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У ПОВОЄННІ РОКИ: ІСТОРІОГРАФІЯ

У статті проаналізовано висвітлення в радянській і сучасній
українській історіографії соціальних перетворень на західноук�
раїнських землях у другій половині 40$х — на початку 50$х років
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Mishak I. Social Transformation in Western Ukraine in the Post�
war years: Historiography. Article «Social Transformation in Western
Ukraine in the Postwar years: Historiography», written by Mishak
Ivan examines historiography of Social History of Western Ukraine.
Illumination in soviet and modern Ukrainian historiography of social
transformations in the West�Ukrainian territories in the second half of
40th — beginning 50th ХХ of age is analysed in the article. Keywords:
geopolitical factors, geopolitical situation, cross�border cooperation.

Звільнення території Західної України від гітлерівців і оста$
точне приєднання західноукраїнських земель до складу Українсь$
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кої РСР привели до об’єднання українських земель в єдиній, хоч
і Радянській, державі, що відповідало віковічним прагненням
українського народу. Подібні зміни загалом позитивно сприйма$
лися місцевим населенням, яке століттями боролося за об’єднан$
ня українських земель і створення власної незалежної держави.
Водночас жорсткий тоталітарний режим і прискорена радянізація
західних областей, потужний політичний, економічний і соціаль$
ний примус викликали рішучий спротив.

Соціальні перетворення в Західній Україні в повоєнні роки бу$
ли предметом активного дослідження радянських істориків, які
протягом кількох десятиліть намагалися довести турботу влади
про місцевих мешканців і різке зростання соціального забезпе$
чення й добробуту останніх. Ця тема розглянута в працях І. Бого$
диста, Л. Корнійця, К. Скрипника та ін. [1–3]. 

Водночас, численні архівні документи, які раніше зберігалися
в спецфондах і введені до наукового обігу протягом двох останніх
десятиліть, дозволяють по$новому підійти до вивчення повоєнних
перетворень у Західній Україні. Відповідно, протягом останньо$
го часу з’явилося чимало праць, автори яких на основі нових да$
них розкривають невідомі раніше сторінки історії та спростову$
ють низку міфів і перекручень, притаманних попередній епосі.

Так, за словами О. Ленартовича, декларовані сталінською Конс$
титуцією права та свободи залишалися на папері, а реаліями життя
в повоєнний період стали масові арешти, розстріли, грабунок, пов$
на безправність селянства, переслідування за релігійні та полі$
тичні переконання. Крім того, введена родинна відповідальність
за дії одного з членів сім’ї взагалі мало чим відрізнялася від ко$
лективної, що була свого часу запроваджена нацистськими оку$
пантами. Підсумовуючи, історик слушно вказує на те, що соціаль$
ного напруження не могла зняти і створена ілюзія «незалежної
української держави — УРСР» [4, с. 27].

У радянській історіографії суспільні перетворення в Західній
Україні подавалися виключно як значні позитивні зрушення.
При цьому велика увага приділялася пропаганді переваг радянсь$
кого ладу, соціальному захисту трудящих тощо. Особливу увагу
радянські історики відводили порівнянню соціального станови$
ща українців у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії в до$
воєнний період та відповідному їх забезпеченню в Українській
РСР. Як зазначали В. Задорожний та М. Паламарчук, «говорячи
про рівень реальних доходів робітників та селян, крім гарантованої
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зарплати та доходів від сільського господарства, потрібно врахо$
вувати одержання трудящими цілого ряду виплат і пільг за раху$
нок державного бюджету». Автори також наголошували на бе$
зоплатній медичній допомозі і санаторному лікуванні, наявності
пенсій для людей похилого віку і стипендій для студентів, гро$
шової допомоги для інвалідів і малозахищених категорій насе$
лення тощо [5, с. 162]. У свою чергу, К. Скрипник відзначав про$
рив у боротьбі з епідеміями, зведення до мінімуму інфекційних
і заразних захворювань, значне зниження смертності населення
завдяки профілактичним заходам і створенню широкої системи
медичного обслуговування [6, с. 19–20]. На підтвердження здо$
бутків радянського періоду наводилися статистичні дані, які на$
очно демонстрували кількісні і якісні зміни.

Подібні твердження загалом відповідають дійсності і прийма$
ються сучасними істориками. Так, О. Малярчук акцентує увагу
на поширенні масових епідемій у західноукраїнських селах у по$
воєнний період, що призвело до складної демографічної ситуації
і перевищенні смертності над народжуваністю. Автор визнає, що
радянська влада вела активну боротьбу з цим лихом, спрямував$
ши весь наявний у краї медичний персонал, однак брак медичних
кадрів відчувався досить гостро [7, с. 33]. У свою чергу, Д. Вєдє$
нєєв та О. Лисенко вказують на ряд заходів радянського уряду,
спрямованих на соціальний захист тих категорій населення, які
найбільше постраждали від війни: воїнів$інвалідів, дітей$сиріт
і напівсиріт, родин військовослужбовців, що втратили годуваль$
ника, багатодітних сімей тощо. Такі дії влади, справедливо
відзначають історики, не могли не викликати симпатій місцевого
населення [8, с. 745]. Водночас вони наголошують, що недостатньо
продумані заходи, які спрямовувалися на тотальну радянізацію
західних областей, штучно прискорені темпи і насадження чужих
місцевому менталітету ідеології, норм поведінки, управлінських
принципів, широке застосування репресій викликали в багатьох
людей неприйняття новацій, активний і пасивний щодо них
спротив [8, с. 745].

При цьому більшість дослідників акцентують увагу на дуже
низькому відсотку керівників різного рівня з місцевого населення.
Так, В. Гулай переконаний, що комплектування апарату управ$
ління кадрами зі східних областей та місцевими висуванцями,
головними критеріями для яких були соціальне походження та ло$
яльність до влади, стало ще одним свідченням зміни соціального
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складу інтелігенції за рахунок зниження її якісного рівня. Водно$
час така кадрова політика, на думку історика, виступала однією
з важливих умов прискореної інтеграції регіону в радянську сис$
тему [9, с. 205–206].

Радянська історіографія намагалася пов’язувати перетворення
у соціальній сфері із докорінною зміною суспільного ладу, соціаль$
ної структури населення, підвищенням його освітнього і куль$
турного рівня тощо. Так, автори фундаментального академічного
видання «Історія Української РСР» відзначали різке зростання
чисельності робітників у Західній Україні порівняно з довоєнним
періодом. Вказуючи на успіхи радянської влади в процесі підготов$
ки кваліфікованих працівників з$поміж місцевих мешканців, вони
все ж визнали, що найбільш поширеним видом підготовки було
індивідуальне і бригадне навчання безпосередньо на робочих місцях
з використанням короткострокових курсів, шкіл передового до$
свіду, занять у гуртках технічного мінімуму та ін. [10, с. 121]. 

Соціальним змінам у західноукраїнських областях радянські
вчені завдячували перш за все ефективній політиці Комуністич$
ної партії і уряду. Разом з тим, Ю. Шаповал прикметною рисою
цього часу слушно називає досить незначну питому вагу членів пар$
тії і керівників різних рівнів з місцевого населення. За його сло$
вами, кадровий потенціал нарощувався значною мірою за рахунок
приїжджих з інших регіонів України та СРСР, які в переважній
більшості не знали мови, звичаїв, традицій та й не намагалися прис$
тосуватися до місцевих умов і поважати місцевих мешканців [11,
с. 186]. Подібного погляду дотримується Ю. Сорока, який вважав
за необхідне підкреслити, що переважна більшість із майже стоти$
сячної армії приїжджих партійних, радянських, господарських,
прокурорсько$судочинських, культурно$освітніх працівників
вважала себе в тимчасовому відрядженні й поводилася відповід$
ним чином [12, с. 20]. До того ж історики аргументовано стверд$
жують, що в досліджуваний період продовжувалася ще перед$
воєнна практика, коли до західного регіону надсилалися далеко
не найкращі номенклатурні працівники [13, с. 110].

Про подібне безпідставне засилля приїжджих «спеціалістів»
наголошував єврейський письменник Нафталі$Герц Серф$Кон
у своєму «Звіті про поїздку в Чернівці». Відвідавши місто в 1944 р., він
звернув увагу на те, що «сюди радянська влада переселяє з най$
віддаленіших куточків країни людей, які часто не є членами партії
чи спеціалістами, водночас нерідко кращих робітників, фахівців
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легкої промисловості, а також людей з вищою освітою відправля$
ють на чорні роботи на схід» [14, с. 107]. Волюнтаристські заходи
радянської адміністрації призвели до масового виїзду за кордон
у повоєнний період інтелігенції, у першу чергу євреїв, які не бажа$
ли змінювати професію та усталений спосіб життя. Подібні свідчен$
ня певною мірою спростовують тези радянської історіографії про
відсутність у Західній Україні фахівців, які могли працювати у про$
мисловості, а також низьку кваліфікацію і нечисленність місце$
вих лікарів, учених, вчителів, представників творчих професій.

Крім того, В. Юрчук вказує [15, с. 20, 33] на неоднозначність
та непослідовність радянської політики в західних областях Ук$
раїни, що проявлялося в грубих порушеннях законності — тут
засвідчувалися численні факти неправильного обкладання по$
датками, випадки примусового розміщення державних позик та
інші зловживання, які лише погіршували соціальне становище
місцевих мешканців.

Кроком держави щодо завоювання симпатій у жителів захід$
ного регіону України О. Гаврилюк називає надання в кредит пев$
ної матеріальної допомоги, організацію земельних громад тощо.
Водночас, позитивно розцінюючи діяльність земельних громад,
які за розпорядженням Раднаркому Української РСР були створені
в усіх західних областях республіки, автор на підставі раніше
секретних документів ЦК КП(б)У доводить, що їх робота часто спря$
мовувалася не на виконання робіт відповідно до власного статуту
і підвищення добробуту населення, а на здійснення поточних гос$
подарських і політичних кампаній, ініційованих партійно$дер$
жавними структурами [13, с. 112].

Оскільки переважну більшість жителів Західної України ста$
новило сільське населення, то саме соціальним перетворенням на
селі радянська історіографія приділяла помітну увагу. Загалом
для тогочасних праць було характерним пропагування здобутків
влади у галузі сільського господарства, позитивів колгоспної сис$
теми господарювання, підвищення добробуту селян тощо. Можна
певною мірою погодитися з твердженням К. Скрипника [6, с. 13]
про підвищення життєвого рівня населення краю завдяки впро$
вадженню безкоштовної освіти, соціальному забезпеченню,
відсутністю витрат на засоби виробництва. Однак практично всі ав$
тори замовчували складності й прорахунки, використання со$
ціального примусу, нав’язування економічно не обґрунтованих
відпускних цін, приміром, на техніку, та закупівельних на сіль$
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ськогосподарську продукцію. І хоча І. Блага та В. Яночко пра$
вильно вказували, що радянська земельна реформа спричинила
докорінні соціальні зміни на селі, їхня теза про те, що «малозе$
мельних селян було наділено землею, а безземелля ліквідовано»
[16, с. 166], справедливо спростовується сучасними істориками,
які проливають світло на особливості колективізації й ліквіда$
цію потужних селянських господарств краю, що, знову ж таки,
негативно позначилося на сільському населенні краю загалом.

Характерно, що радянські історики всіляко намагалися під$
креслити переваги радянського способу господарювання, часом
зовсім не вдаючись до хоча б якогось аргументування. За словами
Б. Бабія [17, с. 159], «на основі колгоспного ладу ... рік у рік зрос$
тають грошові прибутки колгоспників, розквітає заможне і куль$
турне колгоспне життя». Подібні твердження бачимо в численних
працях радянського періоду. Водночас монографічні дослідження
та статистичні дані про щорічну допомогу колгоспам технікою
й посівним матеріалом, надання багатомільйонних кредитів тощо,
які мали, на думку авторів [18–21], наочно продемонструвати
турботу партії та уряду про західноукраїнських селян, фактично
стали свідченням низької виробничої ефективності місцевих кол$
госпів та радгоспів, їх неспроможності виживати без державних
дотацій та, відповідно, розвивати соціальну сферу.

Можна цілком погодитися зі словами П. Когута про те, що ко$
лективізація в Західній Україні розглядалася не як кінцева мета
процесу перебудови села, а як засіб взяття під контроль сільсько$
го господарства цього регіону для вирішення, у першу чергу,
життєво важливих для себе соціальних, економічних і політич$
них завдань: забезпечення державі необхідної товарності сільсь$
когосподарського виробництва, зміни соціального статусу і кла$
сової структури селянства, його моралі, ліквідація соціальної та
матеріальної баз формування ОУН і УПА тощо. Тому з самого по$
чатку, наголошує автор, у процесі колективізації були проігно$
ровані об’єктивні економічні закони, західноукраїнська сільська
традиція, а ставка зроблена на командно$адміністративні методи,
що призвело до масових зловживань та насильства. Беззаконня
і зумовило в кінцевому підсумку стагнацію, кризовість, занепад
на шляху розвитку сільського господарства регіону в майбутньо$
му [22, с. 70].

І. Кунець звертає увагу на те, що податковий прес був чи не най$
більш дійовим стимулом для зростання кількості колгоспників,
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оскільки для них податки було істотно знижено або взагалі ска$
совано, а для індивідуальних господарств вони підвищувалися
на 50%. Крім того, підкреслює автор, особливо тяжким був по$
датковий прес для тих, кого віднесли до категорії куркулів, хоча
чітких критеріїв для їх виокремлення не було. При цьому для
«куркульських» господарств податок був ще більшим, ніж для ін$
ших індивідуальних господарств [23, с. 203–204]. Отже, переко$
нані сучасні дослідники, незважаючи на значно вищу економічну
ефективність індивідуальних селянських господарств Західної
України, порівняно з колгоспами, у такому способі господарюван$
ня влада не була зацікавлена.

Н. Жулканич безпосередньо пов’язує важкі умови життя се$
лян Західної України, як і радянських селян взагалі, з існуванням
колгоспів. За її словами, функціонування та розвиток соціальної
сфери на селі підтримували, в основному, суб’єкти господарюван$
ня агропромислового комплексу. Однак слабкий фінансовий стан
колгоспів та радгоспів західноукраїнських областей не сприяв
розбудові соціально$культурної сфери села [24]. І. Сушик також
вважає, що ставка на відновлення роботи важкої промисловості,
економію й накопичення фінансів та ресурсів за рахунок сільсько$
го господарства, легкої промисловості та соціальної сфери зумови$
ли стагнацію сфери обслуговування та постачання, а в підсумку —
низький життєвий рівень населення [25, с. 6]. Варто зазначити,
що радянські історики, як правило, висловлювали цілком проти$
лежну точку зору. Так, І. Кошарний наголошував, що «соціаліс$
тична індустріалізація і колективізація сільського господарства,
подальший підйом народного господарства і добробуту трудящих
створювали необхідні умови для культурних перетворень, а успіхи
культурної революції, у свою чергу, активно впливали на розви$
ток економіки, успішне вирішення всіх завдань соціалістичного
будівництва» [26, с. 39–40]. Однак оприлюднені протягом останніх
років документальні матеріали та новітні здобутки української
історіографії досить скептично розцінюють подібні твердження.

Загалом у новітніх дослідженнях переважно акцентується
увага на складному становищі селян$колгоспників не лише За$
хідної України, а й всього Радянського Союзу. Так, Л. Місінке$
вич доводить, що в повоєнний відбудовчий період для колгоспників
було підвищено норми виробітку, збільшено мінімум вироблених
трудоднів і одночасно зменшено за них оплату, урізано розміри
присадибних ділянок та збільшено на них податки. Отже, підсу$
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мовує автор, натуральні, грошові податки, примусова державна
позика, страховки, самообкладання — усе це лягло непосильним
тягарем на плечі селян [27, с. 110]. Однак соціальне становище
сільських жителів у Західній Україні, де прискорені методи ко$
лективізації і боротьба з національно$визвольним рухом призво$
дили до численних порушень навіть за визнанням радянських
органів, було ще складнішим.

Таким чином, українська радянська та новітня історіографія
по$різному розцінюють соціальні перетворення в Західній Украї$
ні в повоєнні роки. Радянські історики бачили в цих змінах лише
позитивні моменти, акцентуючи увагу на поліпшенні соціально$
го забезпечення і зростанні добробуту населення порівняно з до$
воєнним періодом. У свою чергу, більшість сучасних істориків
хоча і визнає позитивні здобутки, проте вказує на нехтування вла$
дою звичаїв і традицій місцевих мешканців, насильницьке руйну$
вання усталеного способу життя й потужний соціальний примус,
що негативно позначилося на становищі жителів краю в цілому.
___________
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