106
Кучабський О. Релігійна сфера Львівської області: сучасні трансформаційні процеси / Олександр Кучабський // Поступ. – 2000. – № 84 (13–14 травня). –
С. 9–10 [те саме: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: postup.brama.com/000513/84_9_1.html]. Про становлення УГКЦ після легалізації див.:
Пащенко В. О. Греко-католики в Україні: від 40-х років XX ст. до наших днів /
Володимир Пащенко. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 2002. – 615 с.
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«Журналу Московської патріархії». Ця тема стала лейтмотивом у
відносинах РПЦ з Римо-католицькою церквою, що різко ускладнилися з цього приводу, та міжнародними церковними організаціями
(насамперед, Всесвітньою Радою Церков, надто вразливою до
російських впливів від радянських часів). Тема «розгрому православ’я» в Галичині використовувалася в російській пропаганді й
для звинувачень Української держави у потаканні націоналістам.
За такими звинуваченнями стояла лише частина правди, яка ігнорувала травмовану історичну пам’ять галицьких українців про
репресивну політику Російської імперії стосовно «уніатів» та трагічний досвід існування населення Галичини та його Греко-католицької церкви під радянською владою.
Уособлюване Українським екзархатом РПЦ російське православ’я було надто тісно пов’язане з політикою радянського режиму, щоби мати шанс на закорінення у такому специфічному регіоні, як Галичина. Станом на 1989 р., коли ще навіть не були легалізовані УГКЦ та УАПЦ, у Львівській єпархії з 1 237 громад у
складі УПЦ (МП) залишилося 151107. А впродовж перших кількох
років після легалізації цих церков кількість громад УПЦ (МП) в
Галичині скоротилася на дві третини. Негативна динаміка кількісного складу громад УПЦ (МП) корелювалася зі змінами у соціокультурних самоідентифікаціях населення регіону, зафіксованими
всеукраїнськими переписами населення 1989 та 2001 рр. У Львівській та Івано-Франківській областях кількість населення, яке
визнавало себе етнічними росіянами, скоротилася упродовж дванадцяти років більш ніж на половину (відповідно, 56% та 53%), що
становило найбільший показник по країні (в інших областях він
коливався в межах 40–47%1108).
Процес зміни етнічних самоідентифікацій населення Галичини за рахунок відкинення опції «росіянин» тривав упродовж пер1107

Львівська єпархія. Офіційний сайт УПЦ (останній доступ 12.12.2016 р.)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://orthodox.org.ua/http%3A/%252Forthodox.org. ua/uk/istoriya_eparhiy/2007/08/24/1681.html
1108
Національний склад населення та його мовні ознаки за даними
Всеукраїнського перепису 2001 року. – К.: Державний комітет статистики
України, 2003. – С. 8.
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ших кількох декад від часу проголошення незалежності України.
Але найпотужнішого імпульсу, що майже суцільно переартикулював російську ідентичність у краї, у тому числі церковну, на
українську, цьому процесу було дано розв’язаною Російською
Федерацією у 2014 р. війною проти України. Станом на грудень
2015 р. 96,1% населення Західного регіону України визнавали себе
українцями і лише 1,1% росіянами (1,3% – важко відповісти і ще
1,3% вибрали опцію «інша»)1109.
Хоча структури УПЦ (МП) та чисельність її членів зазнали
суттєвих скорочень, їхня кількість на теперішній час цілком відповідає реальним потребам віруючих цієї церкви, а подеколи й перевищує їх. На користь такого висновку свідчить порівняння кількості громад УПЦ (МП), що реально функціонують у Галичині, з
їхньою офіційно зареєстрованою кількістю. У Львівській області
станом на 1 січня 2016 р. діяло 37 громад із 72, що мали реєстрацію, Івано-Франківській – 21 із 37, Тернопільській – 118 (в обласному статистичному звіті реальні громади не відокремлено від
«паперових», а подано їхню загальну кількість). Набагато більша
кількість громад УПЦ (МП) на Тернопільщині, порівняно з Львівщиною та Івано-Франківщиною, має історичне підґрунтя, пов’язане з
колишньою належністю частини її території до Російської імперії.
До сьогодні у трьох північних районах області – Кременецькому,
Лановецькому та Шумському – кількісно домінує представлене
УПЦ (МП) православ’я.
З початком агресії Росії проти України саме у цих районах
Тернопільщини (та сусідніх районах Рівненщини) відбувався найактивніший перехід громад (або їхніх частин) з УПЦ (МП) до
Київського патріархату1110. З цього приводу Московською патріар1109

Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції, регіональні особливості (Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами першого
етапу проекту Центру Разумкова «Ідентичність громадян України: тенденції змін,
виклики та перспективи для національної єдності») // Національна безпека і
оборона. – 2016. – № 3–4 (161–162). – С. 39.
1110
Про динаміку переходу громад УПЦ (МП) до Київського патріархату
див. на сайті РІСУ за тегом «Перехід громад з УПЦ (МП) в УПЦ КП»:
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/articlesbytag?tag=12335. Див. також інтерактивну карту виходу громад з підпорядкування УПЦ
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хією та підпорядкованою їй Київською митрополією УПЦ (МП)
була піднята потужна інформаційна хвиля щодо «переслідування»
постмайданною владою в Україні православних Московського
патріархату. Моніторингові місії ОБСЄ (неодноразово упродовж
2015–2017 рр.), ООН, Всесвітньої Ради Церков та інших міжнародних організацій виїжджали в регіони для верифікації
«переслідувань» православних, що їх (про-)російська пропаганда
пов’язувала з політикою української влади, розгулом українських
націоналістів і крайньоправих радикалів1111.
Синхронізовано з російською пропагандою діяла Київська
митрополія УПЦ. Лише упродовж першої половини 2015 р. до
Генерального секретаря Ради Європи, комісара Ради Європи з прав
людини та голови Європейської комісії з протидії расизму та
нетерпимості керівництвом УПЦ (МП) було скеровано звернення з
проханням відреагувати на факти переслідувань УПЦ (МП)1112,
організовано візит делегації Всесвітньої Ради Церков до України, а
делегації УПЦ (МП) до Ради Європи. Питання «переслідувань»
церкви незмінно порушувалося на зустрічах керівників УПЦ (МП)
з іноземними дипломатами та іншими поважними особами, яким
вручалися заздалегідь перекладені англійською мовою меморандуми стосовно «порушення прав віруючих» УПЦ (МП)1113.
Про важливість для Московського патріархату збереження
присутності структур УПЦ (МП) на Тернопільщині свідчить факт
фінансування з Російської Федерації побудови храмів для громад,
більшість членів яких перейшла до УПЦ Київського патріархату (у
(МП): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1OWm7mMk2OG6_-Zb9mYx3nAlrbdQ&ll=49.19337644534723%2C30.33944264999991&z=5
1111
Приклад російської пропаганди та дезінформації, зорієнтованої на міжнародну дискредитацію політики Української держави стосовно УПЦ (МП) після
Революції Гідності (2013–2014), див.: Maltsev V. Civil War Victims. Persecution of
the Ukrainian Orthodox Church During the Ukrainian Conflict 2014–2015 / Vladislav
Maltsev. – Moscow: Russkaya kniga, 2016. – 143 p.
1112
Церковна православна газета. – 2015. – № 3.– С. 3. Отриману відповідь з
Ради Європи було надруковано у цьому офіційному органі УПЦ (№ 7) двічі: на
сс. 10 і 15.
1113
Див. Церковна православна газета. – № 2. – С. 4, № 3 – С. 3, № 4. – С. 2,
3, № 9. – С. 3.
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двох селах Збаразького р-ну). Коштом бізнесмена з Донеччини, якого
підозрюють у фінансуванні проросійських бойовиків на Сході
України, зводиться храм у с. Катеринівка Кременецького р-ну1114.
Розташована на північному заході Тернопільщини, Свято-Успенська Почаївська лавра (УПЦ (МП)) історично була і залишається
форпостом російського православ’я на лімесі між католицькою та
православною цивілізаціями. Тут плекається мобілізаційний дух
оплоту й захисту «русского» православ’я перед загрозою, що
пов’язується як з образом демонізованого Заходу, так і «українськими
націоналістами» та «уніатами». Останніми на південному заході
області вже у незалежній Україні було відновлено й розбудовано
найбільший в УГКЦ паломницький центр у Зарваниці, до якого
щоліта організовуються багатотисячні загальноукраїнські прощі.
Унікальним в історії лаври став короткий період у 1991–1992
рр., коли за намісництва єпископа Почаївського Якова (Панчука)
там почали відправляти богослужіння українською мовою. Проте
невдовзі самого намісника монастирська братія вигнала геть за
намір перепідпорядкувати лавру УПЦ-КП. Натомість книгарні
лаври традиційно заполонила привезена з Росії література не лише
релігійного змісту, але й провокаційно-полемічного, російськошовіністичного, де вихвалялася мілітарна велич російської держави, перемога російської зброї у війні з Грузією 2008 р. Чимало
було публікацій, що розпалювали нетерпимість до інших конфесій, містили образи на адресу греко-католиків, українських православних церков із неврегульованим статусом1115.
Місцеві націонал-патріотичні сили упродовж десятиліть раз у раз
вимагають від Тернопільської влади покласти край проросійській
пропаганді, явній та опосередкованій, центром якої виступає
Почаївська лавра, а також передати комплекс лаврських будівель, що
знаходяться у користуванні УПЦ (МП), «національній» церкві. Від
1114
В Росії збирають кошти для будівництва храму УПЦ на Тернопільщині
(18.05.2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua
/news/ukrainian_news/36442-v-rosiyi-zbirayut-koshti-dlya-budivnictva-xramu-upc-naternopilshhini.html
1115
Янкель Р. Канонічний ювілей / Роман Янкель // Дзеркало тижня. Україна. – 2015. – 14 серпня (див. також: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://gazeta.dt.ua/internal/kanonichniy-yuviley-_.html].
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1990-х рр. і до сьогодні час від часу на Кременеччині вибухають
рецидиви відкритого протистояння між українськими націоналпатріотичними силами та зорієнтованою на РПЦ лаврою.
Для зменшення суспільно-політичної напруги навколо
Почаївської лаври з формулюванням про необхідність збереження національної історико-культурного спадщини рішенням
Кабінету Міністрів України у травні 2001 р. було створено
Крем’янецько-Почаївський історико-архітектурний заповідник,
до складу якого увійшов комплекс будівель Почаївського
монастиря. Проте розпорядженням від 17 липня 2003 р. тодішнього Прем’єр-міністра В. Януковича (який згодом на посаді
Президента України у 2011 та 2013 рр. особисто брав участь у
Різдвяних богослужіннях у Почаєві) шість будівель монастиря
було вилучено з цього списку.
Депутати Тернопільської облради зверталися до Прем’єрміністрів України Ю. Тимошенко та А. Яценюка (до останнього –
двічі) з проханням скасувати розпорядження В. Януковича, аргументуючи свою позицію тим, що «національні святині повинні належати українському народу». Вчетверте щодо цього питання
депутати облради 12 травня 2016 р. звернулися до Президента
України та Кабінету Міністрів, вимагаючи повернути пам’ятки
архітектури комплексу Почаївської лаври до спільної власності
територіальних громад Кременецького району та Кременця, а також надати можливість представникам інших православних церков відправляти в лаврі богослужіння.
На адресу Почаївської лаври депутати облради висунули політичні звинувачення: «Йдучи у фарватері московського православ’я на
чолі з патріархом Кірілом, який благословляє путінську війну проти
України, за сприяння ворожих комісарів Лавра стає дедалі активнішим
осередком міжконфесійної і міжнаціональної ворожнечі і розбрату,
вже спричинила до прямого протистояння між вірними різних
конфесій на Кременеччині, яке може перекинутись і у інші регіони
держави»1116.
1116

Цит. за: Томчишин Ю. Повернути Почаїв (13.06.2016) / Юлія Томчишин
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/52643
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Вимога депутатів надати доступ до використання лаврських
споруд представникам «українського» православ’я з посиланням
на необхідність надання усім сторонам рівних прав і можливостей
ігнорує ту обставину, що у цьому разі йдеться про церковних
антагоністів, запрограмованих на конфлікт, мирне співіснування
між якими на сьогодні неможливе. Треба враховувати також, що
запроваджений державою механізм почергового користування
храмами виявився недієвим у випадку УПЦ (МП). Посилаючися на
внутрішньоцерковні правила, церква категорично заперечує саму
можливість спільного з «розкольниками» користування храмом.
Проте справа полягає не стільки у внутрішніх церковних правилах,
переважна більшість яких – у разі необхідності та доброї волі – у
православ’ї доволі гнучка (там це має назву ікономії), а у способах
їхньої ad hoc інтерпретації на підтримку безкомпромісної позиції,
яку УПЦ (МП) зайняла з приводу питання почергових богослужінь.
Крім того, за лаврською стороною конфлікту стоять політичні
інтереси країни-агресора – Російської Федерації, яка використовує
конфлікти довкола лаври як один з інструментів соціальнополітичної дестабілізації всередині України, що переводить сам
конфлікт на рівень питання національної безпеки.
На державному рівні десятиліттями ігнорувався і до сьогодні
залишається без належної уваги конфлікт між домінуючими в
Галичині суспільно-політичними настроями та «русскомірскою»
позицією лаври.
Не опрацьовано шляхи його мінімізації, не задіяні юридичні
механізми врегулювання, включно з веріфікацією звинувачень, які
систематично лунають на адресу лаври, з відповідними правовими
наслідками. Нерозв’язаність цього питання робить його дієвим
інструментом мобілізації з одного чи другого боку, джерелом суспільно-політичної нестабільності в регіоні, що відлунює на національному рівні.
Тим часом керівництво лаври не полишає спроб приватизувати комплекс: 1) отримати від Почаївської міської ради
дозвіл на виготовлення технічної документації на земельну ділянку під приміщеннями монастиря, що стало би першим кроком для
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передання монастирських споруд у церковну власність (останні
звернення були у 2014 та 2016 рр.); 2) ініціює візити спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ на Тернопільщину (де найінтенсивніше
в Україні відбувається перехід громад УПЦ (МП) до Київського
патріархату) у зв’язку з «затягування реєстрації статутів релігійних громад», в яких всупереч чинному законодавству право розпорядження майном громади передається від громади до єпархіального управління (тобто громада позбавляється права переходу до
іншої церкви разом зі своїм храмом)1117.
Питання легітимного і безконфліктного користування
комплексом Почаївської лаври не просте для розв’язання і не може
бути вирішене шляхом передачі лаври з рук «російської» церкви
до рук «національної» або ж виділення кожній з них окремих будівель на території монастиря, або ж запровадження почергового
користування. Конфлікт має багатовимірний характер, що містить
у собі не лише етнополітичний та етнорелігійний компоненти, але
й питання вдосконалення державної політики стосовно релігії та
церкви в цілому та запровадження дієвого контролю за дотриманням чинного законодавства обох сторін – церкви та органів
влади на місцях і у центрі. З огляду на війну, яку Російська Федерація веде проти суверенізації України, питання використання
Почаївської лаври належить до питань національної безпеки.
Шлях до розв’язання проблеми буде довшим і складнішим,
ніж це бачиться місцевим націонал-патріотам. У демократичній та
правовій державі він має пролягати у юридичній площині, тобто
передумовою його розв’язання має стати запровадження сили
закону, а не панування закону сили, що залежить від корпоративних інтересів тих чи інших олігархічних груп, які прориваються до влади. Проте навіть за умови дотримання нині діючого корпусу законів, що регулюють державно-церковні відносини
(від пам’яткоохоронних до забезпечення громадського порядку,
1117
Місія ОБСЄ ініціює на Тернопільщині переговори між громадами УПЦ
(МП) і УПЦ- КП для врегулювання конфліктів (30.03.2017) [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/36020-misiya-obsyeiniciyuye-na-ternopilshhini-dvostoronni-peregovori-mizh-gromadami-upc-mp-i-upckp-dlya-vregulyuvannya-konfliktiv.html
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недопущення розпалювання ворожнечі на релігійному, етнічному
ґрунті, захисту національної безпеки тощо), та задіяння механізму
контролю за дотриманням релігійними організаціями виконання
чинного законодавства й належним виконанням обов’язків органами місцевого самоуправління багатьом конфліктам у цій сфері
можливо запобігти чи мінімізовувати їх на місцевому рівні.
З етнополітичної точки зору самоідентифікація віруючих
УПЦ (МП) в Галичині варіюється від суто російської (у діапазоні
від обожнення царя Миколи II до сакралізації міфу «Перемоги
радянського народу у Великій Вітчизняній війні» в його неоімперській реінтерпретації, глоріфікації особи Й. Сталіна тощо за режиму В. Путіна) до спільнослов’янської, «руської/русской» (що
інтерпретує українців, росіян і білорусів як один народ чи принаймні «братні» народи). Такі дискурси входять у гострий
конфлікт як з домінуючими в регіоні україноцентричними настроями, так і певним проукраїнським крилом всередині самої УПЦ
(МП), що після смерті митрополита Володимира (Сабодана) у 2014
р. цілеспрямовано дедалі витісняється новим керівництвом церкви
на марґінес.
Конструйована делікатними методами митрополитом Володимиром українська соціокультурна та суспільно-політична ідентичність УПЦ (МП) піддається демонтажу й переорієнтуванню на
парадигму «русского міра», щільнішого входження в орбіту
Руської православної церкви. Такий напрям розвитку входить у
конфлікт з дедалі зростаючими в українському соціумі україноцентричними громадсько-політичними настроями. УПЦ (МП)
зазнала серйозних втрат щодо суспільної підтримки саме через
неприховану проросійську церковно-політичну позицію під час
Євромайдану та російської агресії проти України.
На відміну від Почаївської лаври, громадам УПЦ (МП) в
Галицькому регіоні притаманний один з найвищих рівнів українізації у цій церкві, що й спричиняє та живить процес трансформації
їхньої самоідентифікації з подвійної українсько-російської на
моноукраїнську, перехід віруючих до «національних» церков.
Після короткого, але інтенсивного періоду розпаду структур
УПЦ (МП) в Галичині на зламі 1980–1990 рр. з початком війни
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Російської Федерації проти України у 2014 р. цей процес поновився. Традиційно притаманні регіону антиросійські/антирадянські
фобії набули реального підґрунтя. На питання про ставлення до
УПЦ (з можливістю дати лише одну відповідь) жителі Галичини
наприкінці 2014 р. – початку 2015 р. відповіли так: 41,7% респондентів підтримали твердження, що це «Церква держави-агресора,
що здійснює в Україні шкідливу діяльність» (це найвищий
показник по регіонах; підтримка в середньому по країні – 19,2%);
30,2% характеризують її як «одну з багатьох церков України»;
важко було відповісти для 9,5% респондентів; байдужими
виявилися 18,2% опитаних. Врегульованість канонічного статусу,
на чому наголошує УПЦ (МП) як на безумовній конкурентній
перевазі, мала значення лише для 0,3%1118 опитаних. Відсутність
суспільної підтримки дозволяє констатувати, що УПЦ (МП) не має
суттєвих можливостей для розвитку в Галичині. При тому, навіть
така мінімальна присутність структур УПЦ (МП) в Галичині перетворює їх на один з інструментів у руках Московської патріархії,
тісно пов’язаної з режимом В. Путіна в гібридній війні на
знищення суверенності України.
Особливості функціонування УГКЦ. У суспільно-політичному
житті Галичини, а отже, й етнополітичному та етнорелігійному,
найчисленнішою та найвпливовішою релігійною організацією
виступає Українська греко-католицька церква. Церква відновила
свою діяльність у 1989 р. після насильницької ліквідації та понад
сорок років переслідувань з боку радянського режиму, а тому й
вимушеного функціонування у підпіллі. Після легалізації діяльності УГКЦ напрями її розвитку та дискурсивних практик багато в
чому були визначені прибулим до України з діаспори духовенством та мирянами Української католицької церкви, які посіли
провідні позиції у відновленій церкві й привнесли специфічний
досвід повоєнної зарубіжної УКЦ до катакомбного досвіду УГКЦ
1118
Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service», 25 грудня 2014 р.
– 15 січня 2015 р. (Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dif.org.ua/article/bilshist-naselennya-ukraini-vidnosit-sebe-perevazhno-dopravoslavnoi-tserkvi-kiivskogo-patriarkhatu)
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в Галичині. Зіткнення двох відмінних досвідів відбувалося не без
конфліктів, що даються взнаки у внутрішньоцерковному житті до
сьогодні.
Сучасна УГКЦ позиціонує себе національною церквою, розуміючи під тим переважно традиційну церкву місцевого українського населення краю, що зробила вагомий внесок у формування
етнорелігійної ідентичності українців-галичан, будучи підставою
складовою – духовною та ідеологічною (у поєднанні з націоналізмом, історично домінуючий етнічний зміст якого починає
поступатися місцем громадянському) – їхньої національно-визвольної боротьби за створення незалежної Української держави.
Культурницьке розуміння означення «національна» поволі
витісняє у самоідентифікаціях українських греко-католиків тісне
пов’язання етнічного та релігійного чинників. Такі зміни стають
дедалі відчутнішими серед молоді, не ураженої досвідом українсько-польського протистояння та радянської системи у XX ст.,
тоді як для старшого покоління точкою співвіднесення залишається міфологізована україноцентрична дорадянська Галичина,
агіографічні образи митрополита А. Шептицького та кардинала
Й. Сліпого, що заступили реальних осіб з усіма їхніми неоднозначностями, некритично героїзований національно-визвольний та
релігійний опір польському та радянському режимам.
Релігійна мережа УГКЦ в Галичині інтенсивно зростала напередодні та упродовж першої декади незалежності, після чого
досягла рівня насиченості й стабільності. У кількісному вимірі
станом на 1 січня 2016 р. УГКЦ в Галичині мала такий вигляд: у
Львівській області діяло 1 534 громади (52,57% від загальної кількості громад), Тернопільській – 880 (45,7%), Івано-Франківській –
668 (53,57%).
Уже у незалежній Україні УГКЦ, як ніколи перед тим в історії, розвинула свої структури, поширивши їх на усю територію
країни (рішення Апостольського престолу від 2000 р.). До Львівської митрополії – яка охоплювала Греко-католицьку церкву в Галичині напередодні її ліквідації у 1946 р. і яка складалася з безпосередньо Львівської архієпархії та Станіславівської і Перемиської
єпархій, – додалися такі: Київська митрополія (у складі
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Донецького, Луцького, Одеського, Кримського та Харківського
екзархатів), Івано-Франківська митрополія (у складі Івано-Франківськаї архієпархії та Коломийсько-Чернівецької єпархії),
Тернопільсько-Зборівська митрополія (у складі ТернопільськоЗборівської архієпархії, Бучацької та Кам’янець-Подільської
єпархій), а до складу безпосередньо Львівської митрополії
увійшли Львівська архієпархія, Самбірсько-Дрогобицька, Сокальсько-Жовківська та Стрийська єпархії.
Поряд із таким зростанням структур УГКЦ в Україні керівництво церкви не полишає зусиль отримати від Ватикану визнання
юрисдикції глави УГКЦ над зарубіжними структурами Української католицької церкви в країнах Північної та Південної Америки, Західної та Центральної Європи, Австралії, вбачаючи у главі
УГКЦ своєрідного етнарха, екстериторіальна влада якого поширюється на певну етнорелігійну спільноту (що свідчить про труднощі, що тривають, у подоланні зв’язку між релігією та етнічністю
у греко-католицькому середовищі). Упродовж років незалежності
чималі, але безуспішні, зусилля докладалися керівництвом церкви
також для інкорпорації до складу УГКЦ закарпатської Мукачівської греко-католицької єпархії, що має власну історію походження та існування, ніколи не входила до складу ГКЦ в Галичині
і яка твердо відстоювала у Ватикані право на автентичність, самодостатність та окремішне існування.
Станом на 1 січня 2016 р. у трьох галицьких областях діяло
3 082 громади УГКЦ, тоді як у цілому в Україні їх було не набагато
більше – 3 336. Тобто на усю територію України, за винятком
Галичини, припадало 254 громади УГКЦ. Такий показник спростовує твердження керівництва церкви про її загальнонаціональне
поширення (тим більше, що кількісне наповнення громад віруючими в Галичині й поза нею неспівмірне). У цьому випадку
правомірно говорити хіба що про збільшення географії поширення
УГКЦ. Очевидно, що за такими твердженнями і відповідними
діями керівництва УГКЦ (у тому числі перенесення у 2005 р. адміністративного центру УГКЦ зі Львова до Києва) стоїть більше
політики та амбіцій, кризи ідентичності церкви (яка упродовж
історії не мала навіть сталої назви), ніж реальних потреб внут-
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рішньоцерковного розвитку. Історично, культурно, кількісно
УГКЦ залишається галицьким феноменом, згуртовуючи також й у
громади поза межами регіону переважно вихідців з Галичини, приваблюючи інших іманентною україноцентричністю (у діапазоні від
етнокультурної до політичної).
Згідно з проведеним на рубежі 2014 – 2015 рр. Фондом
«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва соціологічним
опитуванням у цілому в Україні вважали УГКЦ «церквою українського народу» 12,9% опитаних. Насамперед, це були галичани:
45,5% з них підтримали таке твердженя, тоді як «однією з багатьох
церков України» вважали УГКЦ 33,5% опитаних галичан, а
«церквою галичан» – 14,5%. Крім Галичини, найбільше вважали
УГКЦ «церквою українського народу» на Південному Заході
країни (Закарпатська, Чернівецька обл., де історично присутній
греко-католицизм) – 31,9%, Поліссі (Житомирська, Київська,
Сумська, Чернігівська обл.) – 12,5% та у м. Києві – 10,8%1119.
Найменше тих, хто вважає УГКЦ «церквою українського
народу», знаходиться на неокупованій території Донецької області
(1,3%), у Причорномор’ї (Миколаївська, Херсонська, Одеська
області – 4,5%), на Слобожанщині (Харківська область – 5,0%).
«Церквою галичан» вважають УГКЦ переважно жителі Нижнього
Подніпров’я (Дніпропетровська/Дніпровська, Запорізька області –
19,0%), Волині (Волинська, Рівненська області – 16,8%), Києва
(16,5%), Центру (Черкаська, Кіровоградська/Кропивницька,
Полтавська області – 14,7%)1120.
Як домінуюча, глибоко інтегрована у суспільно-політичне та
культурне життя Галичини церква, УГКЦ є неприховуваним фаворитом симпатій місцевої влади, що має фактично ексклюзивний
доступ до регіонального політичного ресурсу і бере не просто участь,
а вагомо впливає на перебіг суспільно-політичних процесів у регіоні.
1119

Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service», 25 грудня 2014 р.
– 15 січня 2015 р. (Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dif.org.ua/article/bilshist-naselennya-ukraini-vidnosit-sebe-perevazhno-dopravoslavnoi-tserkvi-kiivskogo-patriarkhatu)
1120
Там само.
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Специфіку суспільно-політичного простору Галичини визначає найвищий у країні рівень його клерикалізації, що сприймається
більшістю жителів регіону як самоочевидний факт та раціоналізується у категоріях «відродження батьківської традиції»,
«відновлення справедливості» щодо УГКЦ тощо. Доступ церкви в
регіоні до політичного ресурсу, намагання здійснювати соціальний, культурний, освітній контроль піддаються критиці з боку
небагатьох місцевих інтелектуалів.
Окремо зазначимо, що політологія під клерикалізацією розуміє архаїчну управлінську модель, яка існувала переважно у міжвоєнний період і яка в деяких країнах виявлялася у радикалізованих формах у вигляді чи то націоналістичного клерикалізму, чи
то клерикального націоналізму. Український історик С. Юсов
зазначає, що за клерикалізованої управлінської моделі релігійні
актори не просто мають контроль за функціонуванням органів
влади або справляють на їхню діяльність визначальний вплив, але,
насамперед, моделюють структуру суспільної свідомості громадян
у контексті релігійно-церковного світогляду з використанням
переважно традиційних засобів впливу на політичні процеси, суспільні настрої та переконання широких верств населення1121.
Йдеться про релігійно-церковну інтерпретацію суспільно важливих подій та участь у них нарівні з владою представників
церков, вплив на формування історичної пам’яті, запровадження
викладання релігії та релігійних практик у державних закладах
освіти та виховання, регулювання питань сім’ї, шлюбу, виховання
дітей, біоетики тощо.
Клерикалізована управлінська матриця великою мірою визначає практику самоврядування у сьогоднішній Галичині, що має
наслідком поширення суспільно-релігійного популізму на усіх
щаблях органів місцевої влади, високий рівень опосередкованої
залежності політиків від впливу з боку УГКЦ та її віруючих.
1121

Юсов С. Клерикалізм [Електронний ресурс] / Святослав Юсов //
Енциклопедія сучасної України: у 30-ти т. / ред. кол. І. М. Дзюба та ін. НАН
України, Наук. Т-во ім. Т. Г. Шевченка, Координаційне бюро енциклопедії
сучасної України – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=7629
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Зокрема, створена міським головою Львова А. Садовим у
2012 р. партія «Об’єднання Самопоміч», що провела на виборах
2014 р. до Верховної Ради дванадцять депутатів і вийшла на
національний рівень, у програмних документах не декларує
консервативних християнських засад своєї ідеології. Водночас її
лідер у публічних дискурсах наголошує на власних релігійних
переконаннях і твердить, що у діяльності виходить з того, що
«християнська ідеологія – це найсильніша ідеологія, яка тільки
може бути. Сильнішої не було, нема і ніколи не буде»1122.
Один з останніх прикладів, що перейшов у площину публічного обговорення, трапився восени 2015 р., коли під моральним
тиском була вимушена звільнитися з посади «за власним бажанням» керівник Управління культури Львівської міської ради
І. Магдиш. Це сталося після її інтерв’ю з критикою надмірної присутності УГКЦ у культурному просторі нецентральних районів
Львова, тоді коли там відсутня будь-яка інша світська культурноосвітня альтернатива присутності церкви, коли у загальноосвітніх
державних школах міста на постійній основі здійснюються
релігійні практики.
1122

Андрій Садовий: Сьогодні слухають усіх. Люди, які мають відношення
до політики, до сфери управління, перебувають під дуже серйозним контролем
(інтерв’ю брав Є. Кузьменко) (09.12.2016) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://censor.net.ua/resonance/418570/andryi_sadoviyi_sogodn_sluhayut_ush_lyudi_yak_mayut_vdnoshennya_do_poltiki_do_sferi_upravlnnya_perebuvayut

З інтерв’ю І. Магдиш інтернет виданню «Українській правді»: «Є райони
[у Львові], де взагалі нічого немає – жодного культурного центру, жодної бібліотеки, театру або кінотеатру. Це мертві райони в культурному сенсі. Єдина розвага
для людей в такому районі – церква. І церква починає на цьому жирувати і зловживати страшним чином.
В одному такому районі у вестибюлі стоїть фігура Божої Матері, оточена
квітами, такий вівтар маленький. Інколи я там бачила, що під час занять діти
стояли як на лінійці перед цим вівтарем, а пастир відправляв службу. На моє питання, чому діти тут, а не на заняттях, ніхто не зміг дати відповіді. Це їхні [церковні] гроші. Їхні парафіяни – це їхні гроші, а парафіян треба виховувати змалечку. Якщо людина звикла ходити до церкви як на єдину розвагу у своєму світі, і
вносити пожертви, то церква буде процвітати.
Я не проти релігії, це особиста справа людини. Але церква не має бути
єдиною інституцією і культурною пропозицією. Ми маємо пропонувати людям
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У пості на Facebook реакцією голови Львівської міської ради
на слова І. Магдиш було вибачення за «образу, якої зазнали вірні
та представники церкви від слів керівника управління культури
міста Львова. […] Бо ті слова образили і мене особисто», а також
заява, що він «навряд чи з нею зможе працювати в одній
команді»1123. Характеризує пануючі в регіоні суспільні настрої той
факт, що міський голова публічно зреагував на питання образи
релігійних почуттів, у тому числі власних, але жодним словом не
обмовився про першопричину – занедбаний стан культури у спальних районах Львова та порушення в державних закладах освіти
конституційної норми про відокремлення школи від церкви, відповідальність за дотримання яких належить до його безпосередніх
посадових обов’язків.
Іншою ілюстрацією характеру взаємодії влади і церкви в
регіоні може бути рішення Міжконфесійної ради при ІваноФранківській обласній державній адміністрації (до складу якої
входили виключно «національні» церкви – УГКЦ, УПЦ-КП та
УАПЦ) від 14 червня 2010 р. про заборону «розповсюдження по
школах літератури протестантського характеру»1124. Де-юре таке
рішення облрадою не було ухвалене, але де-факто у школах
регіону монопольно присутня лише УГКЦ.
Представники 20 політичних та громадських організацій
Івано-Франківщини за зустрічі 27 січня 1999 р. зверталися до
керівництва держави та області з вимогою обмежити права «нетрадиійних церков» в Україні. Тоді ж представники УГКЦ та УПЦКП вимагали дозволити викладати в школі предмет християнської
етики (евфемізм, що приховує викладання та практикування
інші можливості». Цит. за: Сергацкова Е. Центр и окраины: как Львов стал
успешным туристическим центром и почему львовян это бесит (5.10.2015)
[Електронный ресурс] / Елизавета Сергацкова. – Режим доступу:
http://life.pravda.com.ua/ culture/2015/10/5/201217/
1123
Цит. за: Садовий вибачився за слова своєї підлеглої про церкви. Уривок
з інтерв’ю Ірини Магдиш викликав обурення в консервативних колах УГКЦ
(07.10.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?sadoviy_vibachivsya_za_slova_svoyeyi_pidlegloyi_pro_tserkvu&objectId=1368338
1124
Нова Зоря (орган Івано-Франківської єпархії УГКЦ). – 2010. – № 13. – С. 10.
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релігії) виключно «канонічним церквам» (при тому, що УПЦ-КП
має неврегульований канонічний статус) та зобов’язати вчителів та
директорів шкіл відвідувати богослужіння1125.
Від 1992 р. у школах трьох областей Галичини був введений
як «вибірково-обов’язковий» (sic!) компонент предмет «Основи
християнської моралі», пізніше названий «Християнською етикою» і який згодом набув де-факто статусу обов’язкового1126. У
передмові до ухваленого Львівським управлінням освіти обласної
держадміністрації методичного посібника з християнської етики
для 1–11-х класів зазначалося, що «школа покликана забезпечити
наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу змістом, який
би […] спонукав школярів у єдності з Богом вирости корисними
своєму народу»; що «релігійне виховання в школі не суперечить її
світському характеру і не розглядається як щось окремішнє, а як
складова національного виховання в цілому». Предмет християнської етики розглядався як «виховний процес, який є дією виховних чинників, у ній [очевидно, в християнській етиці. – Н.К.]
Христовою благодаттю прямує до повноти особи і осягає її згідно
з Божим покликанням». Обласні освітяни-методисти прикликали
«Боже благословення на благочестиву справу виховання дітей, яке
має допомогти «перелити в них світло християнського вчення»1127.
На Львівщині середні навчальні заклади стовідсотково охоплені викладанням «християнської етики» (крім Львівщини, стовідсоткового охопленння зазнали школи в Чернівецькій області).
Найбільші в країні показники щодо кількості шкіл і учнів, охоплених викладанням цього предмета, демонстрували у 2016 р.
Львівська (1386 шкіл, 156229 учнів, 1257 вчителів), Івано-Франківська (647 шкіл, 125738 учнів, 1714 вчителів) та Тернопільська
області (688 шкіл, 69340 учнів, 799 вчителів). В усіх цих областях
1125

Статті [б.а.] «Під знаменем хреста», «Громадськість стурбована» //
Тижневик Галичини. – 1999. – 18 лютого.
1126
Див.: Кочан Н. Відокремлення школи від церкви у координатах
відкритого суспільства / Наталія Кочан // Людина і світ. – 2000. – № 9. – С. 39–49.
1127
[Б. а.] Християнська етика. Методичний посібник, 1–11 класи. – Вид. 2ге, доопр. – Львів: Свічадо, 1998. – С. 5–7.
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на підтримку впровадження викладання предмета християнської
етики ухвалено відповідні рішення обласних рад1128.
Відповідно до міжнародних стандартів релігійна освіта у школах може запроваджуватися за умови, що такого ґатунку курси будуть спиратися на принципи об’єктивності, недискримінації та
безсторонності, а отже, «такі курси не можуть включати вивчення
настанов лише однієї релігії чи вірування. Держава повинна
поважати право батьків на релігійне виховання своїх дітей»1129.
У випадку викладання християнської етики в школах
Галичини цей принцип порушено. Курс «Основи християнської
етики» став де-факто обов’язковим у системі державної освіти та
виховання регіону. Релігія однієї конфесії не тільки вивчається у
школі (навіть якщо брати ширше і говорити про християнство, то
дискримінованими виявляються усі інші релігії), але й практикується. Традиціоналістські домінуючі в регіоні суспільні настрої не вбачають у такому стані речей ані правової колізії, ані
світоглядної.
Проте в регіоні віднедавна почали лунати голоси противників як
монопольної присутності УГКЦ у школі, так і викладання там релігії у
цілому. У 2016 р. містянами Івано-Франківська (26–31 травня) та
Тернополя (24 травня – 13 червня) було подано до відповідних міських
рад петиції «Про відокремлення освіти від релігії». Петиції зібрали 260
голосів на підтримку в Івано-Франківську і 308 – у Тернополі.
Жителі Івано-Франківська висували вимоги «виключити з навчальних планів освітніх закладів предмет ―Християнська етика‖,
відновити викладання предмета ―Етика‖ або будь якого іншого, що не
нестиме якого-небудь релігійного змісту чи навантаження з ухилом на
1128
Решетніков Ю. Викладання предметів духовно-морального спрямування
у загальноосвітніх навчальних закладах: стан і тенденції (26.12.2016)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/analitica/35189-vikladannya-predmetiv-duxovno-moralnogo-spryamuvannya-u-zagalnoosvitnixnavchalnix-zakladax-stan-i-tendenciyi.html
1129
Див. на сайті Інституту релігійної свободи: Права людини в Україні в
2013. Доповідь правозахисних організацій. Розділ «Свобода думки, совісті.
релігії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=1413%3A1&catid=37%3Aart&Itemid=64&lang=uk#_ftn39
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конкретну релігію», а також «розробити письмове розпорядження
стосовно необхідності неухильного дотримання вимог ст.ст. 15, 23, 35
Конституції України, ст. 6 Закону України ―Про освіту‖ та ст. 6 Закону
України ―Про дошкільну освіту‖» 1130.
Жителі Тернополя у петиції до міської влади зазначали, що
«протягом тривалого часу поганою тенденцією стало масове порушення […] вимог законодавства всіма без виключення освітніми
закладами м. Тернополя та області в цілому. Так, у дитячих садочках є нормою навчання дітей молитвам християнського обряду і
здійснення виховного процесу в дусі християнських релігійних
норм. Предмет ―Християнська етика‖ включено до навчальних
програм початкової освіти, нехай навіть в якості факультативу –
однак, в більшості випадків не в позаурочний час, а в якості одного з уроків посеред навчального дня. У всіх без виключення освітніх закладах присутня християнська релігійна символіка, у окремих з них обладнані невеличкі культові кутки.
Внаслідок такої ситуації відбувається пряма дискримінація
прав дітей, в сім’ях яких сповідується будь-яка інша релігійна традиція або не сповідується ніякої. Такі діти (якщо батьки дізналися
про факт порушення і заявили про своє небажання такої практики
стосовно їх дітей) фізично відокремлюються і, фактично, протиставляються іншим дітям. […]
Пояснення адміністрацій стосовно того, що все перераховане
вище є особистою ініціативою педагогічних працівників і вітається
батьками, не може слугувати виправданням грубого порушення
вимог Основного закону України і така практика повинна бути
припинена.
Наголошуємо на необхідності неухильного дотримання вимог
законодавства стосовно світськості освіти. Така вимога жодним
чином не є атавізмом радянської системи освіти. Така вимога
1130

Електронні петиції до влади м. Івано-Франківська. Про відокремлення
освіти від релігії (щодо дотримання у закладах освіти вимог ст.ст. 15, 23, 35
Конституції України, ст. 6 Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України
«Про дошкільну освіту» (створено 26.05.2016) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://petition.mvk.if.ua/petition/про-відокремлення-освіти-від-релігії-щододотримання-у-закладах-освіти-вимог-стст-15-23-35/SRRVLzg6
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закладає засади рівності всіх громадян України, незалежно від їх
етнічного походження чи віросповідання, поваги та толерантного
ставлення до права громадянина на свободу сповідувати будь-яку
релігію або не сповідувати ніякої» [Збережено мову оригіналу. –
Н.К.]1131.
Тернопільська міська влада дала миттєву та гранично лаконічну відповідь на це звернення, щойно було зібрано необхідні 300
підписів під петицією: «За результатами розгляду петицію відхилено»1132. Міський голова С. Надал окремо підкреслив, що ініціатори постанови не відображають думки більшості, висловив
припущення, що боротьба з християнською етикою може бути
вигідною зовнішнім антиукраїнським силам і «суперечить національним інтересам українців», заперечив примусове навчання
дітей цьому предмету1133.
У коментарях до інтерв’ю Тернопільського міського голови
однією з найм’якших реакцій прибічників петиції була така: «Пане
Надале, а ви в курсі, що церква відділена від держави? Цей предмет
діти мають вчити в недільній школі при церкві! При тій церкві, в яку
вони ходять з батьками! […] Коли моя дочка ходила в школу, мені
прийшлось писати відмову від відвідування цього предмета! І не
розповідайте, що це факультатив! А відмова була спричинена тим, що
предмет викладала дячиха одної з конфесій Тернополя, а моя дочка
ходила в недільну школу при церкві змалечку, і виявилось, що про
церковні традиції моя дочка знала більше, ніж викладач, та й ―Отче
наш‖ читала так, як її навчили в церкві, а не так, як заставляла читати
викладач у школі! При спробі розрулити цю ситуацію, вчителька
апелювала такими ж словами, як і ви – про державність та національні
1131
Єдина система місцевих петицій. Тернопіль. Про відокремлення освіти
від релігії (щодо дотримання у закладах освіти вимог ст.ст. 15, 23, 35 Конституції
України, ст. 6 Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про
дошкільну освіту») (створено 24.05.2016) [Електронний ресурс). – Режим
доступу: https://e-dem.in.ua/ternopil/Petition/View/383
1132
Там само.
1133
Надал С. У тернопільських школах продовжать викладати християнську
етику (31.05.2016) [Електронний ресурс] / Сергій Надал. – Режим доступу:
http://ternopil.te.ua/serhij-nadal-u-ternopilskyh-shkolah-prodovzhat-vykladatyhrystyyansku-etyku/
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інтереси! А як же стаття конституції ―Про свободу віросповідання‖?
Чи Конституція це не та книга, яку ви читаєте?» [Збережено мову
оригіналу. – Н.К.]1134.
Департамент науки і освіти Івано-Франківської міської адміністрації, обґрунтовуючи правові підстави викладання християнської етики у школі, посилався виключно на нормативні акти місцевої влади та різноманітні накази, листи, рішення колегії тощо
Міністерства освіти України, оминаючи згадку про норми Конституції та зазначених у петиції законів України. З відповіді випливає, що у школах міста не лише викладається релігія, але й
практикується. Учні загальноосвітніх шкіл беруть участь у євхаристійних з’їздах, тижнях Віднови Духа, у «школах здійснюється виховна, позакласна робота, яка є логічним доповненням
поглиблення духовного світу учнів, формування у дітей та молоді
високоморальних якостей. У закладах освіти обладнано навчальні
кабінети, матеріальна і методична база яких відповідає типовому
переліку та вимогам навчальної програми з курсу ―Основи християнської етики‖; оформлено кутки духовної культури; створено
каплички, які стали духовними центрами життя шкіл»1135.
Прикладами викладання та здійснення практик релігії в
загальноосвітніх школах Галичини рясніють регіональні ЗМІ. Таку
практику запроваджено на підставі рішень місцевих органів влади,
пізніше доповнених підзаконними актами Міністерства освіти
України, що суперечить і нормам Конституції України, і низки
законів. Клерикалізація освітнього простору регіону була би
неможливою, з одного боку, без задіяння у цьому процесі місцевої
влади, а з другого, безвідповідальної політики центру, зокрема,
Міністерства освіти України.
1134

Надал С. У тернопільських школах продовжать викладати християнську
етику, коментар від 1.06.2016, об 11:30.
1135
Електронні петиції до влади м. Івано-Франківська. Про відокремлення
освіти від релігії (щодо дотримання у закладах освіти вимог ст.ст. 15, 23, 35
Конституції України, ст. 6 Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України
«Про дошкільну освіту» (створено 26.05.2016). – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://petition.mvk.if.ua/petition/про-відокремлення-освіти-від-релігіїщодо-дотримання-у-закладах-освіти-вимог-стст-15-23-35/SRRVLzg6

622

Галичина в етнополітичному вимірі

З наближенням України до європейських стандартів у політиці вимоги з боку суспільства стосовно верховенства права лунатимуть дедалі настійливіше, в тому числі ті, що вимагають реального
відокремлення церкви від держави.
Високий рівень впливу УГКЦ на регіональну політику в окремих випадках негативно відлунює також на рівні і міждержавних
відносин, і міжнародних відносин між церквами. В останньому
випадку йдеться про спочатку безпосередній конфлікт, згодом –
перманентну напругу у відносинах між греко-католиками та
православними в юрисдикції Московського патріархату. За цим
конфліктом стоїть загальне вкрай критичне, на межі фобії,
ставлення до УПЦ (МП) як підпорядкованої Москві структури з
боку переважної більшості жителів регіону, травмованих не лише
негативним досвідом минулого, але й сучасного, коли УПЦ (МП)
інструменталізується залежною від режиму В. Путіна РПЦ у війні
неконвенційними методами Російської Федерації проти України.
Негативне ставлення до «російського православ’я» стало
частиною самоідентифікації УГКЦ через незмінно негативні
визначення, кліше та пейоративні наліпки. Подібним чином мем
«переслідувань з боку уніатів», що лунав від кінця 1980-х рр.,
закарбувався у свідомості віруючих УПЦ (МП) в Галичині: тоді у
все ще єдиній, нерозділеній УПЦ (або ж Українського екзархату
РПЦ) в усій країні лунали підсилені молитви «за християн, які в
місті Львові та в інших містах усіх землі Галицької від уніатів
страждають»1136.
Взаємопов’язаність у Галичині органів місцевого управління
різних рівнів та УГКЦ унеможливлює упродовж майже двадцяти
років отримання Львівським єпархіальним управління УПЦ (МП)
дозволу на виділення у Львові земельної ділянки для будівництва
кафедрального собору та відповідних адміністративних споруд. До
сьогодні управління розташовується в історичному Свято-Георгієвському храмі на вул. Короленка, 3 (дозвіл на будівництво якого
дав ще австрійський імператор Йосиф II у 1787 р., і громада якого
1136

Цит. за: Дорошенко Ю. Без догмату. Релігійні магістралі / Юрій
Дорошенко. – К.: Ярославів Вал, 2012. – С. 602.
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з юрисдикції Польської православної церкви була перепідпорядкована РПЦ лише у 1945 р.).
Неодноразово, але безрезультатно, апостольські нунції в
Україні зверталися від імені Папи до Львівської міської ради з
проханням задовольнити прохання Львівської єпархії УПЦ (МП).
Гостроту аналогічної ситуації в Івано-Франківську нунцію в Україні архієпископу А. Франко вдалося зняти лише шляхом купівлі за
кошти Ватикану будівель для нового осередку для єпархіального
управління УПЦ (МП), оскільки старі будівлі у доволі жорсткий
спосіб повернули собі греко-католики1137. В цілому ж, римо-католицькі благодійні організації з усього світу навіть у найкризовіші
періоди у відносинах між греко-католиками та православними не
припиняли надавати суттєву гуманітарну допомогу галицьким
єпархіям УПЦ (МП) (про що останні воліли публічно не згадувати).
До сьогодні громади УПЦ (МП) у Галичині стикаються з
неможливістю отримання дозволів на відведення земельних ділянок для будівництва храмів у Стрию, Жидачеві, Миколаєві, Пустомитах та с. Семенівка Пустомитівського р-ну. Ще у трьох населених пунктах православні мають претензії щодо храмів, якими
користуються греко-католики.
Вище було наведено дані, які свідчили про обмаль віруючих
УПЦ (МП) у регіоні та наявність чималої кількості «паперових»
громад у цій церкві. При тому, що процес скорочення присутності
УПЦ (МП) у Галичині триває, не видається можливим покладатися
на об’єктивність ані кількісних показників, що подаються Львівським єпархіальним управлінням УПЦ (МП), ані статистики місцевих органів самоврядування.
З урахуванням того, що тема «розгрому православ’я» в Галичині, «переслідування/дискримінації православних», у тому числі з
боку структур місцевого врядування, становить постійний елемент
гібридної війни Росії проти України, вона потребує відповідної
уваги, вивчення та розв’язання з боку центральних органів влади.
1137

Етерович Микола, архієп., [Апостольський нунцій в Україні]. Святий
Престол і Україна / Микола Етерович. – К.: [б.м.], 2004. – С.142.
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Місцева влада виявилася надто залежною від УГКЦ у цьому
питанні, а тому й неспроможною посісти позицію арбітра, незаангажованої сторони у цьому конфлікті на засадах верховенства
права.
Обидва питання – сприяння задоволенню реальних легітимних потреб УПЦ (МП) у регіоні та врегулювання комплексу питань, пов’язаних із функціонуванням Почаївської лаври, належать
до сфери захисту національної безпеки держави Україна і мають
вирішуватися на державному рівні.
Іншою серйозною проблемою, що дестабілізує етнополітичний та етнорелігійний простір Галичини і впливає на міждержавні
відносини між Україною та Польщею, становить комплекс питань,
пов’язаних з регіональними українсько-польськими/греко- римокатолицькими відносинами, і корені яких сягають минулого
українсько-польських порубіжних земель. Порахунки з трагічним
минулим двох народів представники обох сторін, переважно з
правого консервативно-популістського політичного спектра, зводять до сьогодні. Упродовж десятиліть час від часу то в Україні, то
в Польщі спалахують провокації, відлуння яких сягає двосторонніх міждержавних відносин.
Свою міру відповідальності за перебіг процесів українськопольського та греко- римо-католицького порозуміння несуть
УГКЦ та РКЦ в Україні. Вище згадувалося про незалагоджені конфлікти між УГКЦ та РКЦ на майновому ґрунті, що постали внаслідок самоусунення центрального уряду від опрацювання юридичного механізму повернення конфіскованого радянською владою
церковного майна правовласникам, а також запровадження малоефективного механізму почергового користування храмами. В
Галичині майнові питання згідно з рішеннями органів місцевого
самоврядування розв’язувалися шляхом надання переваги громаді,
що мала більшу кількість членів. Ухвала Львівської обласної ради
від 7 липня 1990 р. передбачала: «У випадку відмови від спільної
відправи зі сторони більшості, яка орендує храм, він опечатується
до підписання угоди про почергову відправу; якщо ж і таким чином не вдається досягти згоди, він передається релігійній громаді,
яка погоджується на почергову відправу. У випадку відмови
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меншості від почергової відправи – храм залишається у користуванні більшості» [Збережено мову оригіналу. – Н.К].
Реальними користувачами спірних храмів ставали більш чисельні
громади, тобто греко-католицькі. Рішення Львівської облради,
продубльоване на Івано-Франківщині та Тернопільщині, створило
легітимні підстави для перебрання греко-католиками не лише
належних їм до ліквідації ГКЦ храмів1138, але й римо-католицьких.
Коли православні в юрисдикції Московського патріархату у 1995 р.
оскаржували перед нунцієм Ватикану в Україні насильницькі дії грекокатоликів з захоплення храмів, то отримували лише безпорадну
відповідь, що останні так само чинять й щодо римо-католиків1139.
У майновому питанні Ватикан не мав важелів впливу на агресивну політику УГКЦ щодо присвоєння колишньої власності РКЦ.
Проте ватиканська дипломатія непублічно не припиняла докладати
чималих зусиль на рівні керівництва обох церков для нормалізації
відносин між УГКЦ та РКЦ, насамперед у Галичині, де традиційні
фобії
українського
населення
було
підсилено
імпортом
законсервованої від часів Другої світової війни полонофобії прибулих
до України представників діаспорної Української католицької церкви.
Багаторічний конфлікт між Львовом і офіційною Варшавою, з
одного боку, та Львівською міською радою і офіційним Києвом, з
другого, довкола відкриття військового некрополя «Львівських
орлят», де поховано майже 2,5 тис. польських військовиків, які
загинули в боях за Львів під час польсько-української та польськобільшовицької воєн 1918–1920 рр., мав також і греко-католицький
вимір. На нього посилався в одному з інтерв’ю багаторічний
депутат Львівської міськради, мер Львова (1998–2002) та депутат
Верховної Ради України (2006–2012) Василь Куйбіда. Він
зазначав, що ті в Галичині, хто блокував політичні ініціативи Вар1138
Безпосередньо православних храмів на Галичині практично не було:
станом на 1 жовтня 1939 р. на території сучасної Львівської області налічувалося
1 308 греко-католицьких і 5 православних храмів. (Див.: Кучабський О. Релігійна
сфера Львівської області: сучасні трансформаційні процеси / Олександр
Кучабський // Поступ. – 2000. – № 84 (13–14 травня). – С. 9–10; те саме:
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: postup.brama.com/000513/84_9_1.html]
1139
Keston News. – 2000. – October 6 (Issue 10). – Articles 7–9.
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шави та Києва з відкриття польського військового некрополя,
«були переконані, що виконують важливе моральне завдання, від
розв’язання якого відмовилася наша держава. […] мені важко їхню
поведінку вважати моральною у християнському контексті. Адже
ті, які вважають себе патріотами, наполягають на своїй відданості
християнству»1140.
Під час конфлікту стосовно цвинтаря «Орлят» на сторінках
періодики УГКЦ реанімувалося українсько-польське протистояння: не можна «мовчати про злочини, вчинені супроти українців у
минулому, про те, хто з сусідів в якій іпостасі приходив на нашу
землю… Використовуючи такий підхід до поляків, можемо назвати їх лише окупантами і ніяк інакше. Адже вони прийшли на
наші етнічні землі як завойовники ще в 14 ст. й такими залишалися
для нас і у 1918–1920 рр.». Зацитована стаття була опублікована
під заголовком «До миру й злагоди через покаяння», але її зміст не
залишав сумнівів стосовно того, що каятися мала виключно польська сторона1141. Миряни, лідери думок з націонал-патріотичного
греко-католицького середовища (І. Гель, М. Голубець, Л. Крушельницька, Р. Іваничук, Ю. Шухевич), у відкритому листі на ім’я
глави РКЦ в Україні митрополита Яворського трактували польські
підходи з упорядження меморіалу «Орлят» як «приниження національної гідності»1142. Керівництва УГКЦ ігнорувало антипольські
націоналістичні настрої в церковному середовищі, а глава УГКЦ
кардинал Гузар доводив, що «роздмухування політичної афери»
навколо цвинтаря «Орлят» пов’язане виключно з «недоладною
радянською ментальністю»1143.
1140

Куйбида Василий: Нельзя сводить всю польско-украинскую политику к
обсуждению кладбищенских вопросов (интервью) // Зеркало недели. – 2002. –
18 мая 2002. – С. 2.
1141
Різун Т. До миру й злагоди через покаяння / Тарас Різун // Арка. – 2002.
– № 11. – С. 1.
1142
Відкритий лист Високопреосвященному митрополитові РКЦ в Україні
кардиналові М. Яворському // Молода Галичина. – 2003. – 13 лютого.
1143
Кардинал Любомир Гузар: Слабкість потребує молитви (інтерв’ю польському католицькому тижневику Tygodnik Powszechny. – 2002. – № 46 (17
листопада); передрук у: Вірую (Львів, орган греко-католицької організації
«Українська молодь – Христові») // 2002. – 30 листопада. – С. 3, 5.

Розділ 2. Галичина в етнополітичному просторі...

627

Спротив львівського суспільно-політичного та церковного
істеблішменту відкриттю польського військового меморіалу тривав понад п’ятнадцять років. Напругу було знято головним чином
завдяки підтримці польським урядом опозиційних сил під час
Помаранчевої революції (2004–2005 рр.) та – меншою мірою,
оскільки представники «Нашої України» у Львівській міській та
обласній радах воліли не йти всупереч місцевим суспільно-політичним настроям – завдяки особистому втручанню Президента
В. Ющенка. Влітку 2005 р. вдалося досягти компромісу з Львівською міською та обласною радами і за участі президентів Польщі
та України відкрити одночасно меморіали польським воїнам
«Орлят» та загиблим воїнам Української Галицької Армії.
Рівень полонофобії у галицькому суспільстві початку 2000-х рр.
ілюструвало ставлення тієї ж Львівської міської ради до іншого
пам’ятника: жодних заперечень з її боку не викликав розташований у центрі міста меморіал радянській зброї «Холм Слави» та
монумент Радянській армії, з його мілітарною символікою, написами російською (іноземною) мовою про вшанування «історичної
батьківщини» та її захисників1144.
Аналізу українсько-польських стереотипів, що до сьогодні
позначаються на сприйнятті один другого, було присвячено кілька
семінарів українських та польських дослідників. Історик Наталя
Яковенко припустила, що «в стереотипі чужинця-сусіда, окрім
комплексу ―чужий‖, присутня характеристика нас самих, тобто в
образі ―близького чужинця‖ є частка нашого власного національного ―я‖»1145. Польський науковець А. Кепінські привернув увагу

У травні 2002 р. фракція «Наша Україна» у Львівській міськраді
зігнорувала прохання лідера блоку В. Ющенка про прийняття виваженого
рішення стосовно цвинтаря «Орлят». У 2005 р. для ухвалення міськрадою
позитивного рішення потрібно було 46 голосів, тоді як до складу блоку Ющенка
входило 60 депутатів.
1144
Порівняння належить львівському журналісту А. Борковському. (Див.:
Борковський А. «Карусель» цвинтаря Орлят / Антін Борковський // Україна
молода. – 2005. – 8 лютого. – С. 7).
1145
Яковенко Н. Образ поляка в українській історичній белетристиці /
Наталя Яковенко // Польсько-українські студії. Україна – Польща: Історична
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до необхідності вивчення такого феномену, коли час від часу
упродовж історії «українці хиталися з боку в бік так, що виглядали
то як одне ціле з росіянами для поляків, то як одне ціле з поляками
для росіян»1146. Польська дослідниця Л. Карпальська наголосила на
формуванні у Другій Речі Посполитій подвійної ідентичності
галицьких поляків, яку вона назвала «рутенізацією польських
селян» через перехід до греко-католицизму. Церковний обряд
єднав їх з українцями, а мова спілкування – з поляками. Асиміляція в селах відбувалася на релігійному, культурному, мовному
ґрунті. Якщо у 1920 р. серед греко-католиків нараховувалося 2,3%
поляків, то у 1939 р. – 6,9% (430 тис. поляків греко-католиків)1147.
Підсумковий висновок дискусії українських та польських
інтелектуалів, увага яких була сфокусована на українських стереотипах стосовно поляків, містив констатацію, що «існуючий стереотип поляка у свідомості українця є компенсаторною реакцією
на усвідомлені, а ще частіше неусвідомлені, але від того не менш
обтяжливі, наші власні національні вади»1148.
Очевидно, що саме таке спрямування дискусій та досліджень з
проблематики українсько-польських відносин, що передбачає критичну саморефлексію та деконструкцію міфів і стереотипів, має
позитивний потенціал для нормалізації цих відносин та подолання
взаємних упереджень, на відміну від до сьогодні доволі впливого в
Галичині редукціоністського, селективного та імаментно конфліктогенного наративу «національної» історії, що, зокрема, дозволяє
без вагань називати етнічну чистку польської меншини на Волині

спадщина і суспільна свідомість. Матеріали міжнар. наук. конференції, Кам’янець-Подільський, 29–31 травня 1992 р. – [б.м., б.д.] – С. 126.
1146
Цит. за: Сисин Ф. З історії польсько-українських стереотипів / Френк
Сисин // Польсько-українські студії. Україна – Польща: Історична спадщина і
суспільна свідомість… – С. 23.
1147
Karpalska Ł. Pluralism kulturowyj i etnichnyj a odrębność regionalna Kresów
południowo-wschodnich w łatach 1918–1939/ Łucja Karpalska. – Kraków: Nomos,
2006. – S. 167.
1148
Павлишин А. Порозуміння на польсько-українському кордоні / Андрій
Павлишин // Ї. – 1998. – № 12. – С. 139.
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«другою українсько-польською війною»1149. Етнополітичні та
етнорелігійні реалії Галичини надто багатовимірні, багатошарові й
більш неоднозначні, ніж ті стереотипи, що їх ретранслюють етнічні та релігійно-церковні підприємці по обидва боки.
На тлі поступового зниження рівня полонофобії серед населення Галичини через послідовну підтримку офіційною Варшавою
демократичного вибору розвитку країни українським суспільством, а також внаслідок зростання потоку української трудової
еміграції до економічно та політично успішнішої сусідньої країни,
місцеві греко- та римо-католики певною мірою залишаються
заручниками минулого: націоналістичного способу мислення та
пов’язання релігійного з етнічним, що підсилює деструктивний
потенціал кожного з цих явищ.
Під тиском змін у суспільних настроях виникає також переоцінка українсько-польських відносин у церковному греко-католицькому середовищі. Лідер греко-католицьких традиціоналістів,
якого керівництво УГКЦ безуспішно намагалося відлучити від
церкви і якого якнайменше можна вважати за офіційного речника
УГКЦ, Василь Ковпак у 2016 р. закликав віруючих знизу працювати над українсько-польским примиренням: «Поляки, як ми всі
переконалися останнім часом – і в особистому спілкуванні, і на
державному рівні – виявляють нам свою велику дружню підтримку в наших європейських прагненнях і в боротьбі з російським
імперіалізмом і шовінізмом. […] завжди на польсько-українських
чварах вигравала третя сторона. Саме українсько-польські конфлікти довели до виникнення московської імперії. Не потрібно
цього повторювати!»1150. Такі настанови на низовому рівні стосовно українсько-польських відносин є новим явищем у середовищі
греко-католицького духовенства. Наступним кроком у цьому нап1149
Див.: В’ятрович В. М. За лаштунками «Волині–43». Невідома польськоукраїнська війна / Володимир В’ятрович. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016;
його ж, Друга польсько-українська війна, 1942–1947. – К.: КМА, 2011.
1150
о. Ковпак Василь, СБССЙ. 1946-й рік: початок Великого Страсного
Тижня УГКЦ / Василь Ковпак // Дзвін з Фатіми. – 2016. – № 3 (86). – С. 19.
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рямі мала би стати нормалізація відносин між українцями грекокатоликами та (поляками) римо-католиками в Галичині.
УГКЦ та РКЦ в Україні на вимогу Ватикану започаткували
низку спільних публічних заходів з метою демонстрації солідарності та
примирення двох католицьких церков: з початком 2000-х рр. у день 1
листопада глави двох церков почали спільно відправляти жалобні
богослужіння на цвинтарі «Орлят» та біля поховань воїнів УГА;
спільно проводяться прощі до римо-католицьких санктуаріїв чи
греко-католицьких святинь; єпископати обох церков оприлюднюють спільні заяви з тих чи інших суспільно значущих питань.
Розпорядженням Папи Бенедикта XVI від 2007 р. Синод єпископів
УГКЦ та Конференція єпископів РКЦ були зобов’язані двічі на рік
проводити спільні засідання (дві такі зустрічі відбулися у 1990-х рр.,
але потім наступила довга перерва).
Лише одного разу перманентна напруга у відносинах між
УГКЦ та РКЦ в Україні вийшла на поверхню, коли глава РКЦ кардинал Яворський змушений був публічно відповідати на закиди з
боку глави УГКЦ. Зміст претензій глави УГКЦ кардинала Гузара
до РКЦ в Україні свідчив про перебування УГКЦ (або ж самого
кардинала) у полоні антипольських стереотипів, неподоланий
комплекс віктимності та виправдання (раціоналізацію) ставлення
частини греко-католиків до РКЦ в Україні як історичного антагоніста1151. Така критика збурила римо-католицьких віруючих в
Україні, для яких етнорелігійне стереотипізування відходило дедалі в минуле, а для багатьох новонавернених (не з-поміж етнічних
поляків) було зовсім чужим і неприйнятним. До того ж, що грекокатолицькі засоби масової інформації надрукували критику кардиналом Гузарем на адресу РКЦ в Україні, але проігнорували
відповідь на неї римо-католицького кардинала1152.
1151
Див.: Кочан Н. Етноконфесійні стереотипи сучасної УГКЦ: РКЦ як
«польська Церква» в Україні / Наталія Кочан // Наукові записки ІПіЕНД ім.
І.Ф. Кураса НАН України. – 2006. – № 29. – С. 300–328.
1152
Див.: Кардинал Любомир Гузар: Слабкість потребує молитви (інтерв’ю
польському католицькому тижневику Tygodnik Powszechny. – 2002. – № 46 (17
листопада); передрук у: Вірую. – 2002. – 30 листопада. – С. 3, 5; Митрополит
Львівський Кардинал Мар’ян Яворський, Голова Конференції єпископів латин-
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Про збереження замовчуваної у публічних дискурсах напруги у
відносинах між УГКЦ та РКЦ в Галичині, опосередковано, виходячи з природи дипломатії, свідчать неодноразові ремарки з вуст
найвищих посадовців Ватикану, включно з папами. Папа Іван Павло
II в одній із проповідей під час візиту в Україну в червні 2001 р.
закликав греко- і римо-католиків до примирення й подолання
негативної спадщини минулого: «християни як польського, так і
українського походження, які населяли ці землі, допускали різних
проявів невірності євангельським принципам. Настав час
звільнитись від болісного минулого», «забути минуле, просити і
пропонувати прощення одні одним за нанесені і отримані образи»1153. Тоді ж на зустрічі з єпископатом УГКЦ і РКЦ в Апостольській нунціатурі Іван Павло II порушив питання нормалізації
відносин між УГКЦ і РКЦ, закликавши католицьких ієрархів виказувати «братній дух служіння», плекати «атмосферу любові, уважливості та шанобливого й братерського діалогу», «долаючи кожну
спокусу поділу й суперечності»1154. У посланні з нагоди 60-ї річниці
Волинської трагедії (2003 р.) Папа знову звернувся до римо- і грекокатоликів в Україні та Польщі із закликом не залишатися рабами
минулого, а «дійти згоди, примирення, яке дозволяє дивитися на
сучасне й майбутнє новими очима»1155.
Перший нунцій в Україні архієпископ Антоніо Франко (1992–
1999) на запитання про характер стосунків між УГКЦ та РКЦ в
Україні відповідав з обережністю, оперуючи минулим і майбутнім
часом й уникаючи теперішнього: «існували труднощі в деяких
місцях», але «вони поступово зникнуть і настане добра гармонія,
яка повинна існувати між двома обрядами Католицької Церського обряду в Україні відповідає Главі УГКЦ Верховному Архієпископу
Львова для українців греко-католиків кардиналові Любомиру Гузару: Більше
світла // Tygodnik Powszechny. – 2003. – 5 січня; передрук у: Парафіяльна газета
(Київ, тижневик римо-католицьких парафій в України). – 2003. – 4 січня. – С. 2–3.
1153
Див.: Проповіді Святішого Отця Івана Павла II під час відправлення
літургій латинського (26.06.2001) і візантійського (27.06.2001) обрядів у Львові //
Парафіяльна газета. – 2001. – 1–8 липня. – С. 16, 21.
1154
Папа подякував єпископам за запрошення приїхати в Україну. –
Парафіяльна газета. – 2001. – 1–8 липня. – С. 10.
1155
Цит. за: Етерович М., архієпископ. Святий Престол і Україна. – С. 101.
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кви»1156. Його наступник у 2011–2015 рр. архієпископ Томас
Ґалліксон на запитання про завдання, які ставив перед ним Папа
Бенедикт XVI, призначаючи нунцієм в Україну, фактично підтвердив проблемність відносин між УГКЦ та РКЦ: «Його Святість
просив мене лише про одне: працювати заради миру між католиками візантійського та римського обрядів»1157.
З боку ієрархів УГКЦ та РКЦ в Україні лунають суперечливі
заяви стосовно взаємовідносин між двома церквами: поряд із
чисельними дипломатично виваженими та коректними мають
місце емоційно-провокаційні заяви. УГКЦ набагато активніше, але
не завжди успішно комунікує з Римо-католицькою церквою в Польщі в площині українсько-польського примирення. Каменем спотикання у двосторонніх відносинах польська сторона називає
відмінності між країнами – й, зокрема, двома церквами УГКЦ та
РКЦ – у політиці пам’яті: «нинішнє ставлення України до виконавців геноциду стосовно поляків у роки Другої світової війни»1158.
Очевидно, має рацію львівський історик В. Расевич, коли пояснює
скорочення у Польщі упродовж 2015 р. симпатиків України з 36%
до 27% характером сьогоднішньої історичної політики Української
держави1159, що її проводить Український інститут національної
пам’яті.
Відносини між УГКЦ та РКЦ в Україні все ще не позбавилися
впливу націоналістичних стереотипів. Цій проблемі приділив
особливу увагу державний секретар Ватикану кардинал П. Паролін
під час візиту в Україну влітку 2015 р. Кардинал-міністр закордонних справ Ватикану звернувся до майбутніх душпастирів обох церков, на яких покладав завдання примирення. На зустрічі з греко1156

Атноніо Франко: ми є сучасниками початку нової ери історії України. – С. 2.
Заради миру між католиками // Католицький вісник (Київ). – 2013. –
№ 12 (16–23.06). – С. 3.
1158
Ferfecki W. PiS odpowiada Ukraińcom w sprawie Wołynia (20.06.2016) /
Wiktor Ferfecki [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rp.pl/wolyn_listy#ap-1
1159
Див.: Расевич В. Розплата за історію й істориків. Чи може історичний наратив
в Україні обмежуватися оуноцентричною лінією (28.04.2016) [Електронний ресурс] /
Василь
Расевич.
–
Режим
доступу:
http://zaxid.net/news/showNews.do?rozplata_za_istoriyu_y_istorikiv&objectId=1390292
1157
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католицькими семінаристами кардинал закликав їх уникати
«небезпечного хробака, яким є націоналізм», і відрізняти його «від
щирої любові до батьківщини». На зустрічі з римо-католицькими
семінаристами кардинал характеризував «крайній націоналізм» як
«плід комплексу неповноцінності, нездатного прийняти різнорідність у тому, чим вона є як надзвичайне знаряддя розвитку. […]
Особливо раджу вам пропонувати і стимулювати повагу та співпрацю з синами Української Греко-Католицької Церкви, які разом
із вами становлять частину Католицької Церкви»1160.
У цілому ж, УГКЦ набагато менше контактує з питань примирення безпосередньо з РКЦ в Україні, аніж із РКЦ у Польщі,
тоді як очевидно, що суб’єктами греко- та римо-католицького діалогу з питань очищення пам’яті та примирення мають бути насамперед церкви в Україні.
Напруга у відносинах УГКЦ та РКЦ в Галичині є складовою
ширшої проблеми – українсько-польських відносин на порубіжних
землях. Мінімізація конфліктного потенціалу етнорелігійного
чинника в церковному католицькому середовищі Галичини безпосередньо пов’язана з реалізацією комплексного підходу до подолання
українсько-польських стереотипів, осучаснення методологічного
інструментарію політки пам’яті, а також у даному конкретному
випадку – забезпечення на практиці рівних умов функціонування та
розвитку в регіоні двох історичних католицьких церков – УГКЦ та
РКЦ – та контролю за дотриманням ними норм чинного законодавства.
З огляду на значні можливості УГКЦ у забезпеченні безконфліктного перебігу в регіоні етнополітичних процесів велике значення має внутрішня стабільність цієї церкви. Виклик такій стабільності становить проблема ідентичності УГКЦ, яка всередині
церкви формулюється запитанням: це православна чи католицька
церква, «східна» чи західна? Різні сегменти церкви дають на це питання відмінні відповіді. Амбівалентність ідентичності УГКЦ продукує
1160

[Кардинал П’єтро Паролін]. Промова до греко-католицьких семінаристів
(18 червня 2016 р.), Промова до семінаристів Римо-Католицької Церкви (19
червня 2016 р.) // Католицький вісник. – 2016. – № 1–2 (Спеціальний випуск). –
С. 20, 30.
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внутрішню напругу та конфлікти, яким не завжди можна запобігти
дисциплінарно-примусовими методами (усунувши з посад,
заборонивши публікації, вилучивши з обігу твори опонентів).
Відцентрові сили у вигляді феномену традиційної церкви закріпилися в
окремій ніші всередині УГКЦ. Зростає також внутрішня напруга по
лінії традиціоналістів-консерваторів (включно з правими націоналістичними політичними силами) та так званих «лібералів» (до яких
відносять, зокрема, осередок Українського католицького університету).
Керівництво УГКЦ не приділяє належної уваги кризовим
внутрішньоцерковним процесам у Галичині, маючи за пріоритет
репрезентацію церкви у столиці, створення нових громад поза
межами регіону в Україні та за кордоном. Ігнорування внутрішніх
суперечностей і напруги у греко-католицькому середовищі Галичини, де знаходяться життєдайні корені українського греко-католицизму як явища, може поглиблювати всередині церкви кризові
явища, які, своєю чергою, негативно позначатимуться на конструктивному потенціалі церкви.
Найвищий у країні рівень релігійності населення Галичини
лише до певної міри пояснює факт високого рівня клерикалізації
регіонального суспільно-політичного простору. Синергетика
релігійного та національного чинників живить це явище і уможливлює безпрецедентний у масштабах країни вплив церкви на
суспільно-політичні процеси в регіоні. Домінуюча й фаворитизована з боку місцевої влади УГКЦ виступає повноцінним суб’єктом
суспільно-політичних та соціальних процесів у регіоні, маючи
широкий спектр прямих і опосередкованих важелів впливу на
органи місцевого самоврядування усіх рівнів.
Масова присутність УГКЦ у загальноосвітніх школах Галичини, що включає на постійній основі здійснення релігійних
практик, входить у суперечність із конституційною нормою про
відокремлення школи від церкви. Внесення 15 липня 2015 р. змін
до законів України щодо можливості заснування релігійними організаціями навчальних закладів надало можливість юридичного
впорядкування практики, яка порушує принцип світськості освіти,
а також права невіруючих громадян та членів інших християнських церков чи релігійних організацій.
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Актуальним для Галичини залишається питання подолання
регіональних стереотипів, включно з вибірковою й подеколи
маніпулятивною політикою пам’яті від регіональних еліт, зокрема,
стосовно українсько-польських відносин, відносин між місцевими
греко- і римо-католиками. Це особливо актуально для церковного
середовища, яке консервацією негативних стереотипів помітно
вирізняється від місцевого суспільного загалу, що живе поточним
моментом – тут і тепер, а у сусідній Польщі вбачає, насамперед,
передбачуваного сусіда, який успішно інтегрується у співтовариство
демократичних країн, політичного союзника, лобіста українських
інтересів у міжнародній політиці. Питання, що залишаються нерозв’язаними в українсько-польських стосунках, використовуються
різним способом Росією у її гібридній війні проти України.
Виклик суспільно-політичній стабільності становить присутність у регіоні УПЦ (МП), яка користується мінімальною підтримкою з боку місцевих жителів. Якщо на переважній частині території Галичини громади УПЦ (МП) нарікають на утиски з боку
місцевої влади (у частині невиділення земельних ділянок під
забудову), то на півночі Тернопільщини епіцентром конфліктів
залишається Почаївська лавра, що живе мобілізаційною свідомістю «форпосту православ’я», включно з ідеологемами «русского
міра», та демонізацією Заходу, дискредитацією цінностей західноєвропейської цивілізації. Тема захисту «від переслідувань» православних у Галичині з боку чи то українських націоналістів, чи то
Української держави становить лейтмотив антиукраїнської пропагандистської кампанії, оркестрованої залежним від російської
держави Московським патріархатом на міжнародному рівні, а всередині України – використовується з метою дестабілізації суспільно-політичного життя.
Міноритарні етнорелігійні спільноти формулюють свої питання до етнополітичного порядку денного в Галичині. У випадку
практично зниклик іудейських спільнот залишається актуальним
завдання з відновлення та збереження історичної пам’яті про винищену у лихоліттях XX ст. іудейську Галичину. Для римо-католицьких спільнот не менш актуальним є питання повернення власності, на яку претендує РКЦ, чи то конфіскованого радянською
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владою майна, чи то перебраного іншими церквами вже у незалежній Україні. Прибулі до Галичини після окупації Криму Росією
мусульмани – кримські татари – принесли помітні зміни у релігійно-культурну, етнополітичну палітру регіону. Разом узяті
задавнені та новопосталі проблемні питання потребують
відповідної інтегративної політики. Етнополітичний менеджмент
має також передбачати заходи зі зниження серед місцевих жителів,
у своїй більшості віруючих УГКЦ, рівня упередженості щодо
«іншого» етнічного, релігійного, культурного.
Високий рівень взаємопереплетіння релігії та політики, залежності
політичного класу від домінуючої в регіоні УГКЦ, відчутна клерикалізація регіонального суспільно-політичного простору становить
виклик для центральної влади в аспекті її дієздатності забезпечити
верховенство права в діяльності органів місцевого самоврядування.
Етнополітичний та етнорелігійний менеджмент держави має
бути спрямований не лише на забезпечення суспільно-політичної стабільності в регіоні, але мати кінцевою метою консолідацію української нації на спільній громадянській основі, а це означає деетнізацію
державо- та націєтворчих дискурсів, переведення релігійного
чинника у приватну сферу, реальне відокремлення держави і церкви.
Така політика передбачає всебічне й глибоке інтегрування Галичини
до суспільно-політичного простору України з урахуванням
унітарного характеру Української держави, трансформування
сьогоднішніх етнорелігійних викликів у розвитку регіону у переваги
багатокультурності з її специфічним внеском у формування і
розвиток спільної української громадянської ідентичності.
2.5. ЕТНОПОЛІТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Галичина, як жоден інший реґіон України, активно продукує (і
репродукує) національну ідентичність. Серед найрізноманітніших
ідентичностей, притаманних жителям України, – реґіональних,
ґендерних, соціальних, конфесійних тощо – саме національна ідентичність є для галичан пріоритетною. І під цим оглядом вони не
лише істотно відрізняються від жителів Центральної чи Південно-
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Східної України, а й, до певної міри, від найближчих західноукраїнських сусідів – із Волині, Буковини та Закарпаття.
Галичани, за влучним спостереженням львівського історика
Ярослава Грицака, вважають свою національну ідентичність найважливішою і дивляться на світ через «національні окуляри» 1161. В
одному з інтерв’ю, коментуючи результати ґрунтовних соціологічних досліджень, проведених з українськими та зарубіжними колеґами у 1994–2004 роках (і частково опублікованих у спеціальному
числі «України модерної»1162), він пояснив: «Ми створили таблиці,
які показували, що люди в різних частинах України думають про
себе. Мене вразило, що на Сході люди мислили переважно не в
національних категоріях, а в суспільних: відмінностей статей, віку,
професій і т.д., або в категоріях регіональних відмінностей. Я зрозумів, що для більшості мешканців декотрих регіонів національна
ідентичність не найважливіша. Для нас, українців з Галичини, як і
для поляків, таке явище малозрозуміле. Наш і ваш світ крутиться
навколо національності, національної культури (...) Потім я
побачив результати досліджень, що охоплювали Литву та Росію.
Вони показали, що ―польський‖ чи ―галицький‖ спосіб мислення в
категоріях національної ідентичності є не нормою на теренах
колишнього СРСР, а радше відхиленням від неї. Він домінує
тільки в Литві та Західній Україні»1163.
Насправді теза про низьку актуальність національної ідентичності на теренах колишнього СРСР потребувала б певних уточнень, натомість з усіма іншими висновками професора Грицака
важко не погодитися, – тим більше, що й найновіші соціологічні

1161
Грицак Ярослав. Про сенсовність і безсенсовність націоналізму в
Україні / Ярослав Грицак // Дух і літера. – 2002. – №12–13. – С. 26.
1162
Грицак Ярослав. Історія двох міст: Львів і Донецьк у порівняльній
перспективі // Україна модерна. – 2007. – №12. – С. 27–60 [Електронний ресурс] /
Ярослав Грицак. – Режим доступу: http://uamoderna.com/images/archiv/12_2/4_UM_12_2_Statti_Hrytsak.pdf
1163
Грицак Ярослав. Формування України означало дроблення православної
цивілізації // Західна аналітична група. – 2010. – 12 січня [Електронний ресурс] /
Ярослав Грицак. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/3086-formuvannya-ukrayin i-oznachalo-droblennya.html
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дослідження їх переконливо підтверджують1164. Галичина залишається й досі єдиним реґіоном України, де національна ідентичність є пріоритетною для абсолютної більшості респондентів і
де чимало суспільних практик та ціннісних орієнтацій саме цією
пріоритетністю визначається. Це, відповідно, впливає не тільки на
бачення галичанами себе і своєї ролі у рамках Великої України, а й
на сприйняття галичан та Галичини жителями інших реґіонів.
Наше завдання, отже, – з’ясувати, якою мірою особливості
національної та реґіональної самоідентифікації галичан є сумісними з національною та реґіональною самоідентифікацією жителів
інших реґіонів, якою мірою це стосується їхніх ціннісних орієнтацій і наскільки вони є сприятливими (чи, навпаки, неспрятливими) загальному проектові консолідації громадянської нації та
її ефективної модернізації. Для цього ми маємо намір, по-перше,
дослідити феномен галицької ідентичності як специфічний соціально-історичний конструкт; по-друге – з’ясувати, які цінності ця
ідентичність пріоритезує і яким чином ретранслює їх у відповідні
культурні і політичні настанови та практики; по-третє – як ці
настанови, практики та ідентичнісні особливості сприймаються й
інтерпретуються за межами Галичини, насамперед на Великій
Україні; і, по-четверте – як самі галичани сприймають і обговорюють свою специфіку в загальноукраїнському контексті та її
(не завжди адекватне) бачення іншими. Насамперед ми спиратимемося на матеріали доступних соціологічних досліджень, а
також на аналіз публічних дискурсів та, почасти, на наявні вже
розвідки, що тою чи тою мірою торкаються нашої теми.
Конструювання галицької ідентичності
Українська ідентичність у Галичині, як і в Наддніпрянщині,
формувалася протягом ХІХ ст. за типовою для всіх бездержавних
народів моделлю, описаною Мирославом Грохом1165, – від суто
1164

Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції, реґіональні особливості. Інформаційно-аналітичні матеріали // Центр Разумкова. –
2016. – 7 червня – С. 23, 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf
1165
Hroch Miroslav. Social Preconditions of National Revival in Europe /
Miroslav Hroch. – Cambridge UK: Cambridge University Press, 1985. – 220 p.
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академічного зацікавлення жменьки місцевих інтелектуалів національною спадщиною (фаза А) до поширення національної самосвідомості через освіту й культуру (фаза Б) і, врешті, до масової
політичної мобілізації під незалежницькими/автономістськими
гаслами (фаза В). На Наддніпрянщині цей процес був загальмований на стадії Б репресивною політикою царського уряду і
практично так і не сягнув фази В (що й зумовило, зокрема, поразку
Української революції 1917–1920 років). Зауважимо, що й друга
спроба завершити цей процес – у рамках більшовицької політики
«українізації» – теж не увінчалася успіхом. На початку 1930-х
майже всі її активні учасники були знищені, а єдиною офіційно
дозволеною версією української ідентичності став локальний,
«малоросійський» різновид ідентичності загальнорадянської.
Тим часом процес перетворення селян в українців (перефразовуючи назву класичної праці Юджина Вебера1166) виявився
значно успішнішим у порівняно невеликій західній частині України, котрій пощастило після поділів Польщі наприкінці ХVIII ст.
потрапити під австрійське, а не російське урядування. Тут галицькі
русини змогли сповна скористатися умовами порівняно ліберальної, конституційної й правової Габсбурзької монархії. До
кінця ХІХ століття формування новочасної української нації з
доволі розвиненими на той час інституціями громадянського суспільства було в Галичині в основному завершене, дарма що розпочалося значно пізніше, ніж у Наддніпрянщині, великою мірою
саме під наддніпрянським впливом. На відміну від хорватів, які,
попри значну мовно-культурну спорідненість із сербами, все ж не
стали творити з ними спільної нації. Пріоретизуючи натомість
свою конфесійну (і отже, цивілізаційну) відмінність, галицькі
русини зробили у другій половині ХІХ ст. ставку на
загальноукраїнський проект, започаткований у Харкові та Києві, з
істотно багатшими й краще на той час опрацьованими, ніж у Галичині, символічними ресурсами. Саме звідти, із Наддніпрянщини,
вони запозичили (в основному) стандарт української літературної
1166

Weber Eugene. Peasants into Frenchmen: The Modernisation of Rural
France, 1870–1914 / Eugene Weber. – London: Chatto & Windus, 1979. – 632 p.
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мови та історичний канон із почесним місцем у ньому для
Київської Русі та доволі проблематичної для галичан-уніатів Козаччини. Переломне значення в історії краю мала діяльність «Руської Трійці» (М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький), яка
започаткувала українську орієнтацію в національному відродженні
Галичини. Підготовлений ними та їхніми однодумцями літературний збірник «Русалка Дністровая» (1837 р.) став маніфестом
цього відродження. Написаний живою народною мовою, він поклав початок нової літератури в краї. У передмові («Передслів’ї»)
до збірника М. Шашкевич розцінив його як явище загальноукраїнського національно-культурного відродження, відзначив
велику роль у становленні національної свідомості творів
І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, фольклорних збірок М. Цертелєва, М. Максимовича. Наскрізною ідеєю
збірки була думка про єдність українських земель по обидва боки
російсько-австрійського кордону1167. Конфронтація із поляками у
міжвоєнний період лише поглибила ексклюзивний характер
української національної ідентичності в Галичині та її пов’язаність
із виразними політичними й ідеологічними орієнтаціями1168.
Українська ідентичність, яка сформувалась у реґіоні, не
відрізнялася сутнісно від ідентичностей усіх інших європейських
народів, призвичаєних теж дивитися на світ крізь «національні
окуляри». Але вона виразно контрастувала з тим типом ідентичності, що утвердився в Україні і, ширше, на теренах СРСР чи
принаймні в усіх його трьох східнослов’янських республіках.
Залишаючи поза рамками нашого обговорення досить складне
питання про те, наскільки взагалі українську радянську ідентичність можна вважати національною і чи не правильніше її трактувати як усього лише місцевий різновид ідентичності загальнорадянської (котра, власне, й була чи принаймні мала стати іден1167
Політичні ідеї українського руху в Галичині в другій половині ХІХ сторіччя.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//litopys.org.ua/salto/salt09.htm
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тичністю справді національною), зазначимо лише, що ці два типи
української ідентичності різнилися фундаментально за багатьма
(якщо не за більшістю) параметрами. Саме ці принципові відмінності й створювали (і створюють досі) відчуття інакшості, ба аномальності Галичини, з погляду Києва, Харкова, Москви чи Мінська. У радянські часи ця інакшість окреслювалася як «націоналістичність», що, з погляду нормативного радянського «інтернаціоналізму», було безумовною аномалією; сьогодні ж вона дедалі
частіше усвідомлюється як європейська «нормальність», що,
своєю чергою, порушує питання про аномальність радянського й
пострадянського «інтернаціоналізму» на Сході. (Деконструкцію
цього феномену, зрештою, ще півстоліття тому зробив Іван Дзюба
в класичній праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»1169).
Більшість дослідників відчуває засадничу відмінність між
двома основними типами української ідентичності, проте не може
знайти для їхнього опису адекватних термінів. Головна складність
полягає в тому, що стандартний таксономічний підхід – називати
ту чи ту групу так, як вона себе називає сама, – у цьому випадку не
спрацьовує, адже носії обох типів ідентичності називають себе
однаково – українцями, хоча й наповнюють це поняття істотно
іншими вагою та змістом. Пропозиція Юрія Гнаткевича називати
одних «українцями», а других «украінцамі»1170 формально начебто
слушна, проте не враховує іншувального ефекту, що його дає
українська транслітерація російського слова (так само, як і навпаки
– російська транслітерація слів українських. А крім того таке
йменування імпліцитно обмежує коло «украінцев» виключно русофонами й водночас апріорі виключає усіх їх без винятку з числа
«українців», – що суперечить як нормативним уявленням про політичну націю, так і реальній мовній практиці багатьох громадян.

1169
Дзюба Іван. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – К.:
Видавничий дім «KM Academia», 1998.
1170
Гнаткевич Юрій. Про кризу національної ідентичності в незалежній
Україні // Українська правда. – 2009. – 20 лютого [Електронний ресурс] / Юрій
Гнаткевич. – Режим доступу: http://pravda.com.ua/news/2009/2/19/89962.htm
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Публіцисти доволі часто, ще від часів Євгена Маланюка1171, називають одну ідентичність «українською», другу – «малоросійською» і
тим самим упривілейовують одну групу (котра себе саме так називає) і
принижують другу (оскільки термін «малоросійський» набув в українському дискурсі поза історичним контекстом ознак пейоративності).
Те саме робить і Тарас Кузьо, тільки він «українській» ідентичності
протиставляє «неорадянську»1172. Не позбавлене пейоративності й
запропоноване Сергієм Грабовським окреслення згаданих двох типів
ідентичності як «аборигенної» та «креольської»1173. Пейоративним, але
в протилежний бік, є й протиставлення однієї ідентичності другій як
«націоналістичної» та «антинаціоналістичної», як це робить Ендрю
Вілсон1174. Занадто спрощеним видається окреслення однієї ідентичності як «етнічної», а другої як «громадянської» у публіцистиці
Володимира Гриньова1175. І тим більш безпідставним є їх протиставлення як «західноукраїнської» й «східноукраїнської», – адже таке
протиставлення іґнорує, по-перше, що так звана «західноукраїнська»
ідентичність є великою мірою східноукраїнським, харківсько-київським продуктом; а по-друге – що кожна з цих ідентичностей має лише
певну перевагу у своєму реґіоні, але аж ніяк не монополію.
Дещо точнішими є означення Володимира Кулика, ДжонаПола Химки та Стівена Шульмана. В. Кулик називає одну українську ідентичність «примордіальною», другу – «інституційною»1176;
1171

Маланюк Євген. Малоросійство. – Нью-Йорк, 1959 [Електронний
ресурс] / Євген Маланюк. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com/Література/Євген-Маланюк/ 26567/Малоросійство
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Kuzio Taras. Competing National Identities and Democratization in Ukraine:
The Fifth and Sixth Cycles in Post-Soviet Ukrainian History / Taras Kuzio // Acta
Slavica Iaponica. – 2013. – Vol. 33. – Р. 30.
1173
Грабовський Сергій. Україна між «там» і «тут»: креольська
альтернатива // Українська правда. – 2011. – 12 січня [Електронний ресурс] /
Сергій Грабовський. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2011/01/12/5773660
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Wilson Andrew. Ukrainian Nationalism in the 1990s: A Minority Faith /
Andrew Wilson. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – Р. 149, 152, 191.
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Гриньов Володимир. Нова Україна: якою я її бачу / Володимир Гриньов.
– К. : Абрис, 1995.
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Кулик Володимир. Український націоналізм у незалежній Україні / Володимир Кулик. – К.: Центр досліджень національної безпеки при НаУКМА, 1999. – С. 11.
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Дж.-П. Химка, відповідно, – «центрально-європейською» та «пострадянською»1177; С. Шульман – «етнонаціональною» та «східнослов’янською»1178. Кожен із цих термінів вказує на певний аспект
явища – історико-генеалогічний, ціннісно-дискурсивний, політикоідеологічний тощо. Проте жоден не дає точного визначення і не
вичерпує розмаїття прикмет у носіїв різних типів ідентичності. Адже
й справді, визнаючи той тип української ідентичності, який утвердився в Галичині, у певному сенсі «націоналістичним», мусимо
визнати водночас наявність у ньому досить значного й поширеного
ліберального компонента; визнаючи його «примордіальним» та
«етнонаціональним», мусимо пам’ятати, що він часто буває також
громадянським та інклюзивним; визнаючи його типологічно «центрально-європейським», не сміємо редукувати його тільки до
Галичини, іґноруючи досить тривале й дедалі ширше побутування
цього різновиду української ідентичності також на Сході.
Ідеться, як слушно зазначає Джон-Пол Химка, всього лише
про ідеальні типи національної ідентичності, своєрідні абстракції,
яких, практично, не побачиш у «чистому вигляді» у реальному,
набагато складнішому й різноманітнішому житті1179. А все ж саме
завдяки такому таксономічному спрощенню ми маємо змогу не лише чіткіше простежити історію формування цих двох «дискурсивних проектів», а й відзначити ті їхні особливості, які роблять їх
навзаєм суперечливими та важкосумісними. Cтівен Шульман
окреслив п’ять ключових параметрів, за якими два варіанти
української ідентичності («ідентичнісні комплекси», в його термінах) принципово відрізняються одне від одного1180.
По-перше, це основні риси/чинники, що єднають спільноту. В
одному випадку це – українська етнічність, мова й культура (те,
1177

Himka John-Paul. The Basic Historical Identity Formations in Ukraine: A
Typology. – P. 483–484.
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Shulman Stephen. National Identity and Public Support for Political and
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Economic Reform in Ukraine. – P. 68.
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що Володимир Кулик називає «примордіальністю»), у другому –
східнослов’янська культурна спадщина (те, що багато хто ототожнює з проросійськістю чи неорадянськістю).
По-друге, це основні риси, які уподібнюють цю спільноту до
інших спільнот чи, навпаки, відрізняють. Для однієї з них українська й російська історія та культура – засадничо різні, а українська
та європейська культура – споріднені; для другої – навпаки.
По-третє, це уявлення про сумісність чи несумісність української та російської лояльностей/ідентичностей. В одному випадку
наголошується конкурентність, у другому – взаємодоповнювальність. (Джон-Пол Химка називає це, відповідно, ексклюзивністю
та інклюзивністю).
По-четверте, це внутрішньополітичні пріоритети. Одна група
наполягає на преференціях для української мови, культури, історії,
символів; друга обстоює їхнє формально «рівне» трактування з
російськими (що, як ми розуміємо, апріорі дає перевагу сильнішому гравцеві завдяки значно кращим стартовим умовам).
І, по-п’яте – це пріоритети зовнішньополітичні: західна, проєвропейська орієнтація однієї спільноти versus східна, проросійська та панслов’янська орієнтація другої.
Особливості реґіональної самоідентифікації:
мовно-культурні пріоритети
Висновки Стівена Шульмана базувалися на соціологічних
дослідженнях 2001 року, проте й сьогоднішні дані великою мірою
підтверджують ту саму картину, причому «етнокультурний» (чи
«центрально-європейський») тип української ідентичності й далі
переважає саме на Заході, а «східнослов’янський» («пострадянський») домінує на Півдні та Сході.
Так, на Заході значно більше респондентів (37% у Львівській
області, 36% в Іванно-Франківській), ніж в інших реґіонах України
(10–17%), підтримує мовно-культурне визначення української
нації – як «громадян України (незалежно від етнічної належності),
які спілкуються українською мовою, дотримуються українських
національних традицій, виховують на них своїх дітей». І дещо
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менше, ніж у інших реґіонах (50% versus 52–60%), трактують
українську націю інклюзивно – як «усіх громадян України, незалежно від їх етнічної належності, мови, якою вони спілкуються,
національних традицій, яких вони дотримуються і на яких виховують дітей». Слід, однак, пам’ятати, що й на Заході
громадянське розуміння нації переважає над мовно-культурним
(це стосується навіть Львівської області, де цей показник
найнижчий – 44%); і тим більше переважає воно над радикально
ексклюзивним розумінням нації у суто етнічних категоріях (як
«громадян України, що є етнічними українцями за походженням», та як «усіх етнічних українців за походженням, незалежно
від місця їхнього проживання та громадянства»). На Заході до
цього схиляється лише 16% – тобто менше, ніж у будь-якому іншому реґіоні (17–24%)1181.
Не менш важливою є й динаміка самоідентифікаційних процесів. Якщо зіставити сьогоднішні дані з даними 2006 року (опитування проводилося тим самим Центром Разумкова за подібною
анкетою), то легко помітити, що в усіх без винятку реґіонах
помітно зросло громадянське розуміння української нації (від 34
до 50% на Заході, і від 43 до 56% по Україні загалом) і водночас
різко зменшилося розуміння ексклюзивно етнічне (від 30 до 16%
на Заході і від 34 до 19% загалом по Україні). При цьому мовнокультурне розуміння суттєво не змінилося: у 2006 році його
поділяли 15% опитаних, у 2016 – 17%. Двовідсотковий приріст
зумовлений, імовірно, тим, що частина прихильників суто етнічного розуміння української нації перейшла на цю, менш
ексклюзивну (бо ж відкриту потенційно для всіх), позицію1182.

1181

Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
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Дещо складніше оцінити прихильність жителів різних реґіонів
до так званої східнослов’янської культурної спадщини. Центр Разумкова запитував респондентів про їхню суб’єктивну належність
до певної культурної традиції, проте «східнослов’янської» опції
серед пропонованих відповідей не було. Респондентам доводилося
вибирати між традицією українською, європейською, російською
та радянською. Природно, що в умовах війни з Росією 70%
задекларували свою прихильність до традиції української (у 2006
році таких було лише 56%), натомість до традицій радянської і
російської – відповідно, лише 10% і 3% (у 2006-му – 16% і
11%)1183.
Показовішим під цим оглядом є інше опитування, проведене в першій половині 2015 року фондом «Демократичні ініціативи» в усіх реґіонах України 1184. Там теж не було «східнослов’янської» опції, проте була її менш ідеологізована версія –
«слов’янська», і була ідеологічно жорсткіша версія – «русскій
мір». Передбачувано, до культури «русского міра» себе
зарахували лише жителі Донбасу (19%) та, меншою мірою,
Півдня і Сходу (5%). Тим часом до «слов’янської» культури зголосилося аж 18% галичан – реаґуючи, вірогідно, на об’єктивне
значення цього поняття, а не на його історичні російськоімперські конотації. Загалом, за культурними самоідентифікаціями галичани виявили істотну відмінність від жителів Півдня і
Сходу і кардинальну – від жителів Донбасу, натомість їхні
відмінності від жителів інших реґіонів, зокрема Центральної
України, видаються досить помірними (табл. 1).
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належите?

Галичина

Таблиця 1
Відповіді жителів різних реґіонів на запитання
«До якої культури ви належите?»

Слов’янської 18,5 22,0 38,2 22,7 18,1 18,5 29,7 32,3 31,2 41,9 26,8 27,2
Виключно укр. 45,5 40,3 16,2 44,1 27,9 32,8 13,1 16,8 14,3 1,5 12,3 24,1
Європейської 29,7 21,5 20,7 13,6 24,0 23,5 9,8 15,5 14,6 11,8 35,1 20,0
Радянської
3,5 8,5 5,0 11,6 8,6 6,5 25,7 16,8 16,6 20,1 4,0 11,5
Світової
1,5 3,3 10,2 3,3 5,6 5,2 6,8 5,3 2,5 2,5 7,3 4,9
«Русск. міра» 0,3 0,7 0,2 2,0 3,2 0,0 5,3 4,8 5,3 18,8 0,3 3,7
Азіатської
0,0 0,0 0,0 0,8 1,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,0 0,5 0,4
Важко сказати 1,0 3,7 9,5 2,0 11,0 13,0 9,3 8,3 15,1 3,5 13,8 8,2
Джерело: Національний діалог. Експертні документи [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ekspertnye-dokumenty/1

Наше припущення щодо різного розуміння «слов’янськості»
галичанами та жителями Великої України можна перевірити відповідями на деякі інші запитання з тієї ж таки анкети. Насамперед це
стосується запитань «Наскільки вам близькі російська (та,
відповідно, білоруська і польська) мова й культура?». Категорія
«близькості» є тут досить двозначною. Вона може означати
справді реальну обізнаність з цією мовою і культурою та практичну зацікавленість ними чи навіть прихильність і прив’язаність
до них; а може бути всього лише ідеологічною декларацією,
виявом символічної належності до певної цивілізаційної матриці,
міфологізованої у російсько-імперському, а згодом і в радянському
та пострадянському дискурсах.
З емпіричного досвіду знаємо, що обізнаність галичан із
російською мовою і культурою є значно більшою, ніж із польською, а тим паче – з майже незнаною й неприсутньою в Україні
білоруською. Тому задекларована ними порівняно низька «близь-
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кість» російської мови й культури (19%) і відносно висока –
близькість польської (25%) та білоруської (22%) виражає
насамперед близькість символічну, а не реальну, відбиває емоції, а
не практику. Відповідно, й «слов’янськість» у цьому символічному просторі асоціюється більше з поляками – білорусами та
іншими слов’янами, ніж із росіянами1185.
Символічний підхід переважає так само і в інших реґіонах, що
добре видно, знову ж таки, з явно завищеної «близькості» білоруської мови й культури в деклараціях респондентів, тільки тепер
уже не щодо російської мови й культури, а щодо польської. Найпоказовіший під цим оглядом – приклад Донбасу, де аж 42% опитаних заявили, що білоруська мова й культура є для них близькою
(32,6%) або й дуже близькою (9%). Водночас лише 5,3% визнали
тут близькою для себе польську мову й культуру (і нуль відсотків
– «дуже близькою»). Зрозуміло, що ці відповіді жодною мірою не
відбивають реальної обізнаності респондентів з білоруською мо-вою й культурою, яку вони навряд чи знають краще, ніж польську.
Зате вони сповна відбивають уявлення про триєдину православносхіднослов’янську спільноту («майже один народ») і примордіальну належність до неї більшості українців1186.
Переважання «центральноєвропейського» типу української
ідентичності в Галичині простежується й за другим Шульмановим
критерієм: лише 3% опитаних вважають тут російську культуру
для себе «дуже близькою» (на Донбасі, для порівняння, – 60%; в
Україні загалом – 26%). І, навпаки, про свою належність до
європейської культури в Галичині заявило 30% опитаних і ще 46%
– «виключно до української»; тимчасом як на Донбасі – до європейської – 12%, виключно до української – 1,5%; загалом в Україні
– 20% та 24%1187.
Що ж стосується улюбленої тези В.Путіна про те, що українці
і росіяни – це «майже один народ», то певне уявлення про став1185

Національний діалог. Експертні документи [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ekspertnye-dokumenty/1
1186
Там само.
1187
Там само.
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лення громадян України до подібних поглядів дає соціологічне
дослідження «Research&Вranding Group», проведене 2-13 вересня
2016 р. (опитано 1799 респондентів у всіх областях України і
м. Київ, за винятком АР Крим, м. Севастополя і непідконтрольних
територій Донецької і Луганської областей). Респондентам запропонували дати відповідь на запитання: «Українці і росіяни – це
один народ чи два різні народи?». У розрізі регіонів відповіді
розподілилися так (див. таблицю 2):
Таблиця 2
Галичина

Захід

Центр

Південь

Схід

Україна
в
цілому

Українці і
росіяни –
16,2
24,9
32,4
51,5
73,1
42,3
один народ
Українці і
росіяни –
77,3
67
58,3
36,9
17,6
48,3
два різні
народи
Важко
6,6
8,1
9,3
11,6
9,3
9,4
відповісти
Частка Галичини в загальній вибірці становить 12,7% (N=229).
Помилка вибірки для Галичини становить ±5,5%.

Доволі високий відсоток відповідей респондентів, що українці
і росіяни – один народ, пояснюється, на нашу думку, не зовсім
чіткою редакцією запитань. Вони мали б звучати так: «Громадяни
України українці за національністю та громадяни Росії росіяни за
національністю – один народ?» та «…– два різні народи?». Адже
дуже імовірно, що частина респондентів могли зрозуміти запитання як таке, що стосується українців і росіян, які є жителями
України.
Третя істотна прикмета, що відрізняє «центральноєвропейський» тип української ідентичності від «східнослов’янського»,
стосується уявлень про сумісність чи несумісність української та
російської ідентичностей і, відповідно, лояльностей. Оцінити ці
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уявлення ми можемо лише опосередковано, за двома масивами
відповідей. По-перше, за оцінкою гаданої «близькості» українців
до росіян. І, по-друге, за визнанням Російської держави «близькою» для себе чи, навпаки, «далекою».
У першому випадку «близькість» оцінювалася респондентами
за п’ятибальною шкалою щодо відповіді на запитання «Наскільки
близькі або різні культури, традиції і погляди таких груп?» (згадка
про «погляди» заслуговує тут на особливу увагу, оскільки виводить питання за суто етнографічні рамки і надає йому певного політико-ідеологічного забарвлення). Отже, жителі Західної України
(окремі результати для Галичини нам здебільшого недоступні, але
можемо припустити, що вони подібні або й радикальніші) оцінили
означену «близькість» у 2,7 бала, тим часом як жителі Півдня і Сходу
оцінили її значно вище – в 4,1–4,2 бала, жителі Центру – в 3,11188. Що ж
до ставлення до Російської держави, то суть декларованої «близькості»
в цьому запитанні не пояснювалася. Але оскільки «близькість»
російської мови й культури з’ясовувалася поряд окремим запитанням,
то можемо припустити, що запитання про близькість респондентові
Російської держави якщо й не зводиться виключно до політикоінституційного значення, то все ж явно виходить за культурноетнографічні межі. Отже, в Галичині таку близькість визнало 15%,
зокрема, 3% заявили, що Російська держава їм «дуже близька». На
Донбасі, тим часом, Російську державу визнали «близькою» 95%
опитаних, у тому числі 53% – «дуже близькою». (Загалом в Україні цей
показник «близькості» становить 54%, в тому числі для 20% Російська
держава є «дуже близькою»)1189.
Четвертий критерій, за Шульманом, стосується сприйняття громадянами національних символів, до яких він зараховує не лише герб,
прапор чи гімн (ставлення до яких є приблизно однаково позитивним
по всій Україні) і не лише державні інституції (ставлення до яких є
1188

Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
реґіональні особливості. Інформаційно-аналітичні матеріали // Центр Разумкова.
– 2016. – 7 червня – С. 37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf
1189
Національний діалог. Експертні документи [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ekspertnye-dokumenty/1
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скрізь приблизно однаково неґативним), а й знакові явища та постаті
культури й історії. До важливих національних символів він зараховує
також українську мову, причому саме ставлення до неї є важливішим
маркером ідентичності, ніж формальне знання (якого деколи може й не
бути) чи практичне використання.
Під цим оглядом Галичина, знову ж таки, істотно відрізняється від інших реґіонів. Українською мовою у сім’ї тут спілкується 93% опитаних, ще 7% – обома мовами, і нуль відсотків –
виключно російською. На Донбасі ситуація протилежна: виключно
українською у сім’ї тут спілкується 0,3%, виключно російською –
61%. (У Києві виключно українською у сім’ї спілкується дещо
більше – 18%, загалом в Україні – 32%; проте обидва ці показники
ближчі все ж до донбаського, ніж до галицького)1190.
Практичне використання мови не тотожне, однак, її символічному значенню1191. З одного боку, багато хто розмовляє тою чи
тою мовою, не надаючи їй жодної символічної ваги, просто тому
лише, що всі довкола – в цьому селі чи містечку – нею розмовляють. І навпаки, багато хто вважає мову символічною цінністю,
але практично нею не користується, тому що довкола – в Донецьку, Харкові чи Торонто – немає просто такої можливості. Мовна
практика в обох випадках лише відбиває певні життєві обставини,
але мало що каже про символічну вагу (цінність) тої чи тої мови
для мовця. Як свідчать соціологічні опитування, та сама кількість
респондентів спілкується українською вдома і поза домом лише в
Західній Україні. В усіх інших реґіонах українською поза домом
спілкується на 10–15% менше, ніж удома, що, вочевидь, вказує на
певну несприятливість (уявну чи гадану репресивність) зовнішнього середовища щодо україномовного спілкування1192.
1190

Національний діалог. Експертні документи [Електронний ресурс]. –
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Оцінити символічну, тобто ціннісну вагу мови за наявними
соціологічними даними ми можемо непрямим чином – із відповідей на запитання «Що для Вас значить українська мова?» (передбачено кілька відповідей) та, до певної міри, «Чи має за російською мовою бути закріплений статус другої державної в Конституції України?» (тому що таке закріплення у специфічних
українських умовах означає фактично елімінацію української – як
це вже відбулося в подібних умовах із білоруською в Білорусі).
Отже, на перше запитання 35% галичан відповіли, що це «рідна мова
значної частини громадян України, наряду з іншими мовами», –
цілком слушно з позитивістського погляду. Та оскільки відповідей
могло бути кілька, то цікавішою видається друга опція, котра
сигналізує певну символічну настанову: «Єдина державна мова
України», – її обрало 79% респондентів. І саме цією, символічною,
настановою відповіді донбасців кардинально відрізняються від
відповідей галичан: тут лише 9% ствердили, що це «єдина державна
мова України», натомість для 76% – це просто «рідна мова значної
частини громадян України». (Загалом по Україні символістська
настанова дещо поступається позитивістській – 44% versus 57%)1193.
Облудне гасло «двох державних мов» (облудне саме з символістського погляду, не з позитивістського) в Галичині підтримує
лише піввідсотка опитаних, на Донбасі – 74%. Загалом по Україні
цю пропозицію підтримує 33%, не підтримує 56%. (За даними
Центру Разумкова1194 державну двомовність підтримує лише 17%,
імовірно тому, що їхня анкета містить ще й проміжну опцію
російської мови як реґіональної – вона має 24% прихильників.
Тимчасом українську мову як єдину державну підтримує 56% –
тобто така сама приблизно кількість респондентів, яка в опитуванні «Демократичних ініціатив» виступає проти конституційної
двомовності). Цікаво, що цей показник є досить близьким до частки
1193
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громадян, які декларують українську мову рідною (60%), а проте
значно вищим, ніж частка тих, хто розмовляє виключно українською
вдома (45%) чи поза домом (40%)1195. Тобто декларування української мови «рідною» теж є насамперед визнанням її символічної цінності і меншою мірою – її практично-інструментального значення1196.
Особливості реґіональної самоідентифікації:
альтернативна історія
І все ж, якщо специфічні мовні настанови переважно більшості жителів Галичини можна великою мірою пояснити специфічною демографічною ситуацією (частка етнічних росіян, які
почали масово прибувати у регіон лише в 1939–1944 роках,
становить нині у Львівській області 7%, в Івано-Франківській – 2%
й у Тернопільській – 1% населення), то оцінка ними національних
героїв та історичних подій має куди принциповіше світоглядне
підґрунтя. Ця оцінка виразно націоцентрична, тобто весь історичний наратив визначається насамперед національно-визвольною
телеологією і, відповідно, весь пантеон національних героїв саме її
відбиває. Нація, її свобода і незалежність є в цьому наративі головною цінністю. Галицька ідентичність під цим оглядом є справді
типово «центральноєвропейською», адже ідентичності практично
всіх центральноєвропейських народів засновані на подібних
наративах і ціннісних ієрархіях. У цьому ж сенсі вона істотно
відрізняється від ідентичності «східнослов’янської», яка в багатьох
питаннях виявляється внутрішньо суперечливою та амбівалентою.
Найбільші розбіжності між галичанами та «східними» українцями стосуються їхніх поглядів на ОУН, УПА і Степана Бандеру.
В обох випадках і гіперпозитивне, і гіпернеґативне ставлення до
цих організацій та їхнього очільника стосується не так конкретних,
1195
Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
реґіональні особливості. Інформаційно-аналітичні матеріали // Центр Разумкова.
– 2016. – 7 червня – С. 33–34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf
1196
Кулик Володимир. Еволюція мовних уявлень і настанов українських
громадян за останнє десятиліття / Володимир Кулик // Наукові записки ІПіЕНД
ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 4. – С. 170.
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позитивних чи неґативних дій, як абстрактного уявлення про те,
що вони символізують. В одному випадку – боротьбу з чужоземними окупантами за національну свободу і незалежність; у
другому – зраду примордіального східнослов’янського братерства
і злочинну колаборацію з його ворогами. В обох випадках респонденти люблять чи ненавидять ОУН, УПА і Бандеру не за те, чим
вони були насправді, а за те, що вони символічно уособлюють.
У Галичині заснування Організації українських націоналістів
(ОУН) позитивно оцінює 89%, неґативно – 2%; утворення Української Повстанської Армії (УПА): позитивно – 92%, неґативно –
1%; Степан Бандера із рейтинґом 47% опиняється на першому
місці у переліку історичних діячів України, що їх галичани оцінюють найбільш позитивно. На Донбасі бачимо діаметрально протилежну картину: до заснування ОУН неґативно ставиться 68%
(позитивно – 6%), до УПА – 70% (позитивно – 8%), а Бандера із
рейтинґом 45% впевнено посідає перше місце у переліку історичних діячів, оцінюваних найбільш неґативно. Якщо ж ідеться
про Україну загалом, то вона у своїх настановах перебуває десь
посередині між Галичиною й Донбасом: ОУН позитивно оцінює
40%, неґативно – 28%; УПА, відповідно, – 43% і 28%; позитивний
рейтинґ Бандери – 13% (п’яте місце у списку національних героїв),
неґативний рейтинґ – 17% (теж п’яте місце – у списку антигероїв)1197. Російська аґресія зумовила певний зсув громадської
думки в проукраїнський/антиросійський бік1198, проте ще більшою
мірою цей зсув зумовлений суто демографічними чинниками –
неможливістю опитати приблизно десять відсотків населення, яке
проживає в окупованій частині Донбасу та в Криму.
Ставлення до Росії й основоположного для «східнослов’янської» ідентичності міфу про одвічну й довічну, примордіальну
російсько-українську дружбу («майже один народ») є тим лакмусо1197

Спільна ідентичність громадян України: особливості і проблеми
становлення. Аналітична доповідь Українського центру економічних і
політичних досліджень ім. О. Разумкова. – №7.
1198
Друль Орест. Пейзаж після антиросійської революції // Збруч. – 2016. –
10 травня [Електронний ресурс] / Орест Друль. – Режим доступу:
http://zbruc.eu/node/51279
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вим папірцем, який дає змогу визначити не лише тип української
національної ідентичності, а й міру його поширення та закорінення в
тому чи іншому реґіоні. Показовим під цим оглядом є ставлення не
лише до такої контроверсійної постаті, як Степан Бандера, та пов’язаних із його ім’ям організацій, а й до подій глибокої давнини, котрі
не повинні, здавалось би, містити жодної контроверсії. Тим часом
лише 23% галичан вважає, що Київська Русь – це «державне
утворення, що складалося з трьох братніх народів: росіян, українців,
білорусів», тимчасом як 66% вважає його державою українців (чи
українців і білорусів). На Донбасі, навпаки, 57% вважає Київську
Русь державою «трьох братніх народів» і ще 21% поділяє вкрай радикальні (й цілковито абсурдні) погляди російських націоналістів: Київська Русь – це «державне утворення росіян, що згодом перемістилися
до Московського князівства; українці не брали участі у цьому
утворенні та з'явилися згодом». (В Україні загалом переважає
«братерсько-слов’янське» бачення Київської Русі, пропаґоване
академіком П. Толочком, – його дотримується 43% опитаних,
тимчасом як україноцентричне бачення притаманне 36%)1199.
Дуже цікавим є ставлення галичан до Берестейської церковної
унії 1596 року, тобто заснування Греко-католицької церкви.
Позитивно цю подію оцінює 68% опитаних, неґативно – 0,7%,
байдуже – 11,5%, нічого про це не знає 20%. Високий рівень
позитивних оцінок не є дивним для реґіону, де 67% опитаних
зараховують себе до вірних греко-католицької церкви. Дивним,
натомість, є відсутність неґативних оцінок – при тому, що 30% опитаних зараховує себе до православних церков (зокрема, 28% – до
Київського патріархату)1200. Для того, щоб православний оцінив
позитивно фактичний (і вкрай драматичний на ті часи) розкол у своїй
церкві, він мусить мислити насамперед у національних/націоцентричних категоріях, а не конфесійних. Тому що лише з точки зору
українського націотворення, причому не з історичної точки зору, а
саме сьогоднішньої, той розкол мав справді позитивне значення. Але
це погляд не християнський, а суто національний.
1199
Національний діалог. Експертні документи [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ekspertnye-dokumenty/1
1200
Там само.
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Саме з національного погляду для галичан цілком очевидними
є неґативні наслідки Переяславської ради (65% versus 12%),
перемоги Петра І над шведами та військами Мазепи (41% versus
16%) та проголошення Російської імперії (53% versus 6%). На Донбасі так само очевидними є наслідки цих подій, тільки з цілком
протилежною, позитивною оцінкою. Тобто, тут теж домінує
національний погляд, тільки відбиває він цілком інший тип ідентичності та інший різновид націоналізму. Що ж до України в цілому, відповіді на вищенаведені запитання свідчать про змагальність
різних поглядів, двох ідентичностей і двох націоналізмів у такому
співвідношені: Переяславську раду позитивно оцінює 32%, неґативно – 26%; перемогу Петра І, відповідно, – 39% і 17%; проголошення Російської імперії – 26% і 24%)1201.
Для галичан, зрозуміло, УНР не є настільки близькою як
ЗУНР (особливо враховуючи, що Петлюра фактично здав Західну
Україну Пілсудському), а все ж її проголошення позитивно оцінює
46%, неґативно – 19%, решта не має чіткої думки. Натомість
проголошення УРСР позитивно оцінює лише 18%, неґативно 55%.
На Донбасі тим часом ставлення до обох цих утворень однаково
позитивне: 60% versus 4% – до УНР, і 66% versus 1,5% – до УРСР.
По Україні ставлення загалом подібне: до УНР – 49% versus 14%,
до УРСР – 45% versus 21%1202. Багато кому таке ставлення може
видатися виявом шизофренії чи принаймні інфантильності. Адже
соціальні і політичні відмінності між історичними УНР та УРСР
величезні. Витлумачити цю амбівалентність з погляду ексклюзивної «центральноєвропейської» ідентичності неможливо. Проте
вона легко витлумачується з погляду інклюзивної «східнослов’янської» ідентичності та пов’язаних із нею ціннісних орієнтацій.
Адже саме вони чверть століття тому визначали характер незалежної української держави і великою мірою зумовлюють його й досі
– як своєрідний симбіоз УНР та УРСР.

1201
Національний діалог. Експертні документи [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ekspertnye-dokumenty/1
1202
Там само.

Розділ 2. Галичина в етнополітичному просторі...

657

Зовнішньополітичні орієнтації
Амбівалентність превалює так само і в зовнішньополітичних
орієнтаціях українців, хоча й зменшилася дещо під впливом війни
та пов’язаних із нею психологічних і демографічних змін. Тут так
само спостерігаємо істотну відмінність між галичанами та жителями більшості реґіонів. Причому стосується вона, як і у випадку
орієнтацій внутрішньополітичних, не так їхнього загального
напряму, як їхньої загальної чіткості та послідовності, тобто
внутрішньої (не)суперечливості.
Так, наприклад, для галичан їхня прозахідна, проєвропейська
орієнтація завжди була апріорі несумісною з орієнтацією східною,
проросійською. Станом на першу половину 2015 р. вступ до ЄС
тут підтримувало 84% опитаних, натомість вступ до Митного
союзу – лише 1% і неприєднання ні до кого – 6%1203. Проте й у
жовтні 2013 року, тобто ще до Євромайдану та російської
інтервенції, прозахідні настанови тут були подібними: інтеґрацію до
ЄС підтримувало 84% західних українців (включно з галичанами), не
підтримувало 10%1204. Тим часом настанови по Україні в цілому –
набагато амбівалентніші. У 2015 р. вступ до ЄС тут підтримали 50%,
вступ до Митного союзу – 12%, неприєднання ні до кого – 21%1205. У
жовтні 2013 р., перед Євромайданом, співвідношення прихильників і
противників ЄС було приблизно таким самим – 53% versus 35%1206.
Те саме можна сказати й про однозначно позитивне ставлення
галичан до НАТО – на відміну від вкрай амбівалентного ставлення
до цієї організації більшості незахідних українців. Вступ до НАТО
в Галичині у 2015 р. підтримали 78% опитаних, не підтримали –
8%1207. Перед Євромайданом і російською інтервенцією (березень
1203
Національний діалог. Експертні документи [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ekspertnye-dokumenty/1
1204
Динаміка ідеологічних маркерів // Соціологічна група «Рейтинг».
2013. – 16 жовтня. – С. 7.
1205
Національний діалог. Експертні документи [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ekspertnye-dokumenty/1
1206
Динаміка ідеологічних маркерів // Соціологічна група «Рейтинг».
2013. –16 жовтня. – С. 6.
1207
Національний діалог. Експертні документи [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ekspertnye-dokumenty/1
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2013) показники були помірнішими – 52% проти 23%1208. Тим
часом в Україні прихильність до НАТО перед євромайданом була
на рівні кільканадцяти відсотків (20% проти 65% у жовтні 2013)1209
і лише тепер, в умовах війни з Росією, сягнула 39% проти 32%1210.
Та найхарактерніший, здається, приклад української амбівалентності – одночасна підтримка державної незалежності і шкодування за розпадом СРСР. А також – геть курйозне декларування
багатьма українцями упродовж 1990–2000 років бажання об’єднатися
в одну державу з Росією та Білоруссю (найвища підтримка цієї ідеї
була зафіксована 2009 року, наприкінці президентства Віктора
Ющенка: за об’єднання – 67%, проти – 24%)1211. У всі ці роки понад
половина громадян України висловлювалася, з одного боку, на
підтримку державної незалежності1212, а з іншого – ностальгувала за
Радянським Союзом. Кількість тих, хто шкодує і хто не шкодує за
СРСР, зрівнялася у 2013-му, на 22-му році незалежності. У 2014 р. це
співвідношення в Україні становило помірні 49% проти 33% (у
Західній Україні – 84% проти 8%)1213.
Російська агресія, отже, суттєво не вплинула ані на виразно
прозахідні та антирадянські (а сьогодні й антиросійські) переваги
галичан, ані на помірно амбівалентні погляди «незахідних» українців. Війна справді помітно зменшила серед них прихильність до
Митного союзу з Росією та Білоруссю. Проте на практиці це означає, вірогідно, радше усвідомлення нереальності такого проекту за
умов російської агресії та його тимчасове «заморожування», ніж
1208

Динаміка ідеологічних маркерів // Соціологічна група «Рейтинг». –
2013. –16 жовтня. Дані з непублікованого архіву.
1209
Там само. – С. 25.
1210
Динаміка євроатлантичних настроів громадян // Соціологічна група
«Рейтинг». – 2015. – Червень. – С. 8.
1211
Динаміка ідеологічних маркерів // Соціологічна група «Рейтинг». –
2010. – Вересень. – С. 8.
1212
За два роки кількість прихильників незалежності України зросла в
півтора рази // Дзеркало тижня. – 2013. – 17 серпня [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://dt.ua/UKRAINE/za-dva-roki-kilkist-prihilnikiv-nezalezhnostiukrayini-zrosla-v-pivtora-razi-126919_.html
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Ностальгія за СРСР та ставлення до окремих постатей // Рейтинг. – 2014.
– Травень. – С. 5.
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принципову відмову від «східнослов’янської» ідентичнісної
матриці та відповідних ціннісних настанов й ідеологем. Це підтверджує, зокрема, й березневе 2015 року опитування КМІСу, в
якому питання про східну/західну орієнтацію формулювалося в
абстрактнішій формі – як гіпотетичне побажання, а не як спонука
до конкретного інституційного вибору: «З ким Україні слід
підтримувати тісніші взаємини?» 47% відповіли, що з Євросоюзом, 13% – з Росією, а 34% висловилися за «однаково тісні»
взаємини з обома партнерами1214.
В умовах неоголошеної російсько-української війни бажання
підтримувати «однаково тісні» взаємини і з країною-агресором, і з
країнами-союзницями є відбиттям того самого психологічного
комплексу, що й бажання «не приєднуватися ні до кого», чи не
менш популярна в усіх опитуваннях відповідь «не можу визначитися». В обох випадках маємо компромісну реакцію на об’єктивну неможливість в умовах війни інтеґруватись у східному напрямі і водночас – суб’єктивну готовність прийняти інтеґрацію
західну, несумісну з самою суттю «східнослов’янської» ідентичності, її підставових міфологем та ціннісних орієнтацій.
Для галичан і, взагалі, для носіїв «центральноєвропейської»
ідентичності ця нездатність багатьох українців виокремитися з
білорусько-російської матриці видається незбагненною і неймовірною. Але так само неймовірним і неможливим для багатьох носіїв
«східнослов’янської» ідентичності є погляд на росіян як на агресора та смертельного ворога. Те, що для західних українців є
цілком очевидним: що конфлікт на Сході – це «загарбницька війна
Росії проти України» (75% згодні з цією думкою), для багатьох
жителів Сходу це насамперед «громадянський конфлікт між
проукраїнськи і проросійськи налаштованими жителями України»
(20%) або ж і зовсім параноїдальна «боротьба між Росією і США
за сфери впливу, що ведеться на території України» (30%). (Ще
18% не змогли відповісти, хоча в умовах зовнішньої агресії така
позиція, імовірно, є певним ухилянням від неприємної правди,
1214

The Ukrainian People on the Current Crisis // Kiev International Institute of
Sociology. – 2015. – 9 March. – Р. 6.
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руйнівної для самих підвалин «східнослов’янської» ідентичності, у
якій міфологізованій Росії відведено роль головного «Свого»).
Відповідно, й відповідальність за російсько-український конфлікт
лише третина жителів Сходу готова покласти передусім на Росію,
тимчасом як 17% вважають винною передусім Україну і ще 36% –
«обидві країни однаковою мірою»1215. На Заході вважають винною
передусім Росію (68%), хоча й на обидві країни покладає вину
досить велика кількість опитаних (22%), – що потребувало б докладнішого вивчення мотивацій, зокрема, щодо Галичини.
Наведені дані показують, що й після Євромайдану та
російської аґресії у Криму й на Донбасі погляди більшості галичан
і більшості незахідних українців на принципові внутрішньо- й
зовнішньополітичні питання залишаються досить різними. При
цьому найбільша відмінність помітна саме у тих питаннях, які
пов’язані з певним типом національної ідентичності – «центральноєвропейським», що домінує в Галичині й переважає на Заході
України, та «східнослов’янським», що переважає у Центрі і домінує на Півдні та Сході. Ця відмінність, однак, полягає не в кардинально інших поглядах, а насамперед у кардинально іншому рівні
амбівалентності – мінімальному в Галичині і дедалі вищому у міру
просування від Центру на Південь і Схід, аж до Донбасу, де погляди стають справді кардинально протилежними. Це підтверджує
гіпотезу С. Шульмана та інших дослідників про наявність в
Україні двох різних типів української національної ідентичності,
але не дає підстав вважати їх двома різними і окремими національними ідентичностями, оскільки в обох випадках український
патріотизм, українська нація та держава залишаються підставовими цінностями для абсолютної більшості респондентів у всіх
регіонах та мовно-етнічних групах1216.
1215

Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
реґіональні особливості. Інформаційно-аналітичні матеріали // Центр Разумкова.
– 2016. – 7 червня – С. 50–51 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf
1216
Динаміка патріотичних настроів // Соціологічнa групa «Реитинг». –
2014. – Cерпень. – С. 7–8, 11, 13, 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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Ціннісні настанови та політичний вибір
«Національний», тобто націоцентричний погляд на світ,
притаманний більшості галичан і характерний загалом для більшості європейських народів, зумовлює не лише їхні внутрішньо- й
зовнішньополітичні орієнтації, роблячи їх набагато чіткішими й
однозначнішими, ніж у більшості жителів незахідних областей; він
впливає також непрямим чином на цілу низку ціннісних настанов,
які не стосуються ані геополітики, ані мовно-культурних чи етносимволічних преференцій. Ідеться насамперед про такі категорії,
як політичний та економічний лібералізм, демократія, підставові
права й свободи, законослухняність, моральні принципи – як у
сенсі нормативних уявлень, так і готовості їх дотримуватись і
обстоювати тощо.
Річ у тім, що національна ідентичність, за самим своїм визначенням, передбачає самоототожнення особи зі «своєю» спільнотою, її символами, цінностями, історією, територією, культурою, державними та правовими інституціями, політичними та
економічними інтересами1217. А отже, й передбачає певне уявлення
про ідеальний/ідеалізований образ тієї спільноти та, відповідно,
про нормативні цінності, які кожна особа визнає за «свої» й намагається тою чи тою мірою засвоїти в процесі самоідентифікації.
У випадку України сам процес формування «цетральноєвропейського» типу національної ідентичності передбачав радикальну емансипацію від Росії та уявне отожнення себе з альтернативним культурно-цивілізаційним центром – «Європою» чи,
послуговуючись розширеною метафорою, «Заходом». Своєю чергою, це означало також ототожнення з певною системою цінностей, – зокрема (чи навіть насамперед) тих, котрі начебто
притаманні Заходу і не притаманні Росії1218. У радянські часи ця
стратегія символічного і дискурсивного самоототожнення характерна для всіх народів Центрально-Східної Європи, що опинилися
1217

Сміт Ентоні. Національна ідентичність / Ентоні Сміт. – К.: Основи, 1994.
– С. 18–27.
1218
Shulman Stephen. National Identity and Public Support for Political and
Economic Reform in Ukraine. – P. 69, 82.
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під російською/радянською окупацією, включно з прибалтами та
західними українцями. (Див. своєрідний маніфест цієї позиції –
гучну статтю Мілана Кундери «Трагедія Центральної Європи»,
опубліковану 1975 року на Заході й перекладену відразу ж
багатьма мовами)1219.
В Україні поза Галичиною ця стратегія не набула значного
поширення – не лише через жорстку репресивність царського та,
особливо, більшовицького режимів, а й через утвердження тут
протягом двох століть цілком іншого типу української ідентичності, означеного вище як «східнослов’янський». Цей тип ідентичності передбачав самоотожнення не лише з Україною, а й із
ширшим православно-східнослов’янським, а згодом з радянським
світом, тобто був справді інклюзивним і неконфронтаційним щодо
супранаціональної імперської ідентичності. Така самоідентифікація, зрозуміло, полегшує сприйняття імперських цінностей як
своїх і суттєво ускладнює сприйняття західних, особливо тих, які
імперія проголошує чужими або й ворожими1220.
Можемо припустити, отже, що галичани з їхньою переважно
«центральноєвропейською» ідентичністю виявляють більшу прихильність до нормативних цінностей сучасного Заходу, ніж жителі
тих реґіонів, де переважає українська ідентичність «східнослов’янського» типу. Водночас мусимо пам’ятати, що самоідентифікація з Заходом мала в українських умовах великою мірою
вимушений характер, оскільки зумовлювалася імперським тиском
та загрозою асиміляції. Вона часто залишалася суто декларитивною – таким собі показовим політико-ідеологічним жестом, не
підкріпленим ані глибшим засвоєнням західних ліберальнодемократичних норм та правових засад, ані, тим більше, їхнім
послідовним утіленням.
Тому в питаннях, які не стосуються безпосередньо «національного» погляду на світ (питань мови, культури, історії, гео1219
Кундерa Мілан. Трагедія Центральної Європи // Часопис «Ї». – 1995. –
№6 [Електронний ресурс] / Мілан Кундерa. – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua
/n6texts/kundera.htm
1220
Shulman Stephen. National Identity and Public Support for Political and
Economic Reform in Ukraine. – P. 69–70, 83.
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політичних орієнтацій), відмінність між галичанами й жителями
інших, незахідних реґіонів не повинна бути аж надто великою. Поперше, тому що в обох випадках маємо справу з подібною східноєвропейською політичною і правовою культурою, яка істотно
відрізняється від західної1221. А по-друге, тому що й Галичина зазнала у повоєнні роки значної совєтизації, не кажучи вже про спільний розвиток з усіма областями в олігархічній, неправовій, корумпованій державі протягом останніх десятиріч.
Соціологічні опитування загалом підтверджують ці припущення.
Так, наприклад, прихильність до демократії у Західній Україні (56%)
дещо вища, ніж в Україні загалом (51%), натомість прихильність до
авторитаризму абсолютно та сама – 18%. Це випливає з відповідей на
запитання, чи «демократія є найбільш бажаним типом державного
устрою для України», а чи «за певних обставин авторитарний режим
кращим». Опитування проводилося у грудні 2015, тобто у стані
неоголошеної війни з Росією, яка, ймовірно, дещо підвищила
популярність авторитарної опції (оскільки у стані війни обмеження
певних демократичних свобод видається загалом виправданим). А
проте й перед війною ставлення українців до демократії та
авторитаризму було подібним: у квітні 2012, за даними того ж таки
Центру Разумкова, демократичну опцію підтримували тих самих 51%
опитаних, авторитарну – 20% 1222.
Інша полстерська фірма – соціологічна група «Рейтинг» –
сформулювала у травні 2013 своє запитання дещо інакше: «Як ви
вважаєте, Україні скоріше не вистачає демократії чи «сильної
руки»?». Лише 26% в Україні загалом відповіли, що не вистачає
демократії, натомість 59% висловилися на користь «сильної руки».
У Західній Україні прихильників демократії виявилося дещо
більше – 34%, а проте й тут прихильники «сильної руки» (51%)
1221

Schoepflin George. The Political Traditions of Eastern Europe / George
Schoepflin // Daedalus. – 1990. – Vol. 119. – No. 1. – P. 55–90.
1222
Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
реґіональні особливості. Інформаційно-аналітичні матеріали // Центр Разумкова.
– 2016. – 7 червня – С. 31 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf
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переважили1223. Нагадаємо, що опитування проводилося в момент
чи не найбільшої узурпації влади режимом Віктора Януковича.
Схоже, що більшість українців, включно з західними, приймає
демократію на нормативному рівні, проте не вірить у її дієвість в
українських умовах і тому підтримує «сильну руку» як ілюзорну
панацею від дисфункціональної «української» демократії, що
деградує в хаос і беззаконня.
Натомість підтримка свободи слова проти цензури є серед
західних українців значно вищою (64% versus 13%), ніж в Україні
в цілому (42% versus 26%). І те саме стосується прихильності до
ринкової економіки на противагу плановій: 63% versus 19% у
Західній Україні, та 50% versus 33% в Україні в цілому1224.
Можна сказати, що Західна Україна й, зокрема, Галичина
дещо ліберальніші, ніж Україна загалом. Проте слід пам’ятати, що
ця ліберальність є вельми відносною: вона проявляється на тлі
досить неліберального українського суспільства, більш призвичаєного до охлократичного, ніж ліберального різновиду демократії.
Так, в одному з опитувань 2008 р. лише 39% погодилися з твердженням, що «всі соціальні проблеми мають розв’язуватися з урахуванням інтересів меншості, потрібно знаходити компроміс між
інтересами різних суспільних груп». Натомість 52% заявили, що
«всі соціальні проблеми мають розв’язуватися на користь більшості громадян, а не меншості»1225.
На пряме запитання соціологів про прихильність до тої чи тої
ідеології лише 12% західноукраїнських респондентів назвали себе
симпатиками лібералізму – що виявилось, однак, удвічі і навіть
утричі вищим показником, ніж в інших регіонах, де прихильність
до лібералізму зголосили лише 4–6% опитаних. Тим часом против1223

Кілька тез про ціннісні орієнтири українців // Соціологічна група
«Рейтинг». – 2013. – Березень. – С. 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ratinggroup.com.ua/ upload/files/RG_Orientyry_052013.pdf
1224
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ників лібералізму скрізь виявилося більше, в тому числі й на
Заході (21%). Тут, щоправда, альтернативою ліберальній ідеології
респонденти назвали ідеологію націонал-демократичну (51%) та
християнсько-демократичну (37%), тобто вибрали опцію помірноконсервативну, правоцентристську. І лише 17% зголосилися прихильниками націонал-радикалів, тобто вибрали опцію програмово
антиліберальну. На Сході тим часом антиліберальну опцію (в
даному випадку комуністичну) обрали 26%, а на Півдні (тоді ще з
Кримом) – 37%1226.
Щоправда, на виборах ця антиліберальна орієнтація ретранслювалася не так у підтримку Компартії, як у підтримку іншої
авторитарної сили – Партії реґіонів. Це зумовилося цілою низкою
чинників – як структурних (соціокультурних, владно-адміністративних, соціально-економічних), так і ситуаційних («політтехнологічних»). У Галичині саме ситуаційні, політтехнологічні
чинники дали змогу неліберальній, сутнісно антиєвропейській
партії «Свобода» здобути на місцевих виборах 2010 року та
парламентських 2012-го значно більше голосів, ніж вони могли
сподіватися від доволі обмеженої (17%) кількості симпатиків
націонал-радикалізму. Вирішальними тут виявилися три чинники:
– по-перше, антиукраїнська, з погляду галичан, політика уряду
Віктора Януковича, його наступ на українську мову, культуру та
ідентичність, а також гадана здача національних інтересів Росії;
– по-друге, самодискредитація традиційно популярних у
Галичині націонал-демократів ганебними міжусобицями та загальною неефективністю і, як наслідок, потреба чимось заповнити раптово посталий політичний вакуум;
– і, по-третє, вміле політтехнологічне заповнення цього
вакууму марґінальною політичною силою, яка несподівано отримала загадкову підтримку від олігархічних проурядових мас-медій
та ще загадковіше фінансування для своїх виборчих кампаній.

1226
Соціологічне опитування // Центр Разумкова. – 2008. – 19–25 червня
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?
poll_id=375
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Радянська ментальність притаманна жителям Західної України майже тією самою мірою, що й жителям інших реґіонів. Це
стосується, наприклад, суто радянського патерналізму, що проявляється, зокрема, у підтримці тези «краще жити в суспільстві, де
все регламентує держава, але немає надмірної соціальної
нерівності». Загалом в Україні з цим згодні 48% опитаних, у Західній Україні – 44%. З протилежною тезою – «краще жити в суспільстві індивідуальної свободи, де кожен відповідає і піклується
сам за себе» – в Україні в цілому погоджуються 35%, у Західній
Україні – 40%1227. Не вирізняється Західний регіон і якимось
істотно нижчим рівнем корупції (тут ідеться не про її суб’єктивне
сприйняття, а саме про реальну участь у корупційних діях). За
індексом зіткнення з корупцією (хабарі на вимогу) всі три галицькі
області розташовані дещо нижче від середньоукраїнського рівня,
за показником непотизму (використання особистих зв’язків) –
дещо вище, проте в обох випадках їхні показники далекі від
взірцевого1228.
Те саме стосується й міжетнічної толерантності, – наскільки
про неї можна судити з відповідей на два запитання: «З представниками яких національностей Ви хотіли б жити по сусідству?»
– і, навпаки, з ким не хотіли б? В обох випадках західноукраїнські
показники дещо менш толерантні від загальноукраїнських, тобто
можемо припустити, що націоцентричний погляд переважає тут
над ліберальним1229. Хоча варто враховувати, певно, й інший чинник: практично всі меншинні групи в Західній Україні зберігають
1227
Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
реґіональні особливості. Інформаційно-аналітичні матеріали // Центр Разумкова.
– 2016. – 7 червня – С. 32 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf
1228
Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних
досліджень: 2007, 2009, 2011 та 2015 // КМІС, 2015. – С. 50–51. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/materials/pr/20161602_corruption/
Corruption%20in%20Ukraine %202015%20UKR.pdf
1229
Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
реґіональні особливості. Інформаційно-аналітичні матеріали // Центр Разумкова.
– 2016. – 7 червня – С. 41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf
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свій етнічний характер, тобто є суспільно видимими, тимчасом як
в інших реґіонах вони здебільшого асимільовані і тому непомітні:
якщо вони і є, то не сприймаються як «інші», радше – як «свої»,
радянські й російськомовні. Тому це опитування може бути
підтвердженням дещо нижчої толерантності західних українців
порівняно з іншими європейськими народами, проте воно нічого
реально не каже про їхню вищу чи нижчу толерантність порівняно
з жителями інших реґіонів, де меншини є чистою соціологічною
абстракцією.
Власне, ставлення жителів Криму до реальних, тобто видимих
меншин (кримських татар чи україномовних українців), або
жителів Одеси до молдаван (чи тих-таки україномовців) не виказує
жодної толерантності, скоріш навпаки – спростовує давній совєтський міф про нібито «інтернаціональний» (чи, як тепер кажуть,
«космополітичний») характер регіону. Зіставлення львівського
опитування 2007 року з загальноукраїнським 2006-го теж дає
досить амбівалентний результат: львів’яни (за шкалою Боґардуса)
виявляють дещо більшу від «середньоукраїнської» соціальну
дистанцію до росіян та російськомовних українців, зате істотно
меншу – до поляків, євреїв та африканців1230.
Тим часом західні українці справді переважають жителів
інших регіонів у політичній активності, зокрема, у рівні виборчої
мобілізації, але й ця перевага не настільки велика, щоб засвідчити
істотно вищий рівень громадянської (саме громадянської, а не
лише суто національної/націоцентричної) свідомості. Те саме стосується і їхнього зацікавлення політикою: дуже цікавляться нею
11% опитаних західноукраїнців – стільки ж приблизно, скільки й
загалом в Україні (12% – переважно за рахунок прифронтового
Сходу й Донбасу). Зовсім не цікавиться – 18%, тобто лише на три
відсотки менше, ніж у цілому в Україні1231.

1230

Дослідження цінностей львів’ян // GfK Ukraine. – 2007. – Липень. – С. 68.
Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
реґіональні особливості. Інформаційно-аналітичні матеріали // Центр Разумкова.
– 2016. – 7 червня – С. 53 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf
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Відповідальніше ставлення західних українців до виборчого процесу, а отже, й до політики загалом, виразніше виявляється у їхньому
категоричному небажанні продавати свої голоси на виборах. Лише
10% із них висловили таку готовість тою чи тою мірою – вдвічі
менше, ніж на Півдні (23%) чи Сході (19%), натомість 80% рішуче
таку можливість відкинули (на Півдні та Сході ці показники,
відповідно, – 65% та 67%). Так само осудливо (73%) ставляться
західні українці до практики підкупу виборців подарунками. В інших
регіонах ставлення поблажливіше: категорично засуджують таку
практику 57% респондентів у Центрі, 56% на Півдні, 48% на Сході.
Втім, пряме схвалення такої практики тут теж незначне – від 5% у
Центрі до 9% на Сході. Натомість третина займає «нейтральну» (а по
суті, цинічну) позицію: «допомогу візьму, але на моє голосування це
не вплине» (31–36%)1232. Попри справді значну різницю між Заходом
та іншими українськими реґіонами в цьому питанні без докладнішого
дослідження важко сказати, чи маємо тут справу з мотивацією
правовою, a чи суто політичною. Тобто – чи західноукраїнські
виборці, відкидаючи підкуп, керуються насамперед європейською
нормативністю (законослухняністю), а чи суто національною/націоцентричною прагматикою (бажанням підтримати «своїх» у скрутній
внутрішньо- й зовнішньополітичній ситуації).
Підсумовуючи, можемо сказати, що ціннісні орієнтації західних українців і, зокрема, галичан є в основному близькими до
орієнтацій жителів інших регіонів, за винятком тих питань, які
безпосередньо стосуються двох різних типів національної ідентичності, її символічного вираження та практичного втілення у внутрішній і зовнішній політиці.
Сприйняття Галичини жителями інших реґіонів
Попри те, що дослідники й публіцисти досить часто відзначають глибоку совєтизованість Галичини, і в цьому сенсі її подібність за багатьма параметрами (правова свідомість, соціальний
1232
Україна напередодні місцевих виборів // Демократичні ініціативи. –
2015. – 8–20 жовтня [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/ukraina-naperedo5.htm
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капітал, патерналізм та антилібералізм) до решти краю є вирішальною, однак виявляється інший тип національної ідентичності,
який, власне, й формує уявлення багатьох про Західну Україну й,
особливо, Галичину як засадничо «іншу». Така пріоритезація ідентичнісного параметра (те, що професор Я. Грицак назвав «національними окулярами») має справді вагомі підстави. Бо хоч
люди й справді в усіх регіонах значно більше переймаються
соціально-економічними, а не національно-політичними проблемами, все ж, як слушно зазначає соціолог Віталій Хмелько, «те,
кому саме люди довіряють розв’язання соціальних та економічних
проблем, залежить не від відмінностей у тонкощах соціальних і
економічних програм», а від ідентичнісних настанов та орієнтацій,
що їх «політики демонструють перед виборцями»1233.
Тому, хоч би скільки ми говорили про неістотність національної ідентичності для більшості українців і закликали зосередитися, натомість, на важливіших проблемах, ухилитися від цієї
проблематики нам не вдасться. По-перше, тому, що сучасний світ
є світом націй-держав, які пріоритезують у тій чи тій формі саме
національну ідентичність. По-друге, Україна як молода держава
просто змушена визначати свої ідентичнісні параметри, а отже, й
робити їх предметом публічного обговорення – на відміну від
старіших держав, де ці параметри в основному вже визначені і
передаються у спадок (репродукуються) за посередництва так
званого «банального» (і тому не надто помітного) націоналізму.
По-третє, Україна успадкувала не дві різні національні ідентичності, а два різні типи тієї самої національної ідентичності, – що
викликає не лише суто науковий інтерес до доволі рідкісного явища, а й провокує різноманітні спекуляції на цю тему та маніпулятивно інструменталізується у політичних цілях1234. Почетверте, національна ідентичність є набагато помітнішою від усіх
1233

Хмелько Валерій. Особливості соціальних параметрів реґіонів з
переважно «помаранчевими» та «біло-синіми» електоральними схильностями //
Харківські соціологічні читання. – 2007. – 8 листопада [Електронний ресурс] /
Валерій Хмелько. – Режим доступу:http://old.kiis.com.ua/txt/doc/24112007/ospe.doc
1234
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інших; вона надзвичайно активно маніфестує себе на різних рівнях
і в різних формах, головно символічних, – достоту як свого часу
найпомітнішою і найважливішою була ідентичність конфесійна.
А головне – істотні відмінності між Сходом і Заходом не є, на
жаль, вигадкою політичних спекулянтів та маніпуляторів. Вони
об’єктивно існують і виразно усвідомлюються більшістю громадян
України, хоча й по-різному оцінюються та інтерпретуються.
У 2006 р. Центр Разумкова попросив респондентів оцінити
гадану близькість між жителями різних регіонів України, включно
з їхнім власним, а також із громадянами деяких сусідніх країн.
Питання звучало так: «Наскільки близькі або різні культури,
традиції і (nota bene!) погляди наведених груп?». Лише жителі
Західної України визнали жителів інших українських реґіонів
ближчими собі, ніж громадян Росії. Жителі Центру визнали росіян
дещо ближчими, ніж західних українців; а жителі Півдня та Сходу
визнали свою більшу спорідненість не лише з росіянами, а й з
білорусами, поставивши їх значно вище, ніж жителів Західної
України та на одному рівні – з жителями Центру1235.
Задекларована близькість до білорусів видається нам тут
надзвичайно важливою і показовою, оскільки засвідчує силу й
впливовість міфу про православно-східнослов’янську єдність та
триєдину братерську українсько-російсько-білоруську спільноту.
Українці занадто мало знають реальну Білорусь і живих білорусів,
аби компетентно судити про яку-небудь конкретну близькість.
Проте глибоко інтерналізований міф накидає їм уявлення про цю
близькість, – достоту так само, як і про віртуальну близькість із
росіянами. Реальна близькість не має тут значення, важливішою є
близькість уявна і нормативна.
Новіше опитування, проведене тим самим Центром за подібною анкетою у грудні 2015, не виявило змін у загальній ієрархії
настанов, хоча уявна дистанція між реґіонами дещо зменшилася
1235

Спільна ідентичність громадян України: особливості і проблеми
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(що зумовлено, скоріш за все, відсутністю у новішому анкетуванні
респондентів із Криму та окупованої частини Донбасу). Як і десять
років тому, лише західні українці вважають жителів інших реґіонів
для себе ближчими, ніж громадян Росії. Ця близькість, однак, зумовлена радше зниженням рейтинґу Росії, ніж підвищенням рейтинґу
інших реґіонів (під цим оглядом обвал рейтингу Донбасу і Криму –
нижче навіть від російського – досить показовий). Для жителів
Центру, щоправда, західні українці, включно із галичанами,
виявилися цього разу дещо ближчими, ніж громадяни Росії (хоча й
незначно: 3,3–3,2 бала супроти 3,1). Натомість на Півдні і Сході
громадяни Росії сприймаються й далі як значно ближчі, ніж західні
українці, та, особливо, галичани: 4,1–4,2 бала супроти 2,5–2,71236.
Реальна Росія, однак, істотно відрізняється від уявної, навіяної
міфом про східнослов’янське братерство, а тому, попри проросійські начебто настанови, ані на Півдні, ані Сході не помітно
значного бажання від’єднатися від культурно і світоглядно
«далеких» галичан і приєднатися до значно «ближчих» (начебто)
росіян. Соціологічні опитування 2015 р. показують, що в жодному
реґіоні України (за винятком Донбасу) кількість охочих приєднати
свій регіон до «іншої держави» не перевищує одного відсотка, і
подібно мізерною скрізь (крім Донбасу) є кількість «сепаратистів»,
які хотіли б для свого регіону незалежності: навіть на Півдні та
Сході їх менше двох відсотків1237.
Значно більше охочих в усіх регіонах побачити Україну без
Донбасу (від 10% на Півдні та Сході до 5% у Галичині), а також –
позбутися Галичини як, імовірно, ще одного збурювача загальноукраїнського спокою (тепер уже в його ідилічній «східнослов’янській» формі): на Півдні цю ідею підтримує 10%, на Сході 8%, на
Донбасі 17%, натомість у самій Галичині – лише піввідсотка1238.
1236
Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
регіональні особливості. Інформаційно-аналітичні матеріали // Центр Разумкова.
– 2016. – 7 червня – С. 37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf
1237
Національний діалог. Експертні документи [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ekspertnye-dokumenty/1
1238
Там само.
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Українці, як бачимо, чітко усвідомлюють наявні регіональні
відмінності, а проте це усвідомлення ніде, поза Донбасом, не
ретранслюється у сепаратистські настрої. Війна на Донбасі дещо
похитнула упевненість українців у міжреґіональній єдності: у 2007
році 66% відповідали заперечно на запитання «чи існують між
західними і східними регіонами настільки глибокі політичні
протиріччя, мовні та культурні відмінності, економічні диспропорції, що в перспективі вони можуть роз’єднатися і створити свої
власні держави або увійти до складу інших держав?» Лише 19%
погоджувалося тоді з цією тезою. У червні 2016 р. співвідношення
між оптимістами і скептиками скромніше: не погоджується з наведеним твердженням 52%, погоджується – 28%. Причому цікаво,
що і на Заході, і на Сході (без Донбасу) відсоток оптимістів
однаковий – 57%, хоча скептиків на Сході трохи більше – 30% (на
Заході – 26%). І тільки на Півдні з наведеною тезою погоджується
приблизно однакова кількість опитаних: 35% проти 34%1239.
А проте навіть визнаючи загрозу розколу порівняно високою,
більшість респондентів відкидає тезу, що «відмінності культури,
мови, історичної спадщини, зовнішньополітичних орієнтацій
західних і східних українців настільки великі, що їх можна вважати двома різними народами». На Заході з цим не погоджується
61%, у Центрі 62%, на Сході 59%, і лише на Півдні й Донбасі цей
показник дещо нижчий (43–49%) – за рахунок значно більшої
кількості тих, кому «важко відповісти» (24–23%)1240.
Зрозуміло, що за наявності справді істотних ідентичнісних
відмінностей і готовості багатьох (близько чверті населення) інтерпретувати їх як відмінності між двома різними народами зростає
спокуса для різних внутрішніх і зовнішніх політичних сил
інтрументалізувати ці об’єктивні відмінності та пов’язані з ними
суб’єктивні відчуття для своїх партикулярних цілей. Можливість
розколу, тобто від’єднання тих чи тих регіонів, яку вважає досить
1239
Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
реґіональні особливості. Інформаційно-аналітичні матеріали // Центр Разумкова.
– 2016. – 7 червня – С. 45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf
1240
Там само.
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вірогідною 28% населення, перетворюється, таким чином, на цілком бажану і досяжну мету для одних і водночас на цілком реальну загрозу, якої конче треба уникнути, для інших.
Утім, фізичний, державно-територіальний розкол є бажаною
метою переважно для московських політиків, тимчасом як для
їхніх українських союзників важливішою і бажанішою метою є
розкол суто психологічний. Іншування Галичини підпорядковане
тут меті її політичної ізоляції, компрометації тих цінностей, які
вона уособлює, й тих політичних сил, які вона підтримує. Демонізація Галичини в цьому дискурсі – як реґіону начебто гіпернаціоналістичного й фашизоїдного – утверджує й позірно леґітимізує альтернативну нормальність справді фашизоїдного, українофобського режиму в Москві та його різноманітних політикоідеологічних двійників в Україні.
Щоправда, як покажемо далі, іншування Галичини може
відбуватися також зі знаком плюс, у дискурсивних рамках так
званого «галицького сепаратизму», неодмінно поєднуючись із
неґативним іншуванням решти України, особливо Донбасу. Попри
те, що цей дискурс є загалом марґінальним і практично нечутним
поза межами вузьких інтеліґентських кіл, він належить усе ж
далеко не марґінальним постатям, і вже з цієї причини заслуговує
на увагу. Тим більше, що за певних обставин і деякі маргінальні
дискурси набувають раптового і стрімкого поширення.
І, насамкінець, ми спробуємо проаналізувати також дискурс
«соборницький», найпоширеніший поки що в Галичині і загалом
конструктивний. Хоч подеколи він применшує серйозність наявних
проблем або ж пропонує суто волюнтаристські рецепти їх розв’язання,
проте основний його пафос спрямований на вироблення спільної
моделі громадянської самоідентифікації, більш-менш прийнятної для
носіїв обох різновидів української ідентичності.
Демонізація Галичини
Демонізація Галичини (і, взагалі, Західної України) є частиною ширшого українофобського наративу, основні елементи якого
були вироблені ще в ХІХ столітті – від Віссаріона Бєлінського до
Петра Струве – як своєрідна реакція імперських інтелектуальних
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еліт на становлення українського національного руху. Дуже стисло
ці елементи можна окреслити як (а) заперечення існування української нації як істотно відмінної й окремої від росіян;
(б) представлення всього українського національного проекту як
виключно закордонної (і, звісно, ворожої щодо Росії) інтриґи;
(в) дискредитація (і репресування) всіх прихильників цього
проекту як чужоземних аґентів або ж розумових девіантів.
У радянському наративі ці елементи зазнали певної модифікації: замість цілковитого заперечення України і українців було
запроваджено їхній принижувальний образ як «молодшого брата»
(«майже один народ»); відповідно, два інші елементи були перезастосовані не до всіх українців, а лише до «неправильних», тобто
тих, хто вперто не згоджувався ані з роллю «молодшого брата»,
ані з формулою «майже один народ». А що в Західній Україні й,
особливо, в Галичині таких незгодних виявилось досить багато,
совєти мусили певним чином зреагувати на цю галицьку нетиповість і непіддатливість русифікаційним зусиллям імперського
центру. Перебування Галичини аж до Другої світової війни поза
впливом Російської й, згодом, Совєтської імперій підказувало
шукати причини тамтешньої нетиповості у надто тривалих ворожих – антиросійських та антирадянських – впливах. В офіційному
дискурсі про це говорилося стримано – як про залишки старого
світогляду та буржуазно-націоналістичні пережитки. Натомість у
нашіптуваній пропаганді, поширюваній спецслужбами, Галичина
прямо змальовувалась як кубло націоналістів, нацистських недобитків і бандерівських різунів, котрі тільки й чекають сприятливої
нагоди, щоб загнати ножа у спину радянській владі, дарма що вона
«дала їм усе» – освіту, культуру, добробут і, звісно, свободу від
пансько-польського та попівсько-уніатського гніту.
Саме цей, суто кадебістський, різновид антиукраїнського
наративу бурхливо розвинувся у 2000-х рр. і в путінській Росії,
наляканій «помаранчевою революцією», і в багатьох українських
виданнях та середовищах, зорієтованих на Москву і Москвою
спонсорованих. Усі елементи цього наративу можна легко простежити в писаннях Дмитра Табачника, одного з чільних ідеологів
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кремлівської «чорної сотні» в Україні та, за іронією долі, свого
часу міністра освіти ненависної йому держави1241.
По-перше, класична імперська теза про українців і росіян як
«один народ» («украинцы не просто НАШИ, они часть нас самих и, в
конце-концов, МЫ сами», за висловом російського філософа-неофашиста Алєксандра Дуґіна1242) зазнає у місцевій, малоросійській версії певної модифікації. На перший план виходить прислівник «майже»,
зміст якого залишається вельми розпливчатим і тому надзвичайно
зручним для маніпулятивного використання у найрізноманітніших
ситуаціях. (Прикметно, що формула «майже один народ» застосовується лише до українців та росіян, але не до українців і білорусів,
хоча об’єктивно – з огляду на спільну історію, етнічну та мовнокультурну близькість – для такого зіставлення є значно більше підстав.
Причина проста: у наполегливому підкреслюванні українськобілоруської близькості немає особливої – пропаґандистської, політикоідеологічної – потреби). В українсько-російському ж випадку прислівник «майже» відіграє зовсім іншу роль, ніж, скажімо, в гіпотетичній
формулі «американці й канадці – це майже один народ». Чи, так само,
– «німці й голландці», або «шведи й норвежці» тощо. Тут він виявляє
не просто етнічну чи іншу спорідненість двох народів, а їхню примордіальну, генетично-метафізичну єдність, майже тотожність – «нерозривний зв’язок», у неосовєтських термінах Д. Табачника, – зв’язок,
піднесений до рівня «основоположних життєвих цінностей»1243.
Відповідно, й новочасна категорія національної ідентичності втрачає у
цьому контексті раціональний, конкретно-історичний сенс і
заступається ідентичністю «православно-слов’янською» – суто
сакральною і майже містичною.
1241
Табачник Дмитрий. Галичанские «крестоносцы» против Украины //
Газета «2000». – 2008. – 11–17 июля [Електронний ресурс] / Дмитрий Табачник. –
Режим доступу: http://2000.net.ua/2000/forum/vera/42775
1242
Дугин Александр. Украина и Западения // Украина: моя война.
Геополитический дневник. – 2014. – 18 марта [Електронний ресурс] / Александр
Дугин. – Режим доступу: http://www.rulit.me/books/ukraina-moya-vojnageopoliticheskij-dnevnik-read-395877-1.html
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Але оскільки значна (і дедалі більша) частина українців у цю
модель не вписується, то українофобський дискурс задля узгодження
життєвої емпірії зі своїм умоглядним конструктом вдається до
подвійної редукції. По-перше, оголошує всіх «неправильних», тобто
незгідних із примордіальною «єдністю» українців, девіантами,
маргінальними, незалежно від їхньої реальної чисельності. І, подруге, запаковує всіх цих девіантів у географічні рамки Галичини (чи,
ширше, Західної України), незалежно від їхнього реального місця
проживання, походження чи, взагалі, якого-небудь зв’язку з
Галичиною (як це було, наприклад, у випадку Віктора Ющенка).
Другий елемент українофобського наративу не зазнав, порівняно з ХІХ століттям, істотних змін, якщо не брати до уваги появу
на геополітичному обрії нового гравця – Америки, що нібито на
пару з тими ж таки поляками працює над просуванням апріорі
штучного українського проекту як засадничо антиросійського. А
також – помітно побільшало огульної ненависті до Галичини й
галичан, пов’язаної, ймовірно, з усвідомленням остаточного відпадання цього реґіону від «русского міра». В ХІХ столітті його ідеологи ще плекали надії на відродження «Галичини православної, що
живе єдністю з Великою Україною». Сьогодні ж їм зі смутком
доводиться визнати, що та чудова, міфічна Галичина «незворотно
залишилася в минулому»: «Многовековой человеконенавистнический эксперимент, проводимый Польшей, Австро-Венгрией, Третьим рейхом по превращению Галичины в антирусский, антиправославный и в конечном счете антиукраинский плацдарм,
удался. Антирусскость и антиукраинскость идеологии, навязанной
Галичине извне, с помощью выращенной «пятой колонны»,
составляет основу для дальнейшего наступления и ее перенесения
на Великую Украину... Расширить плацдарм до границ России
невозможно без разрушения глубинного народного менталитета и
стирания, даже ампутации исторической памяти, в чем зомбированная Галичина призвана сыграть ключевую роль»1244.
1244
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Якщо в традиційному імперському дискурсі – і за царських
часів, і за більшовицьких – галичан хоч і визнавали зараженими
вірусом націоналізму («мазепинства»), а все ж вважали більшменш виліковними, то нині рубікон уже, здається, перейдено й
основна риторична стратегія полягає не в тому, щоб галичан якось
до «русского міра» наблизити, а навпаки, – щоб якомога від решти
України відсепарувати: «За багато років перебування під владою
абсолютно чужих – ментально, національно і релігійно – держав
на Західній Україні сформувався зовсім інший психотип людини...
Галичани практично не мають нічого спільного з народом Великої
України ні в ментальному, ні в конфесійному, ні в лінгвістичному,
ні в політичному плані... Мусимо визнати, що йде боротьба між
римсько-уніатсько-галіційським і російсько-православним етносами»1245.
Демонізована Галичина, цей «печерний заповідник націоналізму», у термінах Д. Табачника, стає головним об’єктом дискурсивного іншування – на противагу ідеалізованій Великій
Україні, «население которой (на думку того ж автора) никогда не
отказывалось от исторического украинско-русского единства».
Галичани – не просто «зомбовані» націонал-радикали, заражені
ідеями «русофобии, ксенофобии, зоологического национализма».
Вони ще й виконавці підступної місії, покладеної на них «вашинґтонським обкомом». «Преданные марионетки, – пояснює Д. Табачник, – нужны новым хозяевам в качестве «крестоносцев», готовых, ни перед чем не останавливаясь, «перекрестить» Украину в
эрзацрелигию атлантического глобализма и направить ее против
одноверной единокровной славянской России»1246. Якщо їх не
зупинити, застерігає автор, «то нас чекає така сама сумна доля, як
вмираючу на наших очах цивілізацію, що виникла спочатку на
фундаменті християнства, а закінчується забороною християнської
1245

Матола Вікторія. Антиукраїнська риторика Табачника: за «русскій мір»
без галичан. – 2012. – 3 вересня [Електронний ресурс] / Вікторія Матола. – Режим
доступу: http://tyzhden.ua/News/59174
1246
Табачник Дмитрий. Галичанские «крестоносцы» против Украины //
Газета «2000». – 2008. – 11–17 июля [Електронний ресурс] / Дмитрий Табачник. –
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символіки, пропагандою содомії, евтаназії та ювенальним руйнуванням інституту сім’ї»1247.
Галичани стають, таким чином, учасниками грізної всесвітньої
змови, спрямованої проти Росії і, ширше, «православно-слов’янської»
цивілізації. Як і в усіх конспіраційних теоріях, факти й логічні докази
заміняються тут параноїдальними твердженнями на кшталт:
«современные прокураторы из натовских посольств способствуют
продвижению галичанских кадров на ключевые должности аппарата
госуправления как наиболее преданных слуг заокеанской империи»;
«галичани захопили владу в Україні», «большинство органов
центральной власти стали филиалами землячеств западных
областей»; «сохранение ситуации с «правящим регионом» галичанских «крестоносцев», почувствоваших сладкий вкус власти над
всей Украиной, не может продолжаться долго»1248.
Автори таких опусів не наводять ані конкретних цифр, ані
прізвищ, – скільки, наприклад, було в Україні за всі роки її
незалежності президентів, прем’єр-міністрів, міністрів та їхніх
заступників із Галичини чи бодай з усієї Західної України, де
проживає, як-не-як, 20% населення? Галичани в подібних опусах –
як міфічні євреї в теоріях «всесвітьої жидо-масонської змови»:
вони маскуються й проникають скрізь, опановують ключові
посади («правящая галичанская элита», як пише Дмитро Табачник), і все це – з однією метою: «Великая Украина должна стать
увеличенной копией Галичины»1249.
1247
Матола Вікторія. Антиукраїнська риторика Табачника: за «русскій мір»
без галичан. – 2012. – 3 вересня [Електронний ресурс] / Вікторія Матола. – Режим
доступу: http://tyzhden.ua/News/59174
1248
Табачник Дмитрий. Галичанские «крестоносцы» против Украины //
Газета «2000». – 2008. – 11–17 июля [Електронний ресурс] / Дмитрий Табачник. –
Режим доступу: http://2000.net.ua/2000/forum/vera/42775 ; Вікторія Матола.
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Безумовно, саме уявлення про українців як польську чи
австро-угорську вигадку, спрямовану проти Росії, містило в собі
теорію змови від самого початку, тобто ще з другої половини ХІХ
століття. Але приписування галичанам конспіративних нахилів, а
тим більше абсолютно фіктивного, не підпертого жодними даними
домінування в Україні, є принципово новим явищем у традиційному українофобському наративі.
Його третій елемент – дискредитація всіх прихильників
українського проекту як чужоземних агентів – набуває, таким чином, нового виміру: вони не просто виконують вашинґтонське
замовлення, підриваючи дискурсивно православно-слов’янську
єдність; вони ще й підступно, «по-жидомасонськи», «розповзаються» по всій Україні й опановують її зсередини.
У всьому іншому цей наратив мало чим відрізняється від
каґебешно-совєтського. Є в ньому місце і для зловісного нагадування
про «галичанських карателів» та «нацистських колаборантів», і для
самоуповноваженої, не менш зловісної психіатричної експертизи
(«історично обґрунтований комплекс неповноцінності, властивий
населенню західних областей України... слід лікувати»), є місце й для
традиційної зверхності колонізатора щодо тубільців («Галичани – це
лакеї, що ледь навчилися мити руки»), для знущання з їхньої мови
(званої не інакше, як «галичанським волапюком») і, звісно, для
шляхетної цивілізаційної місії білої людини щодо невдячних дикунів:
«Галичина – это самый депрессивный регион, который не смог бы
выжить без постоянных дотаций из госбюджета, состоящего в
основном из отчислений промышленно развитых юго-восточных
областей (...)», «Мільйонам втікачів-прибульців з псевдо-П'ємонту
просто нічого буде їсти і ніде буде працювати в мегаполісі, якщо з
нього підуть офіси донецьких, дніпропетровських, харківських,
запорізьких, одеських, кримських та інших компаній»1250.
1250
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Назагал, демонізація і дискредитація Галичини залишається
важливою складовою масштабнішої стратегії: творення і підтримування дискурсивними засобами певної імперської «нормальності» (передусім – уявлення про українців та росіян як «майже
один народ») та відсікання як девіації й патології всього, що ту
імперську нормальність порушує чи ставить під сумнів.
«Кав’ярняні сепаратисти»
Галицький «сепаратистський» чи, як його ще називають,
«автономістський» наратив є у певному сенсі віддзеркаленням
імперського – з тою лише різницею, що Галичина протиставляється тут Україні зі знаком плюс, тобто саме Велика Україна є в
цьому наративі об’єктом іншування, осміювання або й (це стосується головно Донбасу) демонізації. Цей наратив, на відміну від
українофобського (чи «галичанофобського»), має досить обмежену історичну традицію і ще обмеженіші інституційні ресурси;
ідеологічно він теж набагато розмитіший: єдиний спільний мотив
у всіх його різновидах – це протиставлення «національно свідомої» Західної України решті краю (зредукованого подеколи до
Півдня та Сходу або й тільки до «совкового» Криму та Донбасу).
Що ж до «позитивної» програми нараторів, то вона окреслюється досить туманно. В окремих випадках це можуть бути
натяки на бажаність сепарації (натяки досить обережні – як з огляду на можливий конфлікт з кримінальним кодексом, котрий забороняє сепаратистські заклики, так і, більшою мірою, на вкрай
низьку популярність самої цієї ідеї серед населення). В інших
випадках – згадуються різні, не надто деталізовані варіанти реґіональної автономії – чи то суто галицької, чи західноукраїнської. Та
найчастіше пропонується відокремлення не «свого», а навпаки,
«чужого» реґіону – насамперед того ж таки Донбасу, меншою
мірою Криму, ще меншою – усього Південного Сходу. Цю ідею
ще у 2007 році озвучив знаний публіцист і літературний критик
Олександр Бойченко («Мені йдеться не про відділення кількох
західних областей від України, а про видалення кількох безповоротно совєтизовано-зрусифіковано-криміналізованих областей
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на протилежному географічному фланзі»)1251, а через три роки,
після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича,
повторив – зі значно більшим розголосом – провідний український
письменник Юрій Андрухович: «Якщо ще колись станеться таке
чудо, що в Україні знову переможуть, умовно кажучи, помаранчеві, то треба буде дати можливість Кримові й Донбасу відокремитися. Зараз вони цього не зроблять, бо сьогодні їхні сидять при владі
в Києві»1252.
Попри свою позірну політичну марґіналість, ці наративи
заслуговують на увагу принаймні з двох причин. По-перше, тому,
що самі наратори – далеко не марґінальні постаті, навпаки –
досить часто це талановиті, а деколи й провідні письменники, публіцисти, публічні інтелектуали. Звинувачувати їх у бракові патріотизму чи співпраці з Кремлем було б нечесно, та й нерозумно. Подруге, ці наративи є реакцією, хай не завжди адекватною, на
реальні політичні проблеми та суспільні деформації, до яких варто
придивитися. За всім цим комплексом наративів стоїть насамперед
невдоволеність тією олігархічною Україною, яка постала за роки
незалежності, замість омріяної «європейської», і яка багатьма
сприймається як держава не лише гіперкорумпована й дисфунціональна, а й як «неукраїнська» чи навіть (донедавна, за врядування Януковича і Табачника) «антиукраїнська». Цей мотив бачимо в багатьох авторів, не лише галицьких, проте саме у них відокремлення «здоровішого» Заходу від «невиліковного» Сходу
(«мирне розлучення») розглядається як останній засіб від смертельних для національного організму недуг.
«Ні львів’яни, ні донеччани своїй державі не довіряють, – писала ще в грудні 2006 року популярна львівська газета «Post-Поступ». – Не довіряють, бо не сприймають наявну еклектичну державу як свою. І доки держава страждатиме на роздвоєння особис1251
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тості, доти ні ті, ні інші своєю її не визнають. А страждатиме вона
доти, доки в її межах одночасно залишатимуться Львів і Донецьк,
Крути і 23 фєвраля, УПА і «ястрєбкі», ЄС і ЄЕП та ще сотні інших
антитез... Україна нагадує мені дурнувате подружжя, в якому кожен
має нормальні сексуальні стосунки на стороні і обох давно нудить від
спільного ведення господарства, але подружжя затято продовжує
взаємомучитися і не погоджується на розлучення... Не знаю, чи можна
цей маразм назвати соборністю, але знаю, що в будь-якому разі
нещасливе подружжя – це гірше, ніж двоє розлучених людей, які
отримують шанс на здобуття нового життя і нової ідентичності»1253.
Є, втім, і другий чинник, який провокує й поглиблює галицький «антисоборницький» ресентимент: постійні образи й приниження з боку проросійських політиків та публіцистів, не кажучи
вже про безконечні атаки на «ґаліцаїв» на інтернет-форумах. Ці
образи сприймаються тим болісніше, що лунають часто від тих,
хто отримав найбільші зиски від української незалежності, жодним чином при тому до її здобуття (на відміну від галичан) не
приклавшися. Всі ті жертви, які галичани поклали впродовж
століття на вівтар «соборної» України, виявилися в їхніх очах
неспівмірними з жалюгідними результатами та зневажливою,
часто ворожою оцінкою, заробленою від співвітчизників.
«Вітчизняний інформаційний простір дедалі наповнюється
текстами, просякнутими нелюбов’ю до галичан», – стверджував
наприкінці 2009 року львівський публіцист Володимир Вітковський. Усе, що галичани отримали за свій патріотизм і жертовність, писав він, – це «статус упослідженої й зневаженої провінції... у державному проекті, що його дедалі більша кількість людей в цілім світі вважає абсолютно безперспективним… Ми їдемо
в майбутнє московським потягом, причому в його останньому,
загальному вагоні, до того ж, постійно сварячись із провідниками
та рештою пасажирів»1254.
1253
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Володимир Костирко, знаний львівський художник і один із
чільних ідеологів галицької «окремішності» (йому, зокрема,
належить скандальна карикатура в газеті «Post-Поступ», де соборну Україну зображено як двоголову тварину, півтулуба якої – це
лев, а пів – свиня), саркастично відгукнувся про ірраціональне
соборництво галичан як різновид мазохізму: «До 1991 року
галичани гостро відчували дві речі – злидні й русифікацію. Після
1991 року галичани відчувають три речі, але вже солодко: злидні,
русифікацію та велике задоволення від незалежної України»1255.
Євромайдан і зміна режиму, який багатьма (й не цілком безпідставно) сприймався як антиукраїнський, звели до нуля популярність у Галичині «автономістських» гасел (котрі й до того не були
надто популярними), але не ослабили – принаймні помітним чином – анти-«великоукраїнського» ресентименту. На це може бути
кілька причин. По-перше, демонізація Галичини хоч і зникла з
офіційного дискурсу, проте в соціальних мережах та на інтернетфорумах не лише збереглася, а й сягла небувалих, немислимих
раніше масштабів. «Галичан, як і раніш, недолюблюють, – констатував нещодавно львівський публіцист Андрій Квятковський. –
Не будемо уточнювати, хто саме (представники яких націй чи
реґіонів) і за що. «Єслі нєту вади в кранє – вінавати галічянє» (...)
Хтось публічно закидає галичанам фальшивий патріотизм, хтось –
фальшиву побожність, хтось – лицемірство та фарисейство, хтось
– гординю та зверхність до решти українців, хтось – надмірне
скнарство. Останнім часом деякі київські мас-медіа почали ліпити
перед очима всієї України образ галичан як найгірших в Україні
сепаратистів»1256.
Друга вірогідна причина збереження й навіть зростання
ресентименту (перенесеного тепер майже виключно на Донбас) –
це та неймовірна легкість, з якою Росії вдалось невеликими
1255
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силами окупувати Крим і половину Луганської та Донецької
областей за пасивного, а часто й не тільки пасивного сприяння
місцевого населення. Ця подія мовби підтвердила найгірші припущення галичан про засадничу несумісність чи навіть ворожість
цього реґіону щодо українського проекту – принаймні так, як вони
його собі уявляють. Львівський журналіст, ведучий популярних
дискусійних програм на місцевому, а згодом і загальнонаціональному телебаченні Остап Дроздов, озвучив це почуття максимально
чітко: «Помирати заради населення, яке не хоче бути в Україні –
це повне безглуздя. Тому мій заклик, можливо, когось шокує, але
він буде таким: Юго-Восток, да свіданія»1257. Цей арґумент майже
дослівно повторив ратґерський політолог Олександр Мотиль: «Помирати за жалюгідний шматок землі з трьома мільйонами жителів,
абсолютна більшість яких ненавидить Україну й усе, що з нею
пов’язане, – цілковите безглуздя... Найбільша іронія полягає якраз
у тому, що вижити й реформуватися Україна може лише без
Донбасу»1258.
У руслі цієї ж аргументації Олександр Бойченко порівняв
Донбас із зараженим гангреною організмом: «Доки владу в
Україні не захопив Янукович зі своїм кланом, ще можна було
сподіватися, що Донбас – це так звана суха гангрена. Тобто, що
ділянка некрозу не пошириться за межі самого Донбасу, який
поступово відмиратиме і на кордоні з яким, природно, утвориться
демаркаційний вал. Але в 2010 році стало зрозуміло, що наша гангрена – волога, що вона переходить у наступ, бактеріально
інтоксикуючи всю Україну і загрожуючи їй смертю від сепсису. То
що в цих умовах має робити відповідальний публіцист? Вдавати,
ніби він цього всього не бачить і писати про те, що на Донбасі теж
є хороші люди? Є. Але коли гангрена прогресує, кінцівку доводиться ампутувати гільйотинним методом, відсікаючи на
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випередження й частину здорових тканин. Інакше операція взагалі
не має сенсу... Становище занадто катастрофічне, аби продовжувати бавитися в соборність, політкоректність та інші самозаспокійливі ігри»1259.
І, нарешті, івано-франківський блоґер Руслан Коцаба перевів
ці аргументи цілком у практичну площину, закликавши співгромадян бойкотувати незаконну, на його думку, мобілізацію. Місцевий
суд покарав його за «перешкоджання діяльності Збройних сил
України» трьома з половиною роками ув’язнення; справа, втім,
викликала низку протестів з боку правозахисних організацій, зокрема Amnesty International, і перебуває поки що на стадії
апеляції1260.
Третя ймовірна причина збереження галицького ресентименту
– відсутність помітних змін у мовно-культурній політиці Києва та
відповідних практиках: чи то на рівні уряду, де україномовність
залишається й далі суто ритуальною, «напоказ», чи то у т.зв.
«українській» поліції та інших силових відомствах («на будь-якій
із наших демонстрацій саме вони є силовиками», – саркастично
написав колись про це Юрій Андрухович) 1261, чи то у мас-медія, у
рекламах, або й у практиці надання громадянства чужинцям без
знання державної мови (річ загалом рідкісна у країнах, які себе
поважають).
Популярний львівський письменник Юрій Винничук описав
свої київські враження за аналогією з віденськими, пригадавши, як
у столиці Австрії старий казах ламаною російською пояснював
продавчині, що він хоче купити, і та ввічливо йому все показувала,
намагаючись угадати, чого ж він хоче, а черга тим часом терпляче,
без жодного ремствування чекала. «У Києві я почуваюся таким
1259
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самим казахом, чужинцем. З тією лише різницею, що зі мною
ніхто не панькається і не демонструє толерантності, коли я вперто
говорю українською. (...) Ми з нашою українською опинилися на
задвірках, і це вже дивує навіть іноземців»1262.
Тут варто зазначити, що ані Винничук, ані інші автори цього
середовища не очікують від киян (харків’ян, одеситів тощо)
поголовного і повсюдного розмовляння українською. Але вони
очікують від них елементарної ввічливості, яка повинна проявлятись у ставленні до україномовного клієнта не меншою мірою,
ніж до російськомовного. Поки що в Україні домінує позиція «мне
так удобнее», хоча в цивілізованих країнах «зручніше», комфортніше має бути не обслузі, а таки клієнтові. Особливо якщо це
номінально – його країна. Галичанам бракує відчуття «нормальності» за межами Західної України – не тому, що там розмовляють
російською (це приватна справа кожного, у Львові теж багато хто
нею розмовляє), а тому, що не відповідають українською навіть
там, де мусили б це робити за етичними чи юридичними
правилами. Те, що для багатьох киян є дрібницею («какая разница»), для багатьох галичан є виявом мовно-етнічної неповаги,
зверхності або й хамства.
Наростання цього відчуження може мати для України фатальніші наслідки, ніж марґінальний (поки що) політичний сепаратизм.
Провідний український письменник Тарас Прохазько висловив
ресентимент, який може стати панівним не лише в Галичині, а й
далеко за її межами – скрізь, де україномовні українці здатні відчути щось подібне: «Маю таке відчуття, що тепер відбувається
найдивніша російсько-російсько-російська війна. Що вся ця війна
– між різними поняттями російськості. Російські росіяни, російські
донецькі і російські українці щось там собі мутять стосовно того,
якою має бути російська Росія, російський Донбас, російська
Україна. Всі ці російські українські урядовці, генерали,
спецслужбісти, розвідники і агенти намагаються вибороти своє
розуміння оновленої російської України. (...) Щось подібне було...
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і кількасот років тому у Америці, коли низка війн і домовленостей
стосувалася і англійців, і північних американців, і південних. Лиш
нікого не цікавила доля індіанців-аборигенів. Їх тільки розводили,
використовуючи у всіх проектах. Наперед знаючи, що ніякої
індіанської Америки чи американської Індіани не буде»1263.
Дискурс соборності
«Соборницький» дискурс є панівним у Галичині, як і в усій
Україні, а проте конфронтує він тут не так із російсько-імперським, україно- чи галичанофобським дискурсом, як із «сепаратистським»/«автономістським»/ «антисоборницьким»/«антидонбаським». З погляду галичан, російсько-імперський дискурс є
аргументаційно нікчемним, самовикривальним і не вартим
особливої уваги в реґіоні, де імунітет до московської пропаґанди
вироблено давно і досить ґрунтовно. Натомість «автономістський»/«антисоборницький» дискурс, дарма що ресурсно слабший,
сприймається тут як небезпечніший, оскільки послуговується цілком раціональними арґументами, прийнятними чи принаймні переконливими для багатьох.
«Соборницький» дискурс пропонує два типи відповідей на
«автономістську» загрозу. Перший – радикально-націоналістичний, ірраціональний за самою своєю примордіалістською суттю,
принципово байдужий до будь-якої логічної арґументації і заснований на свого роду етнонаціональній містиці – апеляції до «священних» (буцімто) категорій ґрунту, крові, «національної ідеї»,
місії, божественного покликання, історичного призначення. Галичина в цьому дискурсі є П’ємонтом, який повинен відіграти особливу роль щодо решти України – роль національного пробудження, просвітництва та політичної мобілізації.
Структурно цей дискурс подібний до деяких різновидів російського містичного націоналізму й, у принципі, може змагатися з
ним за душі не навернених ще в жодну націоналістичну віру
українських селян. Однак проти раціональної арґументації він
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безсилий, як, утім, і раціональна аргументація – проти нього. В
обох випадках маємо тип дискусії атеїстів з віруючими, результатом якої може бути в найкращому разі визнання права кожної
сторони на незгоду, в гіршому (і типовішому) – оскарження опонента у глупоті чи в якихось прихованих недоброчесних намірах.
Другий тип «соборницьких» відповідей «автономістам» має
цілком раціональний характер і в цьому сенсі може бути об’єктом не
тільки аналізу, а й діалогу. Основні його арґументи навів ще у 2010
році Ярослав Грицак, розглядаючи різні українські національні
проекти, в тому числі й варіант так званої «обкраяної України», тобто
України без Галичини або ж без Криму й Донбасу. Найсерйознішим
видається перший з наведених ним аргументів: в Україні немає поки
що жодної політичної сили, яка взялася б галицький сепаратистський
проект реалізовувати. Його речники не мають ані конкретної програми
дій, ані навіть консенсусу щодо того, в яких межах цей проект мав би
втілюватися: чи тільки у межах Галичини, чи всієї Західної України, чи
України без Дикого Поля, чи без Криму й Донбасу. «Поки так є, –
пише професор Я. Грицак, – тобто поки «галицький» чи «донецький»
сепаратизм залишається академічним чи «кав’ярняним», його можна
не брати до уваги»1264. (Донецький сепаратизм, щоправда, завдяки
російській інтервенції, перестав в останні роки бути «кав’ярняним» чи,
пак, номенклатурно-олігархічним, – але це тема для окремої розмови).
Другий (за важливістю, хоч за порядком – третій) арґумент
професора Я. Грицака стосується браку не те що масової, а й
узагалі будь-якої підтримки для цього проекту – і в Галичині, і (на
той час) на Донбасі: «Опитування останніх років показують, що
сильно зросло число людей, які ідентифікують себе з Україною та
її інтересами, і називають себе патріотами України. При цьому це
зростання видно у кожному з політичних таборів, не лише серед
«помаранчевих» реґіонів, але й серед тих, що є головною базою
«регіоналів»»1265.
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Останній з наведених професором арґументів має суто технічний характер і загалом неспівмірний за своєю вагою з двома іншими: «Оскільки незалежна Україна стала суб’єктом міжнародного права, її розпад потребував би сильної зміни геополітичної
ситуації. Це мала б бути справжня геополітична революція, на зразок тої, що сталася 20 років тому у зв’язку з падінням комунізму.
Але тепер було б недостатньо, щоб сталося щось в Україні чи в
Москві – мало би статися ще щось у Брюсселі чи Вашинґтоні»1266.
Тим часом, крім перших двох арґументів (третій, міжнародноінституційний, є досить рідкісним і хитким), галицькі «соборники»
послуговуються ще кількома, доволі серйозними. Один із них є
похідним від наведених вище посилань на брак суспільного та
елітного консенсусу щодо сепарації. Наслідком цього браку,
застерігає львівський історик Василь Расевич, можуть стати «хаос
і ріки крові». До того ж, продовжує він, «звичайним діленням
ситуацію якісно не змінити. Що дасть, наприклад, якщо замість
однієї великої наскрізь корумпованої держави, де панують
клієнтела і непотизм, виникне п’ять-шість менших її клонів?»1267.
Цей аргумент (що галицькі проблеми мають насамперед внутрішній характер і відокремленням від Великої України їх не
розв’язати) є чи не найпопулярнішим в «антисепаратистському»
дискурсі. Їх знаходимо і в публіциста Володимира Вітковського
(«Допоки Галичина лишатиметься економічним аутсайдером
України та Центрально-Східної Європи, її національна самобутність, статична й непродуктивна, буде пропорційною єдино
ступеневі відсталості»)1268, і в знаного есеїста й перекладача Юрка
Прохазька («Борючися десятиліттями з драконом совєтизму, Галичина аж надто уподібнилася до нього і в зовнішніх, і – особливо –
1266

Грицак Ярослав. Третя Україна // Zaxid.net. – 2010. – 15 вересня [Електронний
ресурс] / Ярослав Грицак. – Режим доступу: http://www.zaxid.net/article/74540/
1267
Расевич Василь. Україна: потреба федералізації // Zaxid.net. – 2012. – 17
травня [Електронний ресурс] / Василь Расевич. – Режим доступу:
http://zaxid.net/home/showSingle
News.do?ukrayina_potreba_federalizatsiyi&objectId=1255278
1268
Вітковський Володимир. До проблематики «галицького проекту» /
Володимир Вітковський // Часопис «Ї». – 2002. – №23. – С. 260.
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внутрішніх виявах»)1269, і, звичайно ж, у Ярослава Грицака, чи не
найпослідовнішого опонента галицького «сепаратизму» і, взагалі,
ексклюзивності: «Постсовєтський Львів насправді є Львовом дуже
совєтським. Нехай не вводять вас в оману його європейська архітектура й віденські кав'ярні, європейські звички й одяг його
мешканців та їхня проєвропейська орієнтація – це тільки у нашому
слов'янському світі слово прирівнюється до діла, а зовнішність –
до сутности. Важливо, що твориться в голові львів’ян... Бракує
чогось такого, що уможливило б довготривалу й сплановану акцію
колективної солідарности. Вийти на похорон, побити шибки,
пройтися з прапором, проголосувати за кандидата-демократа,
зустріти папу – це просто! І запросто. А от добитися водопостачання чи припинити руйнування міста – заскладно. Бо це вже потребує постійної організованої дії – отих крапель води, що точать
камінь не силою, а частотою падіння»1270.
Львівський філософ і культуролог Тарас Возняк вважає інтеліґентські забави в «окремішність» виявом галицького снобізму
або й інфантильності: «Мовляв, ми тут справді увірували, що є
П’ємонтом. Забули, що це метафора. Справжній П’ємонт був не
лише центром національного відродження, а й індустріальним двигуном, який приводив Італію у рух» 1271. Галичина справді відіграла «велику роль у визвольних змаганнях ХІХ – ХХ століть, на
початках здобуття незалежності», – пише Возняк. Проте сьогодні її
роль мала б бути іншою. Галичина повинна стати вікном у Європу
для України і вітриною України для європейців.
Назагал порівняння Галичини до П’ємонту більш характерне
для радикальних націоналістів, котрі охоче приписують їй особливу, прозелітичну місію щодо решти України. «Сепаратисти»
1269

Прохазько Юрко. Каканія чи Цеканія? (про «місію» Галичини) / Юрко
Прохазько // Критика. – 2002. – №7–8. – С. 9.
1270
Грицак Ярослав. Страсті по Львову / Ярослав Грицак // Критика. – 2002.
– №7–8. – С. 6.
1271
Плахта
Дмитро.
«Соціально-політична
революція
буде
продовжуватися», – Тарас Возняк // День. – 2016. – 17 червня [Електронний
ресурс] / Дмитро Плахта. – Режим доступу:http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/vchymosya-peremagaty
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ставляться до цієї метафори досить скептично, а подеколи й самі з
неї іронізують, – як це робить, наприклад, в одному з памфлетів
Володимир Костирко: «Тільки [недалекоглядні] люди... можуть
вважати Галичину П'ємонтом України. Очевидно, що П'ємонтом
України є Дніпропетровськ, а Сицилією України є Донецьк. Це
вони створили цю країну, і це вони створюватимуть націю»1272.
Розвінчування П’ємонту в «соборницькій» критиці спрямоване не так на реальні амбіції опонентів – стати взірцем і натхненником для всієї України (якраз цих амбіцій у галицьких «сепаратистів» практично немає), як на саме їхнє бажання унезалежнитися в реґіоні, котрий насправді нічим посутнім від нелюбої їм
«совкової» України не відрізняється: ті самі «розбиті дороги,
запльовані під'їзди, потрощені ліхтарі, смердючі вагони, неохайні
робочі місця»1273; ті самі «родові плями патерналізму, хабарництва
та кумівства»1274; той самий «недоброякісний соціяльний капітал –
небажання співпрацювати і брак довіри», що робить Львів «значно
ближчим до Донецька, ніж до Вроцлава»1275.
Андрій Портнов, дніпропетровський історик, що мешкає
тепер у Берліні, взагалі не вважає галицький «сепаратизм» серйозним явищем, натомість небезпідставно вважає серйознішою загрозою «інтелігентський галицький редукціонізм, тобто, уявлення про
те, що Україна може бути успішною, позбувшись невиліковно
совєтизованого Донбасу». Ця загроза, на його думку, полягає не
так у тому, що відповідний дискурс демобілізує суспільну думку й
об’єктивно полегшує сепарацію реґіону, як у тому, що «перекладає
головну відповідальність за трагедію Донбасу з місцевих еліт та
1272

Костирко Володимир. Чухраїнство // Часопис «Ї». – 2002. – №23. –
С. 242. [Електронний ресурс] / Володимир Костирко. – Режим доступу:
http://www.ji.lviv.ua/n23texts/kostyrko-146.htm
1273
Вітковський Володимир. До проблематики «галицького проекту». –
С. 259.
1274
Портнов Андрій. Україна та її «далекий схід». Про галицький
редукціонізм та його генеалогію // Нistorians.in.ua. – 2014. – 1 серпня
[Електронний
ресурс]
/
Андрій
Портнов.
–
Режим
доступу:
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зовнішньої інтервенції на населення регіону». А також – «блокує
інтелектуальний пошук раціональних формул співіснування різних
регіонів»: «Замість наповнення української суб’єктності новим
змістом та пошуку адекватної мови опису різних її частин, інтелектуальний редукціонізм послаблює плюралістичність українського проекту й підсилює ексклюзивний націоналістичний дискурс, навіть якщо постулює свою до нього опозиційність»1276.
Автор слушно кваліфікує цей іншувальний дискурс щодо
Донбасу як «орієнталізаційний», хоча, на наш погляд, сам припускається при тому певного редукціонізму, приписуючи опонентам
«ідеал гомогенності», якого вони здебільшого не сповідують (інша
річ – радикальні націоналісти, але йдеться не про них). Для
галицьких лібералів-«редукціоністів» істотними є не мовно-культурні й тим більш не етнічні відмінності між Галичиною й Донбасом,
а таки ціннісні. Інша річ, що до цих цінностей належать і
національна мова, й культура – але це означає лише, що їхнє поцінування, тобто шанобливе ставлення, є істотнішим, ніж формальне
знання чи вживання. В такому підході нема ані мовно-культурної
чи, тим більш, етнічної ексклюзивності, ані гаданого «ідеалу гомогенності». (У принципі, можна було б показати, що «ідеал гомогенності» – радянського типу – є значно ближчий для жителів
Півдня та Сходу, попри облудні гасла «інтернаціоналізму» і «толерантності»; і що реальної двомовності значно більше у Львові чи
Івано-Франківську, ніж в Одесі чи Харкові, – але це вже виходить
за межі нашої розвідки).
Підсумовуючи, можемо ствердити, що національно-громадянські ідентичності жителів Галичини помітно відрізняються
від ідентичностей жителів інших, особливо південно-східних
реґіонів України: меншою мірою – своїм змістом, значно суттєвіше – інтенсивністю. Це зумовлює також помітні відмінності в ціннісних орієнтаціях, надто тих, що пов’язані з певним типом
1276
Портнов Андрій. Україна та її «далекий схід». Про галицький
редукціонізм та його генеалогію // Нistorians.in.ua. – 2014. – 1 серпня [Електронний ресурс] / Андрій Портнов. – Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/avtorska-kolonka/1231-andrii-portnov-ukraina-ta-ii-dalekyi-skhid-prohalytskyi-reduktsionizm-ta-ioho-henealohiiu
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національної ідентичності. Переважно прозахідна орієнтація галичан і рішуче відторгнення концепцій і цінностей «русского міра»
зумовлює їхнє свідоме або й неусвідомлено-вимушене прийняття
«західних» цінностей – принаймні на нормативному рівні, хоча й
далеко не завжди на рівні їхнього практичного повсякденного
втілення.
Попри значні зусилля російської й проросійської пропаґанди
ретранслювати суттєві відмінності між українськими реґіонами у
глибоку неприязнь і взаємне відторгнення, стосунки між
галичанами та «східняками» залишаються радше амбівалентними,
ніж конфронтаційними. Це підтверджує як соціологія, так і аналіз
відповідних дискурсів, зокрема – переважання в інтелектульномедійному полі Галичини ліберально-«соборницького», помірковано-центристського дискурсу, який є достатньо критичним стосовно
Києва та його політики, але й водночас – щодо власного реґіону та
невиправданих амбіцій, притаманних однаковою мірою і
радикальним націоналістам, що плекають місіонерську візію Галичини як П’ємонту, і так званим «автономістам», що плекають не
менш утопійну візію Галичини без Донбасу, без Дикого Поля і навіть
без Великої України як магічного розв’язання всіх місцевих проблем.
2.6. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ І КОНТЕКСТИ
ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ
Етнонаціональні чинники відіграють суттєву роль у формуванні і реалізації настроїв, очікувань і політичного вибору населенням як держави в цілому, так і окремих її реґіонів. Дослідження
взаємодії етнонаціональних і політичних чинників, окрім суто наукового інтересу, є актуальним і в аспекті його значущості для
прогнозування поведінки суб’єктів політичного процесу та здійснення державної політики центральними і місцевими органами
влади і місцевого самоуправління. У цьому відношенні Галичина
становить особливий інтерес, зокрема, з огляду на роль, яку жителі
реґіону відіграли у процесі здобуття і становлення новітньої української державності.
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Значення реґіональної ідентичності як збірного поняття, що
поєднує етнонаціональні, культурні, конфесійні, соціальні чинники у процесі дослідження політичних уподобань і поведінки жителів реґіону, більш виразно проявляються у випадках, коли політичні сили, яких підтримують мешканці реґіону, є тісно з ним пов’язані. Домінуючі політичні уподобання мешканців реґіону є
відображенням цілісної реґіональної ідентичності на множину
можливих варіантів вибору політичного характеру1277.
Тим часом прибічники соціологічного підходу в дослідженнях
політичної, зокрема, електоральної поведінки наголошують на
тому, що суб’єктом електорального вибору є індивід, а не великі
соціальні групи. Серед чинників, які впливають на електоральний
вибір, виокремлюють соціоекономічний статус, етнічність, релігійну належність виборця, роль соціальних груп, до яких належить
індивід, зокрема сім’я. Особлива увага звертається на дослідження
впливу ЗМІ та владних інститутів на поведінку виборців. Причому
такий вплив, зазвичай, характеризувався як маніпулятивний. Тобто,
головними чинниками електорального вибору вважаються зовнішні
подразники, зокрема, тиск ЗМІ та влади. Пояснюючи вибір
електорату, дослідники стверджують, що, голосуючи за партії,
виборці висловлюють не лише своє ставлення до окремих питань, а й,
зазвичай, змушені обирати між історично заданими «пакетами»
програм, зобов’язань, поглядів і навіть життєвих позицій1278.
В основі соціально-психологічного підходу дослідження електоральної поведінки лежить теза про те, що серед чинників електоральної поведінки визначальне місце займають різного роду соціально-психологічні ідентифікації. Найбільш стійкою з них є партійноідеологічна ідентифікація, коли електоральна поведінка зумовлюється емоційною солідарністю громадян з тими чи іншими
партіями, а також соціальною належністю. Утім, домінування
чинників політичних орієнтацій, пов'язаних із соціальною страти1277
Донбас в етнополітичному вимірі. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН
України, 2014. – С. 404.
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фікацією, більш властиве економічно розвиненим, сталим демократіям, тоді як розбіжності, що пов'язані з культурними, ціннісними
відмінностями, – суспільствам з нестійким соціальним устроєм1279.
В основі раціонально-інструментального підходу лежить
припущення про те, що виборцем рухають раціональні мотиви, які
ґрунтуються на прагматичному розрахунку: поведінка виборців
визначається їх раціональним вибором, спрямованим на одержання
максимальних зисків за найменших витрат. В електоральних
дослідженнях раціональною поведінкою вважається така, основу якої
становить максималізація особистих зисків і мінімізація зусиль у
електоральному виборі. Одним з критеріїв такої раціональної
ідентифікації є ставлення до чинної влади, тобто зачислення себе до
прихильників влади чи опозиції. Поряд з ідентифікацією існують
інші психологічні чинники електорального вибору: емоційне
ставлення до кандидатів і суспільно значимих проблем1280.
Загалом, пояснюючи поведінку індивіда з позиції теорії раціонального вибору, дослідники пропонують враховувати низку характеристик поняття «раціональності»: раціональність суб’єктивна
(неможливо вивести універсальні об’єктивні характеристики
раціональності, оскільки існує стільки ж «раціональностей», як
індивідуальних «я»); раціональність обмежена (залежить від кількості
і якості інформації, якою оперує суб’єкт вибору, та обмеженості
часового ресурсу); раціональність індивідуалістична (досліджуються
окремі індивіди та їх дії, а не суспільство в цілому)1281.
На думку О. Михайлича, в сучасному українському суспільстві політичний вибір населення визначається не стільки факторами соціально-економічного статусу, скільки ціннісними пере1279

Бунь В. Теоретичні підходи до аналізу електорального вибору
[Електронний ресурс] / В. Бунь. – Режим доступу: http://old.filos.lnu.edu.ua/bulletin_philosophy/ua /docs/visnyk03/articles/21.pdf
1280
Березинський В. П. Транзитивні особливості формування електорального простору сучасної України: автореф. дис... к. політ. н. 23.00.02 / В. П. Березинський; Дніпропетровський національнй університет. – Д., 2005. – С. 8–9.
1281
Швери Р. Теория рационального выбора: аналитический обзор
[Електронний ресурс] / Рольф Швери // Социолог. журн. – 1995. – № 2.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sj.obliq.ru/article/149
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вагами1282. Відсутність чіткої партійної ідентифікації у значної
частини українських виборців вимагає використання інших підходів у електоральних дослідженнях. Особливості виборчих
кампаній у сучасній Україні слід доповнити ще однією раціональною складовою: мірою симпатії виборців до кандидата. При
цьому слід враховувати, що українські виборці часто здійснюють електоральний вибір згідно з принципом «меншого
зла», тобто прагнуть не стільки максималізувати користь, як
зменшити загрози1283.
В українських реаліях слід враховувати, що означені вище
класичні теоретико-методологічні підходи до вивчення електоральної поведінки розроблені на основі вивчення електорального
досвіду переважно західних демократій, а в умовах пострадянського суспільства з нестабільною партійною ідентифікацією, нестійкою соціальною структурою, амбівалентними цінностями і реґіональною диференціацією можуть використовуватися з певними
обмеженнями.
Україна належить до держав, яким притаманна реґіональна
диференціація політичної поведінки громадян. Політичне структурування території країни за підсумками голосування на виборах
або референдумах дозволяє виокремлювати певні «електоральні
реґіони». Існує ряд чинників, що визначають їх формування.
Насамперед слід враховувати, що реґіональні особливості політичного процесу неможливо розглядати без одночасного і паралельного розгляду соціокультурних закономірностей голосувань.
У рамках соціокультурного виміру доцільно розглядати дві його
складові – соціальну і етнокультурну. Позиціонування територіальної громади в соціокультурному вимірі політичного простору
означає наявність у нього певних соціальних і етнокультурних
характеристик.
1282
Михайлич О. Етнореґіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України: Автореф. дис... к. соціол. н.
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології / О. Михайлич; Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка. К., 2007. – С. 8–9.
1283
Там само. – С. 9–10.
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Як вважає російський дослідник Р. Туровський, голосування соціальних і етнічних груп, по суті, є екстериторіальним,
тобто не залежить від географічного положення. Інакше кажучи,
частка цих груп серед населення певних формальних реґіонів
впливає на підсумки виборів. Такі ситуації є досить поширеними, оскільки політичні інтереси частіше пов’язані з інтересами соціальних або етнічних груп, а їх доля і вплив у конкретному реґіоні здебільшого позначаються на міжреґіональних
відмінностях голосувань1284.
Проте важлива роль соціокультурного виміру в політичному
просторі не скасовує власне реґіональний вимір. І тут велику роль
відіграє реґіональна ідентичність. Під нею розуміється субнаціональна ідентичність, яка доповнює національну, а в деяких
випадках прагне її замінити. Реґіональна ідентичність може конфліктувати із загальнонаціональною або з іншими реґіональними
ідентичностями. Вона може поєднуватися з ідентичністю соціальною або етнічною, але особливо цікаві випадки, коли відбувається
консолідація різних груп на цій території у зв'язку з потужною
реґіональною ідентичністю.
Реґіональний вимір електорального простору має два свої
виміри – вертикальний і горизонтальний. Перший пов’язаний з
формальним і неформальним статусом територіальної громади у
рамках держави, із відносинами «центр – периферія». Другий – з
ідентифікацією цієї територіальної громади за допомогою
унікальної географічної назви1285.
В електоральній історії України після здобуття незалежності
можна виокремити три основні завершені електоральні періоди:
1) перша половина 90-х рр.; 2) друга половина 90-х – перша
половина 2000-х рр., 3) після другої половини 2000-х рр. Для
1284
Туровский Р. Региональное измерение электорального процесса:
концептуальные основы исследований [Електронний ресурс] / Р. Туровский. –
Режим
доступу:
http://www.electoralgeography.com/ru/articles/turovsky/2006/regional-dimension-of-electoral-process.html
1285
Там само.
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першого періоду було характерним протистояння прибічників
повноцінної державної незалежності та прозахідної зовнішньополітичної орієнтації, з одного боку, із прихильниками ідеї збереження колишнього СРСР або реінтеграції в його межах, з іншого.
На другому етапі основна боротьба розгорнулася між провладними центристами (і прихильними до них правими) та лівою опозицією. Головна особливість цього етапу полягала у тому, що
представники лівого руху реально претендували на владу. Вибори
2004 р. ознаменували собою остаточне завершення цього періоду.
Третій період характеризується протистоянням «постмайданних»
представників «помаранчевих» і «біло-блакитних» політичних сил,
маргіналізацією «лівого» і «старого правого» політичних таборів, а
також певним зростанням популярності «нового правого» табору.
Упродовж усього цього часу позиціонування політичних сил
визначалося у двох основних площинах протистояння: спочатку
ставлення до представників лівої ідеології і реформаторів
(самоідентифікація себе як лівих чи нелівих), за якою приховувалося питання оцінки соціально-економічних реформ – «антиреформаторство-реформаторство», та «геополітичної орієнтації» –
прозахідної чи проросійської. У цих умовах основна ідеологічна
боротьба проходила між «проросійськими антиреформаторами» й
«прозахідними реформаторами».
Відповідно до означених ціннісно-ідеологічних векторів формувалися й електоральні реґіони України. Варто відзначити, що
виборці одних з них дотримувалися більш-менш сталих ціннісних
орієнтирів, а в інших реґіонах за 25 років існування України відбулася помітна трансформація електоральних уподобань громадян.
Електоральна диференціація території України має переважно
комбінований характер і не може бути описана просто як відмінності
між Правобережжям і Лівобережжям Наддніпрянщини, або між
Заходом, Центром і Сходом, або між Західною Україною й усією
іншою територією. Різні дослідники обґрунтовують різні варіанти
електорального районування України. Так, наприклад, О. Вишняк на
основі аналізу результатів президентських та парламентських виборів
1994–2006 рр. за критерієм національно-демократичної, проросійської
та невизначеної ідентифікації кандидатів та партій виокремив п’ять
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типів політичних реґіонів України: Донбас і Крим; інші південносхідні області; перехідний реґіон Північного Сходу та Кіровоградська
область; Центральна Україна; Західна Україна1286.
Питання реґіональної диференціації електоральної поведінки
громадян України має виразний політичний контекст. Особливо це
стосується тези «реґіоналізації» чи «розколу» України за віссю «Схід–
Захід», яка часто експлуатується політиками в спекулятивному і
маніпулятивному аспектах. Саме такої думки дотримувався донецький
політолог К. Черкашин, погляди якого згодом трансформувалися в
активну участь у сепаратистських рухах так званих «ДНР» та «Новоросії». На думку К. Черкашина, протягом усього цього часу позиціонування політичних сил визначалося у двох основних площинах протистояння: 1) «геополітичної орієнтації» – прозахідної чи проросійської
(«євразійської») і 2) «ставлення до лівої ідеології» (самоідентифікація
себе як лівих чи нелівих), за якою приховувалося питання оцінки соціально-економічних реформ – «антиреформаторство – прореформаторство»1287. Відповідно до своїх поглядів К. Черкашин виокремив сім
електоральних реґіонів України: Галичину, Волинь, Закарпаття,
Центр–Захід, Центр–Схід, «більшість індустріальних областей Сходу і
Півдня» і «євразійський полюс країни» (Донбас і Крим)1288.
Близьким, зважаючи на політичну вмотивованість, є електоральний поділ вітчизняного політичного простору на «три
України»: Захід, Центр (зона «політичної невизначеності») і
Південний Схід1289.
1286

Вишняк О. Політична типологія реґіонів України: динаміка та фактори
змін / Олександр Вишняк // Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний
моніторинг. – К. : Ін-т соціол. НАН України, 2008. – С. 331–342.
1287
Черкашин К. В. Електоральна поведінка населення незалежної України в
реґіональних зрізах: автореф. дис... к. політ. н. 23.00.02 / К. В. Черкашин,
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь,
2005. – С. 7; Черкашин К. Електоральна диференціація території України
[Електронний
ресурс]
/
К.
В.
Черкашин.
–
Режим
доступу:
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=81&c=1962
1288
Черкашин К. В. Електоральна поведінка населення незалежної України в
реґіональних зрізах: автореф. дис... к. політ. н. 23.00.02 / Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2005. – С. 9.
1289
Никифоров А. Р. Электоральное районирование украинского
политического пространства / А. Р. Никифоров // Вісник Луганського
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Універсальним варіантом районування України може бути
використаний поділ на чотири субреґіони «з різною історичною
традицією, різними типами політичної культури і специфічною
електоральною свідомістю», що представлений, зокрема, у роботі
вчених ЦПД ЛНУ ім. І.Франка1290. Відповідно до нього електоральне районування України має такий вигляд:
Реґіон
Західний реґіон
Центральний реґіон
Східний реґіон
Південний реґіон

Області
Волинська, Рівненська, Львівська,
Тернопільська, Івано-Франківська,
Чернівецька, Закарпатська
Житомирська, Київська і м. Київ, Чернігівська,
Сумська, Вінницька, Хмельницька, Черкаська,
Полтавська, Кіровоградська
Запорізька,
Дніпропетровська,
Донецька,
Луганська, Харківська
Одеська, Миколаївська, Херсонська, АР Крим і
м. Севастополь

Утім, варто зазначити, що на практиці окремі соціологічні
служби зачисляють також Хмельницьку область до Західного реґіону,
а Запорізьку та інколи Дніпропетровську – до Південного реґіону.
Об’єднання в чотири макрореґіони не позбавляє кожен з них
внутрішньої неоднорідності, що проявляється і в електоральній
специфіці. Наприклад, на Заході України виокремлюються ще
чотири субреґіони – Галичина, Волинь, Буковина та Закарпаття.
Отже, ступінь ідейно-ціннісних відмінностей і, відповідно,
диференціацій між реґіонами коливається між двома ідеологічними полюсами, стосовно територіального складу яких немає суттєвих розбіжностей між вченими. Це полюси – Західний (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області) і Східний (Донецька, Луганська області, АР Крим). В основі поділу – протилежні орієнтації населення, що стосуються оцінки історичного
національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2013. –
№ 11(1). – С. 156–167.
1290
Романюк А. С. Електоральна карта Львівщини у міжреґіональному зрізі
/ А. С. Романюк, Л. С. Скочиляс та ін. – Л. : ЦПД, 2010. – 168 с.
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минулого, різновекторних геополітичних позицій, ідеологічних
цінностей, вживання української мови та ін.1291. Одним з полюсів
цього макроподілу виступає Галичина, а складовими іншого –
Донбас і Крим.
Електоральна диференціація України зумовлена різними
чинниками. Наприклад, у історико-культурному контексті ними
виступають різні історична доля та історичний досвід, полі- або
моноетнічність, конфесійна гетеро- або гомогенність, мовнолінгвістична специфіка, психологічні особливості населення.
Також процес електорального районування України безпосередньо пов’язаний із процесом формування реґіональних ідентичностей, значення і роль яких зростає у певні історичні
(особливо кризові) періоди.
Значний вплив на електоральну поведінку населення справляють певні особливості географічного і геополітичного розташування територій та соціально-економічні відмінності. Зрештою,
впливають інституційні чинники – виборча система. Наприклад,
мажоритарна виборча система виводить на перший план індивідуалістичні раціонально-егоїстичні мотиви виборців, у той час як
пропорційна – колективістські: ідеологічні, соціокультурні.
Важливо враховувати й фактори мінливості політичної кон’юнктури у час конкретного голосування: перебіг передвиборчої
кампанії, застосування виборчих технологій, адміністративного
ресурсу, можливостей фальшування тощо.
Як зазначає у своєму дисертаційному дослідженні «Реґіональні виборчі кампанії початку ХХІ століття (на прикладі західних
областей України)» Т. Мадрига, аналізуючи перебіг президентських виборчих кампаній 2004–2010 рр. і парламентських виборів
2002–2007 рр., історичні особливості розвитку областей Західного
реґіону (складність процесу державотворення, котрий пов’язаний з
розвитком і функціонуванням українського суспільства в складі
1291

Ключкович А. Електоральне структурування території України: основні
реґіони, фактори та етапи / А. Ключкович // Науковий вісник Ужгородського
університету: Серія: Політологія. Соціологія. Філософія / І. Варзар, М. Вегеш,
В. Денисенко та ін. – Ужгород : Говерла, 2014. – Вип. 17. – С. 52.
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різних держав та імперій), етнічне походження, мовна та конфесійна належність, ціннісні орієнтації електорату визначають
специфіку його поведінки та виборчих переваг. Зазначені реґіональні
ідентичності й зумовлюють систему електоральних орієнтацій
реґіону, а в період виборчих кампаній набувають форм політичної
боротьби. При цьому автор дослідження, розглядаючи специфіку
електоральної підтримки під час досліджуваних виборчих кампаній,
поділяє Західний реґіон на такі зони: 1) ядро (Івано-Франківська,
Львівська, Тернопільська області), яке домінує в системі виборчих
переваг реґіону; 2) проміжні області (Волинська, Рівненська), які
займають проміжну позицію в електоральній структурі реґіону;
3) маргінальні області (Закарпатська, Чернівецька), які займають
прикордонну позицію в електоральній структурі реґіону1292.
На наш погляд, найбільш визначальними чинниками формування електоральних переваг у випадку Галичини є ціннісні орієнтації населення реґіону, зокрема, самоідентифікація та інтеграційні
пріоритети.
Це засвідчують результати омнібусних опитувань компанії
Research & Branding Group, проведені у 2012–2016 рр. Як видно із
таблиці 1, жителі Західної України, і галичани зокрема, більшою
мірою, ніж жителі України в цілому, ідентифікували себе як
«українці, громадяни України». І так само для галичан притаманне
зростання відсотка тих, хто ідентифікує себе «українцем,
громадянином України» (особливо у 2014–2015 рр.), як правило, за
рахунок реґіональної та локальної самоідентифікації. Ці дані певною мірою підтверджують висловлену Я. Грицаком тезу про те,
що бути галичанином – означає бути вкрай знаціоналізованим, не
лише свідомим своєї національної ідентичності, але й вважати її за
центральну вісь, навколо якої крутиться весь світ1293. Також показовим є те, що власне європейцями себе ідентифікують 2,1–4,4%
жителів Галичини.
1292

Т. Б. Мадрига. Реґіональні виборчі кампанії початку ХХІ століття (на
прикладі західних областей України): автореф. дис… к. політ. н: 23.00.02 / Т. Б. Мадрига; Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 11.
1293
Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Історичні есеї / Я. Грицак. – К.:
Критика, 2004. – С. 275.
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Таблиця 1
Відповіді (у%) на запитання:
Ким Ви особисто вважаєте (відчуваєте) себе у першу чергу?
(одна відповідь)
Галичина
Українцем, громадянином України
Жителем свого міста, села, селища,
району
Жителем свого реґіону (області,
групи областей)
Громадянином колишнього СРСР
Європейцем, жителем Європи
Громадянином світу, жителем
планети Земля
Представником своєї
національності
Важко відповісти

57
24,8

Західна
Україна в
Україна
цілому
(7 областей)
2012 рік
59,3
48,6
24,5
26,5

5,7

3,8

5,3

0,3
2,1
2,1

1,1
2
2,9

9,2
0,9
3,3

8,1

5,8

5,3

-

0,6

Українцем, громадянином України
Жителем свого міста, села, селища,
району
Жителем свого реґіону (області,
групи областей)
Громадянином СНД, Союзу країн
колишнього СРСР
Європейцем, жителем Європи
Громадянином світу, жителем
планети Земля
Важко відповісти

75,4
12,5

72,8
14

0,9
2014 рік
60,1
17

5,4

4

9,3

-

1,7

8

4,9
1,3

3,8
2,1

2,1
1,7

0,4

1,7

Українцем, громадянином України
Жителем свого міста, села, селища,
району
Жителем свого реґіону (області,
групи областей)

72,4
20,3

65,6
25,2

1,7
2015 рік
63,1
22,8

4,1

4,6

6,6
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Громадянином СНД, Союзу країн
колишнього СРСР
Європейцем, жителем Європи
Громадянином світу, жителем
планети Земля
Важко відповісти

0,5

Продовження таблиці 1
0,7
3,1

2,3
-

2
0,4

1,6
1,4

0,5

1,5

1,6
2016 рік
56,3
22,1

Українцем, громадянином України
63,8
60,2
Жителем свого міста, села, селища,
24,5
23,9
району
Жителем свого реґіону (області,
2,6
5,2
8,3
групи областей)
Радянською людиною,
1
4,5
громадянином колишнього СРСР
Європейцем, жителем Європи
4,4
3,7
1,7
Громадянином світу, жителем
3,9
3,9
3,9
планети Земля
Представником своєї
0,4
0,6
0,8
національності / етнічної групи
Важко відповісти
0,4
1,5
2,2
Дані надано компанією Research & Branding Group. Розраховано за
результатами загальнонаціональних опитувань Омнібус. Опитування
проводилися на всій території України (із 2014 р. за винятком АР Крим,
м. Севастополь та непідконтрольних територій Донецької і Луганської
областей). Вибірка становила 1500 – 2000 респондентів. Похибка вибірки
+/-2,2–2,8%. Для Галичини похибка вибірки становить +/-5,5%.

Іншою показовою рисою Галичини, що значною мірою зумовлює електоральні переваги, є інтеграційні пріоритети населення
реґіону. Так, В. Котигоренко і О. Рафальський називають європейський вибір щодо розвитку України серед ключових рис сучасної
галицької реґіональної ідентичності, що послідовно виявляє політична поведінка жителів краю1294. У контексті впливу на політичні
1294
Котигоренко В. Гіпотеза зв’язку політичних переваг, орієнтацій та
політичної поведінки населення Галичини з параметрами і чинниками
етнонаціональної компоненти реґіональної ідентичності / В. Котигоренко,
О. Рафальський // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2016.
Вип. 2 (82). – C. 162.
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переваги європейська орієнтованість галичан певною мірою переплітається з іншим важливим чинником: впливом поточної
соціально-економічної ситуації, зокрема із таким її відмітним
проявом, як масова трудова міграція. Автори звертають увагу на
те, що можливість працювати за кордоном, отримуючи порівняно
високу (за українськими стандартами) винагороду і при цьому не
мусячи віддавати комусь значної частини заробленого, ані
поривати родинних, дружніх і земляцьких зв’язків безпосередньо,
залежить від існування держави Україна в її сьогоднішньому
незалежному, проєвропейському і демократичному статусі1295.
Тобто, по суті, незмінний вибір галичан на користь проєвропейських політиків і політичних сил поєднує як ціннісно-світоглядні,
так і цілком раціонально-меркантильні мотивації.
Як свідчать результати соціологічних опитувань 2007–
2012 рр. (див. таблицю 2), на Галичині набагато більшою мірою,
аніж в Україні в цілому, а починаючи із 2009 р. й у всій Західній
Україні, жителі зорієнтовані на Європу.
Як видно із таблиці 2, саме у Галичині спостерігається найвищий рівень орієнтованості на життя в об’єднаній Європі. Якщо у
цілому в Україні лідирували три варіанти відповідей – «у об’єднаному союзі Росії, Білорусі і Казахстану», «у власній країні без
об'єднання з якою-небудь іншою країною і без входження в союзи
держав» та «у об'єднаній Європі (Європейському Союзі)», то в
Західній Україні основна маса відповідей зводилася до двох останніх варіантів, яким віддавали перевагу приблизно рівна кількість
опитаних. Така сама ситуація і в трьох галицьких областях з тією
різницею, що прихильники об’єднаної Європи у Галичині кількісно завжди переважали прихильників життя у власній державі
без інтеграції в об’єднавчі структури.

1295
Котигоренко В. Гіпотеза зв’язку політичних переваг, орієнтацій та
політичної поведінки населення Галичини з параметрами і чинниками
етнонаціональної компоненти реґіональної ідентичності / В. Котигоренко,
О.Рафальський // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2016.
Вип. 2 (82). – C. 178.
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Таблиця 2.

Відповіді (у%) на запитання:
Якби Ви могли вибирати, то в якій країні або об'єднанні країн
Ви б хотіли жити? (один варіант відповіді)
Західна
Україна Україна
Галичина
(7 облас- в цілому
тей)
2007 рік
У об'єднаному союзі Росії, України, Білорусі
2,6
6,2
33
і Казахстану
У своїй власній країні без об'єднання з
38,8
43,5
24,1
якою-небудь іншою країною і без
входження в союзи держав
У об'єднаній Європі (Європейському Союзі)
50,4
40,1
22
У знову об'єднаному союзі усіх республік
1,6
11,9
колишнього СРСР
У співдружності незалежних держав – СНД
1,7
2,3
4,1
Важко відповісти
6,5
6,4
4,9
2008 рік
У об'єднаному союзі Росії, України, Білорусі
1,4
4,4
29,7
і Казахстану
У своїй власній країні без об'єднання з
30,6
32,4
24,7
якою-небудь іншою країною і без
входження в союзи держав
У об'єднаній Європі (Європейському Союзі)
63,1
49,4
21
У знову об'єднаному союзі усіх республік
0,9
1,7
11,5
колишнього СРСР
У співдружності незалежних держав – СНД
3,2
2,7
5,1
Важко відповісти
0,9
9,5
7,8
2009 рік
У об'єднаному союзі Росії, України, Білорусі
1,8
11,8
34,6
і Казахстану
У своїй власній країні без об'єднання з
44,6
36,6
22,9
якою-небудь іншою країною і без
входження в союзи держав
У об'єднаній Європі (Європейському Союзі)
45
39,9
20
У знову об'єднаному союзі усіх республік
1,8
4,4
12,6
колишнього СРСР
У співдружності незалежних держав – СНД
3,6
2,5
4
Важко відповісти
3,2
4,8
5,9
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У об'єднаному союзі Росії, України, Білорусі
і Казахстану
У своїй власній країні без об'єднання з
якою-небудь іншою країною і без
входження в союзи держав
У об'єднаній Європі (Європейському Союзі)
У знову об'єднаному союзі усіх республік
колишнього СРСР
У співдружності незалежних держав – СНД
Важко відповісти

707

1.3

6,1

2011 рік
30,1

43.5

38

28,8

47.1
0.4

45,4
1,1

22,2
7,4

0.4
7.2

1,3
8,1

4,6
6,9
2012 рік
21,3

У об'єднаному союзі Росії, України, Білорусі
1,8
6,7
і Казахстану
У своїй власній країні без об'єднання з
38,3
34,2
26,8
якою-небудь іншою країною і без
входження в союзи держав
У об'єднаній Європі (Європейському Союзі)
49,1
41,8
24,7
У знову об'єднаному союзі усіх республік
5
6,1
12,1
колишнього СРСР
У співдружності незалежних держав – СНД
2,7
2,7
4,4
Важко відповісти
3,2
8,5
10,7
Дані надано компанією Research & Branding Group. Розраховано за
результатами загальнонаціональних опитувань Омнібус. Опитування
проводилися на всій території України (із 2014 р. за винятком АР Крим,
м. Севастополь та непідконтрольних територій Донецької і Луганської
областей). Вибірка становила 1500 – 2000 респондентів. Похибка вибірки
+/-2,2–2,8%. Для Галичини похибка вибірки становить +/-5,5%.

Усвідомлення себе українцями, пріоритетність української
державності і прихильність до європейського вектора розвитку
України упродовж усього існування новітньої Української держави
були найбільш суттєвими чинниками, що визначали політичні
переваги галичан. Значною мірою у відповідності саме до означених
установок галичани робили свій політичний вибір під час виборчих
кампаній. Так, відповідаючи на запитання «Чому Ви вирішили
проголосувати за цю партію?» (див. таблицю 3), галичани частіше,
аніж жителі Західного реґіону і України в цілому, називали близькість
їм програмних положень і цілей партії. І, відповідно, упродовж усієї
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електоральної історії України віддавали перевагу тим політичним
силам і кандидатам, які у конкретний історичний період сприймалися
як провідники і захисники ідей національної державності та гаранти
збереження європейського вектора розвитку України.
Таблиця 3.
Відповіді (у%) на запитання: Чому Ви вирішили проголосувати
за цю партію? (% до тих, хто проголосував, один варіант
відповіді зі списку)
Галичина

Західна
Україна в
Україна
цілому
(7 областей)

Близькі програма / окремі програмні
40,1
35
34,7
положення і цілі цієї партії
Підтримують її політичні дії
34,1
32,1
30,4
Вірять в те, що ця партія виконає
28
30,3
29,2
обіцяне
Симпатизують лідерові / лідерам цієї
29,1
26,2
23,2
партії
Упевненість у перемозі цієї партії на
24,2
18,5
13
виборах
Ця сила довела на ділі свою здатність
6,6
7,2
11,9
ефективно управляти країною
Щоб не перемогла інша політична сила
9,3
7,5
10,4
Не було вибору: інші партії ще гірші
2,7
5,7
8
Хотіли побачити нові обличчя у ВР
7,1
6,2
6,7
України
Розчарування в політичній силі, якій
6
6,2
6,5
симпатизували раніше
За звичкою – завжди голосують за
4,9
4,1
5,7
цю політичну силу
Так голосують родичі, друзі, знайомі,
8,8
4,9
5,4
колеги і так далі
На знак протесту проти нинішніх
5,5
4,6
4,2
парламентських партій
Сподобалася реклама цієї партії
2,2
1
1
Інше
0,3
1
Важко відповісти
2,7
2,6
1,7
Складено за результатами національного опитування омнібусного
типу компанії Research & Branding Group у листопаді 2012 р. Додаткові
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дані надані компанією на ексклюзивній основі. (Оценка украинцами
результатов выборов в Верховную Раду [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://rb.com.ua/rus/projects/omnibus/8661/)

Електоральна історія новітньої Української держави налічує
п’ять повноцінних (за участю усіх реґіонів) і одні «усічені» (без
участі окупованих Росією територій) президентських та шість
повноцінних і одну «усічену» парламентську виборчі кампанії,
впродовж яких виразно проявилися реґіональні особливості
електоральної поведінки. До цього переліку слід також віднести й
референдум про незалежність України, що відбувся в один день із
першими президентськими виборами.
Референдум 1 грудня 1991 р. окреслив перші вияви осі
протистояння між «прозахідниками» і «державниками», з одного
боку, та «євразійцями» і «лівими», з іншого. Але більш виразно реґіональну диференціацію електоральних уподобань саме за реґіональною ознакою показали перші вибори Президента України, що
відбулися в один день із референдумом.
Вибори, зокрема результати голосування, є ефективним
інструментом виявлення просторової політичної структури
суспільства, її відображення в електоральній поведінці громадян.
Електоральне структурування території в умовах перехідного
суспільства дозволяє визначити реґіональні політико-культурні
особливості та суперечності, врахувати їх під час розроблення
реґіональної політики держави та стратегії інших перетворень.
Специфіка інституту виборів полягає ще й у тому, що він є способом реалізації суверенних прав і волі громадян щодо держави, її
владних установ і організацій. При цьому для більшості населення
вибори є чи не єдиною формою участі у політиці. Для держави вибори
є знаряддям формування вищих органів влади та інструментом
легітимізації і стабілізації політичної системи. У політичних сил
вибори виховують і селекціонують кадровий потенціал, формують
інститут політичної відповідальності. У суспільстві вибори виконують
функції соціалізації політики і оновлення політичних еліт, втілюють
місцеве, реґіональне і загальнонаціональне самоврядування із
врахуванням інтересів і сподівань громад.
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Підсумки голосування на перших виборах Президента
України 1 грудня 1991 р. виразно окреслили на політичній карті
України специфіку галицького електорального реґіону через ставлення виборців до основних претендентів на перемогу – провладного кандидата Л. Кравчука та представника опозиції В. Чорновола.
Основу програми Л. Кравчука становили п’ять «Д» – Державність, Демократія, Достаток, Духовність, Довіра. Це був лаконічний документ із доволі декларативним баченням програми
перетворень в Україні на етапі незалежності. Зокрема, «Державність» передбачала утвердження власної державності з усіма її
атрибутами, а «Духовність» – забезпечення, у найширшому
розумінні слова, духовного відродження української нації, надійно
гарантуючи водночас вільний національно-культурний розвиток
представникам усіх національностей, що утворюють український
народ1296.
Такі підходи означували деякі особливо суттєві потреби
розвитку суспільства, проте не конкретизували шляхи їх реалізації,
не претендували на інноваційність політичної думки, зокрема,
щодо проблем формування української політичної нації, взаємозв’язку і взаємозалежності між формуванням громадянського суспільства і реалізацією завдань державного будівництва тощо1297.
За В. Чорноволом на той час закріпилося ще радянське кліше
«націоналіст», що для більшості населення України на той час
було не прийнятним. Тим не менш, весна 1990 року для В. Чорновола стала часом тріумфу. Абсолютна перемога на виборах до
Верховної Ради й Львівської облради, а згодом – обрання головою
Львівської обласної ради. У Верховній Раді, на противагу
1296

Нова Україна. Передвиборна програма кандидата у Президенти
України Леоніда Макаровича Кравчука 5 «Д» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/utverdzhennya-nezalezhno-ukrani/leon-d-makarovich-kravchuk/
1297
Українське суспільство на шляху до політичної нації: історія і
сучасність : колективна монографія / кер. кол. авт. і наук. ред. д. політ. н., проф.
І. Д. Дудко; Інститут історії українського суспільства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2014. –
С. 243.
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комуністичній «групі 239», утворюється демократична Народна
Рада, в якій Чорновіл стає лідером радикального крила.
Програма В. Чорновола мала назву «Україна: шлях до
свободи». У ній проблему громадянського суспільства було визначено як найважливішу в аспекті збереження незалежності України
та реалізації нагальних проблем державної політики. Проблема
національного і духовного відродження України розглядалася
В. Чорноволом у вимірі державної політики з урахуванням комплексу необхідних політичних завдань – від кардинальної зміни
підходів керівництва країни до шляхів розвитку культури, зміни
статусу інтелігенції в суспільстві, пріоритетної уваги щодо
розвитку науки тощо. Крім того, програма В. Чорновола як
кандидата в Президенти містила перелік конкретних кроків щодо
державного будівництва в умовах незалежності України, значна
частина положень якої полягала насамперед в аспекті соціальноекономічних перетворень, зовнішньої політики, екології,
євроінтеграційних орієнтирів, безпеки1298.
Хоч обидва кандидати виступали із державницьких позицій,
різниця у сприйнятті їх виборцями полягала у тому, що Л. Кравчук
виступав як більш поміркований колишній комуніст, а В. Чорновіл –
як більш радикальний опозиціонер-дисидент, лідер Народного
Руху України.
За результатами голосування у першому турі перемогу здобув
Л. Кравчук, за якого віддали голоси 61,59% виборців. У реґіональному розрізі Л. Кравчук набрав більшість голосів виборців у
містах Київ та Севастополь та областях, за винятком трьох
областей Галичини. В. Чорновіл переміг у Львівській (75,86%),
Івано-Франківській (67,1%) та Тернопільській (57,45%) областях.
На Буковині перевага Л. Кравчука над В. Чорноволом була
мінімальною: 43,56% проти 42,67%1299.

1298
Українське суспільство на шляху до політичної нації: історія і
сучасність: колективна монографія. – С. 243.
1299
Электоральная география 2.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/u/ukraine/ukraine-presidentialelection-1991.html

712

Галичина в етнополітичному вимірі

На думку авторів колективної монографії «Українське
суспільство на шляху до політичної нації: історія і сучасність»,
причини того, чому програма В. Чорновола не переконала більшість громадян України, полягають в інертності, традиційності
мислення на той час значної частини суспільства, сприйняття
фігури Л. Кравчука як досвідченого політика, очевидного лідера
країни, прагматика, на противагу В. Чорноволу, який (не без ідеологічної обробки суспільства з боку ЗМІ) сприймався як представник націоналістичних сил. Серйозним негативним чинником
став і розкол у рядах національно-демократичного табору1300.
Водночас результати голосування на референдумі про Незалежність України дали найвищий рівень підтримки у галицьких
областях (98,67% у Тернопільській, 98,42% у Івано-Франківській,
97,46% у Львівській), але при цьому виявили підтримку Незалежності жителями решти реґіонів України (за винятком Криму і
Севастополя) на рівні понад 83%1301.
Тож голосування жителів Галичини на президентських
виборах 1991 р. засвідчило політичну особливість цього реґіону у
складі України не лише у питанні вибору вектора розвитку
держави, а й у способі його реалізації, запропонованому В. Чорноволом: шлях, подібний тому, який обрали сусідні центральноєвропейські держави, політика деідеологізації та роздержавлення
культурного життя тощо. Фактично В. Чорновіл виступав визнаним політичним лідером Галичини.
Вибори і референдум 1991 р. відбувалися на хвилі
національного піднесення, сподівань на швидке подолання соціально-економічних проблем, насамперед, завдяки побудові власної держави. Але вже у перші роки незалежності соціальноекономічна ситуація в Україні ще більше загострилася. Як
1300
Українське суспільство на шляху до політичної нації: історія і сучасність :
колективна моногр. / кер. кол. авт. і наук. ред. д.політ.н., проф. І. Д. Дудко ; Інститут
історії українського суспільства ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2014. – С. 245
1301
Электоральная география 2.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/u/ukraine/ukraineindependence-referendum-1991.html
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наслідок, у частини суспільства наростало розчарування, соціальна
апатія. Є. Головаха і Н. Паніна у монографії «Социальное безумие:
история, теория и современная практика» вводять поняття «посттоталітарної амбівалентності», що проявляється в одночасній
орієнтації особистості на взаємовиключні цінності. Наприклад,
одночасна підтримка ідей ринкової економіки і твердих цін, свободи пересування і режиму прописки1302. Як результат, соціологічне дослідження, проведене центром «Демократичні ініціативи» та
Інститутом соціології АН України у жовтні 1993 р., виявило такий
розподіл відповідей на запитання про ставлення до політичних
сил, орієнтованих на повернення до соціалізму або побудову капіталізму:
- не підтримують жодних – 30%;
- підтримують і тих, й інших, аби не воювали – 22%;
- підтримують прихильників капіталізму – 18%;
- підтримують прихильників соціалізму – 12%;
- інше – 2%;
- важко відповісти – 16%1303.
Отже, різниця між прихильниками капіталістичного та
соціалістичного шляху була не надто великою. Протягом 1991–
1993 рр. в Україні утворився ряд лівих партій, зокрема,
Соціалістична партія України, Селянська партія України. У жовтні
1993 р. була скасована заборона на діяльність КПУ (діяла із серпня
1991 р.). Причиною відновлення популярності та, зрештою,
легітимності КПУ називають перманентні економічні кризи та
загострення протестних настроїв у суспільстві та парламенті
зокрема1304.
У таких умовах проходила кампанія президентських виборів
1994 р. Основними конкурентами на них стали чинний Президент
Л. Кравчук і Л. Кучма. Президентські вибори 1994 р. продемонстрували виразний географічний поділ країни за ознакою полі1302
Головаха Е. И. Социальное безумие: история, теория и современная
практика / Е. И. Головаха, Н. В. Панина. – К.: Абрис, 1994. – С. 133.
1303
Там само. – С. 138.
1304
Українські ліві напередодні парламентських виборів [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://vybory.org/articles/886.html
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тичних переваг виборців на східну і західну частини. Показово, що
представник від влади Л. Кравчук здобув найбільшу підтримку
виборців саме у трьох галицьких областях, які в 1991 р. проголосували проти нього. Так, Л. Кравчук у першому турі набрав
89,01% голосів виборців у Івано-Франківській області, 90,57% – у
Львівській і 90,96% – у Тернопільській. У цілому ж в Україні у
першому турі Л. Кравчука підтримали 38,32% виборців.
У другому турі підтримка Л. Кравчука на Галичині зросла до
94,46% у Івано-Франківській, 93,77% у Львівській і 94,8% у Тернопільській областях. А в цілому в Україні – до 45,06%. Натомість
підтримка Л. Кучми в обох турах на Галичині була стабільно
низькою й не перевищила 3,9%, а в цілому в Україні зросла з
31,14% у першому турі до 52,15% у другому1305.
Отже, у 1994 р. ідеали побудови суверенної Української
держави, які об’єднали українське суспільство у 1991 р.,
поступилися соціальному розчаруванню й економічній кризі. Як
стверджує В. Хмелько, у 1994 р. реґіональний розподіл голосів
між основними кандидатами виявився найтісніше пов’язаним із
поділом виборців на прихильників і супротивників близьких
відносин із Росією. Природно припустити, що це було пов’язано з
відмінностями етнічного складу населення різних реґіонів. З
іншого боку, певний зв’язок розподілу голосів зі ставленням до
російської мови давав підстави також припускати, що поширеність
бажання близьких відносин з Росією мала певний зв’язок також з
відмінностями мовних практик і переваг населення різних реґіонів.
Розрахунки показали, що поширеність у східних і південних
реґіонах бажання близьких відносин з Росією тісніше пов’язана не
з їхнім етнічним, а з мовним складом: чим більшою була в реґіоні
частка виборців, які віддають перевагу спілкуванню російською
мовою, тим більшою там була і частка прихильників об’єднання
України з Росією в одну державу. Реґіональний розподіл голосів
між Л. Кравчуком і Л. Кучмою був найбільше узалежненим від
1305
Электоральная география 2.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/u/ukraine/ukraine-presidentialelection-1994.html
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частки, відповідно, україномовних і російськомовних виборців
серед населення1306.
Якщо Л. Кучма зробив ставку на ідеї боротьби зі злочинністю,
економічного піднесення та надання російській мові статусу
офіційної, то в основі передвиборчої платформи Л. Кравчука у
1994 р. були ідеї зміцнення української державності, українське
національно-культурне відродження. І саме ці ідеї підтримали
галичани.
Президентська виборча кампанія 1999 р. збіглася в часі із
початком другого етапу диференціації електорального простору
України, на якому вісь протистояння змістилася у геополітичну
сферу зі збереженням ідеологічної складової протиставлення (ліві–
неліві).
Під час цієї президентської кампанії відбулися певні зміни у
територіальному розподілі електоральної підтримки кандидатів.
Значною мірою вони були зумовлені тим, що головним конкурентом чинного на той час Президента Л. Кучми став лідер українських комуністів П. Симоненко. Зважаючи на тяжкий економічний
стан України середини 1990-х років, а відповідно, й зростання
популярності лівих ідей, особливо на Сході та Півдні України,
колишній «кандидат Сходу» Л. Кучма, принаймні у передвиборчій
риториці, прагнув забезпечити собі загальноукраїнську підтримку,
у тому числі добитися прихильності західноукраїнських виборців.
Згладжування відмінностей в електоральних уподобаннях
центрально- і східноукраїнських реґіонів, а також зменшення
розриву між ними і Заходом України під час президентських виборів 1999 р. було тісно пов'язане зі зміною характеру протистояння
самих кандидатів у Президенти порівняно з попередніми
президентськими виборами. У 1991 р. В. Чорновола сприймали як
«рухівця», тобто явного антикомуніста і «націоналіста», прибічника національної держави, жорсткої позиції щодо Росії і російської мови в Україні і т.п. Л. Кравчук у 1994 р. виглядав
1306

Хмелько В. Через що політикам вдається розколювати Україну //
Дзеркало тижня. – 2006. – № 24 (603). – 24 – 30 червня.
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«націонал-комуністом», тобто політиком, що не надто різко
пориває з радянським минулим і Росією, хоча і не позбавленим
націоналістичної риторики. Л. Кучма у 1999 р. позиціонував себе
як прагматик, реальний політик; порівняно із проросійським
комуністом П. Симоненком він, до певної міри, виглядав захисником української незалежності1307. Цей образ Л. Кучми підкріплювався й такими політичними здобутками, як політичне і законодавче зняття проблеми кримського сепаратизму і повернення автономії у правове поле України у 1995 – 1998 рр., приєднання
України до Ради Європи у 1995 р. та підписання Хартії про
особливе партнерство між Україною та Організацією ПівнічноАтлантичного договору у 1997 р.
Названі та інші результати першої президентської каденції
давали підстави вважати, що він – колишній проросійський «червоний директор» – став прозахідним захисником української
державності. Тож, проголошуючи ідеї, прийнятні для прихильників національно-демократичних та центристських сил (такі, як
уникнення загрози втрати державності, необхідність проведення
ринкових реформ тощо), а також не без застосування у другому
турі в східних областях сумнозвісного «адмінресурсу» Л. Кучма
здобув перемогу на виборах Президента України у 1999 р. Найпереконливішою і насамперед політичною була його перемога на
Галичині. Так, якщо у першому турі в Україні в цілому підтримка
Л. Кучми становила 36,49%, то на Галичині за кандидата
проголосували 70,38% виборців Івано-Франківської, 64,06% –
Львівської та 69,38% –Тернопільської областей1308.
У другому турі за Л. Кучму в Україні в цілому проголосувало
56,25% виборців. Понад 50% загальної кількості голосів виборців
Л. Кучма здобув у 8 областях Західної України, Київській,
Донецькій і Одеській областях. Зокрема, на Галичині його
1307
Белецкий М. Президентские выборы 1999 года в Украине: региональный
аспект [Електронний ресурс] / М. Белецкий, М. Погребинский, А. Толпыго. –
Режим доступу: http://www.analitik.org.ua/publications/joint/3dd39f2e/3dd3a8c2/
1308
Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vp1999/WEBPROC0
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підтримка зросла: до 92,3% в Івано-Франківській, 91,59%
Львівській та 92,17% у Тернопільській областях1309.
Президентські вибори 2004 року окреслили початок третього
етапу реґіональної диференціації електорального простору
України. Класична геополітична вісь електоральної диференціації
«Захід–Росія» зберігається. У політико-ідеологічному плані, слід
зазначити, що, порівняно з 1990-ми роками, в 2004 р. ліві вже не
мали підтримки, яка б дозволяла їм реально претендувати на
владу; протистояння «ліві–неліві» змінюється на боротьбу між
«помаранчевими» (націонал-демократами) і «біло-блакитними»
(євразійцями). Ідеологічні розбіжності набули чіткої прив’язаності
до реґіональної ідентичності, що сприяло посиленню територіального розмежування електоральних симпатій. Президентські
вибори 2004 р. зафіксували такий реґіональний вигляд електоральної карти України: проросійський владний кандидат В. Янукович переміг на Сході й Півдні країни, а прозахідний опозиціонер
В. Ющенко здобув більшість у західних і центральних областях.
Особливістю цієї президентської кампанії, порівняно із двома
попередніми, стало те, що у виборах не брав участі чинний
Президент України. Ця виборча кампанія була позначена надзвичайною гостротою, а також мала виражені етнополітичні особливості. Так, політична позиція та особистість опозиційного
кандидата В. Ющенка фактично об’єднала реґіони історичного
ядра України. Водночас В. Янукович, команда якого для мобілізації електорату висунула низку проросійських гасел (надання статусу державної російській мові, запровадження подвійного громадянства тощо), здобув перемогу у дев’яти південно-східних
реґіонах та Севастополі. Але електорально-демографічних ресурсів Сходу і Півдня не вистачило для того, щоб «переважити» Захід
і Центр держави1310.
1309
Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vp1999/WEBPROC0
1310
Хан Е. Выборы Президента Украины в 2004 г.: социальные и
географические тренды [Електронний ресурс] / Е. Хан. – Режим доступу:
www.nbuv.gov.ua/Articles/ Kultnar/knp68/TH knp68_173-176.pdf
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Президентські вибори 2004 р. стали найбільш жорсткими і
брудними за всю попередню історію незалежної України. Результати другого туру виборів було визнано сфальсифікованими і було
призначено «третій тур» голосування.
Найвищою підтримка В. Ющенка була у галицьких областях.
Так, у першому турі в цілому в Україні В. Ющенко набрав 39,9%
голосів виборців, а В. Янукович – 39,26%. На Галичині за
В. Ющенка у першому турі проголосували 89,03% виборців ІваноФранківської області, 87,25% – Львівської та 87,52% – Тернопільської. Найближчий до галицького відсоток підтримки В. Ющенка
у першому турі було зафіксовано у Волинській області –
77,19%1311.
У «третьому турі» в Україні в цілому за В. Ющенка проголосували 51,99% виборців. У реґіональному розрізі у тих областях,
де В. Ющенко здобув перемогу, кількість поданих за нього голосів
становила не менше 63%. На Галичині у «третьому турі» за
В. Ющенка проголосували 95,72% виборців Івано-Франківської,
93,74% – Львівської області та 96,03% Тернопільської областей1312.
Реґіональні особливості електоральної підтримки двох груп
політичних сил – «помаранчевих» та «біло-блакитних» кандидатів
відтворилися на наступних виборах Президента України, що відбулися у 2010 р. Особливістю цієї виборчої кампанії було те, що
чинний Президент брав участь у виборах як аутсайдер, а не один з
лідерів кампанії. Електоральну нішу лідера політичних сил, які
прийшли до влади після Майдану, зайняла чинний на той момент
Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко. Ще однією відмінністю
цих виборів стала перша після 1994 р. перемога «проросійського»
кандидата. Президентські вибори 2010 р. підтвердили реґіональний поділ електоральних симпатій щодо кандидатів «постпомаранчевих» (Ю. Тимошенко) та «біло-блакитних» (В. Янукович)
політичних сил. Цього разу перевага була на боці В. Януковича,
1311
Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2004/wp0011
1312
Там само.
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якого підтримали виборці не тільки в східних і південних реґіонах,
але, частково, на Заході і в Центрі країни1313.
Загалом в Україні у першому турі виборів Президента України у 2010 р. В. Янукович набрав 35,3% голосів, Ю. Тимошенко
здобула 25% голосів, за чинного Президента В. Ющенка проголосували 5,5% виборців. У реґіональному розрізі Ю. Тимошенко
здобула перемогу у 15 з 16 «помаранчевих» областей (за винятком
Закарпаття, де більшість голосів у першому турі набрав
В. Янукович) і м. Київ.
Важливим чинником результатів голосування у першому турі
став вибір галичан. Значна кількість виборців трьох галицьких
областей у першому турі віддала перевагу В. Ющенку: 25,1% у
Івано-Франківській області, 30,8% – Львівській та 26,4% у Тернопільській областях. У решті областей рівень підтримки В. Ющенка
у першому турі не перевищив 8%. За В. Януковича на Галичині
проголосували 5,1% виборців Івано-Франківської, 5,7% – Львівської та 9,8% Тернопільської областей1314.
У другому турі голосування на виборах Президента України у
2010 р. перемогу із 48,95% голосів виборців здобув В. Янукович.
Ю. Тимошенко набрала 45,47% голосів. Зокрема, вона перемогла в
усіх «помаранчевих» областях і Києві. Більшість виборців Галичини, які голосували у першому турі за В. Ющенка, також підтримали Ю. Тимошенко. Втім, уперше підтримка «проукраїнського» і
«прозахідного» кандидата на Галичині була меншою 90%: 88,89%
у Івано-Франківській, 86,20% – Львівській та 88,39% у Тернопільській областях1315. Імовірні причини такого, хоч і незначного, зниження підтримки, порівняно із попередніми виборчими кампаніями, полягають у наявності впродовж 2005–1010 рр. внутріш1313

Ключкович А. Електоральне структурування території України: основні
реґіони, фактори та етапи / А. Ключкович // Науковий вісник Ужгородського
університету: Серія: Політологія. Соціологія. Філософія / Варзар І., Вегеш М.,
Денисенко В. та ін. – Ужгород: Говерла, 2014. – Вип. 17. – С. 56.
1314
Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011
1315
Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011
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нього конфлікту у «помаранчевому» таборі між лідерами «помаранчевої революціїї» – В. Ющенком і Ю. Тимошенко, що призвело
до певного розчарування і дезорієнтації «помаранчевого» електорату, у тому числі й на Галичині.
Президентські вибори 2014 р., як і перші в історії незалежної
України вибори Глави держави, завершилися вже у першому турі
перемогою одного з кандидатів. Утім ці вибори посідають особливе місце в українській історії, оскільки вони відбувалися після
небачених до того в сучасній українській історії потрясінь – Євромайдану і Революції Гідності, кровопролиття, падіння влади і втечі
з України Президента В. Януковича, окупації частини української
території Росією і початку збройного конфлікту на Донбасі. Тобто,
президентські вибори 2014 р. відбувалися у надзвичайних умовах.
Суспільство перебувало у шоковому стані. Ідеологічні та геополітичні чинники на певний час відійшли на другий план. Наперед
вийшов масовий запит на якнайскоріше подолання кризи і
припинення збройного протистояння на Донбасі. Ще однією
особливістю цих виборів стало те, що у них не брали участь
жителі АР Крим та більшість виборців Донецької і Луганської
областей. У Донецькій області голосування відбулося у 8 з 22
виборчих округів, де явка виборців становила 15,1%, а у
Луганській області з 12 виборчих округів голосування відбулося
лише у двох, де явка виборців становила 38,94%.
Незважаючи на високий рівень радикальних настроїв, виборці
виявляли розуміння, що війна вимагає певних компромісів, зокрема, якомога швидшого утвердження легітимної влади. Тож уже у
першому турі перемогу здобув П. Порошенко із 54,7% голосів
виборців. Друге місце посіла Ю. Тимошенко (12,81%), а замкнув
трійку лідерів О. Ляшко (8,32%). П. Порошенко переміг в усіх
областях України. Найвищі відсотки (понад 50%) голосів за П. Порошенка дали виборці 15 з 16 «помаранчевих» областей (крім Чернігівської) і Києва. Щодо результатів голосування за П. Порошенка у Галичині, то тут рівень підтримки П. Порошенка понад
60% був зіставним із результатами голосування у Вінницькій,
Закарпатській, Київській областях і Києві. Так, у ІваноФранківській області за П. Порошенка проголосували 65,13%
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виборців, у Львівській – 69,9% (найвищий показник з усіх
реґіонів), у Тернопільській – 60,62%1316.
Певною мірою це пояснюється тим, що у виборах брали
участь переважно кандидати, що асоціювалися у виборців із Євромайданом і Революцією Гідності. Із 21 кандидата, що взяли участь
у виборах, лише 8 так чи інакше були пов’язані із Партією реґіонів
та командою В. Януковича. Якщо ж розглядати суму голосів за
«постпомаранчевих» кандидатів, то на Галичині вона була найвищою і сягнула понад 95%1317.
Під час парламентських виборчих кампаній в Україні також
зберігався західно-східний вектор відмінностей електоральних
уподобань громадян. Однак ці відмінності мали дещо менш виразний характер, ніж під час президентських виборів. Різний рівень
повноважень парламента і Президента робить різною «ціну» виборів і голосування з точки зору їх політичних наслідків. Для того,
щоб описати вплив, який здійснюють повноваження виборних
інститутів на електоральну поведінку, К. Рейф і Г. Шмітт ввели
поняття виборів «першого» і «другого» порядку1318.
Згідно з їхньою концепцією «другорядними» в Україні до
2006 р. можна вважати вибори Верховної Ради. Модель президентсько-парламентської республіки, закріплена у Конституції 1996 р.,
передбачала наявність у Президента значно більшого обсягу
повноважень, ніж у парламенту. Уряд формувався фактично
позапарламентським шляхом (Верховна Рада лише давала згоду на
призначення Президентом Прем’єр-міністра), який після призначення зберігав більш тісні зв’язки з Президентом, а не парламентом. Зокрема, Президент мав право звільняти окремих членів
уряду, а процедура парламентської відповідальності уряду була
1316

Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001
1317
Электоральная география 2.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.electoralgeography.com/new/ru/wp-content/gallery/ukraine2014p/2014ukraine-oranges-raions.png
1318
Бунь В. Вплив інституційних факторів на електоральний вибір
[Електронний ресурс] / В. Бунь. – Режим доступу:http://westukr.itgo.com/bun_cpd_conf-2006-1.html
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досить складною. Тому президентські вибори з точки зору визначення курсу держави мали більше значення, ніж парламентські.
Саме це і робило вибори до Верховної Ради України виборами
«другого» порядку.
Мажоритарна основа перших парламентських виборів у 1994 р.
створила певні інституційні перешкоди партійно-ідеологічному
структуруванню Верховної Ради1319. Попри значний електоральний
успіх безпартійних кандидатів, географія електоральних переваг
засвідчила, що кандидати від лівих політичних сил спиралися на
підтримку виборців Сходу, Центру і Півдня, тоді як у Західному
реґіоні перевагу отримали кандидати від правих і правоцентристських партій. Парламентські вибори 1994 р. мали низку особливостей. Насамперед, вони були позачерговими і призначені як
результат компромісу у ході політичної кризи. 450 депутатів обиралися за мажоритарною системою, кожен з кандидатів мав набрати понад 50 % голосів виборців з-поміж тих, які взяли участь у
голосуванні, за умови, що голосуватимуть не менше 50 % виборців, занесених до списку. У разі, якщо жоден кандидат не набирає
понад 50 % у першому турі, два кандидати з найвищим
результатом проходять у другий тур. Вимога набрати понад 50 %
голосів залишалась і для другого туру. Через надане законом
виборцям право голосувати проти обох кандидатів траплялися
ситуації, що і другий тур не визначав переможця, причому в цьому
разі доводилося проводити в окрузі повторні вибори, починаючи
кампанію з самого початку. Те саме траплялось і в разі, коли в
голосуванні брало участь менше 50% виборців. За результатами
виборчої кампанії 1994 р. виникла ситуація, за якої в частині
округів народних депутатів не було обрано аж до закінчення
повноважень парламенту.
Загалом від Галичини до Верховної Ради ІІ скликання було
обрано 45 депутатів: 22 від Львівської, 13 – Івано-Франківської та
1319

Ключкович А. Електоральне структурування території України : основні
реґіони, фактори та етапи / А. Ключкович // Науковий вісник Ужгородського
університету : Серія: Політологія. Соціологія. Філософія / Варзар І., Вегеш М.,
Денисенко В. та ін. – Ужгород : Говерла, 2014. – Вип. 17. – С. 54.
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10 – Тернопільської областей. Більшість з них – 22 – були безпартійними; з них по 10 від Львівської та Івано-Франківської областей
і 2 – Тернопільської області. Решта народних депутатів від Галичини представляла 5 політичних сил:
- Народний Рух України – 7 народних депутатів (5 від Львівської області і 2 від Тернопільської).
- Конгрес Українських Націоналістів – 6 народних депутатів
(3 від Львівської області, 2 від Івано-Франківської області і 1 від
Тернопільської області). Я. Стецько була дообрана у березні
1997 р.
- Українська республіканська партія – 5 народних депутатів
(3 – від Тернопільської області і по 1 від Івано-Франківської та
Львівської областей).
- Партія демократичного відродження України – 2 депутати
від Львівської області.
- Українська консервативна республіканська партія – 2 депутати (по одному від Львівської і Тернопільської областей). У
травні 1994 р. помер депутат Р. Купер і у вересні 1994 р. за відповідним виборчим округом депутатом було обрано Л. Кравчука,
котрий позиціонувався як позапартійний1320.
Отже, попри те, що понад половина обраних у 1994 р.
народних депутатів від Галичини були позапартійними, результати
голосування галичан засвідчили підтримку ними виключно
правих, національно-демократичних і право-центристських
політичних сил.
За мажоритарної системи виборці здебільшого обирають особистість, і не завжди партійна належність обраного є визначальною. Тому, оскільки конфігурація електоральної підтримки
політичних партій виявляється насамперед під час виборів за
1320
Народні депутати України 2-го скликання (1994–1998) [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/d_index_arh?skl=2; Вибори до Верховної Ради України 1994 року [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D
0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%
B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1994
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пропорційною системою, то більш предметні висновки з цього
приводу можна зробити на основі зіставлення результатів парламентських виборів 1998, 2002, 2012 і 2014 рр., що проводилися за
змішаною системою, та виборів 2006 і 2007 рр., які відбулися за
суто пропорційною системою.
Під час парламентських виборів 1998 р. у виборчому процесі
взяли участь 21 політична партія і 19 блоків політичних партій.
Провладні політичні сили були представлені насамперед НДП і
СДПУ(о), відверто проросійські – об’єднанням СЛОН, проросійські ліві і ліворадикальні – КПУ і ПСПУ, лівоцентристські –
блоком СПУ – СелПУ, національно-демократичні і праві – Народним Рухом України, блоком демократичних партій НЕП, блоком
«Європейський вибір України» і виборчим блоком «Національний
фронт».
На думку В. Мороко, несформованість партійної системи і
власне партій зумовила те, що більшість політичних проектів
попри ідеологічну «ознаку» у їхніх назвах на ділі не торкалися
багатьох питань, які мали б відстоювати. Ще однією рисою
перегонів 1998 р. стала свого роду тотальна «політична мімікрія» –
намагання бути схожими на когось іншого і дуже привабливого з
ідеологічної точки зору. Наприклад, КПУ проголошувала гасла
про заперечення примату приватної власності та необхідність
колективного самоуправління на виробництві на засадах
демократичної участі в цьому процесі робітників, що, власне, притаманне соціалістам. Соціалісти запозичували у соціал-демократів
твердження про прогрес як рух заради вищої якості людського
життя. Як і у соціалістів, програма НРУ претендувала на ототожнення з широким спектром ідеологій – від націонал-радикалізму
через консерватизм та лібералізм до соціал-демократії. Тобто,
більшість політичних сил не була вузькозорієнтована на власне
ідеологічне поле1321.

1321
Мороко В. Партійно-політична боротьба в Україні в ході виборчих
кампаній 1998–2000 рр. [Електронний ресурс] / В. Мороко. – Режим доступу:
istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/31/moroko.pdf
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У цілому, всі суб’єкти виборчої кампанії можна поділити на
декілька груп. Перша група партій цілком підпадала під визначення умовно лівої опозиції панслов’янського спрямування.
Вимога надання російський мові статусу державної була у виборчих програмах КПУ, ПСПУ, виборчого блоку партій «СЛОН –
Соціально-Ліберальне Об’єднання», ПРВУ (Партія реґіонів),
Партії «Союз», Партії духовного, економічного і соціального прогресу (ПДЕСП). Ці самі політичні сили разом зі СПУ та СелПУ,
ВБП «Трудова Україна», ПЗВ відстоювали ідею відновлення СРСР
чи то через стратегічне партнерство виключно з Росією, чи через
створення «союзу братніх республік України, Росії, Білорусі». Три
з них (КПУ, ПСПУ, ВБП «ТУ») – єдині, хто вимагав повернення
влади радам. А ПРВУ запевняла, що «духовне відродження в
країні – це звернення до історичної духовної традиції багатонаціонального народу України. Термінове повернення канонічним церквам власності... Залучення дітей та молоді до релігійного виховання, до кращих вікових гуманістичних і патріотичних традицій
забезпечить знищення найбільш негативних соціальних явищ:
проституції, наркоманії, бандитизму, корупції»1322.
Політично протилежними цій групі партій під час виборчих
кампаній 1998–1999 рр. виступили громадські об’єднання націонал-демократичного спрямування. Цей спектр був представлений
такими суб’єктами виборчого процесу: Народний Рух України,
Партія «Реформи і порядок», Виборчий блок партій «Національний фронт», Українська Національна Асамблея, Виборчий
блок партій «Менше слів». Для партій цього спектра було притаманним створення блоків, щоб охопити якнайбільше виборців.
Така тенденція була прямим наслідком втрати впливу лідерів цих
партій на суспільно-політичні процеси в країні1323.
Третю групу становили політичні сили центристського спрямування. Ці партії першими «відчули» прихід у політику фінансово-промислових груп (ФПГ). Фактично, на виборах 1998 р. було
1322

Мороко В. Партійно-політична боротьба в Україні в ході виборчих
кампаній 1998–2000 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/31/moroko.pdf Там само.
1323
Там само.
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апробовано методи та ідеологічні тези наступної президентської
кампанії. Відвертими «партіями влади» в цей проміжок часу
виступали НДП, СДПУ(о) та Народна партія (НАПУ, АПУ). У
своїх програмах вони заклали доктрину поліетнічної унікальності
країни на базі незмінних культурних цінностей та впевненість у
самодостатності національної економіки (економічний націоналізм), вони не ставили під сумнів існування саме національної
держави. Вони намагалися поєднати тезу християнських демократів про власність як гарантію свободи і незалежності з упевненістю соціал-демократів у непорушності прав і свобод людини.
Вважали, що основою побудови громадянського суспільства є
участь громадян у різноманітних сферах життя суспільства. Їх
пріоритетами були «захист конституційних прав, утвердження
високих духовних цінностей, національного єднання, турбота
про соціальне забезпечення та захист прав... незахищених
верств населення». Не оминали вони і питання екологічної
безпеки, наближаючись у цьому до програми зелених. А заради
зменшення соціальної нерівності (теза пасує соціалістам) готові
були контролювати і виконавчу владу. Іншу групу центристських партій становили ВО «Громада», ВБП «Трудова Україна»,
ПНЕРУ, ПРВУ, ВПТ, Партія мусульман України та ряд інших.
Іхні пріоритети доповнювалися мовною та релігійною толерантністю на тлі віри в можливість існування багатовекторної
зовнішньої політики 1324.
Намагання партійно-господарської номенклатури за будь-які ціну
зберегти присутність у владі призвело до створення конгломерату
політичних партій. Прагматичний союз, у свою чергу, мав дві складові
– «партія влади» та умовна опозиція. Третій елемент партійної системи
– націонал-демократичний табір – втрачав вплив на суспільство,
поступово поглинаючись «партією влади» як через кооптацію окремих
політиків, так і через прихід до їх лав представників бізнесу. Для
останніх же існування поза владою і в опозиції є неприродним1325.
1324

Мороко В. Партійно-політична боротьба в Україні в ході виборчих
кампаній 1998–2000 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/31/moroko.pdf Там само.
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Виборчий бар’єр (4%) подолали 8 політичних сил: КПУ
(24,65%), Народний Рух України (9,4%), Блок СПУ – СелПУ
(8,55%), НДП (5,01%), СДПУ(о) (4,01%), «Громада» (4,67%) і
ПСПУ (4,04%).
Єдиною партією національно-демократичного спрямування,
що подолала виборчий бар’єр, став НРУ. Найбільше голосів НРУ
набрав у трьох областях Галичини та двох областях Волині. Але
якщо у Волинській і Рівненській областях решта партій-переможниць представляла центристів і лівих (Народну партію, Партію
зелених, НДП, КПУ, блок СПУ-СелПУ), то у трьох Галицьких
областях чотирипроцентний бар’єр подолали й інші партії
національно-демократичного спрямування. Зокрема, в ІваноФранківській області – «Національний фронт» (2-ге місце,
23,75%), партія «Реформи і порядок» – (5-те місце, 4,33%), у
Львівській області – партія «Реформи і порядок» (2-ге місце,
12,78%), «Національний фронт» – (3-тє місце, 9,72%), у Тернопільській області «Національний фронт» – (2-ге місце, 20,86%).
Ще одну групу партій-переможниць на Галичині представляли пропрезидентські партії центристського спрямування:
НДП (5,1% у Івано-Франківській області, 5,5% у Львівській
області, 4,46% у Тернопільській області) і Народна партія (5,18% у
Івано-Франківській області, 6,98% у Львівській області, 4,1% у
Тернопільській області), а також СДПУ(о) (4,3% у Львівській
області).
З лівих партій виборчий бар’єр на Галичині подолала лише
КПУ (4,09% у Львівській області).
Партія зелених України подолала виборчий бар’єр у ІваноФранківській (4,19%) та Тернопільській (4,1%) областях1326.
Таким чином, результати голосування за партійними списками у трьох галицьких областях засвідчили, що виборці реґіону
віддали перевагу національно-демократичним та право-центристським, пропрезидентським політичним силам. Також результати
голосування за партійними списками зафіксували обмеженість
1326

Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0
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території підтримки національно-демократичних сил переважно
Західним реґіоном із ядром у Галичині. Через рік виборці Галичини підтвердили свій електоральний вибір голосуванням за
Л. Кучму.
Парламентська кампанія 2002 р. означила дещо інші тенденції. На парламентських виборах 2002 р. ідеологічна вісь протистояння «ліві–неліві» хоч і збереглася, але ослабилася, оскільки в
центристському та правоцентристському (національно-демократичному) спектрах з’явилися блоки партій, що претендували на
домінування в українській політиці. Перемогу національнодемократичного блоку «Наша Україна» забезпечили виборці Західної України та значної частини Центру; південні та східні і
частково центральні реґіони віддали перевагу лівоорієнтованим
(КПУ і СПУ), крім того, на Сході частина виборців підтримала
провладний блок «За Єдину Україну!».
Слід зазначити, що після загибелі В. Чорновола національнодемократичні політичні сили потребували появи нового лідера,
який би зміг об’єднати розпорошені маргіналізовані політичні
утворення. Таким лідером став популярний і харизматичний на той
час політик В. Ющенко. До створеного ним блоку «Наша Україна»
увійшли найвідоміші тоді національно-демократичні об’єднання, у
тому числі НРУ і Конгрес Українських Націоналістів.
Найбільшу підтримку під час виборів до Верховної Ради
України у 2002 р. здобули опозиційні до Президента Л. Кучми
блок В. Ющенка «Наша Україна» (23,57%) та КПУ (19,98%).
Натомість провладні – блок «За Єдину Україну» (11,77%) і СДПУ (о)
(6,27%) – посіли, відповідно, 3-тє і 6-те місця. Блок «Наша
Україна» здобув перемогу у 12 областях Західної і Центральної
України (за винятком Кіровоградської і Полтавської областей) та
Києві. Порівняно із виборами 1998 р. географія підтримки
національно-демократичної сил, що об’єдналися у блоці «Наша
Україна», розширилася за рахунок Закарпаття, Буковини і
центрально-українських областей. Доповнив успіх національнодемократичних сил у 2002 р. Блок Юлії Тимошенко (БЮТ), до
складу якого увійшла, зокрема, УРП «Собор».
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Попри те, що географія підтримки політичних сил, що позиціонували себе як національно-демократичні, збільшилася («Наша
Україна» не подолала виборчий бар’єр лише на Донбасі і у Севастополі, а БЮТ подолав його у 18 областях і Києві), базовим для
них електоральним реґіоном залишилася Західна Україна і
Галичина. Так, «Наша Україна» здобула понад 50% голосів у п’яти
західних областях: Івано-Франківській (74,61%), Тернопільській
(69,01%), Львівській (63,92%), а також Волинській (57,55%) і
Рівненській (54,8%). Прикметно, що Блок «Наша Україна»,
долаючи (за М. Дністрянським) «інерцію реґіонально-історичної
відчуженості», дістав підтримку у більшій частині історичного
ядра України включно з прикордонними лівобережними Сумською і Чернігівською областями. Хоча, як показали результати
соціологічних досліджень, що проводилися у 2002 р., напередодні
голосування, «політичний розріз» суспільних інтересів (ліві –
центр – праві) у приблизному співвідношенні становив 25% – 26%
– 9%1327. БЮТ на Галичині посів 2-ге місце (18,94% у Тернопільській, 17,13% у Львівській і 9,68% у Івано-Франківській
областях)1328.
Таким чином, об’єднання національно-демократичних сил
максимально консолідувало електоральний вибір галичан, що
виділило реґіон з-поміж інших: у трьох галицьких областях виборчий бар’єр подолали лише дві політичні сили – «Наша Україна» і
БЮТ, тоді як у решті реґіонів кількість переможців коливалася від
3 у Севастополі до 8 у Дніпропетровській області. Уперше на
Галичині не здобули підтримки вище рівня прохідного бар’єра ані
провладні, ані ліві політичні сили.
Чергові парламентські вибори 2006 і позачергові 2007 рр. проходили у принципово нових умовах. По-перше, вперше в українській історії голосування відбувалося за пропорційною виборчою
системою. По-друге, вибори 2006 – 2007 рр., на відміну від
1327
Етнополітичні процеси в Україні: реґіональні особливості: монографія. –
К.,: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН
України, 2011. – С. 219.
1328
Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/WEBPROC0V
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попередніх парламентських виборчих кампаній, проходили в умовах гострого реґіонального протистояння, інспірованого під час
президентської кампанії 2004 р. Як наслідок, порівняно з попередніми виборчими кампаніями, квазіідеологічне групування політичних сил трансформувалося на цілковито розмите в ідеологічному
розумінні «помаранчеве» – «антипомаранчеве». Окремі політичні
сили претендували на роль «третьої сили», але невдало. Жодна з
них, у тому числі й очолюваний тодішнім Головою Верховної
Ради Блок Литвина, у 2006 р. не подолали 3-відсотковий виборчий
бар’єр. По-третє, умовно «помаранчеві» політичні сили під час
виборчої кампанії 2006 р. фактично були в опозиції одна до одної.
Хоча, порівняно із попередніми виборами до Верховної Ради,
прохідний бар’єр було знижено до 3%, кількість партій-переможниць не збільшилася, а скоротилася до п’яти, це: Партія реґіонів
(32,12%), БЮТ (22,27%), Народний Союз «Наша Україна»
(13,94%), СПУ (5,67%) і КПУ (3,66%).
Результати волевиявлення галичан на виборах до Верховної
Ради у 2006 р. характеризувалися домінуванням двох політичних
сил – Блоку «Наша Україна» та БЮТ.
В Івано-Франківській області Народний Союз «Наша Україна» набрав 45,06% голосів виборців, а БЮТ – 30,39%. За
виборчими округами «Наша Україна» перемогла у п’яти, а БЮТ –
у двох виборчих округах. Також виборчий бар’єр у Івано-Франківській області подолали Український Народний Блок Костенка і
Плюща (5,44%) та Громадянський блок ПОРА-ПРП (3,31%).
У Львівській області Народний Союз «Наша Україна» також
здобув перемогу, набравши 37,94% голосів виборців, а БЮТ –
33,04%. За виборчими округами «Наша Україна» перемогла в
одинадцяти, а БЮТ – у трьох. Також виборчий бар’єр у ІваноФранківській області подолали Громадянський блок ПОРА-ПРП
(5,05%), Український Народний Блок Костенка і Плюща (3,93%) та
Партія реґіонів (3,01%).
У Тернопільській області протистояння Народного Союзу
«Наша Україна» і БЮТ було найзапеклішим. Ці дві політичні сили
набрали майже рівну кількість голосів виборців – 34,49% проголосували за БЮТ, 34,15% – за «Нашу Україну»; «Наша Україна»
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перемогла у п’яти, а БЮТ – у трьох округах. Також виборчий
бар’єр у Івано-Франківській області подолали Український Народний Блок Костенка і Плюща (10,2%), Громадянський блок ПОРАПРП (3,09%) та СПУ (3,66%), яка на виборах 2006 р.
позиціонувалась як «помаранчева»1329.
Позачергові вибори Верховної Ради України 2007 р. стали
результатом гострої політичної кризи. З погляду електоральної
поведінки населення України, вони фактично стали продовженням
виборів 2006 р. За винятком позиціонування СПУ, яка, попри
очікування більшості своїх виборців, у 2006 р. увійшла в коаліцію
з Партією реґіонів і КПУ.
Формально перемогу на позачергових виборах 2007 р. здобула
Партія реґіонів, яка набрала 34,35% голосів виборців. Суттєво
покращив свій результат БЮТ, який здобув підтримку 30,73%
виборців. Географічно БЮТ переміг у центральноукраїнських і
західноукраїнських (крім Закарпаття) областях. Покращення
результату БЮТ відбулося передовсім за рахунок західноукраїнських областей (крім Закарпаття), де БЮТ суттєво потіснив президентський Блок «Наша Україна – Народна самооборона».
Зокрема, в Івано-Франківській області за БЮТ віддали голоси
50,67%, за «Нашу Україну» – 36,78%. Крім двох лідерів, виборчий
бар’єр у області подолало лише ВО «Свобода» із 3,41% голосів
підтримки виборців.
У Львівській області За БЮТ проголосували 50,38% виборців,
за «Нашу Україну» – 36,02%. Також виборчий бар’єр у області
подолали ВО «Свобода (3,06%) та Партія реґіонів (4,19%).
У Тернопільській області результати голосування на позачергових виборах Верховної Ради України так само засвідчили
домінування БЮТ (51,57%) і «Нашої України» (35,16%) та подолання виборчого бар’єра ВО «Свобода» (3,44%) і Партією реґіонів
(3,01%)1330.

1329
Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/w6p001
1330
Там само.
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Галичина, а також Закарпаття (де суттєвий політичний вплив
мав тодішній голова Секретаріату Президента України В. Балога)
надали найбільшу підтримку президентській політичній силі.
У парламентських виборчих кампаніях 2006–2007 рр. не
спостерігалися випадки масового використання адміністративних
важелів владного фактора для впливу на результати волевиявлення. Однак актуалізація різними політичними силами, які тоді
брали участь у виборах, конфліктних тем (зовнішньополітичні
пріоритети виборців різних реґіонів України, ставлення до російської мови), тем загрози й небезпеки зумовила появу нових методів виборчої боротьби (використання технік маніпулювання почуттями й емоціями виборців, апелювання до підсвідомості людини).1331.
Парламентські виборчі кампанії 2006–2007 рр. відзначилися
тим, що електоральний вибір громадян України великою мірою
формувався під впливом ціннісно-світоглядних чинників, зокрема,
надання російській мові офіційного статусу, зовнішньополітичних
пріоритетів та ін. Через це результати голосування великою мірою
відображали особливості реґіональної політико-культурної диференціації українського суспільства.
Результати дострокових парламентських виборів 2007 р.
продемонстрували часткове зменшення впливу ціннісно-світоглядних чинників на формування електорального вибору. Зокрема,
спостерігалося помітне зростання впливу в електоральній мотивації виборців соціально-економічних очікувань, про що свідчило
розширення електорату БЮТ у Центрі та Півдні країни, активне
використання політичними силами соціальної риторики, а також
проходження у парламент поміркованої сили без виражених реґіональних ознак
Блоку Литвина. Результати соціологічного
опитування прихильників п’яти політичних утворень, які 2007 р.
увійшли до парламенту, показали, що програма мала найбільше
1331

Мадрига Тетяна Богданівна. Реґіональні виборчі кампанії початку XXI
століття (на прикладі західних областей України): автореф. дис.... к. політ. н.:
23.00.02 / Тетяна Богданівна Мадрига; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2011. –
С. 13.
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значення для прихильників КПУ – 70 %, Блоку «Наша Україна –
Народна самооборона» – 61 %, Партії реґіонів – 48 %. Детальніше
дослідження виявило, що більшість респондентів (51,4 %) мала
труднощі із розумінням позиції різних політичних сил і політиків.
Приблизно стільки ж (58,3 %) відповідали, що часто не могли
знайти відмінності у програмах і пропозиціях різних партій, блоків
та їх лідерів. Для електоратів БЮТ та Блоку Литвина головну роль
відігравали постаті їх лідерів – 47 % та 48 %, відповідно. «Наша
Україна», Партія реґіонів та КПУ сприймалися населенням
скоріше як політичні об’єднання зі своєю організаційною структурою, ідеологією, програмними настановами тощо1332. Зважаючи
на це, можна констатувати, що результати парламентських виборів
2006–2007 рр. на Галичині засвідчили, з одного боку, традиційно
суттєву вагу для виборців ідеології та програмних настанов суб’єктів виборчого процесу, а з іншого – зростання ролі особистості
лідера політичної сили.
Період 2010–2011 років позначився певним зниженням
актуальності поділу виборців за соціокультурними перевагами.
Натомість на електоральну поведінку потужніше почав впливати
соціально-економічний чинник. Однією з причин цього стало
«зняття» найбільш серйозного «подразника» для частини суспільства, передусім, жителів Східного і Південного реґіонів –
законодавчо визначеного курсу на вступ України до НАТО, з
переорієнтацією на більш прийнятну для більшості населення на
той час концепцію позаблоковості. Це було реалізовано через
прийняття нового Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики України» 1 липня 2010 р. До інших чинників зміни мотиваторів електоральної поведінки можна віднести невиправдані
очікування на стрімке покращення відносин з Росією після
підписання Харківських угод, непоступливість останньої в газових
питаннях; декларування керівництвом держави, яке асоціювалося з
проросійським вектором зовнішньої політики, пріоритетності
1332
Основні чинники електорального вибору громадян України (аналіз
виборчих кампаній 2006–2008 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://old.niss.gov.ua/monitor/Juli08/05.htm
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євроінтеграційного курсу України; певне (тимчасове) «заморожування» владою питання зміни статусу російської мови в Україні.
На думку Ю. Якименка, збереження означеної динаміки могло
дати певні переваги опозиційним силам, зокрема, за рахунок
поширення їх впливу на розчарований владою електорат Сходу і
Півдня. При цьому, йдеться не стільки про «стару» опозицію – ВО
«Батьківщина» (через її стійку асоціацію в цих реґіонах з
«націоналістичними» поглядами), скільки партій, які претендували
на роль «нових» соціально орієнтованих політичних сил (партії
«Фронт Змін» та «УДАР»)1333.
Утім, парламентська кампанія 2012 р. пішла за апробованим
сценарієм, відповідно до якого суб’єкти виборчого процесу ділили
і мобілізовували виборців на свою підтримку використанням маркерів «свій–чужий». Зокрема, Партія реґіонів вдалася до мобілізації виборців на «мовній» основі. Важливим елементом цієї
«технології» стало резонансне прийняття в липні 2012 р. Закону
«Про засади державної мовної політики». Відповідно, у опозиційних партій не залишилося іншого вибору, як реагувати на
запропонований владою виклик.
Іншими особливостями виборчої кампанії 2012 р. стало
повернення до змішаної системи виборів, підвищення виборчого
бар’єра до 5%, заборона на участь у виборах блоків партій, а також
засудження за підписання газових контрактів, а потім і ув'язненння
Ю. Тимошенко – лідера опозиції і головного конкурента В. Януковича на попередніх президентських виборах. Ці кроки були
викликані швидко падаючою популярністю Партії реґіонів, яка з
2007 до 2011 року втратила більше двох третин своїх прихильників1334.
1333

Якименко Ю. Парламентські вибори – 2012: вплив суспільних поділів на
електоральні стратегії та перспективи розвитку партійної системи [Електронний
ресурс] / Ю. Якименко. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/upload/1406201966_file.pdf
1334
Рейтинг Партії реґіонів за рік впав втричі, БЮТ – не змінився
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://archive.is/20120717204254/news.dt.ua/POLITICS/reyting_partiyi_regioniv_za_rik_vpav_vtrichi,_byut
ne_
zminivsya-83945.html#selection-213.0-212.1
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За підсумками голосування за партійними списками у жовтні
2012 р. до Верховної Ради пройшли п’ять партій: Партія реґіонів
(30%), колишній БЮТ – ВО «Батьківщина» (25,54%), «УДАР
(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
(13,96%), КПУ (13,18%) і ВО «Свобода» (10,44%).
Реґіональний поділ прихильників провідних політичних сил в
основному зберігся. Як і на попередніх парламентських виборах,
він великою мірою відображав відмінності соціокультурних орієнтацій жителів різних реґіонів України. Зокрема, Партія реґіонів та
КПУ перемогли у областях на Сході та Півдні України, ВО
«Батьківщина» – у Центрі та на Заході, ВО «Свобода» здобула
більшість голосів на свою підтримку у Західній Україні, зокрема
на Галичині і Волині, а також у Києві. Втім, підтримка цієї праворадикальної партії на Західній Україні була різною. Зокрема, на
Галичині ВО «Свобода» отримала понад 30% голосів виборців
(33,79% у Івано-Франківській, 38,01% – Львівській та 31,22% –
Тернопільській областях). У Рівненській і Волинській областях
підтримка ВО «Свобода» становила, відповідно, 16,63% та 17,98%,
на Буковині і Закарпатті – 8,71% і 8,35%.
Найбільше голосів виборців у Івано-Франківській та
Тернопільській області набрала ВО «Батьківщина» – 38,21% та
39,04%, у Львівській області ВО «Батьківщина» стала другою із
35,49% голосів виборців.
Виборчий бар’єр на Галичині подолав також «УДАР Віталія
Кличка», який здобув підтримку 15,25% виборців Івано-Франківської області, 14,44% виборців Львівської області і 14,68% – Тернопільської. Крім трьох опозиційних партій виборчий бар’єр на
Львівщині подолала Партія реґіонів (6,4%)1335.
Отже, за підсумками парламентських виборів 2012 р. в
Україні так і не з`явилася політична сила, яка б отримала рівномірну підтримку виборців в усіх реґіонах України, стала б загальнонаціональною партією. Біполярний характер кампанії не
залишив місця для «третіх сил», змушуючи партії діяти в коор1335

Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp315?PT001F01=900

736

Галичина в етнополітичному вимірі

динатах «свій–чужий», «влада–опозиція», які збіглися із
соціокультурним поділом.
Разом з тим, уперше в історії українського парламенту до його
складу потрапила право-радикальна політична сила – ВО
«Свобода». Її електоральний успіх привернув увагу соціологів1336,
які шукали відповідь на запитання, як вдалося увійти до Верховної
Ради України політичній силі, щодо якої в суспільстві набуло
поширення уявлення, що вона сповідує ксенофобські та антисемітські погляди1337. Аналіз результатів голосування та соціологічних досліджень, проведених Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у 2013 р. дав підстави для висновку, що
електорат ВО «Свобода» сформувався переважно за рахунок
колишніх виборців «Нашої України» та ВО «Батьківщина», а електоральний успіх об’єднання зумовлений не зростанням ксенофобських настроїв, а підтримкою виборцями протестної щодо
Партії реґіонів активності1338. На переконання В. Нахмановича, ВО
«Свобода» не має в Україні свого сталого електорату, за винятком
вкрай невеликої частки радикальних ксенофобів та ультранаціоналістів1339.
Парламентські вибори 2014 р., як і вибори Президента
України у травні того ж року, відбувалися вже за іншої ситуації,
визначальними характеристиками стали окупація та анексія Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та агресія на
Донбасі.
Психологічний постмайданний стрес, різке зниження доходів,
економічний колапс і складна військово-політична ситуація спонукали людей обирати політичні сили, які, на думку виборців,
якнайкраще могли розв’язати означені проблеми. Питання стояло
1336

Див.: Нахманович В. Феномен «Свободи». Виборці радикальних
націоналістів у дзеркалі соціології / В. Нахманович. – К.: КМІС, 2016. – С. 20–21;
Факторы электоральной популярности ВО «Свобода» / А. Мазурок, В. Паниотто,
Н. Харченко // Социология: теория, методы, маркетинг – 2014. – №2. – С. 82–100.
1337
Факторы электоральной популярности ВО «Свобода» / А. Мазурок,
В. Паниотто, Н. Харченко. – С. 82.
1338
Там само. – С. 98.
1339
Нахманович В. Феномен «Свободи». Виборці радикальних націоналістів
у дзеркалі соціології. – С. 205.
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не про те, переможуть «проросійські» чи «проукраїнські» і «проєвропейські» сили. Протистояння, що нагніталось у попередні
роки політиками, втратило актуальність. Справжніми героями стали «люди з рушницею», незалежно від того, якою мовою вони
послуговувалися. Практично всі «партії Майдану» поповнили свої
виборчі списки «комбатами», добровольцями і волонтерами.
Результати голосування зафіксували майже однаковий результат партії «Народний фронт», очолюваної Прем’єр-міністром
А. Яценюком (22,14%) і президентської партії «Блок Петра Порошенка» (21,82%). Також виборчий бар’єр подолали Об’єднання
«Самопоміч» (10,97%), лідером якого є мер Львова А. Садовий,
Радикальна партія Олега Ляшка (7,44%), ВО «Батьківщина»
(5,68%) та Опозиційний блок (9,43%), сформований із колишніх
членів Партії реґіонів.
Результати виборів продовжили тенденцію розмивання реґіонального електорального поділу попередніх років. Лише у Харківській, Донецькій і Луганській областях електоральна підтримка
«антимайданних» партій (Опозиційного блоку, Комуністичної партії України, «Сильної України» була значущою. У Дніпропетровській і Запорізькій областях «партії Майдану» або сумарно
переважали «партії антимайдану», або не сильно їм поступалися.
Щодо протистояння «Народного фронту» і «Блоку Петра
Порошенка», то у частині областей значну перевагу мав «Народний
фронт», у частині – «Блок Петра Порошенка», ще у деяких областях ці
дві політичні сили мали близькі результати. У трьох областях Галичини переконливо переміг «Народний фронт», за який проголосували
37,48% виборців Івано-Франківської, 33,03% – Львівської і 36,5% –
Тернопільської областей. За «Блок Петра Порошенка», відповідно,
проголосували 18,25% виборців Івано-Франківської, 20,42% –
Львівської і 19,73% – Тернопільської областей.
На Галичині виборчий бар’єр також подолали Об’єднання
«Самопоміч» (14,69% голосів у Івано-Франківській, 18,78% –
Львівській, 11,3% – Тернопільській областях), ВО «Свобода»
(8,81% у Івано-Франківській, 6,19% – Львівській 8,18% –
Тернопільській областях), ВО «Батьківщина» (6,19% у ІваноФранківській та 6,31% у Тернопільській областях) та Радикальна
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партія Олега Ляшка (5,35% у Львівській області та 6,59% у
Тернопольській області)1340.
Таким чином, можна констатувати, що виборці Галичини
віддали перевагу одній з двох провладних партій національнодемократичного спрямування. У той же час ВО «Свобода» не
змогла повторити свого електорального успіху ані на загальнонаціональному, ані на галицькому рівні. Однією з причин стрімкого падіння популярності ВО «Свобода» та її лідера, збереженню
популярності якого не допомогла й активна участь у революційних
подіях, стала надмірна нетерпимість і неетична поведінка окремих
відомих діячів цієї партії. Певну роль, імовірно, відіграло також
домінування слова над ділом та неспроможність членів партії
показати себе добрими управлінцями (зокрема, й у складі
створеного одразу після Майдану тимчасового уряду)1341.
Ще однією рисою, що в електоральному аспекті виокремлює
Галичину поміж інших українських реґіонів, є висока виборча
активність (див. таблицю 4). Лише під час виборів Президента
України у 2004 р. (зокрема, під час сумнозвісного другого туру
голосування) конкуренцію Галичині за ознакою активності виборців становили Донецька і Луганська області та Севастополь.
Напередодні парламентських виборів 2012 р. Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» було проведено соціологічне
дослідження щодо ставлення жителів України до виборів. Зокрема, досить традиційними для України автори вважають мотиви участі чи
неучасті у виборах. Передусім українці виокремили почуття громадянського обов’язку (45,2%) та побоювання того, що їхнім голосом
може скористатися хтось інший (33,8%). Показово, що прихильність до
певного кандидата чи партії стоїть тут лише на третьому місці (22,1%),
у той час як відсутність прихильності до жодного з кандидатів є
головним мотивом відмови від голосування (39%)1342.
1340
Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp315?PT001F01=910
1341
Колодій А. Позачергові президентські й парламентські вибори 2014
року в Україні: особливості та наслідки [Електронний ресурс] / А. Колодій. –
Режим доступу: http://political-studies.com/?p=1263
1342
Україна у фокусі. 9–5 квітня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://dif.org.ua/uploads/pdf/1369827040_1525.pdf
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Таблиця 4.
Відсоток виборців, що взяли участь у голосуванні
Івано-Франківська обл.
Референдум про
незалежність,
Вибори
Президента
України, 1991 р.

95,73

Львівська Тернопільська Україна
обл.
обл.
в цілому

95,24

97,1

84,18

Активність виборців під час виборів ВР України у 1994
Вибори ВР
р. не вдалося підрахувати через відсутність на той час
України, 1994 р.
інформації про зареєстровану кількість виборців у
виборчих округах
Перший тур: Перший тур: Перший тур:
Перший
Вибори
80,98
82,25
84,11
тур: 69,12
Президента
Другий тур: Другий тур:
Другий тур:
Другий
України, 1994 р.
90,13
92,24
92,22
тур: 71,43
Вибори ВР
77,88
76,96
83,66
69,64
України, 1998 р.
Перший тур: Перший тур: Перший тур:
Перший
Вибори
77,7
77,62
82,04
тур: 69,82
Президента
Другий тур: Другий тур:
Другий тур:
Другий
України, 1999 р.
88,37
85,73
90,07
тур: 73,8
Вибори ВР
69,89
67,78
78,93
65,22
України, 2002 р.
Перший тур: Перший тур: Перший тур:
Перший
80,06
80,83
84,92
тур: 74,92
Вибори
Другий тур: Другий тур:
Другий тур:
Другий
Президента
82,41
83,49
86,63
тур: 80,85
України, 2004 р.
Третій тур: Третій тур:
Третій тур:
Третій
85,63
85,22
87,81
тур: 77,32
Вибори ВР
64,83
65,12
67,50
58,97
України, 2006 р.
Позачергові
вибори ВР
66,01
69,33
71,21
57,94
України, 2007 р.
Перший тур: Перший тур: Перший тур:
Перший
Вибори
70,71
73,69
73,11
тур: 66,76
Президента
Другий тур: Другий тур:
Другий тур:
Другий
України, 2010 р.
75,41
75,32
77,78
тур: 69,15
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Продовження таблиці 4
Вибори ВР
61,86
67,12
66,78
57,98
України, 2012 р.
Позачергові
вибори
73,95
78,2
76,63
59,48
Президента
України, 2014 р.
Позачергові
вибори ВР
63,73
70
68,28
52,42
України, 2014 р.
Складено за: Центральна виборча комісія України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua; Электоральная география 2.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.electoralgeography.com/new/ru/category/countries/u/ukraine; Васильченко С.
Аналіз активності громадян на виборах 1994–2004 рр. в Україні у
реґіональному розрізі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://vasylchenko.maidan.org.ua/akt.pdf

Значною мірою корелюють із результатами вищеозначеного
дослідження й результати, отримані компанією Research &
Branding Group уже по завершенні парламентських виборів 2007 і
2012 рр., (див. таблицю 5).
Таблиця 5
Відповіді (у%) на запитання: Чому взяли участь у голосуванні
на виборах до Верховної Ради України? (% до тих, що взяли
участь у голосуванні, декілька варіантів відповідей зі списку)
Дострокові вибори ВР
України в 2007 р.
Галичина Захід
Завжди ходять на
вибори
Вважають участь
у виборах своїм
громадянським
обов'язком

Україна
в цілому

Вибори ВР України 28
жовтня
2012 р.
Україна
Галичина Захід
в цілому

39,6

40,9

48,4

58,6

55,4

54,7

36

39,5

31,5

32,6

33,6

38,2
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Продовження таблиці 4
Хотіли надати
підтримку тій
партії/кандидатові,
яким довіряють
Не хотіли, щоб хтось
розпорядився їх
«голосом»
Хотіли виразити свою
недовіру діючій владі
Не байдуже, хто буде
обраний до
парламенту
Брали участь у
виборах, тому що в
них брали участь
більшість близьких
Інше

46,7

44,6

43,7

25,4

25,4

28,2

14,7

25,3

25

24,3

23,3

23,9

8,6

7,1

5,5

12,2

9,2

8,4

16,8

17

15

12,2

8,5

7,4

-

0,6

3,1

1,1

1,8

2,8

-

0,6

0,8

-

1,4

Важко відповісти

0,5
1,1
1,2
0,6
1
1
Складено за результатами національних опитувань омнібусного
типу компанії Research & Branding Group у жовтні 2007 і листопаді 2012
рр. Додаткові дані надані компанією на ексклюзивній основі. R&B
Омнибус, 8-я волна. Октябрь 2007 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://rb.com.ua/rus/projects/omnibus/5161/; Оценка украинцами
результатов выборов в Верховную Раду [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://rb.com.ua/rus/projects/omnibus/8661/

Як видно із таблиці 5, важливим мотивом участі у голосуванні
є також звичка завжди ходити на вибори. Загалом, мотивація участі у голосуванні галичан принципово не відрізняється від
мотивацій виборців в Україні в цілому та в Західному реґіоні.
Втім, кілька особливостей все ж є. Так, у 2007 р. галичани і жителі
Західної України менш, ніж виборці в Україні в цілому, мотивували свою участь у голосуванні звичкою ходити на вибори
(39,6% у Галичині і 40,9% на Заході проти 48,4% в Україні в
цілому). На парламентських виборах 2012 р. ця мотивація на
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Галичині і у Західній Україні в цілому корелювала із загальноукраїнськими показниками. Також у 2007 р. небажання, щоб хтось
розпорядився їх «голосом», для галичан було менш актуальним,
ніж для жителів Західної України і України в цілому, тоді як у
2012 р. цілком збігалося із західноукраїнськими і загальноукраїнськими показниками (див. таблицю 5).
С. Васильченко вказує на те, що, крім високої політичної
свідомості, зокрема галичан, до 2004 р. у найбільш електорально
активних реґіонах переважало сільське населення, яке, на його
переконання, є більш активним, аніж міське. Натомість, Л. Нагорна
одним із чинників постійно високої електоральної активності
галичан вважає «мобілізаційний потенціал громадянськості», що
дістався і українській, і польській частинам Галичини у спадок від
Австро-Угорської імперії. Зокрема, вона наводить думку
польського фахівця у галузі електоральної географії Т. Зарицького,
який звернув увагу на певну закономірність: в обох частинах Галичини існує потужний правий електорат. До того ж, зіставлення
карт електоральної активності у Польщі й Україні здатне викликати справжній подив: колишня австрійська Галичина вирізняється і там, і тут високою явкою виборців настільки, що формує
образ «однорідного реґіону»1343.
***
За 25 років існування незалежної Української держави за
Галичиною міцно закріпився образ такого собі «українського
П’ємонту», головного оплоту всього українського в Україні.
Згідно із результатами соціологічного опитування, проведеного
компанією Research & Branding Group напередодні 20-ї річниці
Незалежності, 50% українців визнали саме Галичину найбільш
українським за духом субреґіоном нашої країни1344.
1343
Нагорна Л. Реґіональна ідентичність: український контекст / Л. Нагорна.
– К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2008. – С. 70.
1344
События августа 1991 года и провозглашение независимости Украины:
20 лет спустя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rb.com.ua/upload/medialibrary/Prezentatijn20letRUS.pdf
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Ще до розпаду СРСР Галичина стала найбільш політично
активним українським реґіоном, де народ першим почав переобирати органи влади – обласні, міські, районні ради, виконавчі
комітети різних рівнів. Згодом демократично обрані обласні ради
трьох галицьких областей – Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської – утворили щось на кшталт реґіонального парламенту
– Галицьку асамблею. І хоч після здобуття Україною Незалежності
центр політичного життя перемістився до Києва, внесок і вага
реґіону у становленні української державності був і є визначним.
Одним із практичних виявів цього є електоральний внесок
Галичини у формування загальнонаціональних органів представницької влади. Результати загальнонаціональних виборчих кампаній у Галичині свідчать, що саме завдячуючи виборцям галицьких
областей, особливо у перші роки незалежності, до Верховної Ради
України потрапляли сили національно-демократичного і прозахідного спрямування. Багато в чому саме їхня присутність у
вищому законодавчому органі держави зумовила те, що у своєму
розвитку Україна пішла шляхом, відмінним від тієї ж Білорусі, чи
Росії.
Якщо оцінювати електоральний вибір галичан під час президентських виборів, то слід відзначити ті самі тенденції до
підтримки кандидатів із проукраїнською і прозахідною програмою. При цьому виборці реґіону могли змінювати і змінювали
прихильність до певних кандидатів залежно від того, які позиції ці
кандидати займали під час різних виборчих кампаній і хто
становив їм конкуренцію. Але в усіх випадках перевага надавалася
тому, хто, порівняно з іншими, сприймався галичанами як більш
проукраїнський і західноорієнтований. Зокрема, так сталося із
голосуванням за Л. Кравчука у 1994 р. та за його тогочасного конкурента Л. Кучму у 1999 р.
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ПІСЛЯМОВА
Феномен Галичини у політико-ціннісному спектрі України
в умовах російської агресії
Попри наявність в Україні певних, пов’язаних з феноменом
етнічності, політичних, соціально-економічних та інших протиріч
між регіонами та їх населенням, між центральною владою і регіонами, ці протиріччя ніколи не набували надто критичної гостроти,
навіть у ситуаціях їх періодичного стимулювання вітчизняними
бізнес-політичними угрупованнями для досягнення власних корпоративних цілей за принципом «розділяй і володарюй». Не виправдався і розрахунок кремлівського режиму на те, що розпочата ним
агресія проти України під гаслами «захисту» етнічних росіян та
інших «соотєчєствєнніков» від «бандерівців» і «київської хунти»
надасть конфліктної динаміки суспільним відносинам в Україні і
забезпечить масову підтримку дій Російської Федерації, принаймні
на територіях східних та південних областей. Понад те, російська
агресія спричинила патріотичну консолідацію українського
суспільства, прискорила процеси україноцентричного громадянського самоусвідомлення жителів усіх регіонів, національностей і мовних переваг, зумовила розширення соціальної
бази підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції
країни, на противагу східному (за суттю – проросійському)
інтеграційному напряму. Це засвідчують масові опитування, що
їх проводять авторитетні соціологічні служби.
Звісно, що результати таких опитувань на коротких відтинках
часу не дають достатніх підстав для висновків про усталеність тих
чи інших суспільних настроїв, політичних та інших переваг, у
тому числі геополітичних і безпекових. Натомість, хронологічне
порівняння частоти відповідей на повторюване упродовж багатьох
років одне й те саме запитання або подібні запитання показує
динаміку і тенденції досліджуваних процесів, у тому числі
засвідчує міру їх стабільності й змінюваності, розмивання усталеності і започаткування трансформацій та нових зв’язків тощо.
Показовою у цьому сенсі є динаміка відповідей на запитання про
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міру прихильності українців східному та європейському інтеграційним векторам, а також вступу до НАТО. Ця прихильність з’ясовується через порівняння частоти відповідей на не зовсім однакові,
але сутнісно близькі запитання. Пов’язані з цим деякі відмінності
кількісних показників, зазвичай, не виходять за межі імовірної
похибки, що є додатковим свідченням достовірності знання, яке
здобувається. Відповідну динаміку упродовж тривалого часу
відстежує Інститут соціології НАН України (див. таблиці 1 – 4).
При цьому зберігається репрезентативна щодо дорослого (понад
18 років) населення України середня вибіркова сукупність – 1800
опитуваних.
Таблиця 1
Відповіді на запитання: «Як Ви ставитеся до приєднання
України до союзу Росії й Білорусі?»
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015
Скоріше
21.0 37.0 23.0 20.1 24.7 24.2 22.1 24.6 28.5 53.7 61.5
негативно*
Важко
17.5 22.2 18.8 16.8 14,3 15.4 16.3 18.7 22.4 21.1 15.9
сказати*
Скоріше
61.4 40.8 57.8 62.8 61.0 60.2 61.4 56.3 48.9 24.6 21.6
позитивно*
Не
0.2 0.1 0.3 0.3 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.6 0.8
відповіли*
Середній
2.4 2.0 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 1.7 1,6
бал**
* % від усіх опитаних
**Середній бал розраховувався для 3-бальної шкали, де 1 – негативна
оцінка, а 3 – позитивна. Відповідно, чим більшим є середній бал (чим
ближче він до 3), тим кращою є оцінка. Середній бал розраховувався для
тих респондентів, які дали відповідь на поставлене запитання
Джерело: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / Ін-т
соціології НАН України. – 2015. – Вип. 2(16). – С. 534.
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Таблиця 2
Відповіді на запитання: «Як Ви ставитеся до вступу України
до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану?»
у % до всіх опитаних
2013
2015
Скоріше негативно*
25.5
57.8
Важко сказати*
29.1
17.3
Скоріше позитивно*
45.1
24.1
Не відповіли*
0.3
0.8
Середній бал**
2.2
1.7
*% від усіх опитаних
**Середній бал розраховувався для 3-бальної шкали, де 1 – негативна
оцінка, а 3 – позитивна. Відповідно, чим більшим є середній бал (чим
ближче він до 3), тим кращою є оцінка. Середній бал розраховувався для тих
респондентів, які дали відповідь на поставлене запитання.
Джерело: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / Ін-т
соціології НАН України. – 2015. – Вип. 2(16). – С. 534.

Таблиця 3
Відповіді на запитання: «Як Ви ставитеся
до вступу України до Європейського Союзу?»
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015
Скоріше
9.6 15.0 11.7 23.2 18.8 19.1 22.1 27.9 24.3 24.4
негативно*
Важко
34.4 40.1 39.7 33.8 36.9 35.3 31.8 30.3 24.4 19.0
сказати*
Скоріше
56.0 44.4 47.9 43.0 44.1 45.5 45.9 41.6 50.9 55.8
позитивно*
Не відповіли* 0.1 0.6 0.6 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.8
Середній
2.5 2.3 2.4 2.2 2.3 2.3 2.2 2.1 2.3 2.3
бал**
*% від усіх опитаних
**Середній бал розраховувався для 3-бальної шкали, де 1 – негативна
оцінка, а 3 – позитивна. Відповідно, чим більшим середній бал (чим
ближче він до 3), тим кращою є оцінка. Середній бал розраховувався для
тих респондентів, які дали відповідь на поставлене запитання.
Джерело: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / Ін-т
соціології НАН України. – 2015. – Вип. 2(16). – С. 535.
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Таблиця 4
Відповіді на запитання:
«Як Ви ставитеся до вступу України до НАТО?»
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015
Скоріше
33.5 37.9 38.5 64.4 57.7 53.3 54.4 54.4 34.8 34.2
негативно*
Важко
41.5 42.6 42.0 22.8 24.1 30.8 29.8 30.8 29.7 21.9
сказати*
Скоріше
24.9 18.8 18.8 12.7 18.0 15.7 15.3 14.4 34.9 43.0
позитивно*
Не
0.1 0.6 0.7 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 0.9
відповіли*
Середній
1.9 1.8 1.8 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.1
бал**
*% від усіх опитаних
**Середній бал розраховувався для 3-бальної шкали, де 1 – негативна
оцінка, а 3 – позитивна. Відповідно, чим більшим є середній бал (чим
ближче він до 3), тим кращою є оцінка. Середній бал розраховувався для
тих респондентів, які дали відповідь на поставлене запитання.
Джерело: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / Ін-т
соціології НАН України. – 2015. – Вип. 2(16). – С. 535.

Подібні результати, хіба що з невеликими відхиленнями у
межах теоретичної похибки вибірки, дають і опитування, що їх
проводять інші авторитетні дослідницькі структури: Український
центр економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова (Центр Разумкова), Фонд «Демократичні ініціативи»
імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний Інститут соціології
(КМІС), Центр «Соціальний моніторинг», Соціологічна група
«Рейтинг», Соціологічна служба «Ukrainian Sociology Service» та
інші. При цьому всі дослідницькі проекти фіксують регіональні
відмінності переваг людей. Для оцінювання таких відмінностей
адміністративні одиниці зазвичай групують у макрорегіони з
назвами «Центр», «Захід», «Схід», «Південь», жителям кожного
з яких властива усереднена однаковість або подібність певних
політичних, світоглядних та інших орієнтацій і переваг. «Набори»
областей у кожному макрорегіоні інколи несуттєво різняться
залежно від величини вибірки, завдань дослідження та інших
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специфічних обставин. У таких випадках результати опитувань
можуть мати невеликі незбіги величини досліджуваних регіональних показників. Стосовно ж трьох Галицьких областей – усіма без
винятку соціологічними службами вони включаються до будьяких конфігурацій макрорегіону «Захід». І тільки коли є фінансові
та інші можливості, для збільшення величини і репрезентативності
вибірки макрорегіональну диференціацію роблять більш детальною, виокремлюючи, приміром, Галичину, Волинь, Причорномор’я, Слобожанщину тощо. Останніми роками зі Східного регіону виокремлюють дві області Донбасу, а в них території, де забезпечено український державний суверенітет і є можливість проводити опитування, та вилучають АР Крим через неможливість досліджувати там ситуацію внаслідок окупації автономії Російською
Федерацією.
Отже, традиційна чотирискладова макрорегіоналізація поля
масових опитувань зумовлює ситуацію, за якої дослідження політичних переваг і цінностей населення Галичини як регіонального
випадку політичних переваг і цінностей українського соціуму в
цілому, зокрема, в аспекті з’ясування зв’язку останніх з агресією
Російської Федерації, доводиться виконувати за результатами опитувань у межах макрорегіону «Захід», де частка респондентів з
галицьких областей (Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської) є найбільшою. Такий розподіл дає можливість з’ясовувати усереднені для всіх західних областей країни (з Галичиною
включно) особливості, але не дозволяє виокремити та дослідити
обласні відхилення від усереднення. Точніше уявлення про домінантні політичні цінності і переваги саме галичан дають результати дослідження, проведеного 25 грудня 2014 – 15 січня 2015 р. у
рамках проекту «Започаткування національного діалогу в
Україні», про який ітиметься далі.
Макрорегіональні відмінності впливу Євромайдану, який
переріс у справжню Революції людської Гідності, а також російської агресії на геополітичні інтеграційні та безпекові переваги
населення України засвідчують, зокрема, результати проведеного
Центром Разумкова 11 – 23 грудня 2015 р. опитування 10 071
респондента віком понад 18 років (теоретична похибка вибірки –
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1%)1345. Було застосовано такий поділ територій за регіонами:
Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області; Центр: Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області; Південь:
Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області; Донбас – Донецька, Луганська області.
Дослідження показало, що загалом в Україні на гіпотетичному
референдумі стосовно вступу до ЄС «за» проголосували б 56%
опитаних, «проти» – 18%. 26% опитаних не брали б участі в референдумі або не визначилися. У грудні 2013 р. – тобто на початку
Євромайдану і до російської агресії – за вступ до ЄС проголосували б 48%, проти – 36% опитаних, 9% не брали б участі в референдумі, 7% не визначилися (згідно з результатами тогочасного
опитування Центром Разумкова 2 010 респондентів).
Таким чином, навіть порівняно з початком Євромайдану у
2013 р. через неповні два роки російської агресії на 8% збільшилася підтримка вступу до ЄС і на 18% зменшилася частка противників євроінтеграції. Станом на грудень 2015 р. прихильники
європейської інтеграції переважають на Заході (85%) та в Центрі
(62%), мають відносну перевагу на Півдні (41%), Сході (40%) та
Донбасі (33%); найбільше противників – на Сході (34%), а тих,
хто не визначився, – на Півдні (20%) та Донбасі (19%).
При цьому, відносна більшість (41%) громадян не вважають
євроінтеграцію ідеєю, яка може об’єднати всі регіони України.
Скептицизм стосовно інтеграції до ЄС як об’єднавчої ідеї переважає в усіх регіонах, крім Заходу, де в об’єднавчий потенціал
євроінтеграції вірить 51% дорослого населення. У Центрі «євроскептиків» виявилося приблизно стільки ж, скільки і «євро-

1345
Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
регіональні особливості (Інформаційні матеріали за результатами першого етапу
проекту Центру Разумкова «Ідентичність громадян України: тенденції змін,
виклики та перспективи для національної єдності») // Національна безпека і
оборона. – 2016. – № 3 – 4. – C. 2 –104.
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оптимістів» (38% проти 36%). На Півдні, Сході та Донбасі
«євроскептиків» більше (відповідно, 54%, 57% і 43%).
Від початку російської агресії у період 2014 – 2015 рр. було
досягнуто перелому суспільної думки в питанні підтримки вступу до
НАТО. Ідея вступу вперше за часи незалежності України здобула
підтримку відносної більшості громадян і більшості тих, хто взяв би
участь в уявному референдумі. Однак щодо вступу до НАТО не в усіх
регіонах позитивне ставлення досягло переваги над негативним. Якби
відбувся референдум з відповідним запитанням, то «за» проголосувала
б відносна більшість – 44%, «проти» – 26%. Серед усіх опитаних
частка тих, хто не брав би участі в референдумі та не визначився,
становила 31%. Противники НАТО переважають на Сході (44% проти
31%) та Донбасі (37% проти 21%), на Півдні частки противників і
прихильників значуще не відрізняються (34% проти 30%). Тим не
менш, гіпотетичний референдум щодо вступу до НАТО у грудні 2015
р. мав би шанси бути успішним, передусім за рахунок голосів
Галичини та інших областей Заходу (70%), а також Центру (49%).
Опитування, проведене 27 вересня – 7 жовтня 2016 р. Соціологічною групою «Рейтинг» з таким самим запитанням, що і в Центру
Разумкова, про голосування в гіпотетичному референдумі, показало,
що серед усього українського населення за вступ України до НАТО
голосували б: «за» – 43%, «проти» – 29%, не брали б участі в
референдумі та не визначилися (разом) – 28%. Відповідні показники за
регіонами такі: Захід – 68%, 8%, 23%; Центр – 47%, 24%, 29%;
Південь – 36%, 39%, 26%; Схід – 17%, 47%, 36%. У цьому випадку
дещо іншою, ніж у Центру Разумкова, була конфігурація
макрорегіонів: Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька
області; Центр: Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області;
Південь: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська,
Херсонська області; Схід: Харківська область та підурядові території
Донецької і Луганської областей1346.
1346

Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні. 28 вересня – 7
жовтня 2016 р. // Соціологічна група «Рейтинг» [Електронний ресурс]. – Режим
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Незважаючи на певні відмінності макрорегіоналізації об’єкта
дослідження і майже рік різниці у часі, коли проводилися опитування, обома соціологічними службами отримано цілком сумірні
результати: більшість голосів на референдумі про вступ до НАТО,
якби такий відбувся, забезпечили б галицькі та інші області Заходу, а також Центру України. Обидва опитування також показали,
що ідея вступу до НАТО далеко не стала такою, що здатна об’єднати різні регіональні складові українського соціуму.
Ще одним показником впливу російської агресії на політичні
переваги населення України є відстежувані соціологами зміни в
ставленні людей до Російської Федерації. Ставлення українців до
Росії і росіян до України упродовж тривалого часу вимірюють,
зокрема, КМІС і російська недержавна дослідницька організація
«Левада-Центр». Українців запитують: «Як Ви загалом ставитеся
до Росії?», а росіян – «Як Ви загалом ставитеся до України».
Імовірно, що запитання в такій редакції не уповні коректні,
позаяк Україна і Росія можуть сприйматися респондентами у
різних іпостасях, і ставлення до кожної з цих іпостасей не може
бути однаковим. То може бути ставлення до власне держави як
інституції та до її влади; до країни, з якою пов’язують досвід
співжиття в минулому та певні уявлення про спільність, близькість
чи відмінності історичної долі, культури, мови, релігії,
політичного життя тощо; до людей, що живуть в іншій країні
(державі) і, при цьому, мають серед них родичів, друзів, колег,
партнерів та ін. І навіть за такої багатозначності сприйняття
запитання, відповіді на нього, представлені в їх часовій динаміці,
переконливо засвідчують зміни в симпатіях людей і їх зв’язок з
певними знаковими подіями (див. графік 1).

доступу:
http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/2016_september_survey_of_residents_of_ukraine_ua_press_0001.pdf. Опитування проводилося по всій
Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 27 вересня по 7 жовтня
2016 р. методом особистого інтерв’ю вдома. Було опитано 2 400 осіб. Допустима
похибка не перевищує 2%.

752

Галичина в етнополітичному вимірі

Графік 1
Динаміка позитивного ставлення населення України до Росії і
населення Росії до України (% тих, хто ставиться до іншої
країни добре і дуже добре)

Джерело: Як змінювалося ставлення населення України до Росії та
населення Росії до України у 2016 році. 3 – 12 грудня 2016 р. // Київський
міжнародний Інститут соціології (КМІС) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=680&page=1

Графік 1 унаочнює стрімке зниження позитивного ставлення
українців до Росії і росіян до України від початку 2014 р., коли Російська Федерація вчинила акт агресії проти України на території
Автономної Республіки Крим та Донецької і Луганської областей.
Відповідна динаміка хоч дещо і міняла свій вектор у 2016 р., показники
позитивного ставлення українців до Росії залишалися набагато нижче
діапазону коливань у періоді, який передував переходу Кремля до
політики відкритої силової експансії щодо України. При цьому
регіональні параметри і вектори змін у 2016 р. суттєво різнилися.
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Порівняно з вереснем 2016 р. частка негативно налаштованих
українців до Росії практично не змінилася, вона збереглася на рівні
47%. Від вересня до початку грудня 2016 р. українців, позитивно
налаштованих до Росії, стало більше у Південному
(від 58% до 65%) та Східному регіонах (від 47% до 63%). У інших
регіонах відповідна частка зменшилася: найбільше у Західному –
від 26% до 16%, а також у Центральному – від 35% до 31%. У цей
же період частка українців, негативно налаштованих до Росії, найсуттєвіше зменшилася лише у Східному регіоні (у Луганській
області опитували лише жителів підконтрольних Україні
територій) – від 32% до 17%, дещо зменшилася у Південному
регіоні (від 27% до 25%). Людей, негативно налаштованих до
Росії, стало більше у Західному (від 63% до 75%) та Центральному регіонах (від 51% до 53%)1347.
Коментуючи наведені в графіку 1 показники грудневих
2016 р. опитувань (опитали 2 040 респондентів у всіх регіонах
України, крім АР Крим та непідконтрольних уряду територій
Донецької і Луганської областей зі статистичною похибкою вибірки не вище 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% – для
показників, близьких до 25%, 2,0% – для показників, близьких до
10%, 1,4% – для показників, близьких до 5% – Авт.), генеральний
директор КМІС В. Паніотто зазначив: «Дослідження ми проводили
у грудні 2016, …ставлення українців до Росії з травня по грудень
2016 було стабільним, у той час як у Росії коливалося, кількість
позитивно налаштованих то збільшувалася, то зменшувалася від
26% до 39%. На мій погляд, це пов’язано з впливом ЗМІ, в яких
інформація щодо України подається узгоджено, цілеспрямовано,
тому громадська думка більш керована. Зауважу також, що в
деяких опитуваннях ми, крім запитання щодо ставлення до Росії в
1347
Вимірюючи регіональні кількісні параметри досліджуваних показників,
КМІС зазвичай об’єднує українські території в макрорегіони у такій конфігурації:
Захід – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська,
Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центр – м. Київ, Київська,
Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська,
Чернігівська області; Південь – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська,
Одеська, Херсонська області; Схід – Харківська, Донецька, Луганська області.
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цілому, запитували про ставлення окремо до керівництва Росії і до
населення Росії. Так, в останньому такому дослідженні, яке ми
проводили у травні 2016 (див. прес-реліз http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=632&page=1), до Росії позитивно ставилися 42% українців, до росіян позитивно ставилися 67% українців, до керівництва Росії – 8% (переважно за рахунок Сходу і Донбасу, хоча ми й опитували лише населення контрольованої частини Донбасу). Таким чином, позитивне ставлення українців до Росії
переважно пов’язане з позитивним ставленням до росіян (так само
і позитивне ставлення росіян до України пов’язане з позитивним
ставленням до українців)»1348.
Очевидно, що динаміка показників графіка 1 у частині ставлення росіян до України (і українців) відображає результати ведення Кремлем «гібридної війни» усередині самої Російської Федерації. Змістом і інструментарієм такої війни є продукування й
поширення засобами масової комунікації (ЗМІ, інтернет-ресурсами, соціальними мережами та ін.) пропагандистських мемів,
вибіркової та фейкової інформації, орієнтованих на населення
власної країни для його мобілізації на підтримку «гібридновоєнних» дій проти України.
Оскільки характер ставлення українців до Росії переважно
зумовлений їх ставленням до росіян, для адекватнішого розуміння
відповідних показників графіка 1 важливо брати до уваги наявні в
соціумі України відмінності ставлення людей окремо до органів
влади РФ і до її населення (яке зазвичай асоціюється з його
частиною, що представляє власне «русскую» етнічну більшість).
Ці відмінності з’ясовував Центр Разумкова під час уже згадуваного грудневого 2015 р. дослідження та дослідження квітня 2014 р.
Останнього місяця 2015 р. більшість українських громадян
відзначили, що негативно ставляться до органів влади Росії – до
президента (73%), уряду та Державної Думи (по 69%). До
1348

Як змінювалося ставлення населення України до Росії та населення Росії
до України у 2016 році. 3 – 12 грудня 2016 р. // Київський міжнародний Інститут
соціології (КМІС) 15.04.2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=680&page=1
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громадян цієї держави у відносної більшості респондентів ставлення нейтральне (38%), а частка українців, які ставляться до росіян позитивно, перевищує частку тих, чиє ставлення є негативним
(відповідно, 30% і 23%). Порівняно з квітнем 2014 р. зросли частки
респондентів, які негативно ставляться до владних інститутів
Росії. Зменшилася частка громадян, які позитивно ставляться до
громадян Росії, зросла частка тих, хто ставиться до росіян негативно та нейтрально. У всіх регіонах України, крім Донбасу,
більшість респондентів засвідчили негативне ставляться до всіх
органів влади Росії, при цьому найгірше ставлення – до президента
цієї країни (від 93% на Заході до 56% на Сході) 1349.
Усталеність негативного ставлення українців до Росії як держави, принаймні доки триває окупація Криму і російсько-українське збройне протистояння на Донбасі, підтверджує вимірювання,
проведене Соціологічною групою «Рейтинг» за анкетою, в якій
запитання сформульоване в редакції, відмінній від анкет згаданих
вище дослідницьких структур, а саме: «Як би Ви оцінили своє
ставлення до таких країн?» (дуже тепле, тепле, нейтральне, дуже
холодне, холодне); і далі перелік: Туреччини, Молдови, Нiмеччини, США, Литви, Канади, Грузiї, Європейського Союзу (так у
анкеті – Авт.), Бiлорусi, Польщi, Росії. У цьому переліку тільки до
Росії переважає ставлення «холодне» і «дуже холодне»: у вересні
2016 р., відповідно, 28% і 29% (разом 57%), при тому що нейтральне ставлення відзначили 24%, дуже тепле – 3%, тепле –
15%1350.
1349
Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції, регіональні особливості (Інформаційні матеріали за результатами першого етапу проекту Центру Разумкова «Ідентичність громадян України: тенденції змін, виклики
та перспективи для національної єдності») // Національна безпека і оборона. –
2016. – № 3 – 4. – C. 13.
1350
Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні. 28 вересня – 7
жовтня 2016 р. // Соціологічна група «Рейтинг» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/2016_september_survey_of_residents_of_ukraine_ua_press_0001.pdf. Опитування проводилося по всій Україні
(крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 27 вересня по 7 жовтня 2016 р.
методом особистого інтерв’ю вдома. Було опитано 2 400 осіб. Допустима похибка
не перевищує 2%.
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Тим не менш, у ситуації, коли негативне ставлення жителів
України до Росії посилилося й зберігається через антиукраїнську
поведінку теперішньої російської влади, в Україні в цілому та в
усіх її регіонах із Західним включно існує чималий потенціал
покращення ставлення людей до сусідньої країни на Сході (див.
таблицю 5). Цей потенціал може бути реалізований, зокрема, у
разі, якщо в цій країні (Російській Федерації) до влади прийде
більш демократичний і менш експансіоністсько-агресивний істеблішмент, аніж теперішній путінський.
Таблиця 5
Відповіді на запитання: «Як Ви загалом зараз ставитеся до
Росії? Розподіл відповідей за макрорегіонами України,
грудень 2016 р., у %
Вся
Україна

Захід

Центр

Південь

Схід

Дуже добре

7,9

3,1

4,1

11,6

21,4

В основному
добре

31,8

12,9

27,2

53,2

41,7

В основному
погано

26,6

35,0

30,8

20,2

10,5

Дуже погано

20,6

39,9

22,2

4,9

6,4

Важко сказати

13,1

9,1

15,7

10,0

19,9

Відповіді

Джерело: Як змінювалося ставлення населення України до Росії та
населення Росії до України у 2016 р. – 12 грудня 2016 р. // Київський
міжнародний Інститут соціології (КМІС) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://www.kiis.com.ua/ ?lang=ukr&cat=reports&id=680&page=1

Однак для сподівань на позитивні для України зміни у
правлячому класі Російської Федерації підстав небагато. Адже
навіть ті російські політики, хто позиціонує себе як демократичну
та/або ліберальну альтернативу В. Путіну – ті ж О. Навальний,
М. Ходорковський та ін., заявляють, що у разі приходу до влади (а
така їх перспектива, принаймні в збагненному майбутньому,
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видається вельми сумнівною) не збираються повертати Крим
Україні1351. Така позиція російських опозиціонерів відображає
домінуючі в російському суспільстві настрої та логіку історичного
розвитку Росії. Тому маловірогідною видається справді докорінна
зміна політики РФ щодо України і в разі приходу до влади в цій
країні більш ліберальних і поміркованих політиків та політичних
груп. Якщо таке й станеться, найімовірнішим може бути повернення до стратегії «повзучого» поглинання (або інтеграції) України Росією апробованими тактиками експлуатації позитивного
ставлення українців до росіян і Росії, спекуляцій на невдоволенні
населення України соціально-економічним становищем, інспірування конфліктів довкола відмінностей у регіональних мовнокультурних, світоглядних, політичних та інших перевагах людей, у
тому числі в аспекті їх ставлення до геополітичної перспективи
своєї країни (цивілізаційної, безпекової та іншої). Але й така не
найгірша для України динаміка має альтернативу – прихід у Кремль
політиків і політичних груп ще більш радикальних і агресивних,
аніж В. Путін і його «кооператив».
У будь-якому разі досвід минулих двадцяти п’яти років
російсько-українських взаємин дає достатні підстави вважати, що
організована теперішньою владою РФ агресія проти України є,
принаймні на поточному етапі, найбільш невдалим способом
поглинути Україну чи ефективно інтегрувати її у так звані «русскій мір» та євразійський економічний, політичний і безпековий
простір. Вона стимулювала збільшення кількості і частки українських громадян, прихильних ідеї «далі від Москви» у бік Європи
та США.
Яскравим виявом неприйняття українцями всіх національностей агресивних дій Кремля стало піднесення українсько-громадянського патріотизму серед етнічних росіян і російськомовних,
чого вочевидь не очікувала російська влада. На переконання
1351
Терех Н. Навальный и Ходорковский заявили, что не вернут Крым
Украине, если сядут в президентское кресло / Н. Терех // Факты и комментарии,
17.10.2014 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fakty.ua/189646navalnyj-i-hodorkovskij-zayavili-chto-ne-vernut-krym-ukraine-esli-syadut-vprezidentskoe-kreslo

758

Галичина в етнополітичному вимірі

російського політолога А. Піонтковського: «Путінська агресія
величезною мірою сприяла формуванню в Україні громадянської
нації не на етнічній основі, а на світоглядному принципі європейського вибору… У цивілізаційному плані війна, нав’язана
Путіним Україні, стала для її громадян усіх національностей битвою Київської Русі і Золотої Орди. Росіяни в Україні у своїй переважній більшості відкинули ідеї «Новоросії» і «Русского міра»,
підтримали антикримінальну революцію і усвідомили себе
патріотами Української держави»1352.
Переконання, подібні цитованому, формуються не тільки емоційними оцінками поведінки людей. Для висновку про те, що російська агресія посилила й прискорила процес українського
націотворення, дають підстави наукові факти. Комплекс таких фактів
наведено й проаналізовано, зокрема, у статті В. Котигоренка
«Сучасна українська нація: черезкризовий розвиток», опублікованій у
випуску 103 (№12) часопису «Гілея» за 2015 р. Досліджені автором
зміни в українському соціумі доказують, що російська агресія
прискорила розширення кількісних параметрів якісних ознак
української нації як громадянської спільноти, що об’єднує людей
різної етнічної та іншої соціальної ідентичності. Серед цих ознак –
важливість для людей державної незалежності країни;
пріоритетність громадянства в структурі самоідентифікацій
дорослого населення; гордість за належність до спільноти
громадян України; значущість почуття патріотизму як чинника
суспільного єднання. Їх загальноукраїнська та регіональна
динаміка свідчить, що зрілість сучасної української нації є
найвищою саме в західних областях країни1353.
Так, за репрезентативною для всього дорослого населення,
крім непідконтрольних уряду України місцевостей Луганської
1352
Пионтковский А. Смерть на миру / А. Пионтковский // Радио Свобода. 2
сентября 2015 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.svoboda.org/content/ article/27218547.html
1353
Котигоренко В.О. Сучасна українська нація: черезкризовий розвиток /
В.О. Котигоренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2015. –
Вип. 103 (№12). – С. 304–315 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=125
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області та Криму, вибіркою (2022 респонденти) КМІС1354 провів у
травні 2015 р. опитування, яке показало, що на той час кількість
громадян-прихильників державної незалежності України сягнула
91%. Цей показник на 11% більший, порівняно з тим, який було
отримано за результатами травневого 2013 р. опитування (тоді за
державну незалежність України висловилися 80% від 2030 респондентів). Ще показовішою є зміна співвідношення складових означеного показника, які характеризують ставлення українців до того,
якими мають бути відносини незалежної України і РФ. У травні
2013 р. 11% опитаних підтримали закритість кордонів, візовий
режим та митниці в українсько-російських відносинах; 69% були
прихильниками відкритості міждержавного кордону без віз та митниць. Через два роки – в травні 2015 року – відповідні позиції
співвідносилися як 45% і 46% опитаних. Тобто, після анексії
Росією Криму та її збройної агресії на Донбасі за відносини
України з РФ з закритими кордонами, візами й митницями висловилися на 34% більше українців, ніж у 2013 р. А кількість прихильників державної незалежності, які воліють дружніх відносин з
РФ з відкритими кордонами без віз та митниць, стала на 23%
меншою. Водночас частка тих, хто волів би об’єднання України і
Росії в одну державу, зменшилася від 14 до 2%.
Зменшення частки прихильників об’єднання України і Росії в
одну державу у травні 2015 р., порівняно з травнем 2013 р., в розрізі
регіонів було таким: у Центрі – від 8% до 1, на Заході – від 3% до 1, на
Півдні – від 20% до 2, на Сході – від 28% до 6 (не опитували жителів
Луганщини у місцевостях, підконтрольних так званій «ЛНР»). Зі зрозумілих причин 2015 р. КМІС не вивчав бачення кримчанами перспективи українсько-російських відносин. Але важливо мати на увазі той
факт, що менше ніж за рік до кримського псевдореферендуму і анексії
Кримської автономії Росією – у травні 2013 року – менше чверті опитаних КМІСом респондентів з Криму (24%) дали ствердну відповідь
на запитання про бажаність об’єднання України і РФ в одну державу.
1354
Тут і далі в тексті результати дослідження КМІС подано за джерелом:
Українське суспільство (травень 2015) / КМІС [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=529&page=4
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Разом зі ставленням до державної незалежності важливими
якісно-кількісними характеристиками розвитку української нації на
загальнодержавному і регіональному рівнях є кількісні зміни показників громадянської та інших самоідентифікацій дорослого населення країни.
Від 1992 р. такі зміни вимірює Інститут соціології НАН
України1355. У таблиці 6 представлена двадцятитрьохлітня динаміка
розподілу відповідей на запитання: «Ким Ви себе передусім вважаєте?». Найбільша частка респондентів традиційно обирає відповідь:
«Громадянином України». Такому вибору віддає перевагу населення
всіх українських макрорегіонів. При цьому рівень громадянської
самоідентифікації як пріоритетної є найвищим серед жителів
західних областей із галицькими включно (див. таблицю 7).
Таблиця 6

2015

2014

2013

2012

2010

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1992

Відповіді на запитання:
«Ким Ви себе передусім вважаєте?», за роками, у %

Мешканцем
села, району чи
24.0 31.3 30,2 31.6 32,3 30.5 24.6 27.7 24.5 27.2 29.8 28.6 16.1 23.0
міста, в якому
Ви живете

1355

Далі в тексті і в таблицях результати досліджень Інституту соціології
НАН України представлено за джерелами: Українське суспільство 1992 – 2006.
Соціологічний моніторинг. – К.: Інститут соціології НАН України, 2006. – С. 485;
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Випуск 1(15). – К.:
Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 16; До Дня Незалежності: що
українці думають про Україну / Загальнонаціональне опитування населення
України, проведене Інститутом соціології НАН України у співпраці з
Благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива» з 26 червня по 18 липня 2015
року за квотною вибіркою (1802 особи, похибка вибірки не перевищує 2,3%), що
представляє доросле населення України (від 18 років) усіх областей України
(крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей) /
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://dif.org.ua/article/do-dnya-nezalezhnosti-shcho-ukraintsidumayut-pro-ukrainu
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Продовження таблиці 6
Мешканцем
регіону
(області чи
6.8 6.9 8,6 5.9 4,8 6.7 6.4 6.6 9.3 6.6 7.6 7.8 8.0 6.4
кількох
областей), де
Ви живете
Громадянином
45.6 41.0 34.6 41.0 41,1 44.2 54.6 51.6 51.7 51.2 48.4 50.6 64.6 57.5
України
Представником
свого етносу,
- - - 3.0 2,5 3.1 2.1 1.8 2.6 3.1 1.8 2.0 2.1 3.1
нації
Громадянином
колишнього
12.7 12.2 17,8 12.7 13,1 10.7 8.1 7.3 9.0 6.9 8.4 6.6 5.5 3.9
Радянськоого
Союзу
Громадянином
3.8 2.8 2.8 0.7 0.5 0.7 0.8 1.3 0.4 0.9 1.2 1.2 1.1 1.3
Європи
Громадянином
6.4 5.6 5,7 2.7 3.6 2.4 2.5 2.9 1.7 3.1 2.4 2.4 2.1 4.2
світу
Інше
- - - 1.6 2.0 1.4 1.0 0.7 0.6 0.8 0.3 0.6 0.5 0.6
Не відповіли
0.6 0.2 0,3 0.8 0,2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 16.1 23.0
Джерело: Матеріали Інституту соціології НАН України (див.
посилання 11)

Таблиця 7
Відповіді на запитання:
«Ким Ви себе передусім вважаєте?», 2015 р., у %
Захiд
Мешканцем села, району
чи міста, в якому Ви
живете
Мешканцем
регіону
(області
чи
кількох
областей), де Ви живете
Громадянином України
Представником
свого
етносу, нації

Центр Пiвдень

Схiд

Донбас

19.2

20.0

36.8

24.0

24.7

3.7

3.7

5.7

7.9

20.5

65.1

63.9

45.1

53.8

38.6

3.2

3.5

2.1

3.0

2.4
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Продовження таблиці 7
Громадянином
колишнього Радянського
Союзу
Громадянином Європи

1.1

3.2

5.7

6.2

5.4

2.1

1.4

0.5

1.2

0.6

Громадянином світу

4.3

3.7

4.1

4.0

7.2

Інше

1.3
0.8
0.0
0.0
0.6
Джерело: Матеріали Інституту соціології НАН України (див.
посилання 11)

Російська агресія стимулювала розширення параметрів такого
показника зрілості української нації, як гордість за належність до
спільноти громадян України. Підстави для такого висновку дають
зведені відомості моніторингу громадської думки від Інституту
соціології НАН України в частині відповідей на запитання, «Якою
мірою Ви пишаєтеся тим, що є громадянином України» (див.
таблицю 8).

Таблиця 8
Відповіді на запитання: «Якою мірою Ви пишаєтеся чи не
пишаєтеся тим, що є громадянином України?», за роками, у %.
2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014
Зовсім
6.6 8.9 5.2 7.1 7.5 7.2 7.9 9.3 5.1
не пишаюся
Скоріше
11.5 15.8 9.7 12.5 11.4 11.9 14.1 15.5 6.0
не пишаюся
Скоріше
30.9 30.0 38.4 33.2 36.6 38.4 35.0 38.1 36.8
пишаюся
Дуже
10.1 7.7 15.3 11.9 13.9 11.1 7.7 9.6 23.9
пишаюся
Важко
40.9 37.7 31.4 35.2 30.5 31.4 35.3 27.5 28.2
сказати
Джерело: Матеріали Інституту соціології НАН України
посилання 11)

2015
5.0
8.5
50.2
17.1
19.2
(див.
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Цей самий моніторинг засвідчив посилення патріотизму як
чинника національно-громадянського єднання. Патріотичні
почуття – це головне, що, на думку населення, об’єднує людей в
українському суспільстві, причому значення цього чинника стрімко зросло: у 2013 р. на нього вказали 8%, у 2015 р. – 41% респондентів.
Подібно до значущості державної незалежності та пріоритетності громадянської самоідентифікації важливість патріотичних
почуттів є неоднаковою для жителів різних регіонів країни. На
Заході це 46,4%, у Центральному регіоні – 42,9%, Південному –
39,1%, Східному – 44, 2%, на Донбасі – 17,5 %1356. Такі вражаючі
відмінності у настроях жителів Донбасу, порівняно з усією
країною та її іншими регіонами, не є наслідком лише сучасних
катаклізмів. Його причини в історії краю – як давній, так і
сучасній1357.
Відмінності простежуються не тільки за чотирма традиційно
виокремлюваними соціологами макрорегіонами (Захід, Схід,
Південь, Центр), а й усередині кожного з них. Це вочевиднюють
відомості, згруповані в таблицях 9 – 1. Таблиці сформовано за
звітними матеріалами дослідження, проведеного 25 грудня 2014 –
15 січня 2015 р. Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька
Кучеріва спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology
Service». Дослідження виконувалося на замовлення Міжнародного
центру перспективних досліджень (МЦПД) у рамках проекту
«Започаткування Національного діалогу в Україні». Профінансовано воно програмою соціальної трансформації «Матра» По1356
До Дня Незалежності: що українці думають про Україну /
Загальнонаціональне опитування населення України, проведене Інститутом
соціології НАН України у співпраці з Благодійним фондом «Інтелектуальна
перспектива» з 26 червня по 18 липня 2015 р. [Електронний ресурс] // Фонд
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. – Режим доступу:
http://dif.org.ua/article/do-dnya-nezalezhnosti-shcho-ukraintsi-dumayut-pro-ukrainu
1357
Див. про це книгу: Донбас в етнополітичному вимірі / Авт.кол.:
В. Котигоренко (керівник) та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014.
– 584 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/?mid=11&action=monograph _detail&monograph_id=181
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сольства Королівства Нідерландів в Україні. Отримані результати
сформували інформаційних ресурс, важливий для повнішого з’ясування, наукового осмислення та точнішого розуміння власне
Галицької політичної специфіки порівняно із загальноукраїнською
ситуацією, ситуацією в столиці та інших регіонах, у тому числі в
різних областях Заходу України, а також в окремих областях
Сходу, які зазвичай вважаються полярними щодо Галичини в
аспекті домінуючих серед їх населення політичних переваг і цінностей. У цьому дослідженні похибка результатів загальнонаціональної вибірки (4 400 респондентів) не перевищує 1,8%, з
урахуванням дизайн-ефекту – максимальна похибка не більша за
2,6%. Похибка ж регіональної вибірки сягає 5%, позаяк опитували
по 400 осіб у кожному з виокремлених історико-етнографічних
регіонів: Волинь (Волинська та Рівненська області), Галичина
(Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська області), Південний Захід (Закарпатська та Чернівецька області), Поділля
(Хмельницька та Вінницька області), Полісся (Житомирська,
Київська, Чернігівська та Сумська області), Центр (Кіровоградська, Черкаська та Полтавська області), Слобожанщина (Харківська область), Нижнє Придніпров’я (Дніпропетровська та
Запорізька області), Причорномор’я (Одеська, Миколаївська та
Херсонська області), Донбас (Донецька область), Київ (місто
Київ)1358.
Як і всі опитування, вищеназване засвідчує, що український
соціум об’єднує почуття й усвідомлення пріоритетності громадянства України, яке для жителів усіх регіонів має виразно більшу значущість, аніж інші особистісні самоідентифікації (див. таблицю 9).

1358
Національний діалог. Офіційний веб-сайт проекту [Електронний ресурс]
– Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ukrayina---rezultaty-sotsiologichnogodoslidzhennya
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Таблиця 9.
Відповіді на запитання: «Ким Ви себе вважаєте
у першу чергу?», 2015 р., у %
Відповіді

Вся
Київ
Україна

Захід
Схід
ГалиПівд. СлобоВолинь
Донбас
чина
Захід жанщина

Громадянином
67.5
79.9
87.9
75.0
37.8
69.0
37.8
України
Жителем свого
12.2
7.0
3.5
7.2
22.3
10.5
35.2
регіону
Жителем свого
10.8
6.3
3.3
9.2
26.8
6.5
10.2
села чи міста
Громадянином
3.3
5.0
0.0
3.3
6.3
2.2
8.7
світу
Громадянином
2.6
0.0
0.0
1.5
1.5
6.8
4.8
СРСР
Представником
1.8
0.8
4.0
2.0
1.0
1.8
1.5
свого етносу
Громадянином
0.6
0.0
1.3
0.3
2.5
0.0
0.5
Європи
Громадянином
0.3
0.3
0.0
0.3
0.3
0.7
0.3
Росії
Важко сказати
0.7
0.8
1.3
1.3
0.0
2.0
0.3
Джерело: Національний діалог. Офіційний веб-сайт проекту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ukrayina--rezultaty-sotsiologichnogo-doslidzhennya

За загального для всієї Україні показника 67% пріоритетності громадянської самоідентифікації тільки на Донбасі та у Південно-Західних Закарпатській і Чернівецькій областях переважає локальна
самоідентифікація: регіональна і місцева разом – 45,4% та 49,2%, відповідно. Найбільшим показник пріоритетності українського громадянства є саме серед галичан (87,9%), найменшим – поміж жителів Донбасу та Південного Заходу (по 37,8%). Населення ж Слобожанщини
(Харківська область) на Сході країни виявило прихильність українському громадянству на рівні вищому (69,0%), ніж загальноукраїнський.
Разом з пріоритетною значущістю українського громадянства
жителі Галицьких областей, порівняно з українцями інших регіонів, у тому числі західних, продемонстрували також найбільш
прихильне ставлення до Української держави (див. таблицю 10).
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Таблиця 10
Відповіді на запитання: «Якою мірою Вам близька
Українська держава?», 2015 р., у %
Відповіді

Захід
Схід
Вся
Київ
Півд. СлобоУкраїна
Галичина Волинь
Донбас
Захід жанщина
73.7
74.4
91.7
77.5
84.8
48.0
48.6

Дуже
близька
Значною
21.8
21.8
8.0
21.5
14.2
43.2
39.6
мірою
близька
Значною
1.8
1.8
0.0
0.3
0.2
2.0
8.8
мірою
далека
Дуже
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
1.5
далека
Важко
2.2
2.0
0.3
0.7
0.7
5.5
1.5
сказати
Джерело: Національний діалог. Офіційний веб-сайт проекту
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ukrayina--rezultaty-sotsiologichnogo-doslidzhennya

Українську державу визначили для себе дуже близькою 91,7%
галичан, 84,8% жителів Закарпатської і Чернівецької областей,
77,5% – Волинської та Рівненської, 48,0% – Харківської, 48,6% –
Донецької (території, контрольовані урядом). Водночас за сумарним
показником позитивного ставлення до Української держави («дуже
близька» та «значною мірою близька») галичани (99,7%), волиняни
(99,0%), кияни (96,2%) та всі громадяни країни пересічно (95,5%) не
набагато випередили жителів Слобожанщини (91,2%) і Донбасу
(88,2). При цьому лише на Донбасі виявилася статистично помітною,
хоч і невеликою, частка тих, для кого Українська держава є «значною
мірою далека» та «дуже далека» (10,3%).
Представлені цілком очевидні регіональні відмінності позитивного ставлення людей до Української держави так само очевидно
засвідчують, що саме це позитивне ставлення зближує і єднає населення різних регіонів і України в цілому, а не ділить його на Захід –
Схід або якось інакше.
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Кількісно набагато більші й водночас суттєвіші регіональні відмінності виявило вимірювання ставлення українців до Російської держави (див. таблицю 11).
Таблиця 11
Відповіді на запитання: «Якою мірою Вам близька
Російська держава?», 2015 р., у %
Відповіді

Захід
Схід
Вся
Київ
Півд. СлобоУкраїна
Галичина Волинь
Донбас
Захід жанщина

Дуже
19.7
13.7
3.0
6.0
13.7
13.3
53.1
близька
Значною
мірою
34.1
36.2
12.2
37.0
33.4
42.5
41.6
близька
Значною
мірою
25.3
28.1
36.5
32.3
42.4
29.0
4.3
далека
Дуже
14.1
14.4
37.8
22.0
8.2
5.5
0.3
далека
Важко
6.8
7.6
10.5
2.8
2.2
9.8
0.8
сказати
Джерело: Національний діалог. Офіційний веб-сайт проекту
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ukrayina--rezultaty-sotsiologichnogo-doslidzhennya

Російську державу визнали для себе дуже близькою та значною мірою близькою 53,8% українців, у тому числі 15,4% галичан, 43,0% волинян, 47,1% жителів Південно-Західних областей,
49,9% киян, 55,8% жителів Харківської області та 94,7% –
Донецької, яка виявилася єдиним регіоном, де ставлення до Російської держави як до дуже близької більш поширене, порівняно зі
ставленням до неї як до значною мірою близької. Відповідно до
даних таблиці 11 найбільше дистанціювалися від Російської
держави галичани (74,3%), після них – волиняни (54,3%), закарпатці і чернівчани (50,6%), кияни (42,5%), жителі Харківщини
(34,5%), найменше – 4,6% – Донеччини.
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Наведені кількісні показники отримано через майже два роки
від початку російської силової експансії щодо України, після загибелі і поранень тисяч воїнів і мирних жителів у районах збройного
протистояння. Якими мотивами зумовлений вибір респондентів,
представлений у таблиці 11 – пошук відповіді на це запитання
потребує додаткових досліджень, зокрема, фокус-групових.
Серед імовірних мотивів може бути й найпростіший, принаймні щодо позиції жителів Сходу України: це сприйняття ними
запитання про близькість Російської держави не лише у суто
політичному сенсі, а й у сенсі географічної близькості, тісних економічних, людських та інших зв’язків з населенням прикордонних
територій РФ тощо.
Крім того, запитання про ставлення до Української держави
спонукає респондентів до вибору відповіді у теперішньому часі і в
сучасному бутті держави Україна, жителями якої вони є. Натомість запитання про ставлення до Російської держави спонукає до
складнішої рефлексії.
Зокрема, позиціонування щодо Російської держави у більшості опитаних не базується на їхньому власному життєвому досвіді,
оскільки вони не жили і не живуть на її території та не інтегровані
в її економіку, соціальні, правові, управлінські та інші відносини й
інститути. За фактом, то є позиціонування щодо держави уявлюваної. А чинниками формування відповідних уявлень є не тільки
російські та проросійські ЗМІ (традиційно найбільш популярні на
Сході та Півдні України), а й великою мірою – пам’ять: не про
минуле Росії і досвід життя в цій країні, а своєрідна аберація
пам’яті про життя в СРСР. Така аберація полягає в неадекватному
уявленні про теперішню Росію як уособлення держави, котрої не
стало. Спогади про життя у цій донедавна великій, але у 1991 р.
зниклій державі у багатьох людей позначені ностальгією за
молодістю і відносно кращим достатком, за втраченими надіями і
почуттям упевненості у завтрашньому дні та ін. У зв’язку з цим
важливо було б отримати та проаналізувати дані про вікові
характеристики громадян, для яких Росія є близькою. Є підстави
для гіпотези, що велику їх частину становлять люди старшого і
середнього віку «походженням з СРСР».
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Впливають на позиціонування щодо Російської Федерації також
переконання у важливості економічних зв’язків з Росією, наслідки
давньої і не дуже давньої державної освітньої, культурної й іншої
політики та зумовлені цією політикою знання і близькість російської
мови, визнання високої цінності російської (а також радянської
російськомовної) культури. Москва і досі багатьма сприймається як
культурна метрополія. При цьому майже повсюдно даються взнаки
украй низькі показники знання європейських та інших іноземних мов,
мала обізнаність не тільки з культурними та іншими суспільними
практиками європейських сусідів, а в окремих регіонах України –
навіть із власне українською культурою.
Варто також брати до уваги етнонаціональний склад населення територій, зокрема, доволі високу частку етнічних росіян
серед жителів східних українських областей, на відміну від
галицьких, де питома вага етнічних українців тяжіє до величини у
сто відсотків. Разом з тим означені етнодемографічні відмінності
тільки підтверджують той факт, що російська агресія стимулювала
зростання громадянського самоусвідомлення, патріотизму і готовності захищати суверенітет та державну цілісність України серед
населення усіх без винятку регіонів і національностей країни:
українців, росіян, білорусів, кримських татар та інших.
Вищевикладені міркування щодо мотивів позитивного ставлення українців до Російської держави можна брати або не брати
до уваги. Але в обох випадках та обставина, що для немалої
частини українського соціуму і практично усіх його регіональних складових (із галицькими та іншими західними областями включно) Російська держава є «дуже близькою» та «значною мірою близькою», засвідчує, що боротьба за відновлення
державного суверенітету України на всій її території є боротьбою українських громадян за Україну проти російської агресії,
але не проти Росії як такої.
Ціннісно-політичні відмінності Галичини та інших західних
областей, порівняно з областями Сходу і Півдня, виявилися також
у ставленні до багатьох знакових суспільно-політичних подій, поміж яких розпад СРСР, проголошення незалежності України,
Майдан 2013–2014 років, підписання Угоди про асоціацію з ЄС. У
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цілому в Україні їх позитивно оцінили, відповідно, 54,8%, 73,1%,
56,9% та 58,3% опитаних проти 29,3%, 13,5%, 31,5% та 25,0% тих,
хто дав їм негативну оцінку. Найвищі показники позитивного
ставлення до всіх чотирьох подій було отримано на Галичині,
відповідно, 88,0%, 97,2%, 94,3% та 94,5%; найнижчі – на Сході,
передовсім на Донбасі (відповідно, 12,3% позитивних оцінок
проти 70,3% негативних; 40,4% позитивних проти 32,1% негативних; 12,3% позитивних проти 69,2% негативних; 18,0% позитивних проти 61,4% негативних) та на Харківщині (Слобожанщині) (відповідно, 31,3% позитивних оцінок проти 51,6% негативних; 53,6% позитивних проти 31,8% негативних; 36,3% позитивних проти 55,4% негативних; 33,6% позитивних проти 40,6%
негативних). Водночас на тому ж таки Сході (Нижнє Подніпров’я
– Дніпропетровська та Запорізька області) співвідношення
оцінок чотирьох подій, про які ідеться, більш позитивне, аніж на
Слобожанщині та Донбасі (відповідно, 38,6% позитивних оцінок
проти 49,1% негативних; 75,6% позитивних проти 13,8% негативних; 44,3% позитивних проти 47,0% негативних; 53,0% позитивних проти 33,3% негативних).
Російська агресія і такі її складові, як інспірування, заохочення, фінансова, організаційна, збройна та інша підтримка регіонального сепаратизму та іредентизму, спричинили суттєві зміни у
прихильності українців до певних політичних переваг і цінностей
не тільки прямо, а й опосередковано. Зокрема, вони надали додаткової актуальності та більшої гостроти проблемі, яка вже багато
років з хвилеподібною інтенсивністю перебуває у фокусі вітчизняних політичних і управлінських дискусій. Це – проблема децентралізації, розширення повноважень регіонів і територіальних громад та збільшення їх фінансових можливостей. Своєрідним відображенням диференціації суспільної думки щодо означеної проблеми стали результати проведеного у рамках проекту «Ініціювання
Національного діалогу в Україні» опитування про бачення українцями адміністративно-територіальної перспективи регіонів їх проживання.
Тих, хто підтримує нинішній статус свого регіону в державі
Україна, найбільше живе в Галичині (70%). Бажання розширити
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повноваження своїх регіонів у складі унітарної України виявила
більшість жителів Південного Заходу (61,5%), Нижнього Придніпров’я (60,2%), Причорномор’я (60,2%) та Слобожанщини
(42,9%). У решті регіонів суспільна думка виявилася майже навпіл
поділеною між тими, хто воліє залишити своєму регіону нинішні
повноваження, і тими, хто прагне їх розширення. Загалом же в
Україні відповіді людей на запитання: бути їх регіону в складі
унітарної України з існуючими повноваженнями чи бути у складі
унітарної України з розширеними повноваженнями – співвідносяться як 33,3% і 45,6%.
Лише 4,8% опитаних виявили прихильність ідеї, аби регіон, де
вони живуть, відділився від України. З них 3,0% висловилися за
незалежність свого регіону, 1,8% – за приєднання до іншої держави. Бути у складі автономного округу у складі федеративної
України воліли б 8%. І тільки на Донбасі (Донецька область) за
відділення від України виступає 34,6% жителів, із них 19,8% хотіли б жити у незалежному регіоні, а 14,8% – приєднатися до іншої
держави1359. Показово, що найбільше прихильників ідеї відділення
Галичини від України виявилося також на Донбасі (16,8%). І все
ж 58,5% опитаних донбасівців заявили про незгоду з такою ідеєю.
Водночас 59,8% опитаних у Донецькій області висловилися за те,
щоб Донбас залишавсяся в Україні. При цьому їх переваги щодо
статусу регіону розділилися так: 26,9% – за більші повноваження у
складі унітарної України; 30,4% – за статус автономного округу у
федеративній Україні; 2,5% – за збереження регіонам повноважень, якими вони наділені нині.
1359

Для порівняння: у квітні 2014 р., коли російська агресія на Донбасі
тільки починалася, опитування 3 232 респондентів з похибкою вибірки не вище
0,95% показало, що не більше третини (тобто, стільки ж, приблизно, що й зимою
2014 – 2015 рр.) дорослих жителів Донецької і Луганської областей поділяли
ідею відокремлення їхнього регіону від України та утворення на їх територіях
окремих держав або входження цих територій до складу РФ (Див.: Ведернікова І.
Південний Схід: гілка дерева нашого / І. Ведернікова, Ю. Мостова, С. Рахманін //
Дзеркало тижня. – 2014. – 18 квітня [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://gazeta.dt.ua/internal/pivdenniy-shid-gilka-dereva-nashogo-_.html;
http://zn.ua/UKRAINE/mneniya-i-vzglyady-zhiteley-yugo-vostoka-ukrainy-aprel2014-143598_.html.)
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Отже, для більшості жителів Донбасу неприйнятний сепаратизм ані щодо власного, ані щодо інших українських регіонів.
Найбільше неприйняття будь-якого сепаратизму показали галичани. Тільки 1% опитаних в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях погодилися з тезою, що Галичина має вийти зі складу
України, 96,0% цю тезу заперечили. 89,0% галичан сказали «ні»
виходу Донбасу з України і тільки 4,5% їхніх земляків відповіли «так».
Отже, українському соціуму традиційно властиві помітні
регіональні відмінності у симпатіях людей щодо певних політичних переваг і цінностей. Російська агресія стала чинником прискореного стирання цих відмінностей. Воно відбувається через
посилення серед населення усіх регіонів і країни в цілому громадянськості, патріотизму, орієнтованості на забезпечення державної цілісності та незалежності України, її європейську і євроатлантичну інтеграцію. Найпотужнішу прихильність означеним
пріоритетам виявляють галичани. До цих пріоритетів дедалі
більше тяжіють жителі інших західних і центральних областей
України, а також Дніпропетровської, Запорізької і м. Києва. Щоб
відповідні зміни стали незворотними і повсюдними, у тому числі
поширилися на всю територію Донбасу і тимчасово окуповану
Кримську автономію, інституції державної влади та місцевого
самоврядування, політичні партії і громадянське суспільство
мають дотримуватися поведінки, яка б забезпечувала мінімізацію і
толерантне регулювання протиріч, зумовлених відмінностями
політичних переваг і цінностей населення різних регіонів країни.
Серед найефективніших засобів політичної інтеграції українського соціуму і всіх без винятку його регіональних сегментів –
реальні зміни, орієнтовані на забезпечення спільних пріоритетних
інтересів людей: припинення війни й укріплення державного
суверенітету України, ефективні антикорупційні дії, прискорений
розвиток економіки і створення нових робочих місць з достойною
оплатою, якісна доступна медицина і освіта, соціальний захист
пенсіонерів та інших малозабезпечених, дієві правоохоронні органи, суди, інституції державної влади і місцевого самоврядування.
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Перейменування населених пунктів Львівської, Тернопільської
та Івано-Франківської областей Української РСР
Назва до
входження
Назва та адміністративна належність
№
території до
станом на
п/п
Української
1 січня 1987 р.
РСР
1.
Айзенген
Залізний, Рава-Руський р-н, Львівська обл.
(виключений з облікових даних у зв’язку з
переселенням жителів)
2.
Айнзідель,
Одиноке (об’єднано з с. Сердиця),
Одинокий
Щирецька с/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
3.
Акрешори
Бабинопілля, Бабинопільська с/р,
Косівський р-н, Івано-Франківська обл.
4.
Альбінівка
Шевченкове, Шевченківська с/р,
Снятинський р-н, Івано-Франківська обл.
5.
Альбінівка
Кліщинівка, Богданівська с/р, Зборівський
р-н, Тернопільська обл.
6.
Альфредівка
Косичі, Підгайчиківська с/р, Золочівський
р-н, Львівська обл.
7.
Америка
Великий, Ванівська с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл. **
8.
Амрози
Амвросіївський (об’єднано з с.
Монастирок), Єлиховичівська с/р,
Золочівський р-н, Львівська обл.
9.
Анаберг
Нагірне, Сможенська с/р, Сколівський р-н,
Львівська обл.
10. Ангелівка
Весняне, Подільська с/р, Заліщицький р-н,
Тернопільська обл.
11. Ангелівка
Пігарєве, Чернелево-Руська с/р,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
12. Бабинці
Урожайне, Комунарівська с/р,
Борщівський р-н, Тернопільська обл.
13. Баджеги
Родниківка (об’єднано з с. Ліс),
Терновицька с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
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Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
14. Баличі-Зарічні

15.
16.

БаличіПодорожні
Баранів

18.

Барані
Перетоки
Баранчичі

19.

Барбари

20.

Барбаричі

21.

Бармури

22.

Батиїв

23.
24.

Баторівка
Белзець

25.

Бенів

26.

Бенькова
Вишня
Бербеки

17.

27.

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Зарічне, Подорожненьська с/р,
Стрийський р-н, Львівська обл.
Подорожнє, Подорожненьська с/р,
Стрийський р-н, Львівська обл.
Гранітне, Яргорівська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
Перетоки, Скоморохівська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Баранівці, Воле-Баранецька с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Варварівка (об’єднано з с. Біла, потім з с.
Крем’янка), Замківська с/р, Нестеровський
р-н, Львівська обл.
Ново-Варварівський (об’єднано з с. Біла
потім з с. Крем’янка), Замківська с/р,
Нестеровський р-н, Львівська обл.
Боровий (об’єднано з с. Бапкан),
Гійченська с/р, Нестеровський р-н,
Львівська обл.
Грушки, Кустинська с/р, Радехівський р-н,
Львівська обл.
Кам’янка (включено в смугу м. Львова)
Гончарівка, Почапівська с/р, Золочівський
р-н, Львівська обл.
Золочівка, Струтинська с/р, Золочівський
р-н, Львівська обл.
Вишня, Вишнянська с/р, Городоцький р-н,
Львівська обл.
Межовий (об’єднано з с. Ремезівці),
Ремезівцівська с/р, Золочівський р-н,
Львівська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
28. Бережниця
Рустикальна

31.

Бережниця
Шляхоцька,
Бережниця
Перша
Берестецька
Дземброня
Берестя

32.

Берки

33.

Берлін

34.

Бернадівка

35.

Бернацька

36.

Бертнік

37.

Бзовиця

38.

Библо

39.

Ляхівці,
Бистриця
Біла Колонія

29.

30.

40.
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Бережниця Друга (об’єднано з
с.Бережниця), Чуквянська с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Бережниця, Чуквянська с/р, Самбірський
р-н, Львівська обл.
Берестечко, Бистрецька с/р,
Верховинський р-н, Івано-Франківська обл.
Бересток, Ворвулинська с/р, Заліщицький
р-н, Тернопільська обл.
Новосілка (об’єднано з с. Стриганка),
Стародобротвірська с/р, Кам’янськоБузький р-н, Львівська обл.
Хмільове, Язлівчицька с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.
Лощинівка, Струсівська с/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
Діброва (об’єднано з с. Підлісне),
Підлісненська с/р, Нестеровський р-н,
Львівська обл.
Лісове, Григорівська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
Комунарка, Білоголівська с/р,
Зборівський р-н, Тернопільська обл.
Набережне, Дитятинська с/р,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.
Підгір’я, Підгірська с/р, Богородчанський
р-н, Івано-Франківська обл.
Підгайний (об’єднано з с. Біла, потім з
с. Крем’янка), Замківська с/р,
Нестеровський р-н, Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
41. Білка
Королівська
42. Білка
Шляхетська
43. Бірки
Домініканські
44. Бірки Янівські

45.

Бліх

46.

Бліх

47.

Блятівка

48.

Божа Воля

49.

Божиків

50.

52.

Болозва
Горішня
Болозва
Дольня
Бонзолі

53.

Босири

54.

Боске

51.

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Нижня Білка, Верхньобілківська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Верхня Білка, Верхньобілківська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Бірки, Ясинська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Іванобірківка (об’єднано з с.Бірки),
Ясинська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Млинівка, (об’єднано з с.Зашків)
Зашківська с/р, Немирівський р-н,
Львівська обл.
Буданівка, Мильнівська с/р,
Зборівський р-н, Тернопільська обл.
Листвяний, Новосілко-Опарська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Червона Воля, Сандницька с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Привітне, Привітненська с/р,
Бережанський р-н, Тернопільська обл.
Болозів, Болозівська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Нижнє, Купновицька с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Зоряний (об’єднано з смт Заложці),
Заложцівська с/р, Зборівський р-н,
Тернопільська обл.
Вересневе, Коцюбинчицька с/р,
Чортківський р-н, Тернопільська обл.
Дубівка (об’єднано з с. Жуків),
Жуківська с/р, Тлумацький р-н,
Івано-Франківська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
55. Ботелка Вижня
56.
57.
58.
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.

Верхнє, Верхненська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.
Ботелка Нижня Нижнє, Верхненська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.
Бошня
Вільний, Тщенецька с/р,
Мостиський р-н, Львівська обл. **
Бригідин
Ланівка, Ланівська с/р, Стрийський р-н,
Львівська обл.

59.

Брухналь

60.

Бряза

61.

Буди Хилецькі

62.

Бургтгаль

63.

Вадова

64.

Вальддорф

65.

Варшава

66.

Варшавка

67.

Варшавка

68.

Варшавка

69.

Варшавка

Терновиця, Терновицька с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Козаківка, Козаківська с/р,
Долинський р-н, Івано-Франківська обл.
Буда, Великовільшанецька с/р,
Золочівський р-н, Львівська обл. **
Родниківка, Соколянська с/р,
Мостиський р-н, Львівська обл. **
Світле, Коропецька с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
Підлісний, Івано-Франківська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл. **
Смереки, Красівська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Криничний, Конюшківська с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл. **
Лани, Шнирівська с/р, Бродівський р-н,
Львівська обл. **
Барківський, Соснівська с/р,
Шумський р-н, Тернопільська обл. **
Вишневий (об’єднано з смт Вишнівець),
Вишнівецька с/р, Збаразький р-н,
Тернопільська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
70. Вацевичі
71.

Вейсманівка

72.

Велдіж

73.

Велесниця
Долішня

74.

77.

Великі
Фільварки
Великі
Чорнокінці
Великий
Раковець
Вербів

78.

Вербка

79.

Верхнє Кривче

80.

Вигода

81.

Вижлів

82.

Вижній
Березнів
Винявка

75.
76.

83.
84.

Висоцьке
Вижнє

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Залужани, Рихтицька с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.
Залужани, Завидовичівська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Шевченкове, Шевченківська с/р,
Долинський р-н, Івано-Франківська обл.
Нижня Велесниця, Виноградська с/р,
Коломийський р-н,
Івано-Франківська обл.
Плоске, Плосківська с/р, Кременецький
р-н, Тернопільська обл.
Чорнокінці, Чорнокінецька с/р,
Чортківський р-н, Тернопільська обл.
Раковець, Раковецька с/р, Збаразький р-н,
Тернопільська обл.
Першотравневе, Першотравнева с/р,
Бережанський р-н, Тернопільська обл.
Прогрес (об’єднано з с. Вербка),
Вербківська с/р, Монастириський р-н,
Тернопільська обл.
Кривче, Кривченська с/р,
Борщівський р-н, Тернопільська обл.
Малинівка, Дунівська с/р,
Заліщицький р-н, Тернопільська обл.
Верхнячка, Верхнячківська с/р,
Сколівський р-н, Львівська обл.
Верхній Березнів, Верхньоберезівська с/р,
Косівський р-н, Івано-Франківська обл.
Хмелівка, Хмелівська с/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
Верхнє Висоцьке, Верхньовисоцька с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
85. Вичулки
86.

Війтівська
Гора

87.

Вікняни

88.

Вілька
Купинська
Вілька
Мазовецька
Вілька
Поторицька
Вілька
Роснівська
Вілька
Сушенська

89.
90.
91.
92.

93.

Вінцентівка

94.

Вітусівка

95.

Віцень

96.

В Лісі

97.

Владиполь

98.

Вовківці
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Гончарівка, Гончарівська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
Франківка (об’єднано з с. Івана Франка),
Івано-Франківська с/р, Дрогобицький р-н,
Львівська обл.
Білогірка, Кутищенська с/р,
Тлумацький р-н, Івано-Франківська обл.
Волиця, Добросинська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.**
Волиця, Волицька с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Велике, Поторицька с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Роснівка, Сарнівська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Млинівка (об’єднано з с. Полове),
Нововитківська с/р, Радехівський р-н,
Львівська обл.
Вікентівка (об’єднано з с. Розтоки),
Розтоцька с/р, Кременецький р-н,
Тернопільська обл.
Родниковий, Мшанецька с/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл. **
Смереківка, Дунаївська с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Лісний, Чорнушовицька с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл. **
Новоселівка, Олієво-Королівська с/р,
Городенківський р-н,
Івано-Франківська обл.
Дністрове, Комунарівська с/р,
Борщівський р-н, Тернопільська обл.

780

Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
99. Вовче
100. Вовча Долішня
101. Вожеська
102. Войтехівка
103. Войтовичі
104. Волиця
Комарова
105. Волиця
Польська
106. Волиця
Радванецька
107. Волохи
108. Волцнів
109. Воля
Вяцковицька
110. Воля
Задеревацька
111. Воля
Кобилянська
112. Воля
Мазовецька
113. Воля Райнова
114. Воля Якубова

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Середа, Середянська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.
Нижня Вовча, Болозівська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Вежище, Комарівська с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл. **
Мартинівка, Пилявська с/р,
Бучацький р-н, Тернопільська обл.
Барсучий, Станіславчицька с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл. **
Волиця, Волицька с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Волиця, Воле-Баранецька с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Волиця, Корчинська с/р,
Радехівський р-н, Львівська обл.
Підгір’я, Пониквянська с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.
Заріччя, Зарічанська с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Мала Вербка, Садковицька с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Задеревці, Лисовицька с/р,
Стрийський р-н, Львівська обл.
Воля, Волянська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Воля, Микулинецька с/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
Райнова, Чаплівська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Воля, Добрівлянівська с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
115. Вуглева
116. Вулька
117. Вулька Перша
118. Вулька Друга
119. Вулька Третя
120. Вулька Гори
121. Вулька Діл
122. Вулька Коз’я
123. Вяцковичі
124. Гадинківці
125. Гаї Вижні
126. Гаї
Старобрідські
127. Гаї
Шляхтинецькі
128. Галерчин
129. Ганів Цуцулін
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Задністрянське, Бовшівська с/р,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.
Волиця, Рогачинська с/р,
Бережанський р-н, Тернопільська обл.
Волиця, Чишківська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Бережани, Чишківська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Соснівка, Чишківська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Горішній, Зубрянська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Долинівка (об’єднано з с. Бережани),
Чишківська с/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
Волиця (об’єднано з с. Виннички),
Винничківська с/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
Вербівка, Садковицька с/р, Самбірський
р-н, Львівська обл.
Комсомольське, Комсомольська с/р,
Гусятинський р-н, Тернопільська обл.
Верхні Гаї, Гаївська с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.
Гаї, Гаївська с/р, Бродівський р-н,
Львівська обл.
Гаї (об’єднано з с. Гніздичка), Лозівська с/р,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
Шевченківське, Заболотцівська с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.
Ганнівка, Трацька с/р, Косівський р-н,
Івано-Франківська обл.

782

Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
130. Ганнівці
131. Гайок
132. Гартфельд
133. Гдешичі
134. Гельзендорф
135. Генріківка
136. Генріхівка
137. Гербутів
138. Германів
139. Германівка
140. Германівка
141. Германівка
Велика
142. Германівка
Мала
143. Глібовичі
Свірські
144. Глибока

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Придністров’я, Демешківська с/р,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.
Ясне, Куропатницька с/р,
Бережанський р-н, Тернопільська обл.
Твердопілля (об’єднано з с. Речичани),
Речичанська с/р, Городоцький р-н,
Львівська обл.
Дешичі, Грушатицька с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Загірне, Дашавська с/р, Стрийський р-н,
Львівська обл.
Баси (об’єднано з с. Керниця), Керницька
с/р, Городоцький р-н, Львівська обл.
Підмогилка, Добрянська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Нараївка, Кукільницька с/р,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.
Лужки (об’єднано з с. Чорнушовичі),
Чорнушовицька с/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
Книшівка, Великоколодненська с/р,
Кам’янсько-Бузький р-н, Львівська обл. **
Тарасівка, Чорнушовицька с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Новий Ріпнів, Милятинська с/р,
Буський р-н, Львівська обл.
Малий, Милятинська с/р,
Буський р-н, Львівська обл. **
Глібовичі, Свірзька с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Пожежа, Яблунівська с/р,
Бучацький р-н, Тернопільська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
145. Гнидава
146. Гниловоди
147. Годи
148. Голибіси
149. Голодівка
150. Голодівка
151. Голодівка
152. Голодівка
153. Голодівка
154. Голо-Равське
155. Голоско
Велике
156. Голоти Хутір
157. Гора
Солтиська
158. Горбків
Колонія
159. Гординя
Рустикальні,
Гординя
Перша
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Піщане, Ратищівська с/р, Зборівський р-н,
Тернопільська обл.
Гвардійське, Котузівська с/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
Годи-Добровідка, Годо-Добровідська с/р,
Коломийський р-н, Івано-Франківська обл.
Мирове, Кордишівська с/р,
Шумський р-н, Тернопільська обл.
Волиця (об’єднано з с. Мокряни), Урізька
с/р, Дрогобицький р-н, Львівська обл.
Задністряни, Сусолівська с/р, Самбірський
р-н, Львівська обл.
Загір’я, Никловицька с/р, Самбірський
р-н, Львівська обл.
Луковище, Підгородянська с/р,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
Веселиця, Виспянська с/р, Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл. **
Равське, Липницька с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
Голосківка (включено в смугу м. Львова),
Львівська м/р, Львівська обл.
Золотий Потік (об’єднано з с. Коропець),
Бібщанська с/р, Золочівський р-н,
Львівська обл.
Горяний (об’єднано з с. Брониця), Броницька
с/р, Дрогобицький р-н, Львівська обл.
Малі Горбки, Поторицька с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл. **
Гординя, Гординянська с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
160. Гординя
Шляхоцькі
161. Горішній
Іспас,
162. Горішній
Княждвір
163. Горигляди
164. Городище
165. Городище
Королівське
166. Городище
Центнарське,
Городище
167. Горохолина
Ліс
168. Горуцко
169. Гошани
170. Громуш
Великий
171. Груд
172. Груд
Літинський

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Гординя Друга (об’єднано з с. Гординя),
Гординянська с/р, Самбірський р-н,
Львівська обл.
Гірське, Гірська с/р, Косівський р-н,
Івано-Франківська обл.
Верхнє, Нижненська с/р,
Коломийський р-н, Івано-Франківська обл.
Червоногради, Винятинська с/р,
Заліщицький р-н, Тернопільська обл.
Городищенське, Отиневицька с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Городище, Жирівська с/р, Жидачівський
р-н, Львівська обл.
Городищенське, Отиневицька с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Горохолина, Горохолинська с/р,
Богородчанський р-н,
Івано-Франківська обл.
Довге Гірське, Довжансько-Гірська с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.
Градівка, Градівська с/р, Городоцький р-н,
Львівська обл.
Великий (об’єднано з с. Гарбузів),
Гарбузівська с/р, Зборівський р-н,
Тернопільська обл.
Городківка (об’єднано з с. Волсвин),
Волсвинська с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл.
Городківка, Літинянська с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.

Додатки
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Назва до
входження
Назва та адміністративна належність
№
території до
станом на
п/п
Української
1 січня 1987 р.
РСР
173. Грюнфельдівка Зелений (об’єднано з с. Посухів),
Потуторська с/р, Бережанський р-н,
Тернопільська обл.
174. Гусне Вижнє
Верхнє Гусине, Верхньогусиненська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.
175. Гусне Нижнє
Нижнє Гусине, Верхньогусиненська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.
176. Гута
Гута, Топорівська с/р,
Полонична
Буський р-н, Львівська обл.
177. Гутенберг
Доброгір’я, Родатичівська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.**
178. Гутисько
Гутище, Сасівська с/р,
Золочівський р-н, Львівська обл.
179. Гутисько
Гутище, (об’єднано з с. Літовище),
Пеняківська с/р, Бродівський р-н,
Львівська обл.
180. Гутисько
Гутище, Крехівська с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл. **
181. Гутисько
Гутище (об’єднано з с.Глуховець),
Бродківська с/р, Миколаївський р-н,
Львівська обл.
182. ГутиськоГутище-Бродське, Голубицька с/р,
Бродська
Бродівський р-н, Львівська обл. **
183. ГутиськоГутище (об’єднано з с. Ражнів),
Литовиське
Заболотцівська с/р, Бродівський р-н,
Львівська обл.
184. ГутиськоГутище, Олеська с/р, Буський р-н,
Олеське
Львівська обл. **
185. ГутиськоГута (об’єднано з с. Пеняки), Пеняківська
Пеняцька
с/р, Бродівський р-н, Львівська обл.
186. Дації-Тумусі
Дації (об’єднано з с. Суховоля),
Суховільська с/р, Бродівський р-н,
Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
187. Двожиська
188. Двориська
189. Дебрі Пруси
190. Демня
191. Демня
192. Демня
Ляховицька
193. Демня
Сулятицька
194. Деньков’ята
195. Деревляна
Деревина
196. Дзвинячка
197. Дністрик
Головецьке
198. Добротвір
199. Долішній Іспас
200. Долішній
Княждвір

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Подвірний, Вовчківська с/р,
Зборівський р-н, Тернопільська обл. **
Дворище (об’єднано з с. Яструбичі),
Яструбичівська с/р, Радехівський р-н,
Львівська обл.
Дебрі, Верблянська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Курний, Дунаївська с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Димівка, Димівська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Заграбівка, Володимирцівська с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Димівка, Сидорівська с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл. **
Деньківка (об’єднано з с. Задільське),
Завадківська с/р, Сколівський р-н,
Львівська обл.
Деревина, (об’єднано з с. Йосипівка),
Ожидівська с/р, Буський р-н, Львівська обл.
Комунарівка, Комунарівська с/р,
Борщівський р-н, Тернопільська обл.
Дністрик, Ріп’янська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Старий Добротвір, Стародобротвірська
с/р, Кам’янсько-Бузький р-н,
Львівська обл.
Долішнє, Гірська с/р, Косівський р-н,
Івано-Франківська обл.
Нижнє, Нижненська с/р,
Коломийський р-н, Івано-Франківська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
201. Долішній
Угринів
202. Дорнфельд
203. Дорожів
Горішний
204. Дорожів
Долішній
205. Дрищів
206. Дрищів
207. Дроговиже
208. Езупіль
209. Елеонорівка
210. Еренфельд
211. Ерисдорф
212. Жаб’є
213. Жабокряки
214. Жбадин
215. Жджанна
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Угринів, Угринівська с/р, Тисменицький
р-н, Івано-Франківська обл.
Тернопілля, Тернопільська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Верхній Дорожів, Верхньодорожівська
с/р, Дрогобицький р-н, Львівська обл.
Нижній Дорожів (об’єднано з с. Верхній
Дорожів), Верхньодорожівська с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.
Надрічне, Жуківська с/р,
Бережанський р-н, Тернопільська обл.
Підлісне, Горожанська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
Верхньодорожнє, Верхньодорожненська
с/р, Миколаївський р-н, Львівська обл.
Жовтень, Жовтнева с/р,
Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл.
Оленівка, Гримайлівська с/р,
Гусятинський р-н, Тернопільська обл.
Честопілля, Підлісненська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Благодатівка, Ланівська с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Верховина, Верховинський р-н,
Івано-Франківська обл.
Квітневе, Баковецька с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Молошки, Родатичівська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Жданівка, Смільнянська с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
216. Жежава
217. Желехів
Великий
218. Желехів
Малий
219. ЖеребкиКоролівські
220. ЖеребкиШляхетські
221. Жидатичі
222. Жидечув
223. Жидовичі
224. Жирове
225. Жлоби
226. Жовчів
227. Жолків,
Нестеров
228. За Горбом
229. За Горою

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Зелений Гай, Зеленогайська с/р,
Заліщицький р-н. Тернопільська обл.
Великосілка, Великосілківська с/р,
Кам’янсько-Бузький р-н, Львівська обл.
Малосілки (об’єднано з с. Великосілка),
Великосілківська с/р, Кам’янсько-Бузький
р-н, Львівська обл.
Жеребки Перші (об’єднано з с. Жеребки),
Жеребківська с/р, Підволочиський р-н,
Тернопільська обл.
Жеребки Другі (об’єднано з с. Жеребки),
Жеребківська с/р, Підволочиський р-н,
Тернопільська обл.
Гамаліївка, Ямпільська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Жидачів, Жидачівська м/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Розсохи, Осталовицька с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Жирівське, Облазницька с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Подолянський (включено в смугу м.
Львова), Львівська м/р, Львівська обл.
Калинівка, Калинівська с/р, Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл.
Жовква, Жовківська м/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Загорбний (об’єднано з с. Водники),
Звенигородська с/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
Загірний (об’єднано з с. Теребежі),
Олеська с/р, Буський р-н, Львівська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
230. Зади
231. За Корчмою
232. За Ліском
233. Залісці
234. За Потоком
235. Заріка
236. Заріка
237. Заріка
238. Заріка
239. За Селом
240. За Ставом
241. За Церквою
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Малий Тинів (об’єднано з с. Грушів),
Грушівська с/р, Дрогобицький р-н,
Львівська обл.
Закорчмений (об’єднано з с. Ясенів),
Ясенівська с/р, Бродівський р-н,
Львівська обл.
Залісний (об’єднано з с. Великі
Глібовичі), Великоглібовицька с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Заліски, Жирівська с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Запоточний, Чорнушовицька с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл. **
Вуглярка (об’єднано з с. Борове),
Великомостівська с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл.
Долинівка, Бутинська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл. **
Круглик, Бутинська с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл. **
Старосілля (об’єднано з с. Боянець),
Боянецька с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
Вербівка (об’єднано з с. Глинець),
Віжомлянська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Заставний (об’єднано з с. Мшана),
Мшанська с/р, Городоцький р-н,
Львівська обл.
Зацерквин (об’єднано з с. Колтів),
Колтівська с/р, Золочівський р-н,
Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
242. Заріччя
243. Заруддя
244. Заруддя
245. Збоїська Нові
246. Збоїська Старі
247. Збользе
248. Зимна Відка
249. Зимна Вода
250. Зіболки
251. Зофіївка
252. Зузанівка
253. Іванівка
254. Івачів
Горішний
255. Івачів
Долішній
256. Ізабела

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Мирне, Назавизівська с/р, Надвірнянський
р-н, Івано-Франківська обл.
Травневе, Стриївська с/р,
Збаразький р-н, Тернопільська обл.
Кобзарівка, Кобзарівська с/р,
Зборівський р-н, Тернопільська обл.
Нові Збоїща (включено в смугу м.
Львова), Львівська м/р, Львівська обл.
Старі Збоїща (включено в смугу м.
Львова), Львівська м/р, Львівська обл.
Слобідка (об’єднано з с. Малехів),
Дублянська м/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
Холодноводівка, Водянська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Водяне, Водянська с/р, Пустомитівський
р-н, Львівська обл.
Підлісне, Підлісненська с/р, Жовківський
р-н, Львівська обл.
Софіївка, Глещавська с/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
**
Сусанівка, Монастирецька с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл. **
Підгородне, Драганівська с/р,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
Верхній Іванів, Нижньоіванівська с/р,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
Нижній Іванів, Нижньоіванівська с/р,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
Рідколісся, Горішньослобідська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
257. Ізидорівка
258. Ізраїли
259. Ісерна
260. Кавчий Кут
261. Кадлубиська
262. Казимирівка
263. Казимирівка
264. Казмирі
265. Кальсдорф
266. Кальтвассер
267. Кам’янка Буди
268. Кам’янка
Криве
269. Кам’янка
Пильце
270. Кам’янкаСтрумилівська
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Сидорівка, Сидорівська с/р, Жидачівський
р-н, Львівська обл.
Котюжинський (об’єднано з с.
Котюжини), Великовікнинська с/р,
Збаразький р-н, Тернопільська обл.
Кутянка, Андрушівська с/р,
Шумський р-н, Тернопільська обл.
Кути, Лисятицька с/р,
Стрийський р-н, Львівська обл.
Лучківці, Ясенівська с/р, Бродівський р-н,
Львівська обл.
Кам’янисте, Підлипецька с/р,
Золочівський р-н, Львівська обл.
Високий (об’єднано з с. Угринів),
Угринівська с/р, Бережанський р-н,
Тернопільська обл.
Хмільове, Язлівчицька с/р, Бродівський
р-н, Львівська обл.
Тростяний, Климецька с/р, Сколівський
р-н, Львівська обл. **
Піщанка (об’єднано з с. Холодноводівка),
Водянська с/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
Будокам’янка, Новокам’янська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Кривокам’янка, Новокам’янська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Пильнокам’янка, Новокам’янська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Кам’янка-Бузька, Кам’янсько-Бузька м/р,
Кам’янсько-Бузький р-н, Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
271. Карлів
272. Катербург
273. Кемпа
274. Кляйнове
275. Кобиловолоки
276. Колк
277. Колодно-Ліс
278. КолодноСелище
279. Колонія
280. Колонія
281. Колонія
282. Колонія
283. Колонія

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Прутівка, Прутівська с/р, Снятинський
р-н, Івано-Франківська обл.
Катеринівка, Катеринівська с/р,
Шумський р-н, Тернопільська обл.
Табірний, Бишівська с/р, Радехівський
р-н, Львівська обл. **
Бондарівка (об’єднано з с. Керниця),
Керницька с/р, Городоцький р-н,
Львівська обл.
Жовтневе, Жовтнева с/р, Теребовлянський
р-н, Тернопільська обл.
Вербівка (об’єднано з с. Вузлове),
Вузлівська с/р, Радехівський р-н,
Львівська обл.
Колодне (об’єднано з с. Колодне),
Колодненська с/р, Збаразький р-н,
Тернопільська обл.
Колодне (об’єднано з с. Колодне),
Колодненська с/р, Збаразький р-н,
Тернопільська обл.
Квітове, Драганівська с/р, Тернопільський
р-н, Тернопільська обл. **
Підлісся, Великогорожанська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Глибоч, Вільшаницька с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Новоселівка (об’єднано з с. Підсоснів),
Миколаївська с/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
Широкопілля (об’єднано з с. Суходіл),
Суходільська с/р, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
284. Колонія
285. Колонія
286. Колонія
287. Колонія
288. Колонія
289. Колонія
290. Колонія
291. Колонія
292. Колонія
293. Колонія
294. Колонія
295. Колонія
296. Колонія
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Гайовий (об’єднано з с. Вербляни), Боложинівська с/р, Буський р-н, Львівська обл.
Підлісний (об’єднано з с. Побужани),
Яблунівська с/р, Буський р-н, Львівська обл.
Рокитне, Яблунівська с/р,
Буський р-н, Львівська обл.
Ялинівка (об’єднано з с. Деревня),
Турниківська с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
Садки (об’єднано з с. Гаї), Миколаївська
с/р, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Відродження, Мокротинська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Березівка (об’єднано з с. Поляни),
Полянська с/р, Золочівський р-н,
Львівська обл.
Лани (об’єднано з с. Плугів), Підлипецька
с/р, Золочівський р-н, Львівська обл.
Прилісок (об’єднано з с. Домажир),
Домажирська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Любинський (об’єднано з с. Любині),
Сарнівська с/р, Яворівський р-н, Львівська
обл.
Вербівка (об’єднано з с. Малі Грибовичі),
Грибовицька с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
Придорожній (об’єднано з с. Замок),
Замківська с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
Думниця, Кізлівська с/р, Буський р-н,
Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
297. Колонія
298. Колонія
299. Колонія
300. Колонія
301. Колонія
302. Колонія
303. Колонія
304. Колонія
305. Колонія Кут
306. Колонія
Переспа
307. КонюшкиСеменівські
308. Корінцево
Хутір

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Підлісся (об’єднано з с. Коросне),
Коросненська с/р, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.
Рудківка (об’єднано з с. Добряничі),
Добряницька с/р, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.
Підгірний, Потелицька с/р, Жовківський
р-н, Львівська обл. **
Зірка (об’єднано з с. Курдибанівка),
Переволоцька с/р, Бучацький р-н,
Тернопільська обл.
Лежанівський (об’єднано з с. Лосятин),
Лосятинська с/р, Кременецький р-н,
Тернопільська обл.
Товстенський, Товстенська с/р,
Гусятинський р-н, Тернопільська обл. **
Долинський (об’єднано з с. Дзвиняч),
Дзвиняцька с/р, Заліщицький р-н,
Тернопільська обл.
Маківка (об’єднано з с. Вишнівчик),
Вишнівчицька с/р, Теребовлянський р-н,
Тернопільська обл.
Кутовий (об’єднано з с. Погорисько),
Замківська с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
Мала Переспа (об’єднано з с. Переспа),
Переспівська с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл.
Луки, Луківська с/р, Самбірський р-н,
Львівська обл.
Корінцевий, Поморянська с/р,
Золочівський р-н, Львівська обл. **

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
309. Корчмисько
310. Костільники
311. Котовання
312. КотятичеГолинь
313. Кранцберг
314. Красна
315. Красне Вижнє
316. Кривче
Горішне
317. Кривче
Долішнє
318. Крукениця
319. Крулевський
Міст
320. Ксьондзики
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Корчмище (об’єднано з с. Смільне),
Пониковицька с/р, Бродівський р-н,
Львівська обл.
Виноградне, Зозулинська с/р,
Заліщицький р-н, Тернопільська обл.
Котоване, Ступницька с/р, Дрогобицький
р-н, Львівська обл.
Голинь, Голинська с/р, Калуський р-н,
Івано-Франківська обл.
Вінкове (об’єднано з смт Дубляни),
Дублянська с/р, Самбірський р-н,
Львівська обл.
Ластівці, Старунська с/р,
Богородчанський р-н,
Івано-Франківська обл.
Верхнє Красне (об’єднано з с. Красне),
Мохнатська с/р, Турківський р-н,
Львівська обл.
Верхнє Кривче (об’єднано з с. Кривче),
Кривченська с/р, Борщівський р-н,
Тернопільська обл.
Нижнє Кривче (об’єднано з с. Кривче),
Кривченська с/р, Борщівський р-н,
Тернопільська обл.
Крукеничі, Крукеницька с/р,
Мостиський р-н, Львівська обл.
Бережецький Міст (об’єднано з
с. Млинівці), Млиновецька с/р,
Кременецький р-н, Тернопільська обл.
Підгайці (об’єднано з с. Осичина),
Пониковицька с/р, Бродівський р-н,
Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
321. Кульчиці
Рустикальні,
Кульчиці
Перші
322. Кульчиці
Шляхоцькі
323. Кутиська
324. Лани Німецькі
325. Лани Польські
326. Лдзяни
327. Леопольдин
Великий
328. Липиця
Горішня
329. Липиця
Долішня
330. Лібухове
331. Лінденау
332. Лінденфельд
333. Літовисько
334. Лончки

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Кульчиці, Кульчицька с/р, Самбірський
р-н, Львівська обл.
Кульчиці Другі (об’єднано з с. Кульчиці),
Кульчицька с/р, Самбірський р-н,
Львівська обл
Кутище, Кутищенська с/р, Тлумацький
р-н, Івано-Франківська обл.
Лани, Вирівська с/р, Кам’янсько-Бузький
р-н, Львівська обл. **
Прибужани, Прибужанська с/р,
Кам’янсько-Бузький р-н, Львівська обл.
Вербівка, Вербівська с/р, Рожнятівський
р-н, Івано-Франківська обл.
Великий, Хлівчанська с/р, Сокальський
р-н, Львівська обл. **
Верхня Липиця, Верхньолипицька с/р,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
Нижня Липиця, Нижньолипицька с/р,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
Максимівка, Терлівська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Липнянка (об’єднано з с. Липовець),
Нагачівська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Липівка, Миколаївська м/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Літовище, Пеняківська с/р, Бродівський
р-н, Львівська обл.
Прилуки (об’єднано з смт Брюховичі),
Львівська м/р, Львівська обл.

Додатки

№
п/п
335.
336.
337.
338.

Назва до
входження
території до
Української
РСР
Лопушанка
Лехнева
ЛугЛисятицький
Лужок
Горішний
Лука

339. Луковиця
Горішня
340. Луковиця
Долішня
341. Людвигське
Поле
342. Людвиківка
343. Людвиківка
344. Людвина
345. Лютовисько
346. Лядське
347. Ляховичі
Зарічні
348. Ляховичі
Подорожні
349. Ляцька Воля
350. Ляцько
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Лопушанка, Старявська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл. **
Луг, Лисятицька с/р, Стрийський р-н,
Львівська обл.
Верхній Лужок, Верхньолужоцька с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Озерне, Озерненська с/р, Самбірський р-н,
Львівська обл.
Верхня Луковиця, Долішненська с/р,
Стрийський р-н, Львівська обл.
Нижня Луковиця, Долішненська с/р,
Стрийський р-н, Львівська обл.
Польовий, Городницька с/р, Гусятинський
р-н, Тернопільська обл. **
Мислівка, Шевченківська с/р, Долинський
р-н, Івано-Франківська обл.
Дворіччя, Дворічанська с/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
Щадівка, Рогізненська с/р, Яворівський
р-н, Львівська обл. **
Шевченкове, Шевченківська с/р, НижньоУстріцький р-н, Дрогобицька обл. *
Червоне, Червоненська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
Зарічне, Зарічненська с/р, Жидачівський
р-н, Львівська обл.
Подорожнє, Володимирцівська с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Волиця, Тщенецька с/р, Мостиський р-н,
Львівська обл.
Солянуватка, Солянуватська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
351. Ляцьке Велике
352. Ляцьке Мале
353. ЛяцькоШляхецьке
354. Ляшки
355. Ляшки
Горішні
356. Ляшки
Гостинцеві
357. Ляшки
Долішні
358. ЛяшкиЗав’язані
359. Ляшки
Королівські
360. Ляшки
Муровані
361. Ляшки
Муровані
362. Ляшків
363. Мазарня
Бербеків
364. Майдан
365. Майдан

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Червоне, Червоненська с/р, Золочівський
р-н, Львівська обл.
Малий (об’єднано з с. Червоне),
Червоненська с/р, Золочівський р-н,
Львівська обл.
Липівка, Липівська с/р, Тисменицький
р-н, Тернопільська обл.
Глинець, Віжомлянська с/р, Яворівський
р-н, Львівська обл.
Горішнє, Горішненська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Гостинцеве, Гостинцівська с/р,
Мостиський р-н, Львівська обл.
Долішнє, Горішненська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Зав’язанці, Зав’язанецька с/р, Мостиський
р-н, Львівська обл.
Заставне, Заставненська с/р, Золочівський
р-н, Львівська обл.
Муроване, Мурованська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Муроване, Сороко-Львівська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Березівка, Березівська с/р, Радехівський
р-н, Львівська обл.
Мазарня, Незнанівська с/р, Кам’янськоБузький р-н, Львівська обл. **
Міжгір’я, Міжгірська с/р,
Богородчанський р-н, Івано-Франківська
обл.
Букове, Пасічнянська с/р, Надвірнянський
р-н, Івано-Франківська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
366. Майдан
Горішний
367. Мале Голе
368. Малі Волохи
369. Малі
Фільварки
370. Малі
Чорнокінці
371. Малий
Раковець
372. Манделюки
373. Маринка
Польська
374. Маріампіль
375. Марцелівка
376. Марцинівка
377. Маціївка
378. Мацьова Воля
379. Меці
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Верхній Майдан, Краснянська с/р,
Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл.
Малий, Липницька с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
Кам’яна Гора, Замківська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Підлісне, Плосківська с/р, Кременецький
р-н, Тернопільська обл.
Чорнокінці, Чорнокінецька с/р,
Чортківський р-н, Тернопільська обл.
Раковець, Раковецька с/р, Збаразький р-н,
Тернопільська обл.
Несторівка (об’єднано з с. Реклинець),
Реклинецька с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл.
Маринівка, Шегинівська с/р, Мостиський
р-н, Львівська обл. **
Маринопіль, Маринопільська с/р,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.
Тристоки (об’єднано з с. Галич),
Сільцівська с/р, Бережанський р-н,
Тернопільська обл.
Мартинівка, Пилявська с/р, Бучацький
р-н, Тернопільська обл.
Матвіївка (об’єднано з с. Теклівка),
Магдалівська с/р, Підволочиський р-н,
Тернопільська обл.
Воля, Лодинянська с/р, НижньоУстріцький р-н, Дрогобицька обл.*
Зеленівка (об’єднано з с. Кореличі),
Кореличівська с/р, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
380. Мілерівка
381. Мільбах
382. Млинівці
383. Могильниця
384. Мозберг
385. Молдавське
386. Монастирок
387. Монмансталь
388. Морги
389. Мостисько
390. Мшанець
391. На Горах

392. Нагорбах
393. Нагуєвичі

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Петрівка (об’єднано з с. Дусанів),
Дусанівська с/р, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.
Млинівка (об’єднано з с. Сенів),
Дев’ятниківська с/р, Жидачівський р-н,
Львівська обл.
Радянське, Радянська с/р, Кременецький
р-н, Тернопільська обл.
Трудове, Трудівська с/р, Теребовлянський
р-н, Тернопільська обл.
Моховий, Бердихівська с/р, Яворівський
р-н, Львівська обл. **
Межигір’я, Межигірська с/р, Турківський
р-н, Львівська обл.
Міжгір’я, Більче-Золотецька с/р,
Борщівський р-н, Тернопільська обл.
Долинівка, Новокропивницька с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл. **
Довжанка (об’єднано з м. Городок),
Городоцький р-н, Львівська обл.
Мостище, Делівська с/р, Тлумацький р-н,
Івано-Франківська обл.
Переможне, Переможненська с/р,
Зборівський р-н, Тернопільська обл.
Горішній (об’єднано з с. Гринів),
Звенигородська с/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
Нагорбний, Бісковицька с/р, Самбірський
р-н, Львівська обл. **
Івана Франка, Івано-Франківська с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
394. На Горі
395. На Границі
396. Над Потоком
397. На Закутках
398. На Зорі
399. Нойдорф,
Новосілка
400. На Корчунку
401. На Кривулі
402. На Куті
403. Нанчілка
Велика
404. Нанчілка Мала
405. Нижнє Кривче
406. Низьколизи
407. НинівГорішний
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Нагірний (об’єднано з с. Водники),
Звенигородська с/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
Межовий, Суходільська с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл. **
Надпоточний, Старояричівська с/р,
Кам’янсько-Бузький р-н, Львівська обл. **
Закутки (об’єднано з с. Стрілки),
Стрілківська с/р, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.
Зоряний (об’єднано з с. Горяни), Потелицька
с/р, Жовківський р-н, Львівська обл.
Нове Село, Болехівська с/р, Дрогобицький
р-н, Львівська обл.
Корчунка (об’єднано з с. Селисько),
Вовківська с/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
Кривулі (об’єднано з с. Брюховичі),
Брюховецька с/р, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.
Накутний, Ставрояричівська с/р,
Кам’янсько-Бузький р-н, Львівська обл.**
Великосілля, Великосільська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Соснівка, Великосільська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Кривче, Кривченська с/р, Борщівський
р-н, Тернопільська обл.
Барвінкове, Лазарівська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
Горішнє, Долішненська с/р, Стрийський
р-н, Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
408. НинівДолішній
409. Новий Яжів
410. Новосілка
411. Новосілка
Коропецька
412. Нягрин
413. Обездор
414. Обшар
415. Оритва
416. Осадницький
417. Остробіж
418. Острів
Хлопецький
419. Павелче
420. Павуки
421. Пакість
422. Паленики

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Долішнє, Долішненська с/р, Стрийський
р-н, Львівська обл.
Новий Яр, Залузька с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Збручанське, Івано-Пустенська с/р,
Борщівський р-н, Тернопільська обл.
Садове, Садівська с/р, Монастириський
р-н, Тернопільська обл.
Підліски, Лолинська с/р, Долинський р-н,
Івано-Франківська обл.
Високий, Ліскуватенська с/р, Хирівський
р-н, Дрогобицька обл.*
Роздольний, Мальнівська с/р, Мостиський
р-н, Львівська обл. **
Уритва, Олесинська с/р, Козівський р-н,
Тернопільська обл.
Новий (об’єднано з с. Городище),
Жирівська с/р, Жидачівський р-н,
Львівська обл.
Островок, Домашівська с/р, Сокальський
р-н, Львівська обл.
Острів, Переможненська с/р, Городоцький
р-н, Львівська обл. **
Павлівка, Павлівська с/р, Тисменицький
р-н, Івано-Франківська обл.
Трудове, Великогорожанська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Нагірне, Крисовицька с/р, Мостиський
р-н, Львівська обл.
Панасюки (об’єднано з с. Гаї), Гаївська
с/р, Кременецький р-н, Тернопільська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
423. Панське
424. Панський
425. Пархач
426. Парцеляни
427. Парцеляція
428. Парцеляція
429. Парцеляція
430. Парцеляція
431. Парцеляція
432. Парцеляція
433. Парцеляція
434. Парцеляція
435. Парцеляція
436. Парцеляція
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Садовий (об’єднано з смт Перегінське),
Перегінська с/р, Рожнятинський р-н,
Івано-Франківська обл.
Вільне, Петрилівська с/р, Тлумацький р-н,
Івано-Франківська обл.
Межиріччя, Межирічанська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Надільне, Поморянська с/р, Золочівський
р-н, Львівська обл.
Ланівка, Мостиська м/р, Мостиський р-н,
Львівська обл. **
Подолянський, Мостиська м/р,
Мостиський р-н, Львівська обл. **
Зелений Гай, Великоглібовецька с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл. **
Підберезний, Бродівська м/р, Бродівський
р-н, Львівська обл. **
Білоглинівка (об’єднано з с. Долиняни),
Долинянська с/р, Городоцький р-н,
Львівська обл.
Майдани (об’єднано з с. Вовчухів),
Долинянська с/р, Городоцький р-н,
Львівська обл.
Наділ (об’єднано з с. Бартатів), Керницька
с/р, Городоцький р-н, Львівська обл.
Підлісся, Красненська с/р, Буський р-н,
Львівська обл.
Ставники, Жовтанецька с/р, Кам’янськоБузький р-н, Львівська обл.
Загірок (об’єднано з с. Липівці),
Липовецька с/р, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.
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Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
437. Парцеляція
438. Парцеляція
439. Парцеляція
440. Парцеляція
441. Парцеляція
442. Парцеляція
443. Пациків
444. Пердуни
445. Пехерсдорф
446. Підбатиїв
447. Під Бучиною
448. Підвіцень
449. Під Гутою

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Березівка, Скнилівська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Вапняки (об’єднано з с. Наварія),
Пустомитівська с/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
Піщанка (об’єднано з с.
Холодноводківка), Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
Степовий (об’єднано з с. Сокільники),
Сокільницька с/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
Верховина (об’єднано з с. Чернилява),
Чернилявська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Мильнівський (об’єднано з с. Мильне),
Мильнівська с/р, Зборівський р-н,
Тернопільська обл.
Підлісся, Загвіздянська с/р, Тисменицький
р-н, Івано-Франківська обл.
Долина (об’єднано з с. Залужжя), Залузька
с/р, Яворівський р-н, Львівська обл.
Смоляний, Долішненська с/р, Стрийський
р-н, Львівська обл.
Гайок, Березівська с/р, Радехівський р-н,
Львівська обл. **
Підбучний, Колтівська с/р, Золочівський
р-н, Львівська обл. **
Підсмереки, Дунаївська с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Підгутний, Незнанівська с/р, Кам’янськоБузький р-н, Львівська обл. **

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
450. Під Дубиною
451. Підляски
452. Пізнанка
453. Під Манаєвом
454. Підмацьова
455. Пільна
Слобода
456. Повія
457. Поляки
458. ПорічеЛюбинське
459. ПоріччяЗадвірне
460. Поріччя
Янівське
461. Поточиське
462. Прислоп
463. Прудне
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Піддубний (об’єднано з с. Великі
Глібовичі), Великоглібовицька с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Підлісний (об’єднано з с. Шкло),
Шклівська с/р, Яворівський р-н, Львівська
обл.
Поділля, Подільська с/р, Підволочиський
р-н, Тернопільська обл.
Підманаївський, Колтівська с/р,
Золочівський р-н, Львівська обл. **
Маївка (об’єднано з с. Підмонастир),
Великоглібовицька с/р, Перемишлянський
р-н, Львівська обл.
Слобідка, Слобідська с/р,
Городенківський р-н, Івано-Франківська
обл.
Набережне, Стінківська с/р, Бучацький
р-н, Тернопільська обл.
Новосільці, Довгомостиська с/р,
Мостиський р-н, Львівська обл.
Поріччя, Завидовичівська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Порічне, Завидовичівська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Поріччя, Порічанська с/р, Яворівський
р-н, Львівська обл.
Поточище, Поточищенська с/р,
Городенківський р-н, Івано-Франківська обл.
Луквиця, Луквицька с/р, Богородчанський
р-н, Івано-Франківська обл.
Калинівка, Бунівська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
464. Пруси
465. Пруси
466. Пруси
467. Прусинів
468. Псари
469. Псарі
470. Радловичі
471. Райтаревичі
472. Райхенбах
473. Раковицька
474. Рата
475. Рафайлова
476. Рефельд
477. Ригайлиха

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Бистриця, Бистрицька с/р, Дрогобицький
р-н, Львівська обл.
Ямпіль, Ямпільська с/р, Пустомитівський
р-н, Львівська обл.
Підгірний (об’єднано з с. Торське),
Торськівська с/р, Заліщицький р-н,
Тернопільська обл.
Низи, Ванівська с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл.
Приозерне, Приозерненська с/р,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
Залісний (об’єднано з с. Подусільна),
Болотнянська с/р, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.
Ралівка, Ралівська с/р, Самбірський р-н,
Львівська обл.
Верхівці, Верховецька с/р, Самбірський
р-н, Львівська обл.
Благоводівка, Красівська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Раковище, Вузлівська с/р, Радехівський
р-н, Львівська обл.
Підгороднє, Річківська с/р, Жовківський
р-н, Львівська обл.
Бистриця, Бистрицька с/р, Надвірнянський
р-н, Івано-Франківська обл.
Малі Сірники (об’єднано з с. Сірники),
Ланівська с/р, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.
Степове, Поплавська с/р, Бережанський
р-н, Тернопільська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
478. Риків
479. Різдв’яни
480. Рожанка
Вижня
481. Розділовичі
482. Розенберг,
Щирецьке
Заріччя
483. Розенбург
484. Ротенган
485. Руда
486. Руда За Бугом
487. РуденкоЛяцьке
488. Рунгури
489. Рунгурська
Слобода
490. Руствечко
491. Руське Багно
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Поляни, Полянська с/р, Золочівський р-н,
Львівська обл.
Світанок, Світанківська с/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
Верхня Рожанка, Нижньорожанська с/р,
Сколівський р-н, Львівська обл.
Роздільне, Вощанцівська с/р, Самбірський
р-н, Львівська обл.
Заріччя (об’єднано з м. Щирець),
Щирецька м/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
Рожеве, Тернавська с/р, Старосамбірський
р-н, Львівська обл.
Заярний (об’єднано з с. Поріччя),
Завидовичівська с/р, Городоцький р-н,
Львівська обл.
Рудківці, Піддністрянівська с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Руда (об’єднано з с. Бапкан), Гійченська
с/р, Жовківська с/р, Львівська обл.
Руденко, Кустинська с/р, Радехівський
р-н, Львівська обл.
Новомарківка, Новомарківська с/р,
Коломийський р-н,
Івано-Франківська обл.
Слобода, Слобідська с/р, Коломийський
р-н, Івано-Франківська обл.
Зеленогаївка, Тщенецька с/р, Мостиський
р-н, Львівська обл.
Низовий (об’єднано з с. Опака),
Опаківська с/р, Дрогобицький р-н,
Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
492. РясноПольське
493. Савулуськи
494. Салаші
495. Сапіги
496. Саракули
497. Саска
Домінікальна
498. Свентослав
499. Свининець
500. Свинюхи
501. Свинюхи Малі
502. Свинюша
503. Свистільники
504. Святий
Станіслав

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Рясне, Рясненська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Савелівка, Олешівська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
Діброва (об’єднано з с. Гійче), Гійченська
с/р, Жовківський р-н, Львівська обл.
Вільний (об’єднано з с. Городжів),
Лавриківська с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
Прилужани (об’єднано з с. Максимці),
Соколянська с/р, Мостиський р-н,
Львівська обл.
Міжлісний (об’єднано з с. Мала
Горожанка), Новосілко-Опарська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Св’ятослав (об’єднано з м. Сколе),
Сколівська м/р, Сколівський р-н,
Львівська обл.
Зарічний (об’єднано з с. Верхнє
Висоцьке), Верхньовисоцька с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.
Очеретне, Устечківська с/р, Кременецький
р-н, Тернопільська обл.
Міжлісне (об’єднано з с. Очеретне),
Устечківська с/р, Кременецький р-н,
Тернопільська обл.
Поляна, Монастирецька с/р, Городоцький
р-н, Львівська обл.
Світанок, Світанківська с/р, Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл.
Станіславівка, Сідлищенська с/р,
Коломийський р-н, Івано-Франківська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
505. Святий
Станіслав
506. Святий Юзеф
507. Селисько
508. Село
509. Село
510. Середня Мала
511. Серемачок
512. Сернки
Долішні
513. Сернки
Середні
514. СиневидськоВижнє
515. СиневидськоНижнє
516. Синьків
517. Сідлиська
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Шевченкове, Залуквянська с/р, Галицький
р-н, Івано-Франківська обл.
Йосипівка (об’єднано з с. Товмачик),
Товмачицька с/р, Коломийський р-н,
Івано-Франківська обл.
Оселя, Рогізненська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Волиця, Волицька с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл.
Новоселівка (об’єднано з с. Любеля),
Любельська с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
Середнє, Середнянська с/р, НижньоУстріцький р-н, Дрогобицька обл. *
Новосілка, (об’єднано з с. Стриганка),
Стародобротвірська с/р, Кам’янськоБузький р-н, Львівська обл.
Поділля, Озерянська с/р, Галицький р-н,
Івано-Франківська обл.
Діброва, Сарниківська с/р, Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл.
Верхнє Синьовидне,
Верхньосиньовидненська с/р,
Сколівський р-н, Львівська обл.
Нижнє Синьовидне,
Нижньосиньовидненська с/р,
Сколівський р-н, Львівська обл.
Богданівка, Богданівська с/р, Заліщицький
р-н, Тернопільська обл.
Сідлище, Сідлищенська с/р,
Коломийський р-н,
Івано-Франківська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
518. Сілець-Беньків
519. СільцеБожиківське
520. Сіньки Луг
521. Скажениця
522. Скопці
523. Слобідка
524. Слобідка
Струсівська
525. Слобідка
Янівська
526. Соколів
527. Солісок
528. Солтиси
529. Солтиси
530. Солтиси
531. Солтиси

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Селець, Селецька с/р, Кам’янсько-Бузький
р-н, Львівська обл.
Квіткове, Привітненська с/р,
Бережанський р-н, Тернопільська обл.
Луговий (об’єднано з с. Золочівка),
Струтинська с/р, Золочівський р-н,
Львівська обл.
Роздоріжне, Жуківська с/р, Золочівський
р-н, Львівська обл.
Смолярня (об’єднано з с. Двірці), Двірецька
с/р, Сокальський р-н, Львівська обл.
Гончарівка, Палагицька с/р, Тлумацький
р-н, Івано-Франківська обл.
Кам’янка, Дарахівська с/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
Слобідка, Долинська с/р, Теребовлянський
р-н, Тернопільська обл.
Соколівка, Олешанська с/р, Тлумацький
р-н, Івано-Франківська обл.
Залісок (об’єднано з с. Пристань),
Бутинська с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл.
Новий, Селецька с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл.**
Залісся, Незнанівська с/р, Кам’янськоБузький р-н, Львівська обл. **
Шевченка (об’єднано з с. Смолин),
Смолинська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Терешківка (об’єднано з с. Старичі),
Шклівська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
532. Солтиство
533. Срулія
534. Стависько
535. Станіслав
536. Старі
Стрілиська
537. Старі
Томашівці
538. Стасева Воля
539. Стинава
Вижня
540. СтреліскиНови
541. Стрільчиська
542. Ступниця
Польська,
Ступниця
Перша
543. Ступниця
Українська
544. Сушиця
Рикова
545. Тарнополь
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Малий (об’єднано з с. Сторона), Підбузька
с/р, Дрогобицький р-н, Львівська обл.
Гаївці, Гаївська с/р, Кременецький р-н,
Тернопільська обл. **
Ставище (об’єднано з с. Заверхи),
Чернівська с/р, Мостиський р-н, Львівська
обл.
Івано-Франківськ, Івано-Франківська м/р,
Івано-Франківська обл.
Старі Стрілища, Новострілищанська с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Томашівці, Томашівська с/р, Калуський
р-н, Івано-Франківська обл.
Слобода, Озерянська с/р, Галицький р-н,
Івано-Франківська обл.
Верхня Стинава, Стинавська с/р,
Стрийський р-н, Львівська обл.
Нові Стрілища, Новострілищанська с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Стрілецьке, Крисовицька с/р, Мостиський
р-н, Львівська обл.
Ступниця, Ступницька с/р, Дрогобицький
р-н, Львівська обл.
Ступниця Друга (об’єднано з с.
Ступниця), Ступницька с/р, Дрогобицький
р-н, Львівська обл.
Сушиця, Тершівська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Тернопіль, Тернопільська м/р,
Тернопільська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
Назва та адміністративна належність
№
території до
станом на
п/п
Української
1 січня 1987 р.
РСР
546. Тарнава Вижня Верхня Тарнава, Верхньояблунівська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл. **
547. Татаринів
Рубанівка, Підзвіринецька с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
548. Татаринці
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.

560.

Веселівка, Білокриницька с/р,
Кременецький р-н, Тернопільська обл.
Татарів
Кременці, Яремчанська м/р, ІваноФранківська обл.
Татарське
Піщани, Підгірцівська с/р, Стрийський
р-н, Львівська обл.
Теляче
Мирне, Мирненська с/р, Підгаєцький р-н,
Тернопільська обл.
Теодорсгоф
Високофедорівка, Желдецька с/р,
Кам’янсько-Бузький р-н, Львівська обл.
Товстобаби
Високе, Висоцька с/р, Монастириський
р-н, Тернопільська обл.
Трембовля
Теребовля, Теребовлянська м/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
Трибухівці
Дружба, Трибухівська с/р, Бучацький р-н,
Тернопільська обл.
Трійця
Зоряне, Іванківська с/р, Борщівський р-н,
Тернопільська обл.
Тудорів
Федорівка, Тудорівська с/р, Гусятинський
р-н, Тернопільська обл.
Тулиголови
Берегове, Берегівська с/р, Мостиський р-н,
Львівська обл.
Тулуки
Поляна (об’єднано з с. Кружики),
Корналовицька с/р, Самбірський р-н,
Львівська обл.
Турочки Вижні Верхній Турів, Нижньотурівська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
561. Турочки
Нижні
562. Угерсталь
563. Угерське
564. Угерці
565. Угерці
Винявські
566. Угерці
Незабитівські,
Незабитівка
567. Угорськ
568. Угорський
569. Угорці
570. УлицькоСередкевичі
571. Унів
572. Унтерберг,
Підсібне
573. Унтервальден
574. Урля
575. Устрики
Дольні

813

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Нижній Турів, Нижньотурівська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.
Подільський, Кропивницька с/р,
Калуський р-н, Івано-Франківська обл. **
Яблунівка, Яблунівська с/р, Стрийський
р-н, Львівська обл.
Нагірне, Ралівська с/р, Самбірський р-н,
Львівська обл.
Зелений Гай, Мильчицька с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Угри, Угрівська с/р, Городоцький р-н,
Львівська обл.
Підгірське, Підгірська с/р, Шумський р-н,
Тернопільська обл.
Яструбці, Зеленська с/р, Верховинський
р-н, Івано-Франківська обл. **
Підгір’я, Ремезівцівська с/р, Золочівський
р-н, Львівська обл.
Середкевичі, Середкевичівська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Межгір’я, Коросненська с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Підгірне, Миклашівська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Підлісний (об’єднано з с. Підгайчики),
Підгайчиківська с/р, Золочівський р-н,
Львівська обл.
Заболотний, Дунаївська с/р,
Кременецький р-н, Тернопільська обл. **
Нижньо-Устрики, Нижньо-Устрицька м/р,
Нижньо-Устрицький р-н, Дрогобицька обл. *
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
576. Фалькенберг
577. Фалькенштейн
578. Фарескуля
579. Фарійони
580. Фелікса
581. Феліксівка
582. Феліксівка
583. Феліценталь
584. Фельштин
585. Фердинандівка
586. Ферлеїв
587. Ферліївка
588. Фідзюри
589. Фільварк
590. Фільварки

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Сокологірка, Військівська с/р,
Добромильський р-н, Дрогобицька обл. *
Соколівка, Никонковичівська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Черемошна, Яблуницька с/р, Верховинський
р-н, Івано-Франківська обл.
Родниківка, Соколянська с/р, Мостиський
р-н, Львівська обл. **
Лани, Вирівська с/р, Кам’янсько-Бузький
р-н, Львівська обл. **
Щасливе, Дашавська с/р, Стрийський р-н,
Львівська обл.
Лужки (об’єднано з с. Новий Витків),
Нововитківська с/р, Радехівський р-н,
Львівська обл.
Долинівці, Сможенська с/р, Сколівський
р-н, Львівська обл.
Скелівка, Скелівська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Підгайці, Оброшинська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Липівка, Воронівська с/р, Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл.
Андріївка, Андріївська с/р, Буський р-н,
Львівська обл.
Федорівка, Соколянська с/р, Мостиський
р-н, Львівська обл. **
Заводське, Чанизька с/р, Буський р-н,
Львівська обл.
Підгородне (об’єднано з м.
Монастириська), Монастириська м/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
591. Фільварки
Великі
592. Фільварки
Малі
593. Фільваркове
594. Фірлеїв
595. Фрага
596. Фульмеси
597. Фурдія
598. Халупки
599. Хами
600. Харвати
601. Хатки
602. Хатки
Клебанівка
603. Хатки Немка
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Підгородне (об’єднано з м. Броди),
Бродівська м/р, Бродівський р-н,
Львівська обл.
Малосілка (об’єднано з м. Броди),
Бродівська м/р, Бродівський р-н,
Львівська обл.
Родниківка (об’єднано з м. Городенка),
Городенківська м/р, Городенківський р-н,
Івано-Франківська обл.
Липівка, Воронівська с/р, Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл.
Ягодівка, Ягодівська с/р, Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл.
Підлиповець (об’єднано з с. Нагачів),
Нагачівська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Весняний (об’єднано з с. Рудники),
Носівська с/р, Бережанський р-н,
Тернопільська обл.
Хатки, Балицька с/р, Мостиський р-н,
Львівська обл.
Крута Долина, Крехівська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Нагірний, Чорнянська с/р, НижньоУстрицький р-н, Дрогобицька обл. *
Надрічне, Надрічненська с/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
Хатки (об’єднано з с. Далява), Солонська
с/р, Дрогобицький р-н, Львівська обл.
Зелена Балка (об’єднано з с. Рихтичі),
Рихтицька с/р, Дрогобицький р-н,
Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
604. Хвалибога
605. Хлівиська
606. Хлопи
607. Холоїв
608. Хоми
609. Хом’яківка
610. Хорвацьке
611. Хорсо
612. Цапівка
613. Ценжів
614. Цецова
615. Цигани
616. Цунів
617. Цуцилівці
618. Цюцькове

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Руднівка, Виноградська с/р, Городенківський
р-н, Івано-Франківська обл.
Міжгайці, Воле-Баранецька с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Переможне, Переможненська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Вузлове, Вузлівська с/р, Радехівський р-н,
Львівська обл.
Хомівка, Переможненська с/р,
Зборівський р-н, Тернопільська обл.
Березівка, Черніївська с/р, Тисменицький
р-н, Івано-Франківська обл.
Дружний (об’єднано з с. Підлісне),
Підлісненська с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
Червоне, Мечищівська с/р, Бережанський
р-н, Тернопільська обл.
Поділля, Подільська с/р, Заліщицький р-н,
Тернопільська обл.
Тяжів (об’єднано з с. Майдан),
Майданська с/р, Тисменицький р-н, ІваноФранківська обл.
Калинівка, Калинівська с/р, Зборівський
р-н, Тернопільська обл.
Рудка, Гуштинська с/р, Борщівський р-н,
Тернопільська обл.
Заверешиця, Повітненська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Вільхівці, Вільховецька с/р, Жидачівський
р-н, Львівська обл.
Малинівка, Верхньолипицька с/р,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
619. Чартория
620. Червоний
621. ЧернелівМазовецький,
Жукове,
622. Чертовець
623. Чехи
624. Чехмани
625. Чолхани
626. Чортория
627. Чучмани
Гумниські
628. Чучмани
Заболотні
629. Шахрайка
630. Шведи
631. Швейків
632. Швейцарія
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Кам’яне, Піддністрянівська с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Молохів, Рибниківська с/р,
Бережанський р-н, Тернопільська обл.
Жовтневе, Чернелево-Руська с/р,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
Назаренкове, Назаренківська с/р,
Городенківський р-н,
Івано-Франківська обл.
Лугове, Заболотцівська с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.
Привільний, Соколянська с/р,
Мостиський р-н, Львівська обл. **
Міжріччя, Міжрічанська с/р,
Долинський р-н, Івано-Франківська обл.
Миролюбівка, Миролюбівська с/р,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
Чучмани, Боложинівська с/р,
Буський р-н, Львівська обл.
Заболотне, Боложинівська с/р,
Буський р-н, Львівська обл.
Карпівка, Ванівська с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл. **
Піднагачів (об’єднано з с. Семірівка),
Нагачівська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Трудолюбівка, Трудолюбівська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
Привільний (об’єднано з с. Підруда),
Семиківська с/р, Теребовлянський р-н,
Тернопільська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
633. Шенталь
634. Шикмани
635. Шимина
636. Шлензаки
637. Шлявщина
638. Шляхта
639. Шляхта
640. Шляхтинці
641. Шмітівка
642. Шотустово
643. Шотустово
644. Штандарівка

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Краснодолинський (об’єднано з с.
Карачинів), Вороцівська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Пробійнівка, Пробійнівська с/р,
Верховинський р-н,
Івано-Франківська обл.
Ковалівка (об’єднано з с. Глинець),
Віжомлянська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Лужанка, Яблунівська с/р, Буський р-н,
Львівська обл.**
Замістя (об’єднано з с. Криниця),
Криницька с/р, Миколаївський р-н,
Львівська обл.
Гайовий, Липницька с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
Підгірний, Трудолюбівська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
**
Гніздичка, Лозівська с/р, Тернопільський
р-н, Тернопільська обл.
Ковалі (об’єднано з с. Керниця),
Керницька с/р, Городоцький р-н,
Львівська обл.
Гречковець (об’єднано з с. Нижнє),
Верхненська с/р, Турківський р-н,
Львівська обл.
Діброва (об’єднано з с. Бітля), Бітлянська
с/р, Турківський р-н, Львівська обл.
Знам’янка (об’єднано з с. Милятичі),
Жирівська с/р, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
645. Штубей
646. Шумляни
647. Юзефин
648. Юзефів
649. Юзефівка
650. Юзефівка
651. Юзефівка
652. Юзефка
653. Юсиптичі
654. Юськовичі
655. Яблінка Вижня
656. Яблінка
Нижня
657. Яглуш
658. Ягонія, Ягодня
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Високий (об’єднано з с. Гринява),
Гринявська с/р, Верховинський р-н,
Івано-Франківська обл.
Підлісне, Жуківська с/р,
Бережанський р-н, Тернопільська обл.
Йосипів (об’єднано з с. Михайлівка),
Карівська с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл.
Йосипівка, Нововитківська с/р,
Радехівський р-н, Львівська обл.
Йосипівка (об’єднано з с. Ласківці),
Ласковецька с/р, Теребовлянський р-н,
Тернопільська обл.
Йосипівка, Йосипівська с/р,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
Йосипівка, Годівська с/р,
Зборівський р-н, Тернопільська обл.
Йосипівка (об’єднано з с. Стенятин),
Стенятинська с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл.
Йосиповичі, Дашавська с/р,
Стрийський р-н, Львівська обл.
Йосипівка, Ожидівська с/р, Буський р-н,
Львівська обл.
Верхня Яблунька, Верхньояблунська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.
Нижня Яблунька, Нижньояблунська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.
Гончарівка, Дичківська с/р, Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл.
Ягідня, Прибужанівська с/р, Кам’янськоБузький р-н, Львівська обл.
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
659. Язениця
Руська
660. Язловець
661. Якторів
662. Якубівка
663. Якубове
664. Ямерсталь
665. Янів
666. Янів,
Івана Франка
667. Янів
668. Янівка
669. Янівка
670. Янівка
671. Янівська
Долина
672. Янівський
673. Янівці

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Ясениця, Ясеницька с/р, Турківський р-н,
Львівська обл.
Яблунівка, Яблунівська с/р, Бучацький
р-н, Тернопільська обл.
Ясенівка, Словітська с/р, Золочівський
р-н, Львівська обл.
Яківка, Яківська с/р, Тлумацький р-н,
Івано-Франківська обл.
Яківці, Свірзька с/р, Перемишлянський
р-н, Львівська обл. **
Буковець, Поляницька с/р, Долинський
р-н, Івано-Франківська обл.
Іванів, Чаплівська с/р, Старосамбірський
р-н, Львівська обл.
Івано-Франкове, Івано-Франківська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Іванівка, Іванівська с/р, Теребовлянський
р-н, Тернопільська обл.
Іванівка, Стрілківська с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл. **
Іванівка, Князівська с/р, Рожнятівський
р-н, Івано-Франківська обл.
Іванівка (об’єднано з с. Мартинівка),
Пилявська с/р, Бучацький р-н,
Тернопільська обл.
Долина, Долинська с/р, Теребовлянський
р-н, Тернопільська обл.
Іванів (об’єднано з с. Діброва), Петрилівська
с/р, Тлумацький р-н, Івано-Франківська обл.
Іванівці (об’єднано з с. Родатичі),
Родатичівська с/р, Городоцький р-н,
Львівська обл.

Додатки

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
674. Янки
675. Янківці
676. Янківці
677. Янківці
678. Янківці
679. Янтарне
680. Янчики
681. Янчин
682. Ясева
683. Ясенів
Горішній
684. Ясінка
Масьова
685. Ясьове
Шанове
686. Ятвяги
687. Ятвяги
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Іванівка (об’єднано з с. Іваники),
Гійченська с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
Іванківці, Малашовецька с/р, Зборівський
р-н, Тернопільська обл.
Іванківці, Молотківська с/р,
Лановецький р-н, Тернопільська обл.
Іванківці, Іванковецька с/р,
Шумський р-н, Тернопільська обл.
Іванівці (об’єднано з с. Росохуватець),
Ішківська с/р, Козівський р-н,
Тернопільська обл.
Новояворівське, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Іванівці (об’єднано з с. Іваники),
Бунівська с/р, Яворівський р-н,
Львівська обл.
Іванівка, Болотнянська с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Ваньківці (об’єднано з с. Борщів),
Борщівська с/р, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.
Верхній Ясенів, Верхньоясенівська с/р,
Верховинський р-н, Івано-Франківська обл.
Ясениця, Ясеницька с/р, Турківський р-н,
Львівська обл.
Іванівка (об’єднано з с. Керниця),
Городоцький р-н, Львівська обл.
Прибілля, Дев’ятниківська с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Побережне, Мильчицька с/р, Городоцький
р-н, Львівська обл.

822

Галичина в етнополітичному вимірі

Назва до
входження
№
території до
п/п
Української
РСР
688. Яцівка
689. Яцівці
690. Яцуни

Назва та адміністративна належність
станом на
1 січня 1987 р.
Тарасівка, Тлумацька м/р, Тлумацький
р-н, Івано-Франківська обл.
Шевченкове, Клебанівська с/р,
Підволочиський р-н, Тернопільська обл.
Примощани, Бишківська с/р, Жовківський
р-н, Львівська обл. **

* Дані подано за Адміністративно-територіальним поділом від 1946 р.
15 лютого 1951 р. на підставі міжурядової угоди – «Договору між
Польською Республікою і Союзом Радянських Соціалістичних Республік
про обмін ділянками державних територій» Польща отримала весь
тодішній Нижньоустріцький район і декілька сіл Добромильського (сс.
Гуйсько, Квасенина, Сокологірка), Стрілківського (сс. Лип’є, Михновець)
та Хирівського (сс. Смеречна, Смільниця, Стебник, Коростенко,
Ліскувате) районів Дрогобицької області (480 км 2). Лінія кордону
залишала на польському боці села Михновець, Бистре, Бандрів-Колонію,
Коростенко та Ліскувате в обмін на Забузький район.
** Населений пункт знятий з обліку у зв’язку з переселенням
жителів
Джерела: Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ
на 1 вересня 1946 р. / відп. ред. М. Ф. Попівський. – К.: Українське
видавництво політичної літератури, 1947. – 1063 с.; Українська РСР.
Адміністративно-територіальний поділ Т. 2 / відп. ред. В. Є. Нижник. –
К.: Політвидав України, 1969. – 632 с.; Українська РСР. Адміністративнотериторіальний поділ на 1 січня 1972 р. / упорядник Д. О. Шелягін. – К.:
Політвидав України, 1973. – 814 с.; Українська РСР. Адміністративнотериторіальний устрій на 1 січня 1987 р. / відп. ред. В.І. Кирненко. – К.:
Голов. ред. УРЕ, 1987. – 504 с.

Додатки
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№п/п

Перейменування населених пунктів Львівської,
Тернопільської та Івано-Франківської областей
держави Україна
Назва станом
на
1 січня 1987 р.

1.

Ангелівка

2.

Андріївка

3.

Бабина

4.

Бабине

5.

Бабинопілля

6.

Барвінкове

7.

Баяничі

8.

Березина

9.

Биндюга

10. Бистриця
11. Бійнич
12. Білич
13. Біличі
14. Білогірка

Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.
Янгелівка, Ожидівська с/р,
Буський р-н, Львівська обл.
Мармузовичі, Андріївська с/р,
Буський р-н, Львівська обл.
Бабино, Головецька с/р, Старосамбірський
р-н, Львівська обл.
Бабина, Бабинська с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Акрешори, Акрешорська с/р,
Косівський р-н, Івано-Франківська обл.
Низьколизи, Лазарівська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
Бояничі, Опільська с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл.
Зубейки, Підлісянська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Бендюга, Межирічанська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Бистриця-Гірська, Бистрицька-Гірська с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.
Бійничі, Нижньогаївська с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.
Біличі, Білицька с/р, Старосамбірський р-н,
Львівська обл.
Биличі, Лютовиська с/р, Старосамбірський
р-н, Львівська обл.
Вікняни, Вікнянська с/р, Тлумацький р-н,
Івано-Франківська обл.

№п/п
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Галичина в етнополітичному вимірі

Назва станом
на
1 січня 1987 р.

15. Біньова
16. Богданівка
17. Бодачів
18. Болоні
19. Борова
20. Бортятине
21. Брахів
22. Буданівка
23. Будокам’янка
24. Бучине
25. Вакули
26. Ваньковичі
27. Велика
Горожанка
28. Велике
Колодне
29. Великий
30. Великосілка

Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.
Беньова, Сянківська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.
Синьків, Синьківська с/р,
Заліщицький р-н, Тернопільська обл.
Бодячів, Смиківська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Болоня, Більченська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Борові, Замочківська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Бортятин, Довгомостиська с/р,
Мостиський р-н, Львівська обл.
Брахівка, Кутівська с/р,
Буський р-н, Львівська обл.
Бліх, Мильнівська с/р,
Зборівський р-н, Тернопільська обл.
Буди, Новокам’янська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Бучина, Суховільська с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.
Вахули, Залузька с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Ваньовичі, Стрілковицька с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Велика Горожанна, Великогорожанська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Велике Колодно, Великоколоднівська с/р,
Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.
Велике, Поторицька с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Великосілки, Великосілківська с/р,
Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.

№п/п

Додатки

Назва станом
на
1 січня 1987 р.

31. Вересневе
32. Веринь
33. Верхній
Березів
34. Верхній
Іванів
35. Верхньодорожне
36. Верхня
Луковиця
37. Верхнє
Гусине
38. Весняне
39. Висоцьке
40. Вихопки
41. Вишневе
42. Вишнівка
43. Вільхове
44. Вільховець
45. Вітивщина
46. Вовчухів
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.
Босири, Босирівська с/р, Чортківський р-н,
Тернопільська обл.
Верин, Веринська с/р, Миколаївський р-н,
Львівська обл.
Нижній Березів, Нижньоберезівська с/р,
Косівський р-н, Івано-Франківська обл.
Івачів Горішній, Івачеводолішнівська с/р,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
Дроговиж, Дроговизька с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Верхня Лукавиця, Долішненська с/р,
Стрийський р-н, Львівська обл.
Верхнє Гусне, Верхньогусненська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.
Ангелівка, Подільська с/р,
Заліщицький р-н, Тернопільська обл.
Висоцько, Заболотцівська с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.
Вихопні, Жовтанецька с/р,
Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.
Татаринці, Якимівська с/р,
Лановецький р-н, Тернопільська обл.
Завишень, Жвирківська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Ульвівок, Телязька с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл.
Вільхівці, Вільхівцівська с/р,
Городенківський р-н, Івано-Франківська обл.
Війтівщина, Смолинська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Вовчухи, Долинянська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.

№п/п
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Назва станом
на
1 січня 1987 р.

47. Водники
48. Водяне
49. Волинське
50. Волошинове
51. Воля
52. Галаси
53. Ганнівка
54. Ганнівка
55. Глинське
56. Глуховець
57. Гніздичка
58. Головеське
59. Головецьк
60. Головецьке
61. Гончарі
62. Гончарівка

Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.
Відники, Звенигородська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Зимна Вода, Зимноводівська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Войславичі, Тудорковичівська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Волошиново, Волошинівська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Воля Якубова, Волянська с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.
Галасі, Замочківська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Ганівка, Лучицька с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Цуцулин, Трацька с/р,
Косівський р-н, Івано-Франківська обл.
Глинськ, Глинська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Глухівець, Бродківська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Шляхтинці, Шляхтинецька с/р,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
Головське, Головська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.
Головецько, Головецька с/р,
Сколівський р-н, Львівська обл.
Головецько, Головецька с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Гончари, Винничківська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Яглуш, Дичківська с/р,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.

№п/п

Додатки

Назва станом
на
1 січня 1987 р.

63. Гориня
64. Гребенці
65. Грозова
66. Грушки
67. Диблянки
68. Димівка
69. Дібрівка
70. Дібрівка,
71. Дібрівка
72. Дібрівка
73. Діброва
74. Доброчин
75. Довгопілля
76. Долина
77. Долинівці
78. Долішнє
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.
Гериня, Геринська с/р,
Долинський р-н, Івано-Франківська обл.
Гребінці, Надичівська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Грозьово, Грозівська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Батиїв, Кустинська с/р,
Радехівський р-н, Львівська обл.
Диб’янки, Містківська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Демня, Демнянська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Дубрівка, Липницька с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Дубравка, Чертізька с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Дубрівка, Стрілковицька с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Угринів, Хоробрівська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Дуброва, Стільська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Добрячин, Острівська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Довгополе, Довгопільська с/р,
Верховинський р-н, Івано-Франківська обл.
Долини, Стародобротвірська с/р,
Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.
Долинівка, Сможенська с/р,
Сколівський р-н, Львівська обл.
Спас, Гірська с/р, Косівський р-н,
Івано-Франківська обл.

№п/п
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Назва станом
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79. Дружба

Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.

Трибухівці, Трибухівська с/р,
Бучацький р-н, Тернопільська обл.
80. Дружелюбівка Ниновичі, Хоробрівська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
81. Жовтень
Єзупіль, Єзупільська с/р,
Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл.
82. Жовтневе
Кобиловолоки, Кобиловолоцька с/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
83. Жовтневе
Соборне, Чернелево-Руська с/р,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
84. Журавне
Журавно, Журавненська с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
85. Загірні
Загір’я, Липницька с/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
86. Загірочка
Загірочко, Загірочківська с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
87. Задеревці
Воля-Задеревацька, Воля-Задеревацька с/р,
Стрийський р-н, Львівська обл.
88. Замагорів
Замагора, Замагірська с/р,
Верховинський р-н, Івано-Франківська обл.
89. Зелена
Зелене, Зеленська с/р, Верховинський р-н,
Івано-Франківська обл.
90. Зоряне
Трійця, Іванківська с/р, Борщівський р-н,
Тернопільська обл.
91. Івана Франка Нагуєвичі, Івано-Франківська с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.
92. Іванівка
Іванівці, Іванівецька с/р, Коломийський р-н,
Івано-Франківська обл.
93. Ісаїв
Ісаї, Ісаївська с/р, Турківський р-н,
Львівська обл.
94. Калинівка
Жовчів, Жовчівська с/р, Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл.

№п/п

Додатки

Назва станом
на
1 січня 1987 р.

95.

Камінна

96.

Катине

97.

Кібті

98.

Князівка

99.

Кобло-Старе

100. Козеве
101. Коз’я
102. Колоденце
103. Комарне
104. Комсомольське
105. Комунарівка
106. КонюшкиТулиголови
107. Корчівка
108. Косарчина
109. Косовець
110. Костиїв
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.
Камінне, Каміннецька с/р,
Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл.
Катина, Старявська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Кіпті, Лавриківська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Князівське, Князівська с/р,
Рожнятівський р-н, Івано-Франківська обл.
Кобло, Страшевицька с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Козьова, Козівська с/р,
Сколівський р-н, Львівська обл.
Кіз’я, Комарівська с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.
Колоденці, Жовтанецька с/р,
Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.
Комарно, Комарнівська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Гадинківці, Гадинківська с/р,
Гусятинський р-н, Тернопільська обл.
Дзвинячка, Дзвиняцька с/р,
Борщівський р-н, Тернопільська обл.
Конюшки-Тулиголівські, Погірцівська с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Корчів, Корчівська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Косарщина, Пониковицька с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.
Косівець, Великолюбинська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Костеїв, Куликівська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.

№п/п
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Назва станом
на
1 січня 1987 р.

111. Костильники

Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.

Костільники, Костільницька с/р,
Бучацький р-н, Тернопільська обл.
112. Кочмарі
Качмарі, Добросинська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
113. Красичин
Красічин, Желдецька с/р,
Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.
114. Красносілля
Себечів, Мурованська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
115. Крем’янка
Підлісся, Підліссянська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
116. Кремінці
Татарів, Яремчанська м/р,
Івано-Франківська обл.
117. Кривокам’янка Криве, Новокам’янська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
118. Ланкове
Теляж, Телязька с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
119. Лісневичі
Лісновичі, Речичанська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
120. Лісове
Бертники, Бертниківська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
121. Лозина
Лозино, Лозинська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
122. Лопушна,
Лопушно, Вільшанецька с/р,
Лупошно
Самбірський р-н, Львівська обл.
123. Лощинівка
Бернадівка, Струсівська с/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
124. Луб’яне
Луб’яна, Бродківська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
125. МазарняМазарня-Каранська, Незнанівська с/р,
Коравська
Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.
126. Максимівка
Лібухова, Терлівська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.

№п/п

Додатки

Назва станом
на
1 січня 1987 р.

127. Мала Вербка
128. Мала
Горожанка
129. Малдрики
130. Малинівка
131. Мальнів
132. Мальнівська
Воля
133. Мамчури
134. Маринопіль
135. Медениця
136. Микитюки
137. Міжгір’я
138. Міжгір’я
139. Мілява
140. Міхова
141. Моранці
142. Мостиська
Друга
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.
Мала Вербівка, Садковицька с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Мала Горожанна, Новосілко-Опарська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Мавдрики, Лавриківська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Вигода, Дунівська с/р,
Заліщицький р-н, Тернопільська обл.
Малнів, Малнівська с/р,
Мостиський р-н, Львівська обл.
Малнівська Воля, Малнівськоволянська с/р,
Мостиський р-н, Львівська обл.
Мамчурі, Ражнівська с/р, Бродівський р-н,
Львівська обл.
Маріямпіль, Маріямпільська с/р,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.
Меденичі, Меденицька с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.
Микити, Наквашанська с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.
Монастирок, Більче-Золотецька с/р,
Борщівський р-н, Тернопільська обл.
Унів, Коросненська с/р,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Миляво, Бишківська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Мігово, Княжпільська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Мор’янці, Краковецька с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Мостиська Другі, Мостиська Друга с/р,
Мостиський р-н, Львівська обл.

№п/п
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143. Моцошин

Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.

Мацошин, Мацошинська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
144. Назаренкове
Чортовець, Чортовецька с/р,
Городенківський р-н,
Івано-Франківська обл.
145. Недільня
Недільна, Топільницька с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
146. Нестеров
Жовква, Жовківська м/р, Жовківський р-н,
Львівська обл.
147. Нижнє
Нижнє Гусне, Верхньогусненська с/р,
Гусине
Турківський р-н, Львівська обл.
148. Нижній Іванів Івачів Долішній, Івачеводолішнівська с/р,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
149. Нижня
Нижня Лукавиця, Долішненська с/р,
Луковиця
Стрийський р-н, Львівська обл.
150. Новий Роздол Новий Розділ, Новороздільська м/р,
Львівська обл.
151. Новомарківка Рунгури, Печеніжинська с/р,
Коломийський р-н, Івано-Франківська обл.
152. Новосілка
Новосілки, Новосілківська с/р,
Золочівський р-н, Львівська обл.
153. Новосілки
Нове Село, Болехівська с/р,
Дрогобицький р-н, Львівська обл.
154. Новоукраїнка Варяж, Варязька с/р, Сокальський р-н,
Львівська обл.
155. Новояворівське Новояворівськ, Яворівський р-н,
Львівська обл.
156. Озерне
Лука, Лукавська с/р, Самбірський р-н,
Львівська обл.
157. Оплицьке
Опліцько, Оглядівська с/р,
Радехівський р-н, Львівська обл.
158. Оріхівчик
Орихівчик, Вербівчицька с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.

№п/п

Додатки

Назва станом
на
1 січня 1987 р.

159. ОстрівчикПільний
160. Островок
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.

Острівчик-Пильний, Андріївська с/р,
Буський р-н, Львівська обл.
Острівок, Домашівська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
161. Охрімівці
Охримівці, Охримівська с/р,
Збаразький р-н, Тернопільська обл.
162. Пазинаки
Пазиняки, Верблянська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
163. Пальчишини
Панчишини, Лавриківська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
164. Панькові
Панькова, Станіславчицька с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.
165. Передбір’я
Передвір’я, Краковецька с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
166. Перемислівці Перемисловичі, Жужелянська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
167. Перемога
Опільсько, Опільська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
168. Переможне
Мшанець, Мшанецька с/р,
Зборівський р-н, Тернопільська обл.
169. Першотравневе Вербів, Вербівська с/р,
Підгаєцький р-н, Тернопільська обл.
170. Першотравневе Лешків, Варязька с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
171. Пильнокам’янка Пільце, Новокам’янська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
172. Пиратин
Пирятин, Бишківська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
173. Питуля
Цитуля, Кунинська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
174. Пігарєве
Ангелівка, Романівська с/р,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.

№п/п
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175. Підберезці
176. Підгірське
177. Підгородне
178. Підлісне
179. Підлісся
180. Пісочне
181. Плаве
182. Повітне
183. Погорисько
184. Подільське
185. Полянка
186. Порічне
187. Правда
188. Привітне

Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.
Підберізці, Підберізцівська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Угорськ, Угорська с/р, Шумський р-н,
Тернопільська обл.
Рата, Річківська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Зіболки, Зіболківська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Підлисся, Білокамінська с/р,
Золочівський р-н, Львівська обл.
Пісочна, Пісочненська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Плав’я, Плав’янська с/р,
Сколівський р-н, Львівська обл.
Повітно, Повітненська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Погарисько, Погариська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Нісмичі, Хоробрівська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Паланки, Вороцівська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Поріччя Задвірне, Завидовицька с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Хоробрів, Хоробрівська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Божиків, Божиківська с/р,
Бережанський р-н, Тернопільська обл.

189. Прилисяни

Пришляки, Оброшинська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.

190. Прогноїв

Перегноїв, Перегноївська с/р,
Золочівський р-н, Львівська обл.

№п/п

Додатки

Назва станом
на
1 січня 1987 р.

191. Радянське
192. Радянське
Загір’я
193. Ракове
194. Ришин
195. Рогізне
196. Рогізне
197. Рогізне
198. Розваряни
199. Роздол
200. Ромаш
201. Рубанівка
202. Рудне
203. Руднівка
204. Рудька
205. Рулеве
206. Світанок
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.
Великі Млинівці, Великомлинівецька с/р,
Кременецький р-н, Тернопільська обл.
Загір’я, Братишівська с/р, Тлумацький р-н,
Івано-Франківська обл.
Ракова, Лютовиська с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Рішин, Смолинська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Рогізно, Рогізненська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Рогозно, Бережницька с/р,
Жидачівський р-н, Львівська обл.
Рогізно, Верховецька с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Розворяни, Заставненська с/р,
Золочівський р-н, Львівська обл.
Розділ, Роздільська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Ромош, Скоморохівська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Татаринів, Татаринівська с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Рудня, Бісковицька с/р, Самбірський р-н,
Львівська обл.
Хвалибога, Виноградська с/р,
Городенківський р-н,
Івано-Франківська обл.
Цигани, Циганська с/р,
Борщівський р-н, Тернопільська обл.
Рулево, Терновицька с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Різдвяни, Різдвянівська с/р,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.

№п/п
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207. Селець
208. Семірівка
209. Сеньків
210. Середа
211. Серпівка
212. Славне
213. Собанівка
214. Соснини
215. Сталашка
216. Старий Ярів
217. Стебнів
218. Стибирівка
219. Стерківці
220. Стільське
221. Стріхалюки
222. Струтинь

Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.
Сілець, Сілецька с/р,
Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.
Семирівка, Нагачівська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Синьків, Синьківська с/р,
Радехівський р-н, Львівська обл.
Вовче, Вовченська с/р, Турківський р-н,
Львівська обл.
Сарнівка, Туринківська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Слобідка, Слобідківська с/р,
Козівський р-н, Тернопільська обл.
Сабанівка, Тетевчицька с/р,
Радехівський р-н, Львівська обл.
Соснина, Любельська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Салашка, Суховільська с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.
Старий Яр, Залузька с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Стебні, Стебнівська с/р,
Верховинський р-н, Івано-Франківська обл.
Стиборівка, Вербівчицька с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.
Стирківці, Миколаївська с/р,
Радехівський р-н, Львівська обл.
Стільсько, Стільська с/р,
Миколаївський р-н, Львівська обл.
Стрихалюки, Підкамінська с/р,
Бродівський р-н, Львівська обл.
Струтин, Струтинська с/р,
Золочівський р-н, Львівська обл.

№п/п

Додатки

Назва станом
на
1 січня 1987 р.

223. Сушне
224. Тернівка
225. Тишивниця
226. Топольниця
227. Трудолюбівка
228. Федорівка
229. Федорівці
230. Хащоване
231. Хитар
232. Хлани
233. Хмільне
234. Хмільове
235. Холодноводківка
236. Хрінів
237. Цебрівка
238. Ценява
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Назва та адміністративна належність
станом на
1 вересня 2016 р.
Сушно, Сушнівська с/р,
Радехівський р-н, Львівська обл.
Тернавка, Лавочненська с/р,
Сколівський р-н, Львівська обл.
Тишівниця, Нижньосиньовидненська с/р,
Сколівський р-н, Львівська обл.
Топільниця, Топільницька с/р,
Старосамбірський р-н, Львівська обл.
Швейків, Швейківська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
Тудорів, Тудорівська с/р,
Гусятинський р-н, Тернопільська обл.
Тудорковичі, Тудорковичівська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Хащованя, Волосянківська с/р,
Сколівський р-н, Львівська обл.
Хітар, Хітарська с/р,
Сколівський р-н, Львівська обл.
Хляни, Верблянська с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Хмільно, Хмільнівська с/р,
Радехівський р-н, Львівська обл.
Берлин, Язлівчицька с/р,
Городоцький р-н, Львівська обл.
Холодновідка, Лапаївська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Хренів, Дідилівська с/р,
Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.
Цеблів, Жужелянська с/р,
Сокальський р-н, Львівська обл.
Цінева, Цінівська с/р, Рожнятівський р-н,
Івано-Франківська обл.
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239. Червона Воля

Божа Воля, Свидницька с/р,
Яворівський р-н, Львівська обл.
Лядське, Лядська с/р,
Монастириський р-н, Тернопільська обл.
Голігради, Винятинська с/р,
Заліщицький р-н, Тернопільська обл.
Чистопілля, Зіболківська с/р,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Чішки, Кутівська с/р, Буський р-н,
Львівська обл.
Шайноги, Вузлівська с/р,
Радехівський р-н, Львівська обл.
Шоломинь, Звенигородська с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Шуфраганка, Щирецька с/р,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Угерсько, Угерська с/р,
Стрийський р-н, Львівська обл.
Язловець, Язловецька с/р,
Бучацький р-н, Тернопільська обл.
Явора, Явірська с/р,
Турківський р-н, Львівська обл.
Фрага, Фразька с/р,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
Язи, Воютицька с/р,
Самбірський р-н, Львівська обл.
Яремче, Яремчанська м/р,
Івано-Франківська обл.
Якторів, Словітська с/р,
Золочівський р-н, Львівська обл.

№п/п

Назва станом
на
1 січня 1987 р.

240. Червоне
241. Червоногради
242. Честопілля
243. Чишків
244. Шийноги
245. Шоломия
246. Шуфраченко
247. Яблунівка
248. Яблунівка
249. Явори
250. Ягодівка
251. Язів
252. Яремча
253. Ясенівка
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