
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

СТАРКА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

УДК [94 : 321.64]: 394 (477.84) «1939/1953»

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В УМОВАХ
ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ 1939–1953 РР.

07.00.01 – історія України

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
історичних наук

Переяслав-Хмельницький – 2019



Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди».

Науковий консультант:                       доктор історичних наук, професор
Москалюк Микола Миколайович,
Тернопільський  національний  педагогічний
університет  імені  Володимира  Гнатюка,
професор  кафедри  історії  України,
археології  та  спеціальних  галузей
історичних наук. 

Офіційні опоненти:                               доктор історичних наук, професор
Лисенко Олександр Євгенович,
Інститут  історії  України  НАН  України,
завідувач  відділу  історії  України  періоду
Другої світової війни;

доктор історичних наук, доцент
Орлик Світлана Владиславівна,
Центральноукраїнський  національний
технічний  університет,  професор  кафедри
суспільних наук,  інформаційної та архівної
справи;

доктор історичних наук, професор
Трофимович Володимир Васильович,
Національний  університет  «Острозька
академія»,  завідувач  кафедри  історії  імені
М. П. Ковальського.

Захист  відбудеться  «29»  листопада  2019  р.  об  11  годині  на  засіданні
спеціалізованої  вченої  ради  Д  27.053.01  у  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за адресою: 08401,
Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конференц-зал
ім. В.О. Сухомлинського.

Із  дисертацією  можна  ознайомитись  у  бібліотеці  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»
(08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30).

Автореферат розісланий «28» жовтня 2019 р.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради, 
кандидат історичних наук, доцент                                                 О. Ф. Глоба



1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасний світ швидко змінюється,  руйнуються усталені
політичні,  соціально-економічні,  культурні  та  релігійні  догмати.  Глобальних  змін
зазнає  система  управління  державотворчими  процесами.  В  умовах  суспільно-
політичних трансформацій люди постійно перебувають у пошуку моделей адаптації
до  нових  реалій.  Саме  тому  актуальними  є  наукові  дослідження,  спрямовані  на
вироблення механізмів утримання цілісності  суспільств,  що мають різні історичні
практики.

Вибір  теми  наукового  дослідження  зумовлено  тією  обставиною,  що  попри
значну кількість публікацій, присвячених минулому західноукраїнських земель, на
сьогодні  відсутня  узагальнююча  праця  з  історії  повсякденного  життя
західноукраїнського селянства.

Регіональний  підхід  до  вивчення  історії  повсякдення  дає  змогу  глибше  та
різносторонньо  розкрити  територіальні  та  соціальні  особливості,  що  істотно
вплинули на специфіку поведінки членів соціальної групи.

Врахування «галицької специфіки» дає нам розуміння того, чому одні історичні
процеси проходили доволі легко,  а інші – натрапляли на шалений опір місцевого
населення. В середині ХХ ст. галицьке село, за своїм життєвим укладом, залишалося
патріархальним  з  доволі  примітивною  технікою  ведення  сільськогосподарського
виробництва,  що істотно  впливало  на  пристосування  селян  до  нових  політичних
обставин. 

Радянський та  нацистський тоталітарні  режими середини ХХ ст.  намагалися
контролювати  усі  сфери  повсякденного  життя  сільського  населення.  Та  навіть  у
таких  складних  суспільно-політичних  умовах,  західноукраїнському  селянству
вдавалося зберігати давні господарські та побутові традиції.

Актуальність  наукового  дослідження  полягає  також  у  тому,  що  описані
практики повсякденного життя в умовах тоталітарних режимів не лише дозволять
по-новому  побачити  історичне  тло  тогочасних  суспільно-політичних
трансформацій,  але  і  отримати  варіанти  моделей  поведінки  під  час  сучасних
викликів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота  виконувалася  в  межах  планової  тематики  наукових  досліджень  кафедри
історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського
національного  педагогічного  університету  імені  Володимира  Гнатюка  «Актуальні
проблеми історії ХІХ–ХХІ ст.» (номер державної реєстрації 0116U002130); кафедри
історії  та  культури  України  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» «Соціальні зміни та політичні
процеси  в  Україні  ХІХ  –  початку  ХХІ ст.»  (номер  державної  реєстрації
0112U005220).

Мета  дисертаційного дослідження полягає в аналізі і розкритті особливостей
суспільно-політичного,  соціально-економічного  та  культурно-освітнього  аспектів
повсякденного життя західноукраїнського села в 1939–1953 рр.

Досягнення мети передбачає реалізацію наступних завдань:
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–  визначити  ступінь  вивчення  проблеми  в  науковій  історичній  літературі  та
окреслити перспективні напрями подальших наукових пошуків;

– здійснити огляд джерел з означеної теми, обрати методологічні орієнтири й
відповідний науковий інструментарій дослідження;

–  проаналізувати  особливості  підходів  та  принципів  стосовно  налагодження
діяльності  сільських  органів  самоуправління  радянською  та  нацистською
адміністраціями, а також структурами українського національно-визвольного руху;

–  розкрити  особливості  форм  і  методів  організації  економічного  життя
західноукраїнського села в умовах тоталітарних режимів;

–  простежити  сутнісну  та  структурну  трансформацію  суспільно-політичного
світогляду сільського населення Західної України;

–  охарактеризувати  причини,  хід  і  наслідки  депортаційної  політики
тоталітарних режимів у західноукраїнському регіоні;

–  здійснити  аналіз  системи  освіти  західноукраїнського  села  упродовж
досліджуваного періоду;

– дослідити дозвілля сільських мешканців;
– описати  стан  охорони здоров’я  у західноукраїнському селі  досліджуваного

періоду; 
–  розкрити особливості  трансформації  релігійного життя західноукраїнського

селянства в умовах суспільних перетворень1939–1953 рр.
Об’єкт дослідження – суспільно-політичні, соціально-економічні та культурно-

освітні відносини на західноукраїнських землях у період 1939–1953 рр.
Предмет  дослідження –  структурне  й  організаційне  забезпечення

адміністративного управляння сільськими громадами; особливості врегулювання та
функціонування  усіх  сфер  суспільного,  економічного,  соціального,  освітнього,
культурного та релігійного життя, загалом все те, що охоплює поняття повсякдення.

Хронологічні рамки дослідження визначені в межах вересня 1939 – березня
1953 рр. Нижня межа встановлена з вересня 1939 р. коли військами Червоної Армії
започатковано процес інкорпорації території Західної України до складу Української
Радянської  Соціалістичної Республіки,  що супроводжувався активними суспільно-
політичними,  соціально-економічними та  культурно-освітніми трансформаціями  у
житті місцевого селянства. Верхня межа дослідження – березень 1953 р. пов’язана із
смертю Й. Сталіна й істотними змінами у державній політиці.

Територіальні  межі  дослідження окреслені  адміністративними  кордонами
тогочасних Дрогобицької, Львівської, Станіславської та Тернопільської областей, що
раніше об’єднувалися етнотериторіальним терміном «Східна Галичина»,  а  в  роки
нацистської окупації входили до складу «Дистрикту Галичина». 

Методи дослідження. Теоретико-методологічні засади дисертації базуються на
загальнонаукових  принципах:  об’єктивності,  історизму,  верифікаційної
достовірності,  системності,  антропоцентризму  та  ін.  Вищезазначені  принципи
історичного  пізнання  реалізовувалися  шляхом  застосування  проблемно-
хронологічного,  статистичного,  аналізу  й  синтезу,  індукції  і  дедукції  та  інших
методів наукового пошуку. У роботі застосовано сучасний категоріально-понятійний
апарат,  яким  послуговуються  історики  та  етнографи.  Обов’язковим  під  час
дослідження теми автор вважав активне залучення прийомів та методів спеціальних
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історичних дисциплін, а також специфічних прийомів інших наук – юриспруденції,
політології, соціології, етнографії та ін.

Наукова  новизна  одержаних  результатів полягає  в  тому,  що  в  українській
історичній науці вперше:

– із залученням широкого джерельного комплексу здійснено цілісне спеціальне
дослідження  повсякденного  життя  західноукраїнського  селянства  в  умовах
суспільних  трансформацій  1939–1953  рр.,  що дозволяє  реконструювати  тогочасні
події;

– на основі опрацювання тогочасної преси, визначено основні аспекти впливу
на  еволюцію  норм  та  практик  щоденного  життя  селянства  західної  України,  що
уможливлює їх використання сьогодні для уникнення помилок минулого; 

–  введено  до  наукового  обігу  маловідомі  архівні  документи,  на  основі  яких
проаналізовано  особливості  селянського  побуту,  вплив  суспільно-політичних
процесів на зміни у повсякденному житті; 

–  опрацювання  архівних  документів  дозволило  цілісно  відтворити  процес
формування  адміністративних  органів  управління  західноукраїнським  селом  не
лише  радянськими  та  німецькими  урядами,  але  і  структурами  українського
національно-визвольного руху, що розкриває механізм впливу влади на повсякденне
життя громадян;

–  використання спогадів галицьких селян дозволило розкрити основні стратегії
адаптації  до життя в умовах тоталітарних режимів,  визначити способи та методи
подолання життєвих труднощів, що уможливило їх порівняння із формами адаптації
до життя в умовах радянського тоталітаризму мешканців Наддніпрянської України;

–  за  рахунок  опрацювання  офіційних  державних  документів  проаналізовано
трансформацію  настроїв  і  поведінки  сільських  мешканців  в  умовах  формування
радянської  та  нацистської  тоталітарних  моделей  державного  управління  у
західноукраїнському регіоні, що дозволило простежити вплив державної політики на
свідомість населення.

Уточнено:
– зміст понять, категорій і термінів, пов’язаних із дослідженням особливостей

повсякденного  життя  сільського  населення  Західної  України,  що  обумовлено
потребою пошуку оптимального понятійно-категоріального апарату дослідження;

– аналіз  взаємозв’язку  між  суспільно-політичними  змінами  в  системі
державного  управління та  змістовної  складової  повсякденного  життя на прикладі
змін  у  побуті  сільського  населення,  що  дозволило  глибше  розкрити  механізми
адаптації до життя в умовах нового політичного режиму;

– наукові  напрацювання  істориків  у  результаті  систематизації  історіографії
проблеми,  що  відповідно  до  поставлених  дослідницьких  завдань  дозволило
сформулювати рекомендації щодо подальших напрямів дослідження.

Набуло подальшого розвитку:
– дослідження  впливу  радянських  культурних  перетворень  на  форми

проведення сільського дозвілля; 
– характеристика  взаємозв’язків  повсякденних  життєвих  практик  аграріїв  з

стереотипами поведінки та релігійним світоглядом в умовах суспільно-політичних
трансформацій 1939–1953 рр.; 
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– розгляд  впливу  радянської  та  нацистської  тоталітарних  систем  на  зміни
усталеного способу життя селян та формування нових типів поведінки; 

– аналіз дискусії щодо тези про те, що західноукраїнське селянство відіграло
значну  роль  у  збереженні  української  національної,  культурної  та  релігійної
ідентичності в умовах тоталітарної дійсності. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення, висновки
дисертації,  введені  до  наукового  обігу  документи  і  матеріали,  сприятимуть
подальшим  дослідженням  з  історії  повсякденного  життя  різних  соціальних  груп
населення, можуть бути використані для підготовки узагальнюючих праць з історії
України, а також бути покладеними в основу написання курсів лекцій, історичних,
краєзнавчих спецкурсів, підручників, навчальних посібників.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою, де
на  підставі  ґрунтовного  міждисциплінарного  осмислення,  ретельного
компаративного  аналізу  й  комплексної  історико-наукової  інтерпретації  масиву
джерел і літератури розроблено і викладено власні авторські концепції та висновки
щодо задекларованої проблематики, які виносяться на захист.

Апробація  результатів  дослідження. Основні  положення,  висновки  та
рекомендації  роботи  обговорювалися  на  засіданнях  кафедри  історії  України,
археології  та  спеціальних галузей  історичних наук  Тернопільського  національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кафедри історії та культури
України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди». Основні положення дослідження відображені у доповідях та
повідомленнях  на  13  міжнародних  і  5  всеукраїнських  конференціях,  серед  них  у
таких  міжнародних:  міжнародній  науковій  конференції  «Просвіта»  в  національно-
культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) (15 квітня
2009  р.,  м.  Тернопіль);  міжнародній  науково-практичній  конференції  присвяченій
подіям  Другої  світової  війни на території  Волинської  області  (травень  2012 р.,  м.
Луцьк); міжнародній науково-практичній конференції «Rozwoj nauk humanistycznych»
(27–29  лютого  2012  р.,  м.  Познань);  міжнародній  науково-практичній  конференції
«Perspektywy  rozwoju  nauki  we  współczesnym  świacie»  (29–31  березня  2012  р.,  м.
Краків);  ІІ  міжнародній  науковій  конференції  «Українсько-польські  відносини  в
контексті  суспільно-політичних  і  етнокультурних  процесів  в  Центрально-Східній
Європі  ХХ  –  поч.  ХХІ  століття»  (25 травня  2016  р.,  м. Львів);  ІІІ  міжнародній
науково-практичній конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України
і світу (від найдавніших часів до сьогодення»» (13–15 вересня 2017 р., Тернопіль); ІV
міжнародній  науково-практичній  конференції  «O  Wolność  i  sprawiedliwość...
Chrześcijańska  Europa  Między  wiarą  i  rewolucją»  (18–20  вересня  2017  р.,  м.
Ченстохова);  V  міжнародній  науковій  конференції  «Проблеми  дослідження
українського  визвольного  руху  1920–1950-х  рр.»  (5–6  жовтня  2017  р.,  м.  Львів);
міжнародній  науковій  конференції  «Історична наука та  освіта  в Україні:  інновації,
виклики,  перспективи»  (30–31  травня  2018  р.,  м.  Тернопіль);  ХІІ  міжнародній
науковій  конференції  «Історія  торгівлі,  податків  та  мита»  (25–26  жовтня  2018  р.,
м. Дніпро), Другому польсько-українському форумі з економічної історії (10 травня
2019  р.,  м.  Львів);  міжнародній  науково-практичній  конференції  «Перспективи
українсько-польської співпраці» (16 травня 2019 р., Тернопіль); ХХІХ міжнародній
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науковій  конференції  «Історія  релігій в Україні»  (21–23 травня  2019 р.,  м. Львів);
всеукраїнських: всеукраїнській науковій конференції «ОУН в контексті українського
національно-визвольного  руху  ХХ  століття»  (січень  2014  р.,  м.  Бережани);
всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю  «Українська
греко-католицька  церква  у  контексті  вітчизняної  історії  та  сучасних  суспільних
реалій»  (24–25  квітня  2015  р.,  м. Тернопіль);  всеукраїнській науково-практичній
конференції  «Українська  греко-католицька  церква  в  історії  та  сучасних  процесах
розвитку  українського  суспільства»  (21–22  квітня  2016  р.,  м.  Тернопіль);
всеукраїнській  науково-практичній  конференції  «Блаженнійший  єпископ  Григорій
комишин  в  релігійно-церковному  і  громадсько-культурному  житті  України»  (30
березня  2017  р.,  м. Івано-Франківськ);  всеукраїнській  науково-практичній
конференції  «Українсько–польсько–єврейські взаємини у Східній Галичині (перша
половина  ХХ  ст.):  історичний  досвід,  уроки  для  сучасності»  (27  травня  2018  р.,
м. Дрогобич).

Публікації. За результатами дослідження автором опубліковано 30 праць, з них
1 індивідуальна монографія, 1 колективна монографія, 21 стаття у наукових фахових
наукових виданнях,  13 з яких включені  до міжнародних наукометричних баз,  1 у
виданні, що входить у міжнародну наукометричну базу даних Web of Science, 6 тез
та 12 виступів на наукових конференціях, 1 наукова праця, що додатково відображає
результати дисертації.

Обсяг  і  структура  дисертації зумовлені  метою  і  завданнями  дослідження.
Робота складається зі вступу, п’яти розділів, поділених на дев’ятнадцять підрозділів,
висновків, списку використаних джерел і літератури (1167 позицій на 108 сторінках)
та 21 додатку. Повний обсяг дисертації – 540 сторінок, з яких основний текст – 399
сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної проблеми, встановлено її зв'язок з

науковими програмами,  планами,  темами,  сформульовано  мету,  основні  завдання,
об’єкт, предмет, хронологічні та територіальні межі дослідження, розкрито наукову
новизну  праці,  висвітлено  її  практичне  значення,  наведено  інформацію  про
апробацію авторських результатів дослідження та окреслено структуру дисертації.

Перший розділ «Методологічні проблеми аналізу історичної ретроспективи
розвитку західноукраїнського села» містить огляд наукової літератури, джерельної
бази, а також аналіз теоретико-методологічних засад дослідження.

Процес суспільно-політичних, соціально-економічних та духовних перетворень
у  західноукраїнському  селі  неодноразово  був  предметом  наукових  досліджень
кількох поколінь вітчизняних та зарубіжних істориків.

Історіографію проблеми умовно поділено на чотири блоки: роботи радянський
істориків,  здобутки  сучасної  вітчизняної  історіографії,  наукові  розвідки  істориків
української  діаспори,  вивчення  історії  країн  Східної  Європи  закордонними
дослідниками.

Питання  трансформації  життя  сільського  населення  західноукраїнських
областей  УРСР  у  до  та  післявоєнний  час  в  радянській  історичній  літературі
розглядалися  побічно,  поряд  з  іншими  проблемами  соціалістичного  будівництва.
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Радянська  історіографія  1940-х  –  середини  1950-х  рр.  творилася  у  контексті
радянської  ідеологічної  доктрини  викладеної  в  «Історії  ВКП(б)».  Для  тогочасних
наукових праць характерний суворий лаконізм та догматизм у підходах до викладу
основного  матеріалу.  Висновки,  що  містилися  у  цих  виданнях,  на  десяток  років
стали дороговказом наступних історичних досліджень. У 1950-х – на початку 1960-х
рр.  основний  акцент  історичних  досліджень  змістився  до  висвітлення  процесу
соціально-економічних  перетворень,  де  домінувала  теза  про  переваги
соціалістичного способу виробництва та зростання добробуту місцевого селянства,
що досліджено у працях К. Сироцинського та М. Івасюти.

З  другої  половини  1960-х  рр.  радянську  історіографію  історії  регіону
доповнюють  праці,  що  розкривають  побут  сільського  населення  та  зміни  в
повсякденній  культурі,  дозвіллі  тощо.  Серд  них  варто  виокремити  дослідження
В. Келембетової, О. Кувеньова, М. Луника та І. Сидоренка.

Значний  фактичний  та  архівний  матеріал  зібрано  авторським  колективом
працівників  Інституту  історії  АН  УРСР,  опублікований  у  трьохтомній  «Історії
селянства Української РСР». У 1967 р. побачила світ академічна «Історія Української
РСР»,  підготовлена  колективом  авторів  Інституту  історії  АН  УРСР,  у  котрій
дослідженню хід  соціалістичних перетворень  у  Західній  Україні.  У  1970-х  роках
фахівцями АН УРСР опубліковано багатотомну «Історію міст і сіл Української РСР».
Інформація  про  досліджуваний  нами  регіон  вміщена  у  відповідних  тематичних
томах з історії Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. Упродовж
1970-х  –  середини  1980-х  рр.  у  радянській  історіографії  тенденції  наукових
досліджень не зазнали суттєвих трансформацій. Активно розроблялися дослідження
суспільно-політичного  й  соціально-економічного  розвитку  західноукраїнських
земель.  У  цьому  контексті  значний  доробок  належить  львівським  історикам
С. Макарчуку, Ю. Сливці, М. Швагуляку. 

Відновлення  незалежної  української  держави  дозволила  історикам  на  основі
нових  методологічних  підходів  та  із  залученням  раніше  недоступного  архівного
матеріалу  по-новому  підійти  до  дослідження  складних  сторінок  історії
західноукраїнського регіону періоду радянізації краю.

Сучасний  історіографічний  етап  в  історії  України  характеризується
концептуальним  переосмисленням  усіх  складових  соціально-економічної  та
суспільно-політичної  історії.  Саме  з  таких  позицій  підготовлені  публікації
В. Даниленка, Г. Касьянова, С. Кульчицького, Ю. Шаповала.

Проблему політичних репресій сталінського тоталітарного режиму, особливості
роботи  радянської  каральної  системи  на  території  західноукраїнських  областей
УРСР  дослідив  І. Білас.  Політику  радянського  тоталітарного  режиму  щодо
західноукраїнської  інтелігенції  досліджуваного  періоду  проаналізовано  у  праці
О. Рубльова і  Ю. Черченка.  У середині  1990-х рр.  українська історіографія історії
Західної  України  збагатилася  працями  В. Трофимовича,  Б.  Яроша.  Соціалістичні
перетворення у Західній Україні проаналізовано у праці М. Литвина, О. Луцького, К.
Науменка «1939. Західні землі». 

Особливості  німецької  окупаційної  політики  в  Галичині  розкривають  праці
львівського історика А. Боляновського. Податкову окупаційну політику на території
Східної Галичини досліджено у наукових працях С. Орлик та  В. Орлика. Культурно-
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освітнє  життя  населення  Генеральної  губернії  проаналізовано  у  дисертаційному
дослідженні Н. Антонюк. 

Причини,  перебіг  та  наслідки  польсько-українського  конфлікту  на  теренах
Східної Галичини аналізує у свої монографіях львівський історик Б. Гудь. 

Серед  українських  істориків  вперше ґрунтовно  практику  політичного  терору
проти родин «ворогів народу» щодо сільського населення Західної України розкрито
у монографії Т. Вронської. 

Особливості релігійного життя населення західних областей України аналізує у
науковому дослідженні І. Андрухів. 

Окремі аспекти українського національно-визвольного руху у Західній Україні
розкрито  у  монографіях  І.  Патриляка.  Боротьбу  українського  національно-
визвольного руху у локальних вимірах проаналізовано у наукових монографія М.
Романюка,  В.  Ільницького,  С.  Волянюка.  Регіональні  особливості  трансформації
освітньої сфери на теренах Дрогобиччини досліджено у монографії М. Галіва.  

Наприкінці  2000-х  років  дослідниками  Інституту  історії  НАН  України
підготовлено  серію  монографічних  видань  під  загальною  назвою  «З  історії
повсякденного життя в Україні».

Праці  істориків  української  діаспори  здебільшого  присвячені  історії
українського національно-визвольного руху. Більшість з них опублікована в період,
коли  національно-визвольна  боротьба  тривала  на  території  західної  України,  а
відтак,  сучасні  дослідники  можуть  дізнатися  про  емоційний  стан  учасників  та
очевидців тих подій. Виокремимо праці М. Лебедя, П. Мірчука та Л. Шанковського.

Зарубіжна  історіографія  радянського  повсякдення  відзначається  широким
розмаїттям  тематичних  та  методологічних  позицій.  Визначальним  тематичним
компонентом тут виступають наукові вподобання авторів.

Особливості  життя  західноукраїнського  населення  в  умовах  Другої  світової
війни  проаналізовано  у  працях  американського  історика  Дж. Армстронга.  Життя
простих людей в умовах нацистської окупації на території України аналізується у
монографії  К.  Беркгофа.  Сутність  радянської  тоталітарної  системи  періоду
сталінізму розкрито у працях Х. Арендт та Й. Баберовски. Питання долі людини в
умовах тоталітарного суспільства розкрито у ґрунтовних дослідженнях Нормана М.
Наймарка та Т. Снайдера.

У  російській  історіографії  перші  праці  з  історії  повсякденності  з’явилися  у
середині  1980-х  рр.  Упродовж  1990-х  –  початку  2000-х  рр.  російські  науковці
працювали  над  виробленням  понятійно-категоріального  апарату  та  методології
дослідження  історії  повсякдення.  Серед  праць  методологічного  характеру
виокремимо роботи дослідниці Н. Пушкарьової. 

Наприкінці 1990-х рр. російська дослідниця Е. Зубкова підготувала монографію
«Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953», у якій
розкрила механізми взаємодії влади та суспільства в ситуації переходу від війни до
миру. 

Відмінно  від  домінуючих  у  сучасній  російській  історіографії  тенденцій,
зображає  діяльність  радянських  партизанських  формувань  та  відділів  Української
повстанської армії на території Західної України історик О. Гогун.
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Польську історіографію подій 1939–1953 рр. на території Західної України, як в
часи ПНР, так і на сучасному етапі, умовно можна розділити на дві великі групи.
Перша представлена науковими розвідками про суспільно-політичні та соціально-
економічні  перетворення  радянської  влади  у  регіоні.  Сюди  зараховуємо  і  праці,
присвячені  історії  повсякденного життя населення західних областей України.  До
другої відносимо дослідження історії польсько-українського протистояння.

Перебіг подій у хронологічній послідовності на території Східної Галичини на
основі  документів  польського  еміграційного  уряду  відображено  у  тритомному
виданні  польського  історика українського  походження М. Сивіцького.  Радянізацію
теренів  Східної  Галичини  у  1939–1950-х  рр.  аналізують  у  наукових  розвідках
В. Бонусяк, Р. Внук, Ч. Гжеляк.

Аналіз  вітчизняної  та  зарубіжної  історіографії  з  теми наукового дослідження
дозволяє  зробити  висновок,  що  істориками  здійснена  значна  робота  з  вивчення
різноманітних  аспектів  історії  західноукраїнського  регіону.  Водночас,  мусимо
констатувати, що на сьогодні відсутнє спеціальне дослідження історії повсякденного
життя західноукраїнського селянства в умовах тоталітарних режимів 1939–1953 рр.

Джерельну базу дослідження становлять неопубліковані матеріали центральних
та місцевих архівів, які доповнюють опубліковані збірники документів і матеріалів,
тогочасна преса, спогади учасників і свідків досліджуваних подій.

Матеріали тематики, винесеної у заголовок дисертації, широко представлені у
документах, розміщених у сховищах Центрального державного архіву громадських
об’єднань  України,  зокрема,  фонді  1  (Центральний  комітет  Комуністичної  партії
України).  Документи  дають  змогу  відтворити  процес  формування  тимчасових
органів  радянської  влади,  становлення  адміністративно-політичної  управлінської
моделі,  розбудови  системи  карально-репресивних  органів,  радянізації  соціально-
економічної та культурно-освітньої сфери життя західноукраїнських областей тощо. 

Із збірок документів Центрального державного архіву вищих органів влади та
управління  України  використано  матеріали  фондів:  27  (Міністерство  сільського
господарства УРСР, м. Київ), які розкривають хід процесу колективізації сільського
господарства  у Західній Україні  та  166 (Міністерство освіти України),  оп.  15,  які
через звіти обласних управлінь освіти в деталях розкривають навчально-виховний
процес у селах регіону. Характер, перебіг та побутові аспекти життя українського
національно-визвольного руху уможливлюють відтворити документальні  збірки із
фондів 3833 (краєвий провід (керівництво) організації українських націоналістів на
західноукраїнських  землях),  3834  (Львівський  обласний  провід  (керівництво)
організації  українських  націоналістів  на  західноукраїнських  землях)  та  3836
(з’єднання західних груп української повстанської армії «УПА-Захід»).

Важливою  складовою  джерельного  комплексу  дослідження  є  документальні
збірки, що зберігаються у фондах Центрального державного історичного архіву у м.
Львів, державних архівів Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей.

Матеріали,  що  розкривають  процес  радянізації  західних  областей  України,
зберігаються у Центральному державному історичному архіві, м. Львів.  Документи
фонду 859 (народні збори Західної України). Матеріали, що зберігаються у фонді
201  (греко-католицька  митрополича  консисторія  м. Львів)  дають  змогу  не  лише
«почути голос» очевидців тих далеких подій, але й відчути їх психологічний стан.
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Період післявоєнної відбудови західноукраїнського села 1944–1953 рр. широко
представлений  документальними  матеріалами  фонду  П-3  (Львівський  обласний
комітет Комуністичної партії). 

Перші кроки радянської влади на Прикарпатті висвітлюють документи фонду Р.
295 (Виконком Станіславської обласної Ради депутатів трудящих). Серед матеріалів,
що зберігаються у фонді, виокремлено унікальний за своїм змістом оперативний звіт
Станіславського обласного управління НКВС за 1941 р., де поденно зафіксовано всі
надзвичайні події в селах Станіславської області за перше півріччя 1941 р. Документ
вперше вводиться до широкого наукового обігу.

Збірка  більше  трьохсот  раніше  неопублікованих  спогадів  жителів
Станіславської  області,  зібраних  у  1962–1965  рр.,  зберігаються  у  фонді  Р.1576
(Спогади колишніх більшовиків, колишніх членів КПЗУ та інших громадян з історії
місцевого краю). 

Про  особливості  соціально-економічного  життя  різних  прошарків  населення
Тернопільщини  дізнаємося  із  документів  фонду  Р. 1833  (Виконавчий  комітет
Тернопільської обласної ради).  

Період  післявоєнної  відбудови  сіл  Тернопільщини  1944–1953  рр.  широко
представлений  документальними  матеріалами  фонду  Ф.  П-1  (Тернопільський
обласний комітет Комуністичної партії).

Особливої  уваги  заслуговують  документи  українського  національно-
визвольного  руху,  які  відображають реакцію західноукраїнського  селянства  на дії
радянської  влади  суспільно-політичного,  соціально-економічного  та  освітньо-
культурного  характеру,  до  яких  належать   матеріали  УПА,  знайдені  2003  р.  у
с. Рогізне Яворівського району Львівської області, що зберігаються у фонді РК 357
(Матеріали  УПА  знайдені  2003  р.  у  с.  Рогізне  Яворівського  району  Львівської
області)  наукової  бібліотеки  Львівського  національного  університету  імені  Івана
Франка.

Перебіг  анексії  західноукраїнських  земель  Радянським  Союзом  відображає
унікальний  збірник  документів  «Партийно-политическая  работа  в  боевой
обстановке»  з  грифом  «для  службового  користування  екз.  №  3596»,  який
зберігається  у  фонді  рідкісної  книги  Львівської  національної  наукової  бібліотеки
України імені В. Стефаника. 

Збірників  документів  із  досліджуваної  проблематики,  що  вийшли  друком  в
радянський  період,  мали  сформувати  в  читача  ілюзію,  що  західноукраїнське
населення, в тому числі і селяни, «з великою радістю» зустрічали та підтримували
дії радянської влади.

У  повоєнний  час  зусиллями  української  еміграції  видано  низку  збірників
документів  про  національно-визвольну  боротьбу  українського  народу.  В  умовах
незалежної Української держави видавництвом «Літопис УПА» започатковано нову
серію видань під загальною назвою «Літопис УПА. Нова серія». Серед документів
згаданих видань знаходимо відомості про побут повстанців та місцевого населення.
Механізми матеріальної підтримки учасників національно руху Опору розкривають
звіти станичних провідників ОУН.
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У  збірниках  документів,  виданих  після  здобуття  Україною  незалежності,
відображено значно ширше коло питань історії західноукраїнського селянства. Серед
них виокремимо тритомне видання «Культурне життя в Україні». 

Настрої  сільського  населення  Східної  Галичини  постійно  моніторилися
співробітниками  органів  НКВС,  що  знайшло  відображення  у  документальній
спадщині  цього  відомства.  Реакцію  простих  громадян  на  ціни  товарів  широкого
вжитку та харчів подано у збірнику документів «Радянські органи державної безпеки
у вересні 1939–червні 1941 р.: документи ГДА СБ України». 

Відомості про життя сільського населення Прикарпаття в умовах радянського на
німецького  тоталітарних  режимів  відображено  на  сторінках  тритомного  збірника
документів за ред. М. Когутяка.

Наявні і використані у дисертації  документи і матеріали дають можливість у
повній мірі розкрити повсякденне життя західноукраїнського селянства.

Своєрідним  джерелом  дослідження  історії  повсякденності  є  преса.  Фахові
журналісти-пропагандисти чи кореспонденти-аматори на шпальтах газет фіксували
факти,  події,  явища,  що з  їх  точки  зору  відображали дух  часу.  Навіть  радянська
регіональна преса іноді допускала публікацію інформації, яка відображала реальний
стан справ у народному господарстві.  Газети та журнали дають змогу відстежити
через  постійні  рубрики  особливості  кульного  та  спортивного  життя.  Розділ
приватних оголошень взагалі виступає клондайком інформації про те, що купували
чи  продавали  сільські  жителі,  у  що  вкладали  гроші,  як  проводили  дозвілля,
облаштовували  побут  тощо.  Очевидно,  що  використання  означених  матеріалів
вимагає  критичного  підходу,  а  отримана  інформація  зіставлення  з  відомостями  з
інших джерел.

Архівні документи та матеріали преси дають змогу з’ясувати офіційну політику
органів  державної  влади  у  суспільно-політичній,  соціально-економічній  та
культурно-освітній сферах, уточнити кількісні параметри тощо. Водночас, не дають
можливості  дослідити  моделі  поведінки,  стратегії  виживання  та  адаптацію  до
складних  життєвих  обставин  побутові  умови  життя  сільського  населення,  тобто
реконструювати процес суспільно-політичних трансформацій «знизу». Джерельною
базою цього сегменту історичного дослідження виступають усноісторичні джерела. 

Спогади  мешканців  західноукраїнських  сіл  опубліковано  у  збірнику
«Західноукраїнські селяни в умовах суспільно-політичних трансформацій середини
1930-х – 1950-х рр.». 

Серед матеріалів особового походження особливе місце належить сільському
фольклору. Часто у таких словотворах селяни висловлювали свої настрої, про які не
наважувалися говорити відкрито. Серед таких джерел виокремимо пісні, прислів’я і
приказки,  анекдоти,  чутки.  Зауважимо,  що  подібні  джерела  у  дослідженні
використано  для  ілюстрації  того,  як  брак  інформації  породжував  нові  види
повідомлень.

Додатковими джерелами дослідження повсякдення виступили предметно-речові
і  зображальні  документи  досліджуваного  періоду:  світлини,  афіші,  плакати,
листівки, домашній одяг, побутові речі тощо.

Отже, відтворення повсякдення сільського населення Західної України потребує
залучення широкого кола джерел різноманітного походження і збереження.
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Архітектоніка дослідження побудована за проблемно-хронологічним методом,
що  дало  змогу  розкрити  вузлові  проблеми  означеної  теми  в  розвитку,  логічній
послідовності та взаємозв’язку. Опрацювання дослідницького матеріалу відбувалося
на засадах історизму, наукової об’єктивності й системності, що передбачає пізнання
явищ  з  урахуванням  конкретно-історичного  підходу,  використання  достовірних
фактів,  вивчення  подій,  як  взаємопов’язаних  і  взаємозалежних  частин  великих
соціально-політичних систем та підсистем у всьому комплексі їх ознак та виявів.

Досягнення мети наукового дослідження зумовлює потребу використання низки
загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання.

Методологічну основу дослідження становлять загальнотеоретичні принципи і
конкретно історичні методи пізнання, використання яких спрямоване на об’єктивне
висвітлення  подій,  фактів  і  явищ.  Усі  компоненти  історичного  дослідження
базуються  на  основних  принципах  –  науковості,  історизму,  об’єктивності,
системності, а також на методах пізнання процесів суспільного розвитку – аналізу,
синтезу, класифікації тощо.

Методика  «усної  історії»  дозволяє  почути  голос  селянства  досліджуваного
періоду. Спогади безпосередніх учасників подій, хоч і не без певної суб’єктивності,
дозволяють простежити «живу» реакцію людей на ті чи інші події та явища. 

Поєднання зазначених вище принципів та методів наукового дослідження дало
змогу  уникнути  невмотивованих  суб’єктивних  оцінок,  що  забезпечило  наукову
достовірність  результатів,  а  набута  теоретична база дозволила свідомо підійти до
вибору пошукового й дослідницького інструментарію, сформулювати аргументовані
висновки та узагальнення.

У  другому  розділі  «Організаційне  забезпечення  адміністративного
керівництва  західноукраїнським  селом  у  1939  –  1953  рр.»  висвітлено  процес
формування  органів  влади  у  західноукраїнському  селі.  Автором  зазначено,  що  у
досліджуваний  період  формування  органів  місцевого  самоврядування  мало  свою
специфіку.  Поруч  із  сформованими  радянською  та  нацистською  сільськими
адміністраціями, у селах Західної України діяла розгалужена управлінська мережа,
сформована українським національно-визвольним рухом.  

Із приходом радянської влади на територію Західної України 17 вересня 1939 р.
розпочався довготривалий процес радикальних суспільно-політичних та соціально-
економічних трансформацій, який селяни називали «За перших совітів». 

Щоб  пояснити  людям  механізми  формування  нових  органів  влади,
політпрацівники  Червоної  Армії  в  селах  організовували  мітинги,  де  у  властивій
радянським  пропагандистам  манері  пояснювали  переваги  нового  соціалістичного
ладу. Селяни сподівалися, що нова влада призначить керівників з кращих господарів.
Проте, яким було здивування селян, коли головами сільрад «уповномочені» замість
людей,  які  користувалися  авторитетом  серед  селян,  стали  призначати  сільський
асоціальний елемент, до якого місцеві мешканці ставилися із помітною зневагою.

Тимчасові  селянські  комітети  формувалися  на  загальних  сільських  зборах  у
присутності  представників  повітових  тимчасових  управлінь  та  армійських
політпрацівників.  У  сформовані  нашвидкуруч  тимчасові  сільські  комітети,  попри
контроль  з  боку  органів  державної  безпеки,  потрапляло  чимало  малоосвічених,
малоактивних та некомпетентних осіб. Наприкінці вересня 1939 р. радянська влада
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через тимчасові комітети охопила владою практично всі села на території Західної
України. 

Після  запровадження  радянського  адміністративно-територіального  устрою  у
грудні 1939 р., вся повнота влади у селі зосереджувалася у сільських радах. Вибори
до органів місцевого самоврядування, що відбулися у грудні 1940 р., завершили етап
перебудови органів радянської влади. 

В  сфері  адміністрування  сільради  отримали  право  на  своєму рівні  видавати
обов’язкові  постанови  та  накладати  адміністративні  стягнення  за  їх  порушення,
керувати  роботою  соціально-культурних  та  побутових  установ,  організовувати
соціалістичне виховання населення та перебудову його побуту. Основне ядро активу
сільрад складали сільські  наймити,  бідняки  та  колгоспники.  Сільрада  стежила  за
сплатою  сільськогосподарського  податку,  погашенням  кредитів,  здачею
контингентів,  посівними кампаніями і  соціальним складом колгоспу,  щоб туди не
потрапили ворожі елементи. 

Зупинив розбудову радянської управлінської моделі у західноукраїнському селі
початок німецько-радянської війни 22 червня 1941 р. В зоні бойових дій німецькі
окупанти  не  створювали  особливих  управлінських  органів.  Оперативні  тилові
райони армій поділялися на території, які управлялися польовими комендатурами і
території, де діяли місцеві комендатури. В районах дій груп армій виконавча влада,
стосовно цивільного населення, знаходилася в руках їх командування.

17 липня 1941 р. А. Гітлер видав наказ по затвердження цивільного управління
окупованими областями СРСР. Згідно цього документу, територія Східної Галичини
передавалася у підпорядкування Генеральному Губернаторству із центром у Кракові.
1 серпня 1941 р. відбулася урочиста церемонія передачі влади у Східній Галичині
військовим командуванням цивільній адміністрації Генерального Губернаторства.

На підставі «Розпорядження про адміністрацію Галичини» від 1 серпня 1941 р.
у  дистрикті  та  округах  діяли  уряди,  до  складу  яких  входили  профільні  відділи,
підвідділи  та  референтури.  Керівництво  адміністрацією  округів,  повітів  і  міст
здійснювали німецькі чиновники. 

Кожне  окружне староство  складалося  із  п’яти  районів  чи  сільських  громад.
Населення  окружного  староства  коливалося  у  межах  від  120  до  600  тисяч  осіб.
Управління  цією  територією  здійснював  крайсгауптман  з  допомогою  повітових
комісарів (ланд комісарів). Волосні громади (їх створено 337) об’єднували від 5 до
15 сіл (8–16 тисяч мешканців, яких очолював волосний старшина). Окрему сільську
громаду очолював громадський голова. Війтами, бургомістрами сільських і міських
общин та старостами сіл були, зазвичай, українці. Війт сільської громади відповідав
за  спокій  і  лад  в  селі,  а  також  концентрував  у  своїх  руках  адміністративну  та
поліційну владу. Додатково старости волосних управ отримали право накладати на
селян адміністративні штрафи у розмірі від 10-ти до 50-ти зл. 

Щоб не збурювати настроїв галицького селянства та не допустити розростання
руху  опору,  німецька  окупаційна  адміністрація  дозволила  представляти  інтереси
галицького  населення,  створеному  у  1939  році  В. Кубійовичем  Українському
Центральному комітету.

З  наступом  військ  Червоної  Армії  навесні-влітку  1944  року  нацистська
окупаційна адміністрація поступово залишила територію Східної Галичини.
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У  прифронтовій  смузі  управління  звільненими  територіями  здійснювали
військові, які згодом передавали владу тимчасовим сільським комітетам. Наприкінці
1944 р. легітимні виконкоми сільських рад обирали на загальних зборах селян під
пильним наглядом «уповноважених» РК та ОК КП(б)У. У 1947 р. відбулися вибори
до ВР УРСР та органів місцевого самоврядування. Виборні Ради хоч і де-юре були
керівними органами, але де-факто – у радянській тоталітарній державі вся повнота
влади  концентрувалася  в  руках  партійних  структур  ВКП(б).  Більшість  членів
місцевих  партійних  осередків  становили  прибулі  з  інших  регіонів  УРСР  і  СРСР
партійні та комсомольські функціонери. Місцеве населення пропри різного штибу
заохочення  особливо  не  прагнули  вступати  до  лав  більшовицької  партії.  Причин
цього  явища  можна  виділити  кілька:  по-перше,  галицькі  селяни  органічно  не
сприймали радянської  моделі повсякденного життя і  у такий спосіб протестували
проти утвердження більшовицького тоталітаризму; по-друге, заборона вступати до
лав  ворожої  партії  з  боку  учасників  українського  національно-визвольного  руху
підкріплювалася терором проти тих осіб, що вирішили співпрацювати з окупантами.
Українським  національно-визвольним  рухом  за  час  Другої  світової  війни  у
західноукраїнському  селі  розбудовано  власну  управлінську  мережу.  Можемо
говорити  про  існування  де-факто  дуалістичного  управління  західноукраїнським
селом. 

Поряд із офіційними органами державної влади чинником, що істотно впливав
на  повсякденне  життя  галицького  селянства,  був  український  національно-
визвольний  рух,  який  у  досліджуваний  період  представлений  нелегальними
структурами  Організації  Українських  Націоналістів,  а  також відділам Української
Повстанської армії.

До  подій  вересня  1939  р.  у  Східній  Галичині  діяло  чимало  суспільно-
політичних  організацій  та  політичних  партій,  ідеологічні  орієнтири  яких
охоплювали  від  ліворадикального  до  праворадикального  спектру.  Внаслідок
репресій з боку радянських правоохоронних, більш-менш організовану  структуру у
західноукраїнському селі  зберегла  лише ОУН і  то  завдяки  глибокій  конспірації  її
учасників.

Організаційне становлення ОУН відбулося під час І-го Великого Збору ОУН у
Відні 28 січня – 3 лютого 1929 р. на базі української військової організації, шляхом
приєднання до її  лав  низки невеликих українських націоналістичних організацій.
Стратегічна  мета  діяльності  організації  –  відновлення  української  незалежної
держави. 

Територію, на якій діяла Організація, поділено на краї та округи. Структурами
ОУН у Галичині управляла крайова екзекутивна ОУН. До її складу входив крайовий
провідник,  його  заступники  та  референти,  які  виконували  окремі  організаційні
функції.

Західну  Україну  керівництво  ОУН  розділило  на  десять  округ:  Львівську,
Стрийську,  Станіславську,  Коломийську,  Бережанську,  Тернопільську,
Перемишлянську, Сокальську, Луцьку, Рівненську. Округи поділялися на повіти, а
повіти – на райони та підрайони, які охоплювали 3–5 сіл. Найнижчою структурною
одиницею ОУН були п’ятірки та трійки. Якщо в певній місцевості не було належної
кількості  членів,  керівником призначали станичного.  За програмою ОУН її  члени
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поділялися  на  три  вікові  групи:  доріст  (8–15  років),  юнацтво  (15–21  рік)  та
повноправні члени (після 21 року). Прихильників ОУН називали симпатиками. Вони
допомагали  членам  організації  в  поширенні  підпільної  літератури,  підтримували
організацію фінансово, виконували різноманітні доручення в громадській роботі.

Початок  війни  1  вересня  1939  р.  спонукав  українських  націоналістів  до
активізації діяльності. Вранці 17 вересня 1939 р. повстанським групам ОУН вдалося
захопити  низку  сіл  на  території  Бережанського  та  Підгаєцького  повітів
Тернопільського воєводства і проголосити там українську владу. У своїх зверненнях
повстанці закликали українців активно долучатися до будівництва власної держави.
Зупинив державотворчу ініціативу націоналістів форсований наступ Червоної армії
та приєднання означених територій до складу СРСР. 

В  умовах  розбудови  нової  радянської  управлінської  системи,  українські
націоналісти дотримувалися подвійної стратегії. В першу чергу, місцеві провідники
намагалися зберегти організаційну сітку, розбудовану ще за часів польської держави,
складовими частинами якої були ланка,  станиця,  кущ, підрайон, район, надрайон,
повіт, округа, які підпорядковувалися вищим щаблям – область, край, Провід ОУН
на західноукраїнських землях. Низовою була ланка,  яка складалася із трьох-п’яти
осіб  на  чолі  з  провідником.  Зазвичай,  один  раз  на  тиждень  група  проходила
ідеологічний та організаційний вишкіл. З метою конспірації керівника станиці знав
лише провідник.

Крім  організаційної  розбудови  підпільної  мережі,  учасники  українського
національно-визвольного руху намагалися проникнути у радянські сільські органи
самоврядування.

Початок  німецько-радянської  війни  22  червня  1941  р.  дав  українським
націоналістам шанс реалізувати намічені плани.

30 червня 1941 р. провідниками ОУН у м. Львові проголошено Акт відновлення
Української  держави.  Після  проголошення  Акту  відновлення  української
державності  українські  націоналісти  розпочали  процес  творення  місцевих
адміністрацій на території Станіславської, Львівської, Дрогобицької, Тернопільської
областей. Націоналістам вдалося організувати окружні державні управи, які охопили
території колишніх польських повітів. На початку липня 1941 р. в усіх звільнених
від радянської влади селах Східної Галичини відбулися молебні в церквах, опісля
яких на загальних зборах села проголошено відновлення Української держави.

Період  відносно  вільної  діяльності  українських  адміністративних  структур
завершився на зламі липня-серпня 1941 р., коли німецька окупаційна адміністрація
розпочала формування власної управлінської вертикалі.

Керівництво  українського  національно-визвольного  руху  закликало  своїх
прихильників готуватися до збройної боротьби з німецькими окупантами, активна
фаза боротьби з якими у Східній Галичині розпочалася у середині 1943 р. 

Із поверненням радянської влади на терени Західної України, перед керівниками
українського національно-визвольного руху постало питання про подальшу тактику
боротьби. 15 листопада 1944 р. в інструкції  «До країв» провідники ОУН виклали
тактичні засади реорганізації підпілля. На території Галичини створено три крайові
проводи:  Карпатський,  Подільський  і  Львівський.  Упродовж  зими  1944–1945  рр.
підпілля  повинно  було  перебудувати  ланки  своєї  структури,  щоб  зробити
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організацію  більш  мобільною,  скоротили  кількість  реферантури  у  проводах  всіх
рівнів. У селах продовжувала діяти мережа боївок чисельністю 10–15 осіб. Створено
ієрархію нелегальних структур у вигляді  станиць,  кущів,  районних, надрайонних,
обласних, крайових проводів. Великі права отримала служба безпеки. Її структури
розбудовувалися  незалежно  від  сітки  ОУН.  Есбісти  контролювали  виконання
вказівок проводу ОУН, збирали відомості про військові частини, діяльність місцевих
органів  влади,  настрої  місцевого  населення,  події.  СБ  районного  Проводу
опікувалося  доставкою  підпільної  кореспонденції,  забезпеченням  зв’язку  між
керівниками підпілля,  охороною, переходивши через територію району керівників
організації,  збором продуктів  для потреб  підпільників,  розслідуванням конфліктів
між  учасниками  підпілля  тощо.  Відділи  СБ,  протидіючи  місцевим  органам
радянської влади, дозволяли ОУН та УПА утримувати під своїм контролем сільську
місцевість західних областей УРСР. Фактично у селах західної України у повоєнний
час існувало двовладдя.

На рубежі 1951/1952 рр.  підпілля знизило терористичну активність.  На межі
1952/1953 рр. підпілля остаточно розпадається на локальні, майже не пов’язані між
собою, окремі проводи та групи. 

Третій розділ «Соціально-економічний розвиток західноукраїнського села у
1939–1953  рр.»  присвячено  дослідженню  трансформації  соціально-економічного
життя західноукраїнського селянства.

Зміна влад і політичних режимів змушувала місцеве населення адаптовуватися
до нових суспільно-політичних реалій.  З початком Другої світової війни польські
фіскальні  органи  намагалася  нашвидкуруч  провести  збір  «добровільної»
протилетунської позики грошима, залізним ломом тощо, водночас державні служби
намагалися організувати збір грошових та натуральних податки із селян. За таких
умов, більшість селян очікувало вияснення ситуації.

Під  час  мітингів  17  вересня  1939  р.  радянські  військові  політруки  та
пропагандисти виголошували, що ми вас визволили від гніту польських поміщиків,
не будете більше платити податків, нести жодних тягарів, тепер заживете радісно і
щасливо.  Звільненню  від  сплати  податків  та  виконанню  повинностей  польській
державі селяни дуже зраділи і зайняли, здебільшого, прихильну позицію до нової
радянської влади.

Старт  радянським  соціально-економічним  перетворенням  у
західноукраїнському селі дала декларація Народних Зборів Західної України «Про
конфіскацію  поміщицьких  земель»,  прийнята  28  жовтня  1939  р.,  відповідно  до
змісту якої,  всю землю, її надра, води й ліси було націоналізовано. Землеволодіння
поміщиків,  буржуазії,  церкви  і  монастирів  ліквідовувалося.  Будь-які  операції  з
купівлі  та  продажу  землі  заборонялися,  що  засвідчувало  початок  докорінної
перебудови аграрних відносин.

Крім  конфіскації  землі,  нова  влада  скасувала  приватну  торгівлю  та
використання найманої праці.

Після  наділення  біднішого  селянства  землею  та  майном,  конфіскованим  у
поміщиків та церкви, нова влада поступово стала впроваджувати радянську модель
економічного життя. Наприкінці осені 1939 р. селянам оголосили, що вони повинні
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тепер  сплачувати  радянські  податки,  здавати  натуральні  поставки  та  виконувати
різноманітні державні повинності.

Щоб  отримати  кошти  для  сплати  податків,  селяни  продали  значну  частину
урожаю радянським заготівельним організаціям за польські злоті. У середині грудня
1939 р.  у  регіоні  проведено грошову реформу,  яка  фактично залишила селян без
грошових коштів,  оскільки люди мали змогу поміняти лише 300 зл.  на радянські
карбованці. 

На  початку  1940  р.  у  західноукраїнських  селах  органами  місцевого
самоврядування  проведено  подворовий  опис  майна  господарств  з  метою  більш
точного нарахування податків. Сільські ради, в цілому, відповідали за нарахування та
збір податків. Крім виконання загальнодержавних податків, західноукраїнські селяни
сплачували  культзбір,  податок  з  промислів,  податок  з  будівель,  земельну  ренту,
обов’язкові державні страхові платежі.

Врученням квитанцій та безпосереднім збором коштів від населення займалися
уповноважені фінансові агенти районних фінансових відділів.  Фінагентам під час
нарад постійно наголошували, що оподаткування сільського населення має відбутися
на високому ідейно-політичному рівні без будь-яких порушень і викривлень закону.

На  практиці,  через  відсутність  належно  підготовлених  фахівців,  мали  місце
грубі  та  систематичні  порушення  радянського  податкового  законодавства.  Через
неякісно  складені  сільськими  радами  списки  платників  податків,  бідні  родини
виплачували  вищі  податки,  ніж  заможні  господарства.  Фінагенти,  замість
проведення широкої масово-роз’яснювальної роботи з організації  серед населення
дострокової  сплати  сільськогосподарських  податків,  допускали  грубе
адміністрування  та  залякування.  Запроваджувалася  система  викликів  платників
податків  вночі  до  сільрад,  іноді  по  кілька  разів,  під  час  яких  вимагали  негайно
заплатити всі податки. Лякали тим, що хто не заплатить, справу віддадуть до суду і
там засудять до тюрми, майно конфіскують, приїде машина і родину вивезуть в глиб
СРСР.

За  дострокове  виконання  податкових  платежів,  керівництво  фінансових
управлінь  преміювало  сільських  активістів  та  фінагентів.  У  бажанні  отримати
винагороду  та  достроково  виконати  планові  показники,  працівники  фіскальних
органів  стали  нараховувати  податкові  платежі  на  свій  розсуд.  Окремі  селянські
родини оподатковувалися двічі.

За  окремими  розцінками,  оподатковували  сільських  ремісників.  До  останніх
зараховували  теслярів,  мулярів,  пічників,  прачок,  перукарів,  фотографів,  осіб,  що
займалися пошиттям одягу та виготовленням з власного матеріалу з метою продажу
виробів з дерева: меблів, бочок, лопат, мітел, корит, кошиків, солом’яних виробів,
музичних інструментів, іграшок тощо.

У Станіславській області податкові інспектори приватним лікарям, що лікували
селян, нараховували різні суми прибуткового податку та культзбору. Розмір платежів
становив  від  69%  до  82%  суми  прибутку.  Лікарі  приватної  практики  ці  витрати
перекладали на селян, які платили за лікувальні послуги.

Особливо болісно фінансові  реформи торкнулися інтересів  греко-католицької
церкви, а через неї і місцевого селянства, які, в переважній більшості, належали до
цієї конфесії. 
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Крім  конфіскації  церковних  земель  та  майна,  радянська  влада  сільським
парафіям  нараховувала  сільськогосподарський  та  прибутковий  податки,
протипожежні   та  обов’язкові  страхові  платежі.  Додатково,  церква  сплачувала
авторські відрахування за виконання церковних пісень, подібно до того, як це робили
професійні  співаки  під  час  гастролей.  Разом з  тим,  з  храмів  збирали  податок  за
площу  використовуваних  приміщень.  Окремо  священики  платили  прибуткові
податки, якщо використовували землю для обробітку, в окремих місцевостях землі
від  священика  не  забрали,  натомість  дозволили  займатися  господарством  як
одноосібнику за умови сплати усіх податків  та  виконання трудових повинностей,
розмір яких був вищим від того, які сплачували селяни-одноосібники. Священикам,
залежно  від  лояльності  до  радянської  влади,  нараховували  від  кількох  сотень  до
кількох десятків тисяч крб.

Конфіскувавши  частину  парафіяльних  будинків  під  потреби  нової  влади,
зокрема, для приміщень шкіл, сільрад, сільських амбулаторій чи колгоспних контор,
парохам,  що  залишалися  мешкати  в  іншій  частині  конфіскованих  парафіяльних
споруд,  запровадили  орендну  оплату  за  житло,  як  «нетрудовому  елементу»  5-
тикратно  більшу,  ніж  іншим  прошаркам  «нетрудового  елементу»  і  12-тикратно
більшу, ніж іншим громадянам. 

Зазвичай,  селяни  намагалися  допомогти  священикам  виплатити  всі  платежі,
збираючи поміж себе кошти. 

Такий  стан  справ  змусив  митрополита  А.  Шептицького  3  вересня  1940  р.
звернутися  листом до голови ЦК КП(б)У М.  С.  Хрущова з  проханням зменшити
податкове навантаження на духовенство та селян. Це звернення влада залишила без
відповіді.

Радянська  влада  у  західноукраїнському  селі  запровадила  й  іншу  форму
економічного тиску,  у  вигляді  примусового поширення серед населення  облігацій
державних  позик  третьої  п’ятирічки.  Селянам  обіцяли,  що  придбавши  облігації,
вони  матимуть  змогу  повернути  з  часом  кошти  із  відсотками,  а  також  отримати
нагоду прийняти участь у розіграші грошових  призів.

Крім сплати грошових податків, західноукраїнські селяни змушені були здавати
натуральні поставки сільськогосподарської продукції за заниженими цінами. Через
систему  натуральних  поставок,  радянська  влада  не  лише  забезпечувала  міста
харчами,  але  і  стимулювала  швидший  вступ  селян-одноосібників  до
новостворюваних колгоспів.

Крім  сплати  грошових  податків  та  виконання  натуральних  поставок
сільськогосподарської продукції, західноукраїнські селяни змушені були виконувати
безкоштовно  різноманітні  державні  повинності.  Відповідно  до  розпорядження
голови Львівського облвиконкому Козирєва, взимку 1939 р. селян з прилеглих сіл до
залізничних  станцій  Підзамче  і  Личаків  в  кількості  100  осіб  та  із  50  підводами
залучили до очищення колії від снігу. Подібні зобов’язання мали довколишні села
станцій Підбірці та  Підберізці  Львівської  залізниці.  Коли селяни після виконання
робіт  звернулися  за  оплатою,  керівник  залізниці  накричав  на  них  та  пригрозив
вислати всіх «на білі ведмеді».
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Для порівняння, в Польщі, коли селян залучали до виконання транспортних чи
інших  державних  повинностей,  то  з  ними  відповідні  державні  органи
розраховувалися згідно затверджених розцінок.

Зупинив  хід  радянських  соціально-економічних  реформ  початок  німецько-
радянської війни, який викликав у селян тривожні відчуття. Оговтавшись від шоку
перших днів війни, селяни почали забирати з колгоспів до своїх господарств майно,
в  окремих місцях  почали  ділити  між собою націоналізовану  радянською владою
землю.

З перших днів окупації, німецькі чиновники закликали людей здавати продукти
до  спеціальних  заготівельних  пунктів.  Люди,  навчені  попередньою  грошовою
реформою  радянської  влади,  боялися  продавати  сільськогосподарську  продукцію,
чим спричинили певний її дефіцит у містах. З огляду на це, в україномовній пресі
з’явилися  оголошення,  що  чинними  є  всі  види  валют,  в  тому  числі  і  радянські
карбованці.

Наприкінці серпня 1941 р. німецька окупаційна адміністрація провела грошову
реформу,  згідно  якої  основним  платіжним  засобом  був  злотий,  випущений
польським емісійним банком. Мешканцям галицьких сіл дозволили обміняти гроші
за курсом 5 радянських крб. за 1 зл. в період з 15 до 27 вересня 1941 р. без будь-яких
обмежень.

З 1 серпня 1941 р. німецька влада запровадила чинні на території генеральної
губернії сільськогосподарські податки. На осіб, що займалися ремеслом чи іншим
видом  діяльності  в  селах,  поширювався  «Розпорядок  про  вибирання  данини  з
мешканців від 29 жовтня 1941р.», відповідно до якого, у кого дохід був менше 10000
зл. платили 25 зл., від 10000 до 15000 – 50 зл., від 15000 до 20000 – 75 зл., від 20000
до 30000 – 100 зл., від 30000 до 40000 – 125 зл., від 40000 до 50000 – 150 зл., від
50000 до 100000 – 300 зл., а далі за кожні наступні 100000 підвищувалася сума від
300 до 500 злотих».

На  основі  наказу  проводу  відділу  пропаганди  від  16  серпня  1941  р.  «всі
заробкуючі сільські музики Дистрикту Галичина мали зареєструватися в краєвому
інституті  народної  творчості  у  Львові,  отримати  тимчасові  легітимації  для
виконання свого фаху і сплати відповідних податкових платежів». 

З  1  квітня  1942  р.  окупаційна  влада  запровадила  додатково  до
сільськогосподарського  податку  військовий  податок.  Його  розмір  становив  200%
основної  суми  сільськогосподарського  податку.  Податок  сплачувався  рівними
частинами двічі на рік 31 травня та 15 вересня відповідного календарного року. На
1941–1942 бюджетні роки тимчасово ввели податок на собак. Селян, які намагалися
ухилитися від сплати податків чи виконання трудових повинностей, чекали високі
штрафи грошима, а у випадку повторного порушення чи несплати штрафу підлягали
тюремному  ув’язненню.  Розпорядженням  генерал-губернатора  Г. Франка  від
23 вересня 1943 р. за махінації з податками передбачався штраф до 200000 зл.

Додатково  селяни  повинні  були  виконувати  обов’язкові  державні
сільськогосподарські  поставки  –  контингенти.  За  виконі  поставки,  селяни
отримували кошти за державними розцінками та спеціальні талони, які давали право
купувати  товари  широкого  вжитку  у  сільських  крамницях.  Таким  чином,
створювалася  видимість,  що  продукти  не  вилучаються,  а  викуповуються.
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Окупаційна адміністрація закликала селян слідкувати один за одним, щоб всі здали
контингент. Хто не виконував норм контингентів, той оголошувався саботажником,
підлягав  високим  штрафам,  конфіскації  всієї  сільськогосподарської  продукції  та
реманенту, а в особливих випадках – відправленню до таборів примусової праці на
термін від 2 до 6 місяців. Після здачі контингентів залишки продукції селяни мали
право  вільно  продавати,  але  не  на  ринках,  а  лише  через  мережу  державних
заготівельних контор чи за посередництва українських кооперативних організацій за
чітко регламентованими цінами.

Як  і  радянська  влада,  німецька  окупаційна  адміністрація  залучала  селян  до
виконання трудових повинностей.  Як правило,  до  ремонту та  утримання шляхів.
Восени 1941 р.  влада  рекомендувала  місцевим громадам провести так  звані  «дні
вулиць» та «дні шляхів». Під час цих заходів селяни мали виконати поточний ремонт
шляхів  та  мостів.  Звільнення  від  цього  обов’язку  у  виняткових  обставинах  міг
надати окружний староста.

Повинністю для селян були так звані «форшпани» – обов’язок перевозити певні
товари чи контингент на вимогу представника окупаційної адміністрації, чи війта.
Цей обов’язок нагадував радянські гужповинності з тією різницею, що німці надані
послуги символічно оплачували.

Крім державних податків,  українські селяни добровільно збирали так  званий
«Національний  податок»  для  потреб  українського  центрального  комітету.  Зібрані
таким  чином  кошти,  спрямовувалися  для  потреб  полонених  українців,  допомоги
голодуючим,  підтримки діяльності  українських освітніх  закладів.  Тих господарів,
хто не здавав, ганьбили в кожній україномовній газеті, де систематично друкували
списки тих, хто жертвував і  тих, хто ігнорував.  Відповідальним на місцях за збір
цього податку був український повітовий комітет.

Таким чином, з початку окупації Східної Галичини німецька влада в короткий
термін  розробила  і  запровадила  розгалужену  систему  оподаткування  селян.
Покарання селян за їх несплату були різноманітними і доволі жорстокими. Селяни
Східної Галичини опинилися в ситуації, коли їхнє господарювання на землі не могло
давати прибутків для покращення свого економічного становища. Такий стан справ
змусив частину селян долучитися до антинацистського руху Опору.

Упродовж весни-літа 1944 р.  територію Західної України військами Червоної
армії  звільнено  від  нацистських  окупантів.  Мешканці  західноукраїнських  сіл  без
великого  ентузіазму  зустрічали  повернення  радянського  державно-політичного
устрою.  Для більшості  господарств  це  означало  продовження процесу соціально-
економічних трансформацій, започаткованих упродовж 1939–1941 рр., коли дії влади
знищували будь-які стимули для розвитку товарного хліборобства на селі. 

Пропонована більшовиками соціально-економічна модель взаємин із селянами
абсолютно  не  враховувала  ні  бажань  останніх,  ні  місцевих  особливостей
господарювання. 

Аналізуючи  післявоєнну  соціально-економічну  політику  радянської  влади  в
регіоні,  автором виокремлено два основні етапи. Під час першого, що охопив два
перші  повоєнні  роки,  основна  увага  приділялася  відновленню  радянського
управлінського апарату та налагодженню системи економічного визиску місцевого
населення.  Постійно  моніторячи  настрої  населення,  влада  не  вдавалася  до
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радикальних економічних заходів.  Деякий час більшовики навіть використовували
ринкові механізми відновлення господарського життя. Одним із таких способів стала
необмежена торгівля харчами на ринках за вільними цінами. Проте період лояльного
ставлення  до  одноосібних  господарств  тривав  не  довго.  Тоталітарній  державі  не
потрібна  чисельна  заможна  і  не  контрольована  верства  суспільства.  Сильні
одноосібні  господарства  ніяк  не  вписувалися  в  радянську  економічну  модель
сільськогосподарського виробництва. 

Під  час  другого  періоду,  що  тривав  упродовж  наступних  восьми  років,
активізувалася  робота  державного  управлінського  апарату  зі  створення  великих
колективних  господарств,  які  з  одного  боку  виступали  основою  радянської
економічної моделі виробництва аграрної продукції, а з іншого – слугували засобом
цілковитого тотального контролю з боку влади над селянами. Можна вести мову про
впровадження своєрідної схеми радянського неокріпацтва.  

Створення колгоспів давало радянській владі змогу не лише встановити типову
для  радянської  держави  схему  економічного  розвитку,  але  і  водночас  вибити
економічну основу українського національно руху Опору. Що було пріоритетнішим,
сказати  доволі  складно,  адже  і  до  сьогодні  в  науковому  середовищі  ведуться
дискусії,  чого  більшовики  прагнули  більше  –  створити  колгоспи  чи  подолати
спротив їх політиці з боку ОУН та УПА.

Не  витримавши  тиску  з  боку  держави,  на  початку  1950-х  рр.  більшість
одноосібних господарств припинили господарську діяльність та вступили до складу
радянських  колективних  господарств.   З  завершенням  колективізації  сільського
господарства  в  західноукраїнському  регіоні  соціально-економічна  модель  життя
місцевого селянства набула ознак однотипності з іншими регіонами України.

Четвертий  розділ  «Суспільно-політичне  життя  західноукраїнського
селянства  у  1939–1953  рр.»  присвячено  аналізу  депортаційно-переселенської
політики тоталітарних режимів, трансформації менталітету та політичних поглядів
західноукраїнського селянства.

Встановлення радянського та нацистського тоталітарних режимів на території
Західної  України  у  1939–1953  рр.  спричинили  не  лише  зміни  адміністративно-
територіального  устрою  та  соціально-економічної  моделі,  але  і  започаткували
довготривалий  процес  переселення  та  депортації  тисяч  селянських  родин  з  їх
родинних місць.

В  радянському  та  німецькому  тоталітарному  суспільстві  не  було  місця
українському  вільному  селянину  хліборобу.  Жоден  із  тоталітарних  режимів  не
планував залишати автохтонних мешканців Галичини жити на прадідівській землі.
Заможний селянин-виробник не вписувався у більшовицьку соціально-економічну
модель,  водночас  вільнодумним  селянам  Східної  Галичини  не  було  місця  у
радянському тоталітарному  повсякденні,  основу  якого  становили  пролетаризовані
селяни. Працівники НКВС ділилися набутим досвідом із колегами з гестапо. 

Першим спільним проектом двох тоталітарних систем стала акція з переселення
українського німецького та польського населення під час встановлення радянсько-
німецької демаркаційної лінії на території окупованої Польщі. 16 листопада 1939 р.
у  Москві  підписано  договір  про  добровільне  переселення.  Згідно  умов  договору
етнічні німці, що опинилися у межах радянської зони, отримали право переселитися
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на німецьку сторону. Дзеркально, українці, що проживали на території генеральної
губернії,  мали можливість перебратися до СРСР. На початку грудня 1939 р. свою
роботу розпочали відповідні німецькі та радянські комісії.

До  кінця  1939  р.,  за  погодженням  радянсько-німецької  комісії  у  справах
переселення  в  Райх,  більшість  представників  німецької  громади  виїхали  до
Німеччини чи окупованої німцями польської території. Їх майно та земля перейшли
у  власність  радянської  влади  і,  здебільшого,  розподілялися  між  місцевими
біднішими селянами, або ж банально розграбовувалися.

На  середину  лютого  1940  р.  завершився  процес  переселення  українців  з
території генеральної губернії до СРСР.

Наприкінці вересня – на початку жовтня 1939 р. відділами НКВС, за наперед
складеними  радянським  консульством  у  м.  Львів  списками  та  захопленими
відомостями польської  поліції,  затримано понад 250 діячів  галицьких політичних
партій та повітових і сільських активістів. Більшість із них після судових вироків
депортовано у східні райони СРСР. Наприкінці 1939 р. під першу хвилю депортації
потрапили родини польських військових колоністів, так званих осадників.

Окремою  ухвалою  РНК  СРСР  2  березня  1940  р.  примусовій  депортації  із
Західної  України  підлягали  25  тис.  родин  «неблагонадійних  елементів».  До  цієї
категорії  потрапили  колишні  члени  українських  та  польських  політичних,
громадських та інших об’єднань, заможні селяни, які володіли земельними наділами
більше 5 га у приміській зоні, 7 га в сільській та 10 га у гірській місцевості, а також
родини,  голови  яких  були  заарештовані  радянськими  каральними  органами,  або
втекли до німецької зони окупації. Таємна постанова РНК СРСР № 34 від 6 січня
1941 р. передбачала примусове виселення з регіону ще 60 тис. селянських родин у
східні регіони СРСР. 

Зупинив реалізацію цих планів початок  німецько-радянської  війни.  Швидкий
відступ Червоної армії вселив у душі західноукраїнського селянства надію на те, що
страшні часи радянського терору відступили з краю разом з більшовиками.

З  початком  окупації,  німецька  адміністрація  у  різний  спосіб  спонукала
галицьких  селян  їхати  на  роботу  до  Німеччини.  Бідніша  частина  галицького
селянства,  піддавшись  німецькій  пропаганді,  закликам  окремих  українських
громадських діячів та листам земляків із генеральної губернії, їхали на заробітки до
Райху наївно вважаючи, що заробивши кошти, як це було у попередні періоди, вони
повернуться  додому та  розпочнуть  власну господарську  діяльність.  За період  з  1
серпня  1941  р.  до  початку  листопада  1941 р.  у  Східній  Галичині  на  виїзд
зареєстрували  понад  30  тисяч  добровольців.  Коли  ж  реалії  виявилися  цілком
протилежними  тим,  як  це  подавала  німецька  пропаганда,  в  галицькі  села  стали
надходити листи з описом важких буднів та закликами до молоді не їхати до Райху
на роботу.

На початку 1942 р. нацисти в українських селах стали робити облави, подібно
до  набігів  татар  і  турків,  з  метою  відправки  людей  на  роботу  до  Німеччини.
Законодавчим підґрунтям примусових вивозів на роботу став прийнятий 13 травня
1942 р. закон про обов’язок праці, яким запровадили «інтенсивні вербункові акції».
Документ  зобов’язував  сільських  війтів  складати  списки  «зайвих»  трудівників  у
селянських родинах, вербувати їх і контролювати відправлення на роботу. Тих, хто
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потрапив  до  списків,  повинні  були  поінформувати,  що  коли  «вони  добровільно
зголосяться, не понесуть ніякої шкоди, а тих, які старалися б втекти від обов’язку
праці, зустріне сувора кара». В окремих селах люди завдавали собі штучних каліцтв,
щоб уникнути відправок на примусові роботи. 

Крім  вивезення  галицьких  селян  на  примусові  роботи  до  Німеччини,
окупаційна  адміністрація  практикувала  і  внутрішні  переселення  селянських
господарств, які проживали поблизу стратегічних військових об’єктів.

Дотримуючись вимог Женевської конвенції про правила ведення війни, навесні
та  влітку  1944  р.  відступаючі  військові  підрозділи  вермахту  організовували
відселення сільських мешканців із зони ведення бойових дій. У аналітичному звіті
українського  національно-визвольного  руху  з  теренів  Станіславщини за  березень-
квітень 1944 р. зазначалося про евакуацію мешканців більше 10 сіл. У той же час, з
сіл  Галичини  виїхала  на  захід  частина  учасників  національно-визвольного  руху.
Одночасно  із  відступаючим німецьким військом,  галицькі  села  покинула  частина
мешканців, що не хотіли жити в умовах радянського «раю».

Повернення  радянської  влади  у  1944  р.  для  місцевого  селянства  означало
продовження практики виселення родин, які долучалися до активного чи пасивного
спротиву становленню радянської тоталітарної системи. Крім того, виселення стало
дієвим  механізмом  залучення  галицьких  господарств  до  об’єднання  та  праці  у
колгоспах.

У  постанові  президії  ЦК  КПРС  «Про  політичне  і  господарське  становище
західних областей Української РСР» від 26 травня 1953 р. зазначалося, що упродовж
1944–1951 рр. з регіону вислано за межі України 203662 особи.

Розкрити повсякденне життя західноукраїнського селянства без розуміння його
менталітету  практично  неможливо.  Основою  уявлень  про  манери  соціальної
поведінки  галицького  селянства  виступають  архетипи  традиційного  селянського
уявлення  про  світобудову.  Потрібно  пам’ятати,  що  головним  консервантом
життєвого укладу селян є традиція чи традиційний уклад селянського життя. В його
основі  лежить  повторюваність  життєвих  циклів  селян,  зумовлена  господарською
діяльністю та релігійно-світоглядною обрядовістю.

Суспільно-політичні  трансформації  хоч  і  видозмінюють  усталений  спосіб
виробничого  циклу,  водночас,  радикально  не  впливають  на  зміну  ментальності.
Навіть  зміна  місця  проживання,  здебільшого,  не  змінює  усталених  життєвих
поглядів та стереотипів мислення.

Живучи під  владою іноземних урядів,  галицькі  селяни виробили унікальний
спосіб  сприйняття  реалій  повсякдення.  Сталість  соціальної  поведінки  витворила
оригінальну модель активної чи пасивної соціально-політичної поведінки. Галицькі
селяни  з  великою обережністю ставилися  до  чогось  нового,  відтак,  особливо  не
прагнули  долучатися  до  управлінських  структур  чи  відзначення  невідомих  їм
державних свят.

Земля виступала основою сенсу життя галицьких селян. У їх свідомості стійко
закарбувалася  повага  до  приватної  власності,  а  відтак,  розуміння,  чим більшими
земельними наділами ти володієш, тим поважніше місце в громаді можеш посісти.
Хто не вмів працювати на землі, застосовувався громадський осуд.
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Запропоновані  більшовиками  радикальні  соціально-економічні  перетворення,
коли прадідівську землю, куплену за важко зароблені гроші, потрібно було віддавати
сільській голоті,  спричинили масовий спротив сільського загалу.  На ментальному
рівні заможних селян не так гнітила втрата майна, як усвідомлення того факту, що їх
життя та добробут залежить від горстки сільських нероб, яким були байдужі духовні
традиції,  віра  тощо.  Саме  через  це,  новації  радянської  влади  доволі  повільно
впроваджувалися  у  повсякденне  життя  західноукраїнського  селянства.  Саме  тому
радянська влада усіх зусиль докладала для того,  щоб змінити мислення молодого
покоління,  цілковито  розуміючи,  що  змінити  світогляд  старшого  покоління
нереально.  За  посередництва  освітніх  закладів  та  культурно-мистецьких  заходів
молодь  намагалися  активно залучити до нової  обрядовості  святкувань  і  в  різний
спосіб видозмінювали їх дійсність.

В  умовах  суспільно-політичних  трансформацій  селяни,  зазвичай,  уважно
придивлялися  до  них,  вивчали  особливості,  а  тоді  у  властивий  лише  їм  спосіб
адаптовувалися, ревно оберігаючи свій усталений спосіб життя. Пристосування до
життя в умовах тоталітарного режиму не минула безслідно. У західноукраїнських
селян  виробилася  подвійна  мораль.  На  публіку  всі  висловлювали  підтримку  дій
влади, а під час «сімейних нарад» обговорювали варіанти, як уникнути їх виконання.

У  п’ятому  розділі  «Культурно-освітнє  життя  західноукраїнського  села»
розкрито особливості культурно-освітнього життя західноукраїнського селянства, а
також висвітлено особливості духовно-релігійного життя.

Особливістю системи шкільної освіти міжвоєнної Польщі було те, що поруч із
державними  освітніми  закладами,  функціонувало  чимало  приватних.  Попри
бажання  офіційної  влади  взяти  під  ідеологічний  контроль  освітню  сферу,  на
території  Східної  Галичини  діяло  чимало  навчальних  закладів,  які  виховували
українську  молодь  в  національно-патріотичному  дусі.  Існування  українського
рідного  шкільництва  в  Галичині  було  результатом  неабияких  зусиль  зубожілого
українського селянства, яке окрім того, що своїми податками утримувало державні
польські народні школи, брало на себе ще додатковий тягар – утримувати українські
приватні школи, де навчання дитини коштувало більше, аніж у державних школах.
Чимало  освітніх  закладів  засновувалося  греко-католицьким  духовенством  та
перебувало на утриманні церкви.

На початок нового  1939–1940 н.  р.  вплинула військова  кампанія  нацистської
Німеччини  проти  Польщі,  а  захоплення  території  Східної  Галичини  Червоною
Армією 17 вересня 1939 р. зумовили докорінні зміни системи освіти.

Напрацьована в попередні історичні періоди освітня система, зазнала значних
трансформацій.  Насамперед,  скасовано  приватні  та  закрито  навчальні  заклади,
якими  опікувалися  релігійні  спільноти.  Законність  таких  дій  влада  пояснювала
відсутністю приватного навчання в СРСР та відокремленням релігії від держави. 

Польські  народні  школи  1-го  ступеня  реорганізували  в  початкові  школи  (з
чотирирічним навчанням),  народні  школи 2-го і  3-го ступеня – у неповні середні
школи (з семирічним навчанням). Гімназії та ліцеї реорганізовано в середні школи,
навчання  у  яких  тривало  десять  років.  Усі  школи  західних  областей  УРСР
переведено на державне фінансування, навчання в яких здійснювалося безоплатно.
Навчальний процес повинен був відбуватися рідною мовою. Перехід на обов’язкову
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безоплатну освіту та ще й навчання українською мовою викликав схвальну реакцію
частини селянства, особливо незаможної.

Водночас  із  шкільних  приміщень  вилучено  розп’яття  та  ікони,  символи
колишньої польської держави, портрети  вищих керівників країни Ю. Пілсудського
та  І. Мосціцького.  Вивчення  більшості  навчальних  дисциплін  відбувалося  за
старими  планами.  З  освітнього  процесу  вилучили  предмети  релігійного
спрямування. Під час викладу нового матеріалу усіх навчальних предметів, частину
часу обов’язково виділяли для антирелігійної пропаганди. Поступово національно-
релігійне навчання змінювалося класово-комуністичним.

Розширення мережі шкіл та одночасне збільшення кількості учнів, потребувала
додатково  значної  кількості  фахівців.  Упродовж  осені  1939  р.  регіональна  преса
рясніла  оголошеннями  про  вакансії  для  педагогічних  працівників  у  школах.  На
цьому етапі нова влада не могла ігнорувати місцеве учительство, зважаючи на те, що
місцеві  педагоги  користувалися  високою  повагою  селян.  Водночас,  галицькі
освітяни  не  були  обізнані  з  радянською системою навчання,  не  знали  принципів
радянської  дидактики, прийомів та методів виховання дітей в «новій школі».  Для
того,  щоб  працювати  за  фахом,  галицькі  вчителі  мали  пройти  кваліфікаційну
перепідготовку.

З  метою  забезпечення  шкіл  учительськими  кадрами,  «здатними  виховувати
підростаюче покоління в комуністичному дусі», у кожній західноукраїнській області
створювалася  мережа  курсів  по  підготовці  і  перепідготовці  вчителів.  Курси
підвищення  кваліфікації  для  місцевих  вчителів,  як  правило,  проводили  під  час
канікул, чи в час великих релігійних свят Різдва та Великодня.

Крім  роботи  у  школі,  сільських  вчителів  активно  залучали  до  проведення
виборчих  кампаній,  агітаційно-пропагандистської  роботи  та  навчання
неписьменного  дорослого  населення.  Зупинив  хід  радянських  освітніх  реформ
початок німецько-радянської війни. 

У сфері освіти політика нацистських окупантів визначалася тезою А. Гітлера
про  те,  що  населенню  Галичини:  «буде  надано  найпримітивніший  вид  освіти,
потрібний  лише  для  спілкування  між  ними  та  їхніми  німецькими  панами».  У
дистрикті Галичина обов’язковою оголошувалася лише початкова освіта. Усі школи
в дистрикті Галичина, згідно з наказом відділу науки і навчання, отримали статус
державних  навчальних  закладів.  Розпорядженням  шкільної  влади  із  вжитку
вилучалися  польські  та  радянські  підручники  українською  мовою.  На  їх  місце
запроваджувалися  підручники,  видані  українським  центральним  комітетом,  який,
окрім  того,  що  мав  великий  вплив  на  навчання  та  виховання  дошкільнят  і
позашкільної  молоді,  опікувався  організацією навчального  процесу  у  школах,  не
дивлячись на їхній статус державних навчальних закладів німецька влада дозволяла
відкривати приватні школи, які утримувались за кошти української громади.

Зважаючи на потреби німецької економіки, окупаційна адміністрація дозволила
відкривати  фахові  училища,  котрі  готували  робітників  для  промислових  та
сільськогосподарських підприємств.

Звільнення території Західної України від нацистських окупантів навесні-влітку
1944 р. дозволили радянській владі продовжити освітні перетворення, розпочаті  у
1939–1941  рр.  У  жовтні  1944  р.  у  західноукраїнських  селах  розпочали  роботу
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практично усі  навчальні  заклади,  за  винятком тих  населених пунктів,  де  шкільні
приміщення  були  повністю  зруйновані  і  знайти  альтернативні  не  вдавалося.
Розпорядженням РНК УРСР від 14 червня 1944 р. навчання у 1944–1945 н. р. для
державних  освітніх  закладів  розпочалося  з  1 жовтня.  Відновлення  шкільних
приміщень відбувалося коштом батьків.

Радянська влада намагалася залучати вчителів та учнів до активного суспільно-
політичного  життя,  вбачаючи  у  них  флагмана  соціалістичних  перетворень  у
західноукраїнському  селі.  Водночас.  український  національно-визвольний  рух.
Докладав значних зусиль, щоб до допустити радянізації шкільної освіти. У бесідах з
освітянами,  представники  українського  підпілля  закликали  навчати  дітей  без
прославлянні радянських вождів та проведення атеїстичної пропаганди. Мали місце
і факти насилля стосовних тих вчителів, що не погоджувалися виконувати подібні
прохання. З іншого боку, за вчителями пильно наглядали радянські органи державної
безпеки.  У  таких  умовах,  чимало  вчителів  покидали  роботу  та  намагалися
працевлаштуватися у інших сферах економіки. 

У повоєнний час існуюча у регіоні освітня система, заснована на національних
традиціях  і  здобутках  етнопедагогіки,  зазнала  значних  трансформацій.
Запропонована  радянською  владою  освітня  модель,  кінцевою  метою  бачила
виховання нового типу людини, яка б відповідала визначенню «радянська людина».

У  міжвоєнний  період  дозвілля  галицького  селянства  було  тісно  пов’язане  із
виробничим та  релігійним календарем.  Зазвичай,  селянин  важко  працював  цілий
тиждень і лише у неділю чи релігійне свято мав змогу перепочити. У вихідні дні
більшість селян зранку йшли до церкви. Після завершення служби старші чоловіки
залишалися  на  майдані  біля  храму  обговорити  поточні  державні  та  господарські
справи.  Траплялися  випадки,  коли  такі  обговорення  продовжувалися  у  місцевій
корчмі. Найбільш масштабними були гуляння під час різдвяних та великодніх свят. 

Молодші  мешканці  сіл  більш  активно  проводили  дозвілля.  Крім  класичних
«вечорниць», сільська молодь приймала участь у різноманітних забавах, конкурсах
та спортивних змаганнях, організованих українськими громадськими та спортивно-
пожежними товариствами.

З приходом на територію Східної Галичини радянської влади, у сфері дозвілля
відбулися  певні  зміни.  Оскільки  нова  влада  намагалася  взяти  під  свій  контроль
культурне  життя  селянства,  то  спочатку  заборонила  діяльність  українських
національних  товариств,  а  потім,  з  метою  формування  нового  типу  радянської
людини, який би відповідав потребам режиму, розпочала створення нової культурно-
освітньої мережі.

У  планах  радянської  влади  основним  центром  проведення  «культурного
дозвілля» у селі  повинні були стати сільські клуби та хати-читальні.  В сільських
бібліотеках  мали  відбуватися  голосні  читання  радянських  газет  і  журналів.  При
клубах та хатах-читальнях повинні були діяти гуртки народної самодіяльності,  до
роботи яких обов’язково залучали місцевих вчителів. 

На якийсь час радянізацію культурного життя західноукраїнського села зупинив
початок  німецько-радянського  збройного  конфлікту.  Нова  німецька  адміністрація
особливо не втручалася у дозвілля мешканців окупованих територій за винятком тих
випадків, коли це загрожувало інтересам німців. Зусиллями українських суспільно-
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політичних, наукових та культурних діячів у селах Східної Галичини відродилося
культурно-освітнє  життя,  яке  було  до  встановлення  радянської  влади.  Поступово
відроджувалися  філії  товариства  «Просвіта».  З  1942  р.  німецька  окупаційна
адміністрація  заборонила  діяльність  будь-яких культурно-освітніх  товариств,  крім
структур,  підпорядкованих  Українському  центральному  комітету.  В  селах
продовжували  працювати  аматорські  драматичні,  хорові  та  хореографічні  гуртки.
Молодь ставила вистави, готувала концерти. Час від часу окупаційна адміністрація
навіть  проводила  своєрідні  концерти-збори  гуртків  народної  самодіяльності,
вважаючи,  що  таким  чином  приверне  до  себе  прихильність  частини  галицького
соціуму.  Під  час  різдвяних  та  великодніх  свят,  люди  мали  можливість  вільно
справляти свої обряди, це стосувалося колядок та гаївок. 

З  відступом німецької  армії  у  1944 р.  в  села  регіону повернулася  радянська
влада і  «культурні перетворення» продовжилися.  Селяни знову почали звикати до
думки,  що відтепер  не  вони,  а  відділи агітації  та  пропаганди РК та  ОК КП(б)У
визначають їх дозвілля.

В селах поступово відновлювали роботу сільські клуби, а при них відкривалися
бібліотеки та гуртки художньої самодіяльності.  Аматорським сільським театрам у
перші повоєнні роки дозволяли ставити українські національні п’єси та вистави і
поступово  у  їх  роботі  став  намічатися  перехід  до  використання  радянської
«театральної класики». Частиною сільського дозвілля ставали перегляди радянських
кінофільмів.

Попри  значні  зусилля  радянської  влади  впровадити  нові  традиції,
західноукраїнські селяни без особливого ентузіазму приймали новації, швидше для
відчіпного відвідували радянські свята, проте продовжували дотримуватися власних
свят і традицій.

У польській державі охорона здоров’я сільського населення перебувала у вкрай
незадовільному стані.  В селах практично не діяли стаціонарні медичні заклади, у
яких можна було отримати первинну медичну допомогу. У випадку потреби, селяни
змушені були звертатися за допомогою до місцевих знахарок, цілительок, ворожок
тощо.  Левова  частка  селян  займалися  самолікуванням,  оскільки  послуги
професійних лікарів занадто дорого коштували.

Із приєднанням Східної Галичини до складу УРСР, зусиллями радянської влади
у  регіоні  розпочалися  перетворення  у  сфері  охорони  здоров’я.  Нова  влада
задекларувала,  що  надання  медичної  допомоги  відтепер  буде  безкоштовним.
Водночас,  більшовики  оголосили  націоналізацію  не  лише  державних,  але  і
приватних лікувальних закладів, навіть тих, якими опікувалися релігійні організації.
В селах розпочали роботу фельдшерські пункти.

Для  боротьби  з  епідеміологічними захворюваннями створювалися  санітарно-
епідеміологічні  станції.  Місцеві  органи  влади  закликали  населення  проходити
профілактичні  медичні  огляди.  З  метою  покращення  санітарно-епідеміологічного
стану в регіоні, керівникам сільрад рекомендували відкрити загальні лазні, а також
вимагали забезпечувати стовідсоткову госпіталізацію інфекційних хворих.

Очевидно,  що  для  покращення  санітарно-гігієнічної  ситуації  у
західноукраїнських  селах  не  достатньо  було  видавати  лише  резолюції  та
розпорядження,  а  потрібно  було  вживати  більш  дієвих  заходів.  Водночас,  без
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усвідомлення  селянами  важливості  дотримання  особистої  гігієни,  годі  було
сподіватися покращення ситуації. 

Попри  вжиті  лікувально-профілактичні  заходи  епідеміологічна  ситуація  в
регіоні залишалася складною. Подальше реформування системи охорони здоров’я у
західноукраїнському селі зупинив початок німецько-радянської війни 22 червня 1941
р. 

Німецькі окупанти особливо не переймалися налагодженням системи охорони
здоров’я  для  місцевого  населення.  В  Дистрикті  Галичина  медичним
обслуговуванням  сільського  населення  опікувалися  органи  місцевої  влади  та
«Медична  комісія»,  яка  підпорядковувалася  Генеральному  управлінню  охорони
здоров’я  при  цивільній  адміністрації  генеральної  губернії  і  контролювала  роботу
лікувальних  закладів.  В  умовах  німецької  окупації,  поруч  із  державними
лікувальними  закладами  відновили  роботу  приватні  медичні  кабінети.  Лікування
знову  стало  платним.  Офіційна  адміністрація  опікувалася  лише  організацією
боротьби  з  інфекційними  захворюваннями.  Після  звільнення  території  краю  від
нацистських окупантів влітку-восени 1944 р. у селах Західної України відновлено
радянську систему охорони здоров’я.

Загалом, за період з жовтня 1944 до березня 1953 рр. заходами радянської влади
розширено мережу сільських лікувальних закладів, збільшено кількість лікарняних
місць.  У села  регіону направлялися  для  подальшої  роботи випускники медичних
інститутів.  Проте  важко  долалися  інфекційні  захворювання,  а  важкі  соціально-
економічні  умови життя зумовлювали значну  кількість  переривань вагітності,  що
було доволі незвичним явищем у загалом релігійному західноукраїнському селі.

В  умовах  радянського  та  нацистського  тоталітарних  режимів  значних  змін
зазнало і релігійне життя західноукраїнського селянства.

Неможна  стверджувати,  що  ціннісні  ідеали  суспільства  можуть  миттєво  та
кардинально  видозмінитися,  як  за  помахом чарівної  палички.  Разом з  тим,  зміна
політичного  режиму,  безумовно,  приводить  до  деяких  перетворень  в  духовній
традиції.  Людина  завжди пристосовується  до нових умов життя,  така  її  природа.
Події  вересня  1939 –  червня  1941  рр.  зумовили ситуацію,  при якій,  за  короткий
проміжок  часу,  похитнулися  чи  почали  розпадатися  світоглядні  ідеали,  які
формувалися  століттями.  Під  тиском  нової  культури  та  ідеології,  руйнувався
звичний спосіб життя сільської громади із усім його багатоманіттям.

Голова Тернопільського обкому КП(б)У під час однієї із нарад з активом області
наголошував,  що  «під  час  антирелігійної  пропаганди  не  можна  переносити
механічні форми і методи антирелігійної роботи. Буде неправильно, якщо ми зараз
розпочнемо насаджувати клітини войовничих безбожників. Ви знаєте, що релігійний
фанатизм ще сильно живе. Неможливо одразу всю цю справу поламати, і вийти з
лекцією чи є Бог,  чи нема. Потрібно розпочинати здалека,  читати людям лекції з
фізики, астрономії, природничих наук, перебудовувати поступово.

Сільському  населенню  Західної  України  більшовики  запропонували  змінити
традиційні християнські цінності, на «революційний соціалізм», псевдо релігію, яка
за визначенням філософа М. Бердяєва: «не є економічним чи політичним вченням, а
вірою, протилежною вірі християнській».
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Навернення до нової духовної доктрини відбувалося різноманітними методами
та засобами. Ціла армія різноманітних політруків, уповноважених, агітаторів у всіх
населених  пунктах  чи  не  щодня  проводила  мітинги,  збори,  лекції  тощо.  Люди
спочатку  з  цікавістю  слухали  промовців,  згодом,  правда,  ентузіазм  відвідувати
подібні заходи в місцевих згас.

Сприяти  викоріненню  релігійної  свідомості  мало  і  впровадження  нових
сімейних традицій: звіздин, сімейних вечірок, радянських свят, свята першого засіву
врожаю, громадські похорони тощо. В сільських клубах свідомість простого народу
піднімали  за  допомогою  демонстрації  антирелігійної  кінопродукції.  Крім
кіносеансів,  у  сільських  клубах  відбувалися  різноманітні  лекторії,  у  яких  читці
переконували селян що Бога нема.

Антирелігійна  пропаганда  посилювалася  напередодні  визначних  релігійних
свят,  особливо,  перед  Різдвом  та  Великоднем.  За  ініціативи  місцевого
прорадянського активу та за підтримки офіційних органів влади, у сільських клубах
стали  практикувати  танці  для  молоді,  які  часто  супроводжувалися  пиятикою.
Найактивніше подібні дійства практикувалися під час постів і у неділю.

Церкву активно відлучали від сільського повсякдення. Відповідно до постанови
РНК  СРСР  від  27  грудня  1939  р.,  реєстрацію  актів  громадського  стану,  а  також
фіксацію факту народження чи смерті, в селах з цього часу повинні вести виконкоми
відповідних  рад  безкоштовно.  За  невиконання  норм  цієї  постанови  накладався
штраф від 25 до 100 крб.

Німецька  окупація  лише  на  деякий  час  перервала  антирелігійну  кампанію
радянської  влади.  Релігійна  політика  нацистів  визначалася  лише  видимою
толерантністю до релігійних потреб місцевого населення.  В її  основі лежала теза
А.Гітлера: «Ми повинні уникати, щоб одна церква задовольняла релігійні потреби
великих районів,  кожне село має бути перетворене на незалежну секту,  яка  воліє
вірити в Бога по-своєму».

Із  відступом  німецьких  військ  з  території  Східної  Галичини,  чимало  греко-
католицьких священиків під різними приводами намагалися покинути власні парафії
та виїхати на захід. 

Уповноважений  у  справах  релігійних  культів  при  РНК  УРСР  підполковник
НКВС  С.  Даниленко  у  доповідній  записці  від  30  серпня  1944  р.  категорично
застерігав від будь-яких акцій проти УГКЦ у Західній Україні,  доки буде жити її
предстоятель.

Із  смертю  митрополита  А.  Шептицького  1  листопада  1944  р.  для  греко-
католиків знову «перевернулася картка історії» і розпочалася нова сторінка стосунків
із радянською державою. Греко-католицьку церкву очолив Йосиф Сліпий, урочиста
інтронізація якого відбулася 12 листопада 1944 р.

У  стосунках  з  греко-католицьким  духовенством,  влада  більшовиків  зайняла
вичікувальну  позицію.  Одночасно,  радянські  органи  держбезпеки  здійснювали
постійний  моніторинг  релігійної  ситуації.  Відтак,  НКВС  накопичив  найбільш
вірогідну й змістовну інформацію про стан справ у релігійній сфері.

Згідно з розпорядженням голови РСРПЦ від 1 березня 1945 р., уповноважені у
західних областях мали здійснити до 1 травня поточного року інвентаризацію в усіх
церквах  і  монастирях,  а  також  провести  нову  реєстрацію  релігійних  громад  і
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священиків.  Тих  парохів,  які  не  пройшли  перереєстрацію,  двадцятка  релігійної
громади  не  мала  права  допускати  до  проведення  богослужінь,  оскільки  при
виявленні такого факту, уповноважений мав право зняти громаду з реєстрації.

8 березня 1946 р. у м. Львів відбувся собор УГКЦ, в ході роботи якого частина
греко-католицького  духовенства  проголосило  про  об’єднання  греко-католицьких
парафій з православними на території Західної України. 

З 1948 р. курс на нормалізацію державно-релігійних стосунків призупиняється.
Натомість, з більшим розмахом мова ведеться про обмеження діяльності релігійних
культів.

Попри агресивну антирелігійну кампанію, західноукраїнські  селяни в умовах
радянського тоталітарного режиму продовжували дотримуватися духовно-релігійних
практик, хоч у дещо обмежених формах, як це мало місце до подій вересня 1939 р. 

У  висновках узагальнено  теоретичні  положення  та  висвітлено  результати
дисертаційного дослідження. 

1. Аналіз вітчизняної та зарубіжної історіографії, з теми наукового дослідження,
дозволяє  стверджувати,  що  більшість  наукових  публікацій  розкриває  деякий  із
аспектів проблематики, винесеної у заголовок дисертації, а відсутність комплексного
дослідження  вплинуло  на  вибір  предмету  пропонованого  дослідження.
Історіографічні праці досліджуваної проблематики умовно можна структурувати за
чотирма хронологічно-тематичними блоками (радянські, закордонні, праці істориків
української  діаспори,  роботи  сучасних  українських  істориків).  Наукові  публікації
радянського періоду, розкриваючи повсякденне життя радянських людей, намагалися
показати у найяскравіших тонах. Європейська та американська історіографія хоч і
менш політично заангажована, проте не охоплює всієї палітри повсякденного життя
простих  громадян  СРСР.  Польська  історична  думка  свою  увагу  концентрує  на
складних  питаннях  українсько-польських  взаємин  ХХ  століття.  Лише  окремі
дослідники торкаються питань щоденного життя населення в умовах радянського та
нацистського  політичних  режимів.  Сучасна  російська  історіографія  повсякдення
свою увагу зосереджує на щоденному житті радянських людей 1920–1930-х рр., в
меншій мірі досліджено період «пізнього сталінізму». Історики української діаспори
збагатили  історіографію  досліджуваної  проблематики  опублікованими  спогадами
учасників  та  очевидців  тогочасних  подій,  які,  водночас,  не  позбавлені  певного
тенденційного забарвлення, що зумовлені політичною заангажованістю їх авторів.
Праці  сучасних  українських  істориків,  опираючись  на  нові  архівні  документи  та
теоретико-методологічні  засади,  розширили  наукову  палітру  проблем  історії
західноукраїнського  регіону.  Аналіз  попередніх  напрацювань  істориків  дозволив
виокремити коло аспектів, які не отримали належного висвітлення і лягли в основу
завдань дисертаційного дослідження.

2. Реконструкція повсякдення сільського населення Західної України потребує
залучення широкого кола джерел різноманітного походження. Щоб розкрити повну
палітру сільського життя у Західній Україні, здійснено кропітку порівняльну роботу
документів  офіційного  походження,  публікацій  у  пресі,  спогадів  очевидців,
тогочасних  пліток,  чуток  та  гумору.  На  основі  проведеного  аналізу  джерельного
комплексу, простежено вплив тих чи інших подій на щоденне життя людей, розкрито
механізми  адаптації  громадян  до  нових  суспільно-політичних  та  соціально-
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економічних реалій,  описано особливості  побуту, селянської ментальності,  певних
поведінкових  стереотипів,  приватного  життя  тощо.  Підбір  відповідних
методологічних принципів у поєднанні з аналізом історіографії та джерельної бази
дослідження обумовили вибір оптимальних шляхів вирішення проблеми предмету
дослідження, досягнення поставленої мети, а,  відтак,  і  реалізації  зумовлених нею
завдань,  усестороннього  вивчення  теми,  формуванню  авторської  інтерпретації
досліджуваних явищ, що привело до об’єктивного висвітлення повсякденного життя
західноукраїнського селянства в умовах тоталітарних режимів 1939–1953 рр.

3.  Обґрунтовано,  що формування нових органів влади у західноукраїнському
селі  відбувалося  відповідно до потреб  тоталітарних режимів.  У середині  вересня
1939 року територію Західної України анексовано військами Радянського Союзу. Для
управління новоприєднаними територіями ЦК ВКП(Б) спільно з Військовою Радою
Українського  фронту  запровадила  тимчасові  селянські  комітети.  Після  виборчих
кампаній  1940  р.  до  ВР  СРСР,  УРСР  та  органів  місцевого  самоврядування  вся
повнота влади у західноукраїнському селі зосередилася в руках виконавчих комітетів
сільських  рад.  Встановлена  система  радянського  управління  західноукраїнським
селом  нічим  не  відрізнялася  від  моделі,  що  діяла  в  інших  регіонах  СРСР.
Призупинив процес розбудови радянської  управлінської  моделі  початок  німецько-
радянської  війни.  У  червні-липні  1941  р.  західноукраїнське  село  перебувало  у
підпорядкуванні тимчасової німецької окупаційної адміністрації.  У серпня 1941 р.
територія Східної Галичини увійшла як п’ятий дистрикт до німецької генеральної
губернії  з  центром  у  Кракові.  У  селах  регіону  запроваджувалася  характерна  для
Німеччини адміністративна система, відповідно до якої області складалися з повітів
на чолі із старостою, повіти, у свою чергу, ділилися на громади на чолі з війтом,
який вирішував всі поточні справи разом з радою, що складалася з 5–10 місцевих
громадян.  У  середині  1944  р.  в  села  Західної  України  після  звільнення  від
нацистських  окупантів  повернулися  представники  органів  радянської  влади.  У
прифронтовій смузі управління звільненими територіями здійснювали військові, які
згодом  передавали  владу  тимчасовим  сільським  комітетам.  Наприкінці  1944  р.
виконкоми  сільських  рад  обиралися  на  загальних  зборах  селян  під  пильним
наглядом  «уповноважених» РК та  ОК КП(б)У.  Виборні  сільські  ради  хоч  де-юре
вважалися керівними органами, проте, де-факто – у радянській тоталітарній державі
вся  повнота  влади  концентрувалася  в  руках  партійних  структур  ВКП(б).
Українським  національно-визвольним  рухом  за  час  Другої  світової  війни  у
західноукраїнському селі розбудовано власну управлінську мережу. Де-факто мало
місце  дуалістичне  управління  західноукраїнським  селом.  Водночас,  боротьба
українського  національно-визвольного  руху  з  радянською  та  нацистською
тоталітарними  системами  зумовила  значну  кількість  людських  та  матеріальних
втрат.

4. Аналіз джерел засвідчує, що в умовах суспільно-політичних трансформацій
1939–1953  рр.  суттєвих  змін  зазнало  соціально-економічне  життя  сільського
населення.  Радянська  влада  скасувала  приватну  власність,  заборонила  приватну
торгівлю,  в  результаті  чого  село  залишилося  без  найнеобхідніших  речей.
Об’єктивною  реальністю  тоталітарного  повсякдення  стала  норма,  що  більшість
товарів  широкого  вжитку  стали  дефіцитом  і  люди  могли  їх  придбати  лише  на
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чорному ринку. Із організаційним укріпленням радянської влади, всупереч раніше
декларованих  більшовиками  гаслам,  селянам  оголосили,  що  відтепер  вони
сплачуватимуть радянські податки та здійснюватимуть натуральні поставки харчів.
Крім  сплати  податків,  людей  змушували  виконувати  цілу  низку  безкоштовних
відробітків, які мало чим відрізнялися від середньовічних шарваркових відробітків.
Через  податковий  тиск  людей  змушували  вступати  до  колективних
сільськогосподарських підприємств, які створювалися у селах регіону за радянським
зразком. На початку 1950-х рр. радянській владі вдалося завершити весь комплекс
соціально-економічних  перетворень,  який  уніфікував  життя  західноукраїнського
селянства  з  усталеними  в  Радянському  союзі  нормами.  Соціально-економічна
політика  нацистського  окупаційного  режиму  практично  не  відрізнялася  від
радянської.  Нацисти  намагалися  максимально  використати  економічні  ресурси
регіону  для  задоволення  власних  потреб,  абсолютно  ігноруючи  інтереси
автохтонних мешканців. В умовах шаленого економічного тиску з боку тоталітарних
режимів,  українські  селяни  знаходили  можливість  економічно  допомагати
українському національно-визвольному руху.

5.  Доведено,  що  суспільно-політичні  трансформації  хоч  і  видозмінюють
усталений  спосіб  виробничого  циклу,  проте  радикально  не  впливають  на  зміну
ментальності.  Навіть  зміна  місця  проживання,  здебільшого,  не  змінює усталених
життєвих  поглядів  та  стереотипів  мислення.  Аналіз  ментальності
західноукраїнського  селянства  дозволив  розкрити  механізм  розуміння  проблеми,
чому  жодному  із  тоталітарних  режимів  не  вдалося  остаточно  інтегрувати
повсякденне життя місцевого населення до загальнодержавних стандартів.

6.  Обґрунтовано,  що  становлення  радянського  та  нацистського  тоталітарних
режимів на території Західної України у 1939–1953 рр. спричинили не лише зміни
адміністративно-територіального  устрою  та  соціально-економічної  моделі,  але  і
започаткували довготривалий процес переселення  та  депортації  тисяч селянських
сімей  з  їх  родинних  місць.  Депортаціями  населення  обидва  тоталітарні  режими
придушували селянський опір, а переселенців використовували як дармову робочу
силу на підприємствах імперій. Упродовж 1939–1953 рр. за межі Східної Галичини
двома тоталітарними режимами депортовано більше 600 тис. осіб.

7. Доведено, що процес становлення радянського та нацистського тоталітарних
режимів  на  території  Західної  України  супроводжувався  тотальним  контролем  за
освітньо-виховним процесом підростаючого покоління. Німецькі окупанти у Східній
Галичині дозволили діяльність лише початкових шкіл та незначної кількості фахових
ремісничих училищ, які мали готувати низько кваліфікованих робітників для потреб
німецької  промисловості  та  сільського  господарства.  Аналіз  радянської  та
нацистської освітніх моделей засвідчує, що їх основним завданням було формування
слухняного громадянина, який би віддано служив інтересам тоталітарних систем.

8.  З’ясовано,  що  дозвілля  сільських  мешканців  Західної  України  було
прив’язане  до  сільськогосподарського  виробничого  календаря  та  релігійних  свят.
Активними  формами  відпочинку  селян  була  участь  у  різдвяних  колядках  та
великодніх гаївках. Саме у ці свята зафіксовано найбільшу кількість різноманітних
народних  забав.  Урізноманітнювали  сільське  дозвілля  аматорські  хорові  та
театральні  гуртки,  які  виступали  на  сцені  місцевих  клубів.  Радянська  влада
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впроваджувала  у  сільське  повсякдення  радянські  свята  та  традиції.  Єдиним
соціалістичним нововведенням,  яким зацікавилися  сільські  мешканці,  стало  кіно.
Аналіз  дозвілля  сільських  мешканців,  дозволив  простежити  механізм  впливу
культурно-побутової обрядовості на формування світогляду людей.

9.  Встановлено,  що  стан  охорони  здоров’я  західноукраїнського  селянства
упродовж досліджуваного періоду залишався на доволі низькому рівні. В селех через
недотримання елементарних засобів гігієни, незадовільні соціально-побутові умови
панували епідемії висипного та черевного тифу, корости, венеричних захворювань.
Не  вистарчало  кваліфікованих  медичних  працівників,  які  могли  надати  якісну
медичну  допомогу.  Відтак,  великою  популярністю  користувалися  різного  роду
знахарі,  ворожки  тощо.  Більшість  людей  через  брак  коштів  та  необхідних  ліків
займалася  самолікуванням  засобами  народної  медицини.  Дослідження  стану
охорони  здоров’я  у  селян  Західної  України  дозволяє  розкрити  вплив  суспільно-
політичних,  соціально-економічних  та  побутових  чинників  на  стан  здоров’я
населення. 

10. Обґрунтовано, що у збереженні духовних цінностей галицького селянства в
умовах радянського тоталітаризму визначна роль належить греко-католицькій церкві
та  її  лідеру  А.  Шептицькому.  Очевидно,  що  світогляд  селянина  перебував  у
органічній єдності із вченням християнської церкви. Розрив із церковною традицією
для місцевого люду сприймався як відізвання від чогось первородного, без чого не
існує  життя.  Саме  тому  церква  посідала  особливе  місце  в  духовному  житті
східногалицького села. Зрештою, вона виступала не лише релігійною інституцією,
але й уособленням українського національного духу.

Водночас,  потребують  подальшого  наукового  пошуку  питання  розвитку
сільської  кооперації  та  торгівлі,  побуту,  розвитку  народних  домашніх  ремесел.
Окремої  уваги  заслуговує  питання  сплати  податків  та  виконання  повинностей
сільським  населення.  За  межами  історичних  розвідок  залишаються  питання
функціонування  сільських  шкіл.  Відповіді  на  поставлені  запитання  зумовлюють
потребу подальших наукових пошуків.  На часі  актуальною є потреба в окремому
детальному  вивченні  участі  сільського  населення  у  Русі  Опору  радянському  та
нацистському тоталітарним режимам.

Напрацювання  автора  є  основою для  подальших  наукових  пошуків  з  історії
повсякденного життя західноукраїнського селянства першої половини ХХ ст.
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АНОТАЦІЯ
Старка  В.  В.   Повсякденне  життя  західноукраїнського  села  в  умовах

тоталітарних режимів 1939–1953 рр. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  історичних  наук  за
спеціальністю  07.00.01  –  історія  України.  –  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»,  Переяслав-
Хмельницький, 2019.

На  основі  всебічного  аналізу  архівних  джерел,  опублікованих  документів,
вітчизняної  та  зарубіжної  наукової  літератури  в  дисертації  вперше  здійснено
комплексне  дослідження  повсякденного  життя  західноукраїнського  селянства  в
умовах тоталітарних режимів 1939–1953 рр. 

Окреслено  форми  та  методи  організації  адміністративного  управління
західноукраїнським  селом  радянською  та  нацистською  адміністраціями  та
структурами  українського  національно-визвольного  руху.  Розкрито  особливості
трансформації  соціально-економічного  життя  селянства,  в  тому  числі  показано
складний  і  суперечливий  процес  колективізації  сільського  господарства  регіону.
Висвітлено  процес  депортації  місцевого  селянства  радянським  та  нацистським
політичними  режимами,  який  зумовлений  проявами  активного  та  пасивного
спротиву  тоталітарним  режимам.  Розглянуто  питання  трансформації  сільського
менталітету  та  політичних  настроїв  місцевого  селянства.  Доведено,  що
впроваджувані  тоталітарними  режимами  новації  у  культурно-освітньому  та
релігійному  житті,  хоч  і  похитнули  в  якійсь  мірі  усталені  традиції
західноукраїнського селянства, проте радикально не змінили їх повсякдення.

Ключові  слова: Західна  Україна,  Східна  Галичина,  селянство,  повсякденне
життя,  тоталітаризм,  суспільно-політичні  трансформації,  соціально-економічне
життя, культурно-освітня політика, духовність, побут, дозвілля. 
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На  основании всестороннего  анализа  архивных источников,  опубликованных
документов,  отечественной  и  зарубежной  научной  литературы  в  диссертации
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впервые  осуществлено  комплексное  исследование  повседневной  жизни
западноукраинского крестьянства в условиях тоталитарных режимов 1939–1953 гг.  

Определены  формы  и  методы  организации  административного  управления
западноукраинской  деревней  советской  и  нацистской  администрациями,  а  также
структурами  украинского  национально-освободительного  движения.  Раскрыты
особенности трансформации социально-экономической жизни крестьянства,  в том
числе  показано  сложный  и  противоречивый  процесс  коллективизации  сельского
хозяйства региона. Освещен процесс депортации местного крестьянства советским и
нацистским политическими режимами, обусловленный проявлениями активного и
пассивного  сопротивления  тоталитарным  режимам.  Рассмотрены  вопросы
трансформации  сельского  менталитета  и  политических  настроений  местного
крестьянства.  Доказано,  что  внедряемые  тоталитарными  режимами  новации  в
культурно-образовательной  и  религиозной  жизни,  хотя  и  пошатнули  в  какой-то
степени  сложившиеся  традиции  западноукраинского  крестьянства,  однако
радикально не изменили их повседневности.

Ключевые  слова: Западная  Украина,  Восточная  Галичина,  крестьянство,
повседневная  жизнь,  тоталитаризм,  общественно-политические  трансформации,
социально-экономическая жизнь, культурно-образовательная политика, духовность,
быт, досуг.

SUMMARY
V. Starka. Everyday life of western Ukrainian village under the conditions of

totalitarian  regimes  of  1939–1953.  –  qualifying  scientific  work  in  the  form  of  a
manuscript.

Dissertation  for  a  Doctoral  degree  in  History:  Specialty  07.00.01  –  History  of
Ukraine.  –  State  Higher  Educational  Institution  «Pereyaslav-Khmelnytsky  Hryhoriy
Skovoroda State Pedagogical University», Ministry of Education and Science of Ukraine,
Pereyaslav-Khmelnytsky, 2019.

Analysis of previous works of the researchers devoted to the history of the Western
Ukrainian  population  made  it  possible  to  make  a  conclusion  about  the  absence  of  a
complex study on the daily life history of rural residents of the region. 

Reconstruction of everyday life requires from researchers to use not only classical
sources such as archival documentary materials or periodical publications of that time, but
also rather specific ones: memories of eyewitnesses, folklore, rumors, things of personal
origin, etc.

The research  was  based  on general  scientific  principles  of  historical  authenticity,
systematicity, objectivity, scientificity. General scientific, transdisciplinary and historical
methods of scientific knowledge were used in the preparation of the thesis research.

The accession of the territory of Western Ukraine to the USSR in September 1939 led
to  the  beginning  of  profound  transformations  of  socio-political,  socio-economic  and
cultural-educational life of the inhabitants of the region. Arriving in the villages of the
West Ukrainian region under the democratic slogans of equality and fraternity, the Soviet
authorities  in  a  very  short  time  established  a  one-party  dictatorship,  and  local  self-
government bodies, formed through "democratic" elections, did not express the interests to
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the broad peasant masses, but were blind executors of the will of the senior leadership of
the  All-Union Communist  Party  of  the  Bolsheviks  and an  instrument  of  intense  class
struggle. 

 The Nazi occupation administration, which replaced the Soviet government in June
1941, like their predecessors, sought to control all spheres of public life in the village,
requiring local residents to absolute obedience and complying with all instructions.

The return of  Soviet  government  to  the villages  of  the  region,  in  the spring and
summer  of  1944,  continued  the  practice  of  centralized  formation  of  self-government
bodies.  Village  Council,  in  fact,  have  became repeaters  of  the  orders  of  districts  and
regionals  committees  of  Communist  Party  of  Ukraine.  At  the  same  time  with  the
establishment Soviet and Nazi governance model in the Western Ukrainian village, with
the structures of Ukrainian national liberation movement, the construction of their own
administrative network by a Western Ukrainian village has begun.

According to witnesses, in the second half of the 1940 in the village of the region, in
fact there was diarchy, Soviet government during the day and at night power in the village
belonged to the Ukrainian rebels.

It  is  substantiated  that  the  change  in  the  way  of  agricultural  production  has
significantly influenced the transformation of the minds of the rural inhabitants, since the
mentality of Galician peasants has long been based on respect for private property, and
therefore the understanding of that the more land you own, then the more important place
you can occupy in community. And accordance with those who didn’t know how to work
the land, public condemnation was applied. 

It has been established that the authorities applied repressive measures against those
who tried to withstand the establishment of totalitarian regimes. 

It  was  found  that  during  the  Sovietization  of  the  western  regions  of  the  USSR
significant  changes  occurred  in  the  cultural  and  educational  life  of  the  region.  In
September 1939 the Soviet government changed the system of education completely. The
education was proclaimed to be free and compulsory for the children of school age. At the
same time, the functioning of private and religious educational institutions was prohibited,
and  also  the  church  was  excommunicated  from the  educational  process.  Considerable
effort was put by the Soviet government to eliminate illiteracy among adults. During the
years of Nazi  occupation of the land, the German authority allowed the work of rural
primary schools and few trade schools for training the low-skilled workers to fulfill the
needs  for  manpower  in  industry  and  agriculture.  With  the  comeback  of  the  Soviet
government  in  1944  the  Soviet  educational  transformations  continued.  Through  the
mediation of educational establishments the totalitarian system was trying to impose new
life principles on the Western Ukrainian peasantry.

Based  on the  processing  of  the  sources  it  was  stated  that  the  health  care  in  the
Western Ukrainian villages during the investigated period was in a very poor condition.
Epidemics  of  typhoid  and  rash  fever  prevailed  in  the  villages  and  many  people  had
tuberculosis and venereal diseases. The Soviet government opened the rural dispensaries
but due to the lack of skilled workers and improper material and technical support doctors
couldn’t  provide  the  qualified  medical  help  in  the  villages  of  the  region.  The  cities
remained the centers of the qualified medical services. Due to the fact that peasants didn’t
have sufficient funds to go to the cities for treatment, in the Western Ukrainian villages



39

different sorcerers and herbalists remained popular. Most of the rural population continued
to pursue self-medication and folk medicine.

The leisure of the rural population in Western Ukraine was significantly dependent on
the agricultural production calendar. Traditionally, people celebrated Christmas and Easter
holidays.  Rural clubs operated amateur choirs and dramatic groups, which systematically
gave concerts and staged performances. 

The features of the religious life of the village of Western Ukraine are revealed in the
research.  It is noted that the Greek Catholic Church played an important role in the life of
every peasant family in Eastern Galicia. The parish priest was not only a cleric, but also a
moral  authority,  which  people  have  always  listened  to.  Therefore,  the  confiscation  of
church  lands,  the  economic  and  political  persecution  of  church  figures  by  the  Soviet
government caused great discontent of the villagers.

In  general,  the  material  analyzed  in  the  dissertation  suggests  that,  although  the
everyday life of the Western Ukrainian peasantry has undergone transformations under the
conditions of Soviet and Nazi totalitarian regimes, at the same time, people have managed
to retain the basic features of Ukrainian national identity.

Keywords: Western Ukraine, Eastern Galicia, peasantry, daily life, totalitarianism,
socio-political  transformations,  socio-economic  life,  cultural  and  educational  policy,
spirituality, everyday life, leisure.


