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Вступ

Украінці і поляки -  два народи, котрих бурхлива історія, то 
об’еднувала, то розділяла,котрі в часі спільних діянь зуміли 
подолати розбіжності і творити спільні духовні і матеріальні цінності, 
в часі непорозумінь і конфліктів зазнавали спільно переслідувань і неволі. 
Занепад Полыці остаточно позначився і на долі Украши.

Великий украінський поет Т. Г. Шевченко попереджав:
„Чванитесь, що ми Польщу колись завалили.
Правда ваша. Полыца впала
Та й вас роздавила...”
Генрик Сенкевич з великим болем писав про „ненависть, яка 

вросла в серця і за'груша кров братніх народів”.
Багато визначних синів Украши декларували себе як gente Rutheni 

natione Poloni . Інші, як великий митрополит Андрій Шептицький, хоч 
і походив з польського роду, боровся за незалежну Украшу.

Не дивно, що Іван Франко, зве’ртаючись до поляків, писав у 1894 
році: „В усій Слов’янщині немае двох таких народів, які б c b o ïm  духовним 
і політичним життям були так тісно пов’язаш поміж собою, і в той же час 
завжди сторонились один одного, як поляки і украшці”.

Долі обох народів-сусідів були завжди драматичними, а поди, 
зв’язані з II світовою війною е ще занадто свіжими, щоб ïx можна було 
оцінити з належною об’ективнютю. Тому написания у Варшаві робота 
про демографічні проблеми в Украіні е дуже сміливим кроком. Автор 
розуміе всю скпадність і труднощі, зв’язаш з виконанням цього завдання.

Багато наведених думок, поглядів, навіть поданих статистичних 
даних украінські дослідники можуть взята під сумнів, або ж і не 
погодитись з ними.

Разом з там опрацьовуючи і публікуючи наукові дослідження, 
дискутуючи по даних проблемах можна дійти до зближення позицій 
і спільноі точки зору. У зв’язку з цим автор буде вдячний за зроблені 
зауваження, уточнения і доповнення. Назріли умови для вироблення 
спільного погляду не тільки на історичне і політичне минуле, а й на 
складні демографічні проблеми, які торкаються долі украшців, поляків, 
росіян чи евреів, які живуть на територіі Украши.

Дослідження демографічних проблем мае в Полыці багаторічну 
традицію. На межі XIX i XX століть, в роки nepmoï світовоі війни і в 
міжвоенний період видано багато наукових праць на високому 
методичному рівні, де глибоко і суттево розглянуто це питания. Широкі 
кола громадськості брали в цьому активну участь. Слід зазначити, що 
практично всі визначні польські географи, демографи, статистики 
з найглибшою увагою займались питаниями народонаселения 
центрально! і східноі Свропи, в першу чергу територи nepinoï Речі
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посполитоі в широкому розумінні пограниччя польсько-украінського. Тут 
слід назвати імена Ю. Бузка, Ю. Чекановського, G. Чинського,
А. Крисінського, G. Малішевського, В. Налковського, Ю. Обребського, 
С. Павловського, G. Ромера, Ю. Смолекського, М. Свеховського, 
С. Тхугутта, В. Вакара, Ю. Вонсовича, JI. Василевського, В.Заборського 
і ще багатьох інших. Опубліковано багато книг і статей. В 1927-1939 
роках регулярно виходив науковий щоквартальний „Національні справи” 
(„Sprawy Narodowościowe”) в якому систематично висвітлювалась 
украшська проблематика.

Однак зацікавленість ціею тематикою після Другоі’ світовоі війни 
істотно зменшилась. Дуже мало видано наукових досліджень у цій галузі. 
Причини цього досить складні. Без сумніву, на це були об’ективш 
причини. У зв’язку із зміною кордонів і великим переміщенням народів 
Польща стала мононаціональною державою. Питания демографіі' стали 
розглядатися як неістотні, як такі, що втратили актуальність. Вивчення 
демографічних проблем у наших сусідів, зокрема східних, вимагало 
багатьох застережень, щоб уникнути перекручень фактичного стану 
речей. Не існувапо ні у вищій школі, ні в Польській Академи Наук 
наукових установ або відділень, які б займались цими питаниями. Різні 
наукові дисципліни, такі як географія, демографія, історія, статистика, 
політологія чи соціологія в незначній мірі звертали увагу на 
проблематику народонаселення.Це вважалось, справою другорядною, і ïï 
оцінка в найближчій перспективі була політично невизначеною.

Білыие зацікавлення торкалось лише проблематики полыцизни, 
і тими питаниями займалось ширше коло дослідників у Варшаві, Кракові, 
Вроцлаві. Ознайомлення з іншими проблемами е настільки мізерними, що 
немае жодних підстав для документального обгрунтування дослідницьких 
гіпотез. Рішуче найгіршою е ситуація, коли йде мова про демографічні 
дослідження наших найближчих східних сусідів. Крім праць
А.Маріанського та досить спеифічними роботами дослідників 
з Білостоку і Любліна небагато е наукових праць з проблематики 
народонаселения великоі' територи поміж Балтійським і Чорним морем. 
Це, насамперед, торкаеться найбілыиоі держави цього регіону, тобто 
Украіни. В цій сфері ми маемо дуже обмежену кількість фактологічноі 
документаціі, a існуючі стереотипи і поверхові погляди додатково 
утруднюють об’ективну оцінку минулого і сьогочасного демографічного 
стану Украіни.

На межі 80-90-х років виникла діаметрально нова суспільно- 
політична інформація. Відбулось переосмислення і переоцінка поглядів 
на важливість проблематики народонаселения. Крах комуністичноі 
системи, виникнення на уламках СРСР нових незалежних держав, 
піднесення хвилі націоналізму, міжетнічних суперечок, прикордонних 
конфліктів викликало потребу негайних наукових досліджень, 
присвячених проблематиці народонаселения Середньо-Східноі Свропи як 
в цілому, так і по окремих державах, які входять у цей регіон.
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У вага була сконцентрована в основному на міжвоенному періоді 
та часах Другоі' світовоі війни. Розпочали свою діяльність також 
колективи дослідників при Ягелонському, Варшавському, Вроцлавському 
і Лодзькому університетах. В Любліні був створений Інститут Середньо- 
Східноі Свропи. 3 1981 р. виходить щоквартально журнал „Обоз”. Крім 
цього, з’явились нові друковані праці і різного роду періодичні видання. 
b Познані видано перший номер „Spraw narodowościowych” („Національні 
справи”). В Варшаві регулярно виходить „Східний огляд” („Przegląd 
Wschodni”). В 1992 р. з’явились монументальні монографи „Полыца -  
поляки -  національні меншини” та „Національні меншини в Полыці”. 
В цій галузі з’являються все нові творчі ініціативи.

В межах цих просторих територіальних і, по суті,загальних 
досліджень визнаеться, що на перше місце висуваеться украшська 
проблематика.

Незалежні украшські дослідження провалились лише на еміграціі’: 
в Канаді, Сполучених штатах Америки, в Німеччині. Тут видавались 
періодичні видання „Journal of Ukrainian Studies” та „Harward Ukrainian 
Studies”. Опрацьовано двохтомну енциклопедію Украіни, в якій 
просталізовано і синтезовано етнічні проблеми в Украіні (Ukrainian 
a concise Encyklopaedie University of Toronto, 1971). Досягнення 
в наукових дослідженнях по історіі i культурі Украши е величезні. В той 
же час демографічна проблематика Украши ще не дочекалася досліджень 
першоджерел. Автор зміг користуватись лише окремими, а також 
фрагментарними матеріалами, не завжди підкріпленими статистичними 
даними. Можна сподіватись, що в цій галузі багатшою е література 
в Радянській Украіні. Однак у зв’язку з цензурними обмеженнями вона 
обминала багато істотних фактів, які не вкладалися в тогочасну 
ідеологічну доктрину.

Це дослідження становить частину великоі* роботи, присвяченоі 
питаниям народонаселения територій, які лежать на схід від польського 
кордону. В першій частині досліджень автор приготував матеріали про 
демографічні зміни в Литві („Зміни народонаселения в Литві в XX ст.”), 
в наступній -  про Білорусь, а в даний момент представляе аналогічну 
працю присвячену Украіні.

Метою наших досліджень е пізнання і вивчення етнічноі 
специфіки середньо-східноі Свропи, тобто територп поміж Німеччиною 
на Заході, практично Росіею на сході, Балтикою на півночі і Карпатами на 
півдні. Вияснення етнічноі" проблематики в усій повноті вимагае 
ретроспективних досліджень, бо тільки це дае можливість побачити 
історичні і політичні причини, які обумовлюють територіальні зміни 
і розселення різних груп народів.

Для уніфікацп кінцевих результатів і можливості порівняльного 
аналізу автор застосував ідентичну, як і в попередніх працях, методику. 
Для Украіни ця методика полягае в прийнятті тих же вихідних даних 
і аналогічного використання статистичних даних, як і при дослідженні
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литовськоі і білоруськоі' проблематики. При аналізі проблеми всіх східних 
сусідів Польщі прийнято спільний період, який охоплюе приблизно сто 
років. Вихідним пунктом е статистичні матеріали на межі XIX i XX 
століть.

Статистичну інформацію з демографічних проблем більш 
давнього періоду нам дають розробки В. Кабузана, а також В. Кабузана 
і Г. Махновоі. Серйозними е дослідження В. Урланіса, А. Лірковського, 
В. Козлова, В. Локришевського, В. Огоновського та синтезуюча праця 
В. Науки. 3 польських авторів слід згадати публікацп Ю. Міхалевича, 
I. Гейшторовоі' та Е. Вільросе.

Демографічний аналіз зроблено по сьогоднішній день 
з використанням сгатистичних даних 1989 року.

3 метою вияснення об’ективних причин, які лежать в основі змін 
народонаселения, треба було використати статистичну інформацію за 
цілий ряд різних гіеріодів. Необхідно було виявити в першу чергу вплив 
обох світових війн, а також зміну кордонів для пояснения змін 
народонаселения на досліджуваних нами територіях. Вивчення цих 
питань за більший період часу дасть можпивість вияснити в історичній 
основі деяку генетичну обумовленість в цьому аспекті.

Ця робота призначена в першу чергу для польського читача. Тому 
доля польських людей, які мешкали в Украіні і живуть там ще й тепер, 
розглянута білын детально. Хотілося б, щоб украінський читач не 
сприйняв це як іенденційність, применшуючи роль і значения інших 
національних груп.

Ще одне методичне обгрунтування торкаеться територіальних 
проблем. Необхідно було вирішити питания про грунтовність аналітичних 
висновків. Це пов’язано з вибором відповідноі географічноі' одиниці. Як у 
випадку з Литвою і Білорусіею прийнято за основу незмінність кордонів, 
встановлених після Другоі* світовоі* війни. У відповідності з ціею 
установкою аналіз народонаселения Украіни обіймае в межах iï сучасних 
кордонів. Подані статистичні дані будуть завжди стосуватись цілоі' 
територіі УкраінськоѴ Республіки в ïï сучасних політичних кордонах.

Подібне дослідження виконав у 1965 році украшський демограф 
В. Наулко. Иого робота відзначаеться високою науковою вартістю. Однак 
з огляду на час, коли ця робота була видана, автор мусів давати 
інтерпретаци, пристосовуватись до існуючих тоді ідеологічних установок, 
а також зовсім обминати багато аспектів, про які взагалі не міг писати.

В іншому випадку розгляд демографічноі ситуаціі на територіѴ 
держави, яка раніше не існувала як суб’ект міжнародного права, був би 
необгрунтованим і не було б ніякоі можливості для порівняльного 
аналізу. Як відомо, деякі територіУ, що тепер належать до украінськоі 
держави, в XX ст. змінювали свою політичну приналежність.

До I світовоі” війни частина територіі сучасноі" украінськоі’ держави 
належала до Російськоі* імперіі, яка охоплювапа не тільки ціле
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лівобережжя Дніира, але також побережжя Чорного моря на схід від 
гирла Дунаю разом з Кримом, а також Правобережну Украіну з Волинню 
і частиною східного Поділля та західноі Кшвщини. В межах монархи 
Габсбургів знаходилась Східна Галичина, Буковина, Закарпатська Русь.

У міжвоенний період вся територія Украши належала до чотирьох 
держав: СРСР, Польщі, РумуніѴ і Чехословаччини. Все це серйозно 
утруднювало збирання і аналіз статистичних матеріалів, які складались за 
різними методологічними критеріями і публікувались на різних мовах.

Для білыиоі частини украінських земель перші вірогідні 
статистичні дані маемо завдяки російському перепису 1897 р.

Проблематика розселення і розвитку народу на Украіні до межі
XIX i XX ст.ст. проаналізована в праці С. Брука і В. Кабузана. Автори 
подають висновки проведених Царськими властями т.зв. ревізій 
народонаселения, зокрема ревізій I (1719), IV (1872), V (1795), VII (1815), 
VIII (1834), IX (1850), X (1859).

Багато аналітичноі статистичноі' інформацн дае також робота
В. Наулка і Н. Чорноі'. Bei публікаціі' вимальовують всеохоплюючий стан 
демографічних змін, і навіть показують становище украшського народу 
в окремих періодах (1719, 1795, 1858). Не слід однак забувати, що 
вірогідність цих даних, а значить і результати досліджень вимагають 
певних застережень.

Для південно-західноі частини Украши, яка до Першоі світовоі 
війни знаходилась в межах Австро-Угорщини, маемо перепис, який сягае 
половини, a навіть початку XIX ст. 3 огляду на те, що нас цікавить вся 
територія сучасноі Украши, відправним пунктом демографічних 
досліджень буде згадуваний російський перепис (1897), а також перепис 
австрійський (1900). Незначна часова різниця між двома переписами 
гарантуе порівняльність статистичних даних.

Після завершения докладного статистичного аналізу кінця 19 
початку 20 ст.ст., наступний період аж до вибуху Першоі світовоі війни 
буде представлений більш побіжно. Це був час відносноі стабільності, 
який не приніс більш-менш поважних демограф ічних змін. 
Чотирьохрічний період війни, а також роки безпосередньо після 
більшовицькоі революци, не мають відповідноі статистичноі 
документаціі. Тому запропоновані кількісні оцінки базуються на дещо 
сумнівних з точки зору статистичноі’ науки гіпотетичних даних. Але тема 
народонаселения на територи Украши в 20-30-х роках буде опрацьована і 
прокоментована докладно. Для цього періоду маемо в своему 
розпорядженні багато матеріалів радянського перепису 1926 року, 
польського -  1931 року, а також чехословацького і румунського за 1930 
рік.

В останніх роках з’явилась багата література про трагічні тридцяті 
роки на територіі радянськоі Украши, і зокрема про демографічні 
наслідки у зв’язку з проведеною колективізаціею. Опублікування
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матеріалів перепису 1937 р. дае можливість зробити глибокий 
порівняльний аналіз статистичних даних міжвоенного періоду.

Подібно, як і в роки Першоі* світовоі війни, при аналізі 
демографічних питань стосовно років 1939-1945 дослідник зустрічаеться 
з серйозними стагистичними труднощами. Повоенний період буде 
опрацьований на гіідставі радянських переписів у 1959, 1970, 1979, 1989 
роках та доступно'! літератури з цього предмета.

Хоч ми маемо досить багату статистичну документацію, все 
ж існують значні труднощі у об’ективному висвітленні в міжчасовому 
просторі демограф ічного потенціалу окремих груп народів, які 
проживають на Украіні, як і докладного змалювання етнічноі структури 
як в цілому по краіні, так і по окремих ïï складових частинах. Кожен 
перепис виконувався заінтересованими представниками влади і давав 
багато тенденційних даних, а часом і значних ïx деформацій. На територіі 
з складною структурою народонаселения завжди е великі можливості для 
тенденційних перекручень, не кажучи вже про те, що там, де проживають 
різні народи, завжди знаходяться люди, які нечітко визначають свою 
національність, і ïx відповіді в часі перепису нерідко мають кон’ 
юнктурнии характер. Це загальновідомо. I це може вплинути на кінцеві 
результата перепису.

Крім того, матеріали перепису повинні бути основою для аналізу, 
пропозицій та інтерпретацій. Тільки після опублікування офіційних 
статистичних даних дослідник може собі дозволити ïx оцінити 
з урахуванням мотивацп ïx вірогідності.

Користуючись конкретними матеріалами перепису, автор силою 
обставин перебувае під таском абсолютизацп певних статистичних даних, 
які не завжди можуть бути вірогідними. Існуе ще багато різного роду 
небезпек, які утруднюють можливість встановити абсолютну істину.

Дане дослідження грунтуеться в основному на роботах 
украінських і польських демографів, які займаються проблемами 
народонаселения. Вони різняться між собою як в проблемах 
статистичних, так і в методах інтерпретацп'. Визначення об’ективно!' 
правди при таких складних обставинах е завданням важким і не завжди 
можливим. Слід однак сподіватися, що нарешті настали часи для 
переоцінки поглядів, a нерідко і міфів, які побутували, як в польській, так 
і в украінській літературі, присвяченій проблемам народонаселения.
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I. Структура народонаселения на землях сучасноіУкпаши
на межі XIX i XX століть

1. Структура народонаселения російськоі* частини Украши
в 1897 році

Перший російський перепис 1897 року брав до уваги дві основні 
риси, які визначали національність: рідну мову, що не завжди співпадало 
з національністю, а також визнання релігійне. Релігійність е рисою 
однозначною, яка утрудняе статистичні маніпуляци. В той же час така 
ознака, як рідна мова, дае великі можливості для фальшування 
і деформаціі дійсного демографічного стану.

На територіі, де проживае кілька народів, завжди е група людей 
з нечітко визначеною етнічною приналежністю, яка до того ж 
користуеться двома мовами. Як правило, такі люди пристосовуються 
і вживають урядову мову або ж просто мову домінуючу на певній 
територіі. Не моисна також не брати до уваги що в момент перепису 
національна свідомість селян була дуже низькою. В такій ситуаци 
чиновники, які вели перепис, мали можливості впливу на людей, які 
визначали свою рідну мову. В результаті психологічного тиску, навіть не 
завжди цілеспрямованого, була занижена кількість украінців і поляків на 
користь збільшення кількості росіян. В сумнівних ситуаціях, зокрема на 
прикордонних територіях, люди, які жили на російсько-украінському 
етнічному стику, частіше відносили себе до категоріі російськомовних, 
а не украіномовних.

При визначенні мовного критерію до населения польськоі' 
національності автоматично зараховувались люди шляхетного 
походження, які були більш національно свідомі. В той же час польську 
селянську масу, римо-католицького визнання, нерідко відносили до 
украінсько- або російськомовних. Російська влада проявляла 
зацікавленість в результатах перепису,і як об’ективно, так і суб’ективно 
впливала на деформацію статистичних даних стосовно рідноі мови1. Коли 
мова йде про населения польськоі національності, то справа відносно 
проста, бо інформацію про рідну мову можна звірити з релігійною 
статистикою.

На украінських землях римо-католики, зазвичай, були поляками, 
a православні -  це украінці, росіяни, білоруси.

Це питания широко висвітлюе Z. Łukowski, Ludność polska w Rosji 1863-1914, 
ст. 74-75, відповідно до якого кількість поляків які проживали в, так званих, 
Західних Губерніях була у два-три рази більшою, иіж подавалася вросійських 
статистичних щорічниках.
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У випадках змішаних шлюбів російська влада педантично 
дотримувалась директиви, спрямованоі на деполонізацію населения, яка 
передбачала, що діти, народжені в такому шлюбі, не можуть бути римо- 
католиками. Це був відверто антипольський захід, спрямований на 
русифікацію чи украінізацію польського населения на цих територіях. 
Відомо, що діти в таких мішаних шлюбах, будучи православними, легше 
підцавались асиміляціі. Були, щоправда, і поляки православного 
віровизнання, але ïx було небагато, і вони не могли істотно вплинути 
результати статистики.

Дуже важно визначити кількість украінців, які в переписі назвали 
рідною мовою російську. Релігійний критерій тут не допоможе, бо ж 
обидва народи е православного віросповідання. Певний напрям може дати 
лише просторове розміщення обох народів. На цій основі можна 
оріентовно визначити ступінь завищення російського населения за 
рахунок украінців.

Наведені мотиви показують, що стосовно кількості поляків 
статистичні дані про римо-католицьке визнання е білыи вірогідними. Це 
не могло змінити загальноі ситуаціі народонаселения східних земель 
Першоі Речі Посполитоі*. На тих землях завжди домінували представники 
руського, точніше русинського народу, a після сторічноі приналежності 
центральноі і західноі Украіни до Царства Російського відсоток поляків 
і римо-католиків став зовсім невеликим. На характер народонаселения 
мали вплив також суспільні зміни.

До середини XIX ст. найбільш свідомою верствою своеі' етнічноі 
приналежності була шляхта і в певній мірі міщанство. Лише в другій 
половині XIX ст. в селянських масах почалось самоутвердження як 
окремого народу. Сільське населения і весь край все більше 
усвідомлювали себе украінцями2.

Для польськоі шляхти, яка в першій половині XIX ст. жила на 
Волині, Поділлі, Киівщині, ці землі були такі ж польські, як Мазовія чи 
Великополыца. Різниця у віровизнанні в селянських масах в той час не 
відігравала жодноі ролі. Шляхта свідомо культивувала свою польську 
історичну і етнічну ідентичність. Це стало причиною того, що польська 
шляхта, яка жила на Украіні, не зрозуміла і не сприйняла пробудження 
украінського народу. Замість того, щоб стати елітою нового, 
відродженого народу, и сполонізовані представники самоізолювались 
і зрештою були вороже настроені до устремлінь украінського народу. Це 
мало важкі наслідки для подалылоі' історіі Украіни.

2
Тисячі селян з Польщі, втікаючи від панщини, напливали на Правобережну 

Украіну. Дуже швидко вони втрачали рідну мову, приймали місцеву релігію та 
вливалися в украшський народ. Водночас, шляхта украінського (руського) 
походження масово полонізувалася й приймала католицтво. Ці два одночасні 
процеси, створили на Правобережній Украіні багатокультурний простір з доволі 
специфічними звичаями та фольклором, як селянським, так і шляхетським.
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Плебейське походження національного руху украінців, 
спрямованого на підрив суспільних структур, утруднювало створення 
власноі керівноі еліти. Це проявлялось в браку політичних програм, 
в популярності екстримістсысих поглядів, і навіть малою відпірністю на 
русифікацію. Не вникаючи в історичні і психологічні екскурси, необхідно 
ствердити, що виникнення в суспільно-політичному житті свідомоі 
селянськоі маси змінило демографічне лице краю. Весь край ставав щораз 
більше украшським, повертався до c b o ïx  старих, руських коренів.

Однак, польське населения і надалі тримало в c b o ïx  руках 
серйозну економічну силу. Це зумовлювалось тим, що абсолютна 
більшість землеволодінь була в руках польськоі шляхти3.

Украшська територія в межах Російськоі' імперіі' була поділена на 
9 губерній, з яких дві -  волинська і подільська -  належали до кінця ХѴШ 
ст. до Першоі Речі Посполитоі. До того ж майже ціла Киівська губернія 
(без Киева) була прилучена до Російськоі імперіі* лише в результаті 
другого поділу Речі Посполитокінші шість губерній, зокрема 
Катеринославська, Полтавська, Таврійська, Харківська, Херсонська 
і Чернігівська, були на лівобережжі Дніпра і на побережжі Чорного моря. 
Разом з Бессарабською губерніею, яка межувала з Румуніею, всі вони 
становили південно-західні губерни Свропейськоі частини Pociï.

3 незначними застереженнями приймаемо до у ваги, що ці дев’ять 
губерній (за винятком Бессарабііі) становлять складову частину сучасноі 
Украши. Ця -  територія окреслена на картах 1 і 2, які ілюструють етнічну 
структуру украінських територій, які належали до Російськоі* імперіі. 
Величина вказаних на картах-схемах надписів е пропорційна до загальноі' 
популяціі, а сектори кола показують долю окремих мовних чи релігійних 
груп. Штриховка в колах дае можливість для порівняння відсотків 
населения: вертикальні лініі показуютъ відсоток украінців, в клітинку -  
росіян, евреів -  тонкою похилою лініею, a поляків (римо-католиків) -  
темним тонуванням. Автор вважае, що картографічна ілюстрація разом 
з багатою статистичною інформаціею відкриють для читача можливість 
для власноі інтерпретаціі посгавлених питань.

Згідно з переписом 1897 року в дев’яти південно-західних 
губерніях Російськоі імперіі проживало близько 23,5 млн. осіб (Таб. № 1). 
Офіційні дані показують, що для 17 млн. чоловік на цій територи рідною 
мовою була украшська. Це становило 72,6 відсотків населения. За 
винятком Таврійськоі губерніі” з Кримом в усіх інших губерніях 
абсолютно переважало украіномовне населения. Найбільш украінське

Про суспільне становище польського населения промовляе той факт, що 
в европейській частині Pociï на 1109 тис. поляків (відповідно до мовного 
критерію) до т.зв. спадкоемиоі шляхти належало 230 тис., до особистоі шляхти -
29,9 до духівництва -  1,1, до міщанства -  318,2, до селянськоі верства -  487,8 тис 
(Лукавський 3, Вказ. праця., ст. 81-83).
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Таблиця 1. Структура населения згідно рідноі мови і віровизнання на територи УкраУни в межах Російськоі* імперіі
в 1897 році

Г уберніі' Всього
населения

Рідна мова

Украшська Російська Польська Сврейська Інші

тис. % тис. % тис. % ТИС. % тис. %

Волинська 2 989,5 2 095,6 70,1 104,9 3,5 184,2 6,2 394,8 13,2 210,0 7,0
Подільська 3 018,3 2 442,8 80,9 99,0 3,3 69,2 2,3 369,2 12,2 38,1 1,3
Киівська 3 559,2 2 819,1 79,2 209,4 5,9 68,8 1,9 430,5 12,1 31,4 0,9
Катеринославська 2 113,7 1 456,4 68,9 365,0 17,3 12,4 0,6 99,2 4,7 180,7 8,5

Полтавська 2 778,2 2 583,2 92,6 72,9 2,8 3,9 0,2 110,4 4,0 7,8 0,4

Таврійська 1 447,8 611,1 42,2 404,5 28,0 10,1 0,7 55,4 3,8 366,7 25,3

Харківська 2. 492,3 2 009,4 80,6 440,9 17,8 6,0 0,2 12,6 0,5 23,4 0,9

Херсонська 2 733,6 1 462,0 53,5 575,3 21,0 30,8 1,1 322,6 11,8 342,9 12,6

Чернігівська 2 297,9 1 526,1 66,4 495,6 21,6 2,2 0,1 113,8 4,9 160,2 7,0

Всього 23 430,5 17 005,7 72,6 2 767,5 11,8 387,6 1,7 1 908,5 8,0 1 361,2 5,9
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Віровизнання

Г уберніі
Православні Римо-католики Іудеі' Інші

тисяч % тисяч % тисяч % тисяч %
Волинська 2 106,5 70,5 298,1 10,0 395,9 13,2 189,0 6,3
Подільська 2 358,5 78,1 262,7 8,7 370,6 12,3 26,5 0,9
Киівська 2 983,7 83,8 106,7 3,0 434,1 12,2 34,7 1,0
Катеринославська 1 903,3 90,0 32,2 1,5 101,4 4,8 76,8 3,7
Полтавська 2 654,6 95,5 6,1 0,2 111,2 4,0 6,3 0,3
Таврійська 1 069,6 73,9 29,4 2,0 60,8 4,2 , 288,0 19,0
Харківська 2 452,3 98,4 8,5 2,0 13,9 0,6 17,6 0,7
Херсонська 2 191,1 80,1 95,2 3,5 341,9 12,5 105,4 3,9
Чернігівська 2 129,9 92,7 5,2 0,2 114,5 5,0 48,3 2,1
Всього 19 849,5 84,7 844,1 3,6 1 9443 8,3 792,6 3,4

Примітка: Чернігівська губернія займала територію значно більшу, ніж тепер у сучасній Украіні. Північна частина губерніі' з 
районами Стародуб, Сураж, Мглин, Клинці належить тепер до Брянськоі області, яка становить складову частину 
Pociï. Тому тут мало місце завищення прийнятих до аналізу статистичних даних кількості населения. В свою чергу 
західна частина т.зв. Донського округу, який знаходиться на схід від Катеринославськоі' губерніі, тепер належить до 
Луганськоі і Донецькоі областей. Цим пояснюеться повне статистичне занижения демографічного потенціалу тих двох 
губерній. Обидва названі райони тих двох областей мали приблизно однакову кількість населения і російсько- 
украінське прикордонне розташування. Можна припустити, що загальний демографічний баланс не піддався істотним 
змінам. Решта прикордонних територій в основному збігаеться з сучасним російсько-украінським і украУнсько- 
білоруським кордоном.

Джерело: Первая всеобщая перепись населения Росийской империи 1897 года.
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Карта № 1. Мовна структура населения південного-заходу Pociï по губерніях у 1897 році

ЧЕРНІГІВСЬКА 
*12297,9 тис.

ВОЛИНСЬКА 
I 2989,5 тис. )

ПОЛТАВСЬКА 
2778,2 тис. ХАРЮВСЬКА 

2492,3 тис.
КИІВСЬКА 
2559 2 тис.

ПОДІЛЬСЬКА 
3018.3 тис.

КАТЕРИНОСЛАВСЫ 
\ Л I 2113,7 тис. I I I /

ХЕРСОНСЬКА 
Н 2733,3 тис. !

Рідна мова

Украінська

: : : : : : : :  Російсыса 

| | | | | | |  Сврейська 

Польська

I I |нші
  Кордон в 1897 р.

-------------- Сучэсний кордон
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Карта № 2. Релігійна структура населения південного-заходу Pociï в 1897 р. в розрізі губерній
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обличчя мала Полтавська губернія, За винятком Херсонськоі' губерніі’, яка 
охоплювала причорноморський район з Одесою, де украшське населения
становило дещо більше половини, в усіх інших губерніях 2/3 населения 
становили украінці.

Перший російський перепис встановив, що на цій територи 
проживало приблизно 2,8 млн. російськомовного населения. Дуже 
нелегко встановити, в якій мірі мовний критерій співпадав з дійсною 
кількістю етнічно російського населения. Багато неросіян, в тому числі 
і украінців, назвали рідною мовою російську і в усіх пізніших 
статистичних розробках значились як росіяни.

Російськомовне населения в основній свош масі зосереджувалось 
в Чернігівській, Херсонській, Таврійській і Катеринославській губерніях 
становлячи загалом 20% місцевого населения. Деякі украінські 
дослідження показують, що серед російськомовного населения 2/3 
становили росіяни, а 1/3 -  украінці, які з кон’юнктурних поглядів, або 
через низьку національну свідомість не назвали рідною украінську мову. 
Ми не маемо доказів для підтвердження або заперечення цього 
твердження. Можемо лише стверджувати, що вже на межі XIX i XX 
століть відбувався процес русифікаци, який проявляв себе у мовній 
асиміляци украінців.

Царська влада не визнавала украінців як окремий народ, 
розглядала його як окрему галузь російського народу. Украшське 
відродження в Галичині вважали проявом ворожоі діяльності інших 
держав щодо Pociï. В 1876р. був виданий царський Указ, який забороняв 
друкувати на украшській мові книжки, газети, журнали, а також завозити 
ÏX з-за кордону . Вища освіта для украінця, в цих умовах означала, як 
правило, його мовну і культурну асиміляцію. Організаційне 
підпорядкування гіравославноі церкви Московському патріархату також 
не сприяло утвердженню украінськоі самосвідомості. A відсутність 
демократіі утруднювала суспільну самоорганізацію. Ситуація в Галичині 
була діаметрально протилежною до становища на територіі' Російськоі* 
імпери.

Третім за кількістю було еврейське населения (близько 2 млн. 
чол.). В основному вони були сконцентровані в західних губерніях. Це 
було результатом заборони евреям поселятись поза т.зв. межею осілості, 
тобто в корінній Pociï. Свреям заборонялось переселятись поза межі 
історичних кордонів Польщі. Хоч поступово в цьому плані відбулось

4
Тшьки після революціі 1905 р. був відмінний царський указ, який забороняв 

друк й поширення будь-яких творів написаних украінською мовою, включаючи 
слова з нотами. Після видання Указу про толерантиість видавиичий рух почав 
поступово розвивався. Кількість виданих украшськоі' мовою книжок перед
I Світовою війною займала в Pociï восьме місце після позицій російською, 
польською, німецькою, еврейською, латиською, естонською і татарською 
мовами. (Cz. Partacz, Polacy i Ukraińcy w II Rzeczypospolitej, ст. 5).
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послабления. Наплив еврейського населения в східні губерніі відбувався 
поволі. Найбільша кількість евреів була зосереджена в Херсонській 
губерніі в Одеському регіоні5.

Російський перепис показав у дев’яти південно-західних губерніях 
лише 387,6 тис. чоловік, які користуються польською мовою (1,7% від 
загального числа населения). Польське населения зосереджувалось 
в основному в трьох південно-західних губерніях, тобто на територи, яка 
до кінця XVIII перебувала в межах Речі Посполитоі. Неспівпадіння 
статистичних даних про рідну мову і віросповідання дае можливість 
уточнити вірогідність перепису. Практично все украшське і російське 
населения було православним. Мовний показник і показник віровизнання 
тут співпадали. Так кількість украшського і російського населения разом 
становила 19 773,2 тис. чол., а православних -  19 849,5 тис. Подібне 
співпадіння спостерігаемо при порівнянні еврейського населения (1908,5 
тис. чол. населения) і осіб іудейського віросповідання ( 1944,3 тис. чол.).

В той же час перепис показав велику розбіжність між кількістю 
римо-католиків (844,1 тис.) і тих, хто визнае польську мову рідною (387,6 
тис.) Оскільки римо-католицьке визнання на Украіні сповідували 
практично тільки поляки, вірогідність російського перепису може бути 
взята під сумнів.

Всього в Волинській, Подільській і Кшвській губерніях перепис 
показав 322,2 тис. поляків, для котрих рідною мовою е польська. Навіть 
при умові тенденційності перепису, про що мова йтиме пізніше, дані 
перепису показали вражаюче низьку кількість польського населения на 
правобережній Украіні. Причини такого становища пояснив французысий 
вчений Д. Беаувоіс. Щоб вияснити суть справи, необхідно згадати про 
поди, які відбувались у XIX ст. Оскільки ця праця стосуеться виключно
XX ст., не будемо занадто педантичними і звернемось до попередніх 
часів. Дані з реестрів перепису 1834 року показали такий соціально- 
національний поділ населения в трьох південно-західних губерніях.

Польське населения в цих трьох губерніях, які перебували в складі 
Речі Посполитоі до ïï другого поділу, становило в 1834 році 410 212 чол. 
Пізніші дані, які наводить Д. Беаувоіс, говорять про 493 767 чол. поляків. 
ця інформація приблизно відповідае дійсності. Вона в основному 
співпадае з даними Л. Заштовта6, який показав наслідки діяльності 
російськоі влади відносно эубожілоі* шляхти. Кількість римо-католиків 
у 1840р. становила в трьох украшських губерніях всього 446,9 тис.

5 У даній праці, проблематика, яка б стосувалася еврейськоі населения в Украіні 
охоплена дуже поверхово. Автор оперу е недостатнім фактоірафічним 
інформаційним матеріалом, що б проводити будь-який глибокий аналізу. У цій 
сфері література дуже бідна. Крім одніеі' робота Вейсбліта автор не знайшов ні 
одніеі монографіі', яка широко охопила б історію еврейськоі спільноти в Украіні 
у ïï демографо-соціально-територіальному аспекті.

6 L. Zasztowt, Koniec przywilejów -  degradacja drobnej szlachty polskiej na Litwie 
historycznej i prawobrzeżnej Ukrainie w latach 1831-1868, ст. 626.
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чоловік, в т.ч. Волинській -  130,8 тис., Подільській -  236,3, Киівській -
79,8 тис.

Таблиця 2. Поділ населения правобережноіУкраінн

Губерніі' У краінськіселяни Шляхтапольська €вреі
Волинська 1 453 027 139 007 177 622
Киівська 1 394 329 129 503 164 762
Подільська 1 435 083 141 702 115 143
Всього: 4 282 439 410 212 457 547

Джерело: D. Beauvois, Polacy na Ukrainie 1831 -  1863. Szlachta polska na Wolyniu_ 
Podolu i Kijowszczyznie, ст. 30.

В другій половині XIX ст. на територію трьох згаданих губерній 
наплинули тисячі поляків з корінноі Польщі. Це були селяни, які шукали 
кращих умов життя7. Якщо додати природній приріст, то слід було
б сподіватись у 1897р. значно білыне одного мільйона польського 
населения. Але так не сталось. Причиною цього е послідовна, настирлива 
антипольська політика царськоі* влади. В 1831 -1853 роках була проведена 
перевірка і уточнения даних, внаслідок якоі 340 283 чол. поляків римо- 
католицького визнання були позбавлені шляхетського звання. 
Прирівняння ïx до простих селян мало істотне суспільне значения. Значна 
ïx частина піддалась украшізаціі і прийняла православну віру. Зберегли 
себе як поляки і католики тільки ті, хто був на службі у багатих 
землевласників. А таких було небагато.

Оплотом польськості і надалі залишалася римо-католицька 
церква. Там, де була сильна парафія, народ зберігав польську національну 
самосвідомість. Однак ïï можливості були досить обмежені. Після повноі’ 
ліквідаціі уніатства російська влада почала утиски католиків з метою 
обмежити ïx кількість серед селянськоі маси. В такій ситуацп багато сіл, 
нерідко шляхетського походження, перейшли з католицизму на 
православ’я8.

Всупереч цілеспрямованій деполонізаційній діяльності влади 
розпорошені групки польського населения все ж існували й надалі. Ми

7 Тут доречно згадати, що в перепису населения 1897р. в Волинській губерніі'
89,9 тис. поляків народилось поза межами ціеі* губерни. Це були переселенці 
з привіслянських губерній Полыці, яких украінці називали „мазурами” 
(В. Наулко, Етнічний склад населения Украінськоі' PCP, ст. 15).

8 Становище римо-католицького костелу погіршилось після січневого повстання 
1863р. і розірвання Росіею у 1866р. конкордату з Ватиканом. В 1860-1905 роках 
ліквідовано 170 парафій і близько 50 філій, а 220 каплиць, в тому числі 
120 костелів, передано православним. Весь цей час влада намагалась усунути 
з костелу польську мову і запровадити натомість російську. (Б. Кумор. 
Політика царськоі влади щодо католицького костелу на польських землях до 
1914 року, ст. 21).
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маемо статистичну інформацію, яка наведена в роботі Е. Чинського, 
опублікованій у 1887р. в Варшаві. В польській літературі у цій галузі це 
була піонерська праця. На підставі доступноі тоді російськоі і німецькоі 
літератури, а також даних костельних записів, автор опрацював 
і висвітлив проблему народонаселения Полыці в територп 1772р., 
включно з прилеглими територіями. В тому числі висвітлив демографію 
Волинськоі, Подільськоі, Киівськоі губерній.

У відповідності з даними, наведеними Е. Чинським9, губернія 
Волинська мала в 1884р. 1946,4 тис. мешканців, в т.ч. украінців -  1409,2 
тис. (72,4% загальноі кількості); евреів -  289,8 тис. (14,9%); поляків -
206.5 тис. (10,6%); росіян -  4,1 тис. (0,2%). Польське населения досить 
рівномірно розміщувалось на територп всіеі' губернп. Найбільший 
відсоток поляки становили в Звягельському (16,5%) 
і Старокостянтинівському (16,0%) повітах. В Подільській губерни 
мешкало всього 2239,5 тис. осіб, в т.ч. украінців -  1571,2 тис. (70,2%), 
евреів -  418,9 тис. (18,7%), поляків -  225,0 тис. (10,1%), росіян -  9,8 тис. 
(0,4%). Найбілыпе поляків жило в Проскурівському повіті -  44,1 тис. 
(25,8% населения повіту). Киівська губернія мала 2332,4 тис. мешканців, 
в т.ч. украінців -  1900,0 тис. (81,5%); евреів -  339,6 (14,6%); поляків -
82,8 (3,6%); росіян -  6,3 тис. (0,3%). В цілому три губерніі' нараховували 
6518,3 тис. мешканців. В них мешкали у 1884р. 514,3 тис. поляків, тобто 
значно білыие, ніж показав пізніший російський перепис (322,2 тис.).

Багато статистичноі' інформацп, хоч і не цілком однозначно^ 
можна знайти в „Географічному словнику Королівства Польського 
і  інших KpaÏB слов’янських” який успішно видавали Ф. Сулімерський 
і Б. Хлебовський з 1880 до 1904 року. Як свідчить „Словник”10, в трьох 
західних губерніях у 1880р. мешкало загалом 488 тис. поляків, в т.ч. 
вКиівській губерни -  75 (3,6%), в Подільській -  228,0 (10,2%), 
Волинській -  175 тис. (8,0%).

Перепис 1897р. показав в трьох губерніях Правобережноі Украіни
765.5 тис. римо-католиків (6,8% загальноі кількості населения) На межі 
ХІХ-ХХ ст. на територп південно-західних областей релігія фактично 
визначала національність. Росіяни чи украшці-католики були рідкісним 
винятком, тому приналежність до римо-католицькоі' церкви фактично 
означала польську національність.

Структура народонаселения згаданих губерній показано в розрізі 
повітів. Для полегшення інтерпретацп і докладного визначення 
фактичного стану народонаселения це питания висвітлено на схемі № 3, 
опрацьованій на основі джерельноі' праці В. Вакара11, який уточнив дані 
перепису 1897р. Він відрахував від загальноі кількості населения

9 Е. Czyński, Etnograficzno-statystyczny zarys liczebności i rozsiedlenia ludności 
polskiej.

I W. Rusiński, Polacy na Ukrainie, ст. 13.
II W. Wakar, Rozwój terytorialny narodowości polskiej, cz.III, Statystyka 

narodowościowa kresów wschodkich.

21http://rcin.org.pl



військовослужбовців і зарахував до польського населения абсолютну 
більшість римо-католиків. Це дещо зменшило кількість украінців чи 
росіян. Але навіть якщо припустите, що в результаті такси процедури 
в якійсь мірі завищена кількість польського населения, то обраховані дані 
все ж ближче до дійсного стану речей, ніж дані російського перепису, 
який тенденційно занижував кількість польського населения.

В Волинській губернп, яка обіймала територію більшу від 
історичноі Волині, понад 2/3 населения становили украінці (Таб. № 3). 
В усіх повітах Волині украінці становили абсолютну білыиість. 
Найнижчим був процент украінців в Луцькому, Житомирському, 
Рівненському повітах; найвищим -  в Ковельському, Овруцькому, 
Кременецькому.

Після проведеного уточнения і долучення римо-католиків частка 
польського населения збільшилась з 6,2% (офіційні дані) до 9,9% 
(визначення В.Вакара), тобто на 3,7%. Можна ствердити, спираючись на 
уточнені дані В.Вакара, що приблизно 10% населения Волині становили 
поляки -  римо-католики. Розміщення польського населения було досить 
рівномірним (від 5,1% в найзахіднішому Ковельському повіті, до 12,5% 
в Житомирському).

Поляки були в основному землевласниками. 45,7% землі на 
Волині, яка була у приватній власності, належала полякам (від 85,8% 
в Ізяславському повіті до 27% в Овруцькому)12.

Крім багатих і середньо заможних землевласників незначна 
кількість поляків була і серед селянства. Це були рештки дрібноѴ 
зубожілоі шляхта, які в часі перепису були віднесені до Т.зв. росіян- 
католиків або украінців-католиків, а також селяни з центральноі' Полыці. 
Ці селяни швидко піддалися поверховній мовній украінізаци, але 
зберігали польську самосвідомість і католицизм.

В містах Волині переважали евреі*, яких було загалом близько 400 
тисяч. В Луцькому і Рівенському повітах було багато німецьких і чеських 
поселенців. Представники цих двох народів жили в окремих, заможних 
селах, не поддавались мовній асиміляцп і зберігали свою національну 
особливість.

Як і на Волині, на Поділлі, яке опинилося в складі Російськоі 
імперіі, переважало украінське населения, яке становило 3/4 загальноі 
кількості (Таб. 4).

12 Полякам на Волині належало 1352 тис. десятин землі (1 десятина -  10 925 
кв.м.). Найбільшими польськими маетками були славутський Р. Сангушна, 
антопінський і корецький Я. Потоцького і олицький Ф. Радзивілла. Дуже 
багатими були поміщики Мапинські, Плятери, Тишкевичі, Любомирські, 
Чацькі, Ледоховські та ін. Докладиішу інформацію щодо польськоі власності 
на Украші дае праця J. Bartoszewicz, Na Rusi polski stan posiadania(kraj, ludność, 
ziemia), ст. 73-89.
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Карта № 3. Національна структура населения Волинськоі, Подільськоі і Киівськоі губерній в 1897 р. в розрізі повітів
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Таблиця 3. Народонаселения Волинськоі губерніі в 1897 p.

Повіти
Всього

населения

Національний склад
Украінці Поляки Gbpeï Росіяни Інші

тис. % тис. % тис. % тис. % тис. %
Володимир 275,0 190,8 69,4 31,0 11,3 29,0 10,5 6,0 2,2 18,2 6,6
Ковель 207,2 164,3 79,3 10,6 5,1 25,3 12,1 5,6 2,7 1,4 0,8
Луцьк 245,3 140,2 57,1 25,4 10,3 35,4 14,4 9,6 3,9 34,7 14,3
Рівне 267,3 159,6 59,7 28,4 10,6 43,8 16,3 5,6 2,1 29,9 11,3
Овруч 205,3 163,0 79,4 11,1 5,4 21,9 10,6 5,2 2,5 4,2 2,1
Житомир 426,3 240,0 56,3 53,0 12,5 61,8 14,5 20,9 4,9 50,6 11,8
Зв'ягель 346,9 204,1 58,8 42,1 12,1 54,6 15,7 7,3 2,1 38,8 11,3
Ізяслав 206,7 152,3 73,7 21,9 10,6 27,8 13,4 2,8 1,3 1,9 1,0
Острог 167,0 124,6 74,6 15,5 9,3 16,8 10,0 3,0 1,8 7,1 4,3
Дубно 189,8 129,6 68,3 14,9 7,8 22,3 11,7 5,5 2,9 17,5 9,3
Кременець 213,1 166,6 78,2 15,4 7,3 26,8 12,5 3,8 1,8 0,5 0,2
Старо-Костянтинів 189,7 136,5 71,9 21,9 11,6 27,8 14,6 3,5 1,8 0,1 0,1
Всього: 2 939,6 1 971,6 67,1 291,2 9,9 393,2 13,4 78,8 2,7 204,8 6,9

Джерело: W. Wakar, op.cit, s. 95.
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Таблиця 4. Народонаселения Подільськоі губерніі в 1897р.

Повіти Всього
населения

Національний склад
УкраУнці Поляки ев peï Росіяни Інші

тис. % тис. % тис. % тис. % тис. %
Проскурів 220,2 138,5 62,9 51,0 23,2 21,7 12,3 3,2 1,2 0,4 0,2
Кам'янець 262,0 181,6 69,3 35,5 13,5 36,9 14,1 7,8 3,0 0,2 0,1
Летичів 180,7 127,9 70,8 22,9 12,7 24,2 13,4 5,5 2,8 0,2 0,3
Оржиця 222,6 164,7 74,0 26,9 12,1 25,4 11,4 4,4 2,0 1,2 0,5
Літин 209,8 159,6 76,1 19,6 9,3 24,1 11,5 5,8 2,8 0,7 0,3
Могилів 225,8 157,6 69,8 19,6 8,7 33,0 14,6 5,4 2,4 10,1 4,5
Вінниця 238,3 170,0 71,3 24,3 10,4 30,5 12,8 12,5 5,3 1,0 0,2
Ямпіль 266,2 207,1 77,8 25,6 9,6 27,7 10,4 4,5 1,7 1,3 0,5
Брацлав 239,6 190,7 79,6 13,1 5,5 28,3 11,8 6,5 2,7 1,0 0,4
Ольгопіль 283,7 226,4 79,8 9„8 3,4 32,6 11,5 6,2 2,2 8,7 3,1
Г айсин 246,3 211,3 85,8 5,1 2,1 25,6 10,4 3,7 1,5 0,6 0,2
Бал та 389,4 295,5 75,9 7,7 2,0 53,3 13,7 14,4 3,7 18,5 4,7
Всього: 2984,6 2230,9 75,1 251,3 8,8 363,3 12,3 80,0 2,6 43,9 1,2

Джерело: W. Wakar, op.cit, s.. 100.
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Сврейське населения було тут менш численним, як на Волині. 
Росіяни були відносно нечисельні і тільки у Вінницькому повіті ïx було 
понад 5%. Російський перепис показав лише 69,2 тис. поляків. Проведена
В.Вакаром звірка і уточнения даних підвищила кількість польського 
населения до 261,1 тис. (з 2,3 до 8,8%).

Принципово оцінюючи, слід зазначити, що в загальному 
демографічному балансі частка поляків була незначною, і тільки 
в Проскурівському повіті поляки становили близько чверті населения. 
Однак, вони становили потужну економічну силу, оскільки 53% 
приватноі землі належало великим і середнім польським землевласникам 
(від 72,9% в Проскурівськім повіті до 30,0% в Балтському)13.

Киівська губернія, як Волинь і Поділля, становила частину Першоі 
Речі Посполитоі' до iï переділу (без Киева і частини Киівського та 
Васильківського повітів, які вже від 1667р. належали до Росіі). Тут у 
білыиості повітів украінці становили понад 80% загальноі' кількості 
населения (Таб. № 5), тоді як в самому Киеві ïx було лише 21,1%.

Понад 50% населения Киева становили росіяни. Це в основному 
були представники російськоі адміністраціі, головною метою якоі було 
русифікація Украіни. Ця білыиість російського населения в Киеві 
відігравала істотне значения також в наступних десятиліттях14. В інших 
менших містах переважало еврейське населения, яке займалось торгівлею 
і посередництвом. Польсьіса меншина була тоді вже малочисельною (1,9% 
згідно перепису, 2,9% за релігійним визначенням). Лише 
в Бердичівському повіті та в м. Киеві було трохи білыиа кількість поляків. 
Як на Волині і Поділлі, великі землеволодіння і тут належали польській 
шляхті (41 % приватноУ землі в Кшвській губернн належало полякам)15. 
Навколо кожного польського маетку скупчувалась групка польського 
населения римо-католицького визнання. Слід також відзначити, що 
харчова промисловість (наприклад цукрозаводи) в значній мірі була 
в польських руках. Демографічні дані не відображають у повній мірі 
економічну і культурну силу польського елементу на украінських землях. 
Юліан Бартошевич з цього приводу пише таке: „На розлогих землях 
Волині, Украіни і Поділлі мешкае менше одного мільйона поляків. Вони 
становлять незначну меншість серед без малого 12 млн. представників

13 Найбільшими землевласниками на Поділлі були Потоцькі (родовий маеток 
в Тепліцкі), а також Собаньські, Холоневські, Грохольські, Ярошинські, 
Маньковські, Бжозовські. Всього полякам належало 862,0 тисяч десятин землі 
(E.Maliszewski. Polacy i polskość na Litwie i Rusi.).

14 Статистичні дані в таб. 5 і про населения м. Киева взяті з роботи В. Вакара 
(ст. 104). В роботі Е. Малішевського (згад. пр., ст. 33-34) наводиться інші дані. 
Загальна кількість населения м.Киева в 1897р. становила, за цим автором, 247,7 
тис., в т.ч. росіян -  54,2%, украінців -  23,4%, евреів -  12,1%, поляків -  6,7%, 
німців -  1,8%. Релігійна структура: православних -  75%, евреів -  13,0%, 
католиків -  7,8%, протестантів -  1,9%.

15 В Киівській губерни було у власності поляків 792,0 тис. десятин землі. До 
найбагатших належали роди Браніцьких, Шембекових, Потоцьких, 
Четвертинських (Е. Малішевський, згад. праця, ст. 34-35).
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інших народів. ГІотужна російська імперія проводить систематичні, 
сплановані акціі, намагаючись нівелювати на цих землях сліди 
польськості. Проводяться масові конфіскаціі польських маетків, 
позбавлення прав і пільг, які мають на меті зменшити економічну потугу 
поляків на Русі. I незважаючи на це, поляки на тих прикордонних землях 
не втратили значимості, не сходять з арени. Чим це пояснюеться? 
Історичні традици, пам’ять про польські часи по багатьох роках ще не 
зникла в народних масах...”16.

Бартошевич пояснюе це багатьма причинами не тільки 
історичними, але також духовними, психологічними, випливаючими 
з високоі культури і свідомості поляків. Але найголовніше він підкреслюе 
економічну силу заможних верств польського населения на Украіні. 
3 цього виходить, що тільки Жовтнева революція, тотально ліквідувавши 
власність, яку польська шляхта створювала протягом багатьох поколінь, 
остаточно знищила польськість на прикордонних землях. В кінцевому 
результаті це завдало поразки і украшському самоутвердженню.

Спільне польсько-украшське поеднання було творчою силою для 
розвитку украінськоі культури, уможливлювало безпосередній контакт 
з Заходом. Багато поляків відчувало емоційний зв’язок з землею 
і украінським населениям, працюючи на відродження украінського 
народу. При сприятливих обставинах польське землевласництво могло 
стати елітою для створення самостійноі украшськоі' держави. Поміщицькі 
ради на Украіні, хоч були проникнуті польською культурою і були римо- 
католиками, знали свій украінський родовід і були дуже зв’язаш 
почуттями з украінською землею, чим з етнічною Полыцею. Це були 
передумови для створення спільноти обох народів на гуманістичних 
засадах. На жаль, майбутне показало, що націоналістичні тенденцп обох 
народів переважили, a білыиовицький переворот перекреслив можливості 
еволюційних і цивілізованих суспільних змін.

Із зростом в селянських масах украінськоі самосвідомості 
і утвердженню в ній націонапістичних течій класовий польсько- 
украінський конфлікт став переростати у конфлікт суспільний. Це було 
лише на користь російській владі. Панівне становище польськоі' меншості 
все в більшій мірі визначало стосунки між поляками і украінцями. Велика 
концентрація землі і нерухомості в руках поляків ставала все в білыиій 
мірі явищем конфліктотворчим і приводила до протистояння між 
привілейованою польською меншістю, домінуючою економічно, 
і безземельним украшським селом. Можливості порозуміння між цими 
обома групами ставали все меншими. Спільний родовід ставав елементом 
неістотним. Не тільки мова і релігія, але також і майновий та суспільний 
статус розділяли представників цих двох народів. Конфлікт суспільний 
переростав у конфлікт народів, а згодом він переріс у політичний 
конфлікт.

16 Я. Бартошевич, згад. праця., ст. 90-92.
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Таблиця 5. Народонаселения Киівськоі губернн в 1897р.

Повіти Всього
населения

Національний склад

Украінці Поляки Свреі' Росіяни Інші

тис. % тис. % тис. % тис. % тис. %
Радомишль 315,5 239,2 75,8 14,5 4,6 41,3 13,1 11,7 3,7 8,8 2,8
m,Khïb 225,7 47,7 21,1 16,8 7,4 30,9 13,7 120,3 53,3 10,0 4,4
Киівський 293,7 247,3 84,2 3,7 1,3 30,0 10,2 9,4 3,2 3,3 1,1
Васильків 314,0 258,5 82,3 9,7 3,1 38,3 12,2 6,3 2,0 1,2 0,4
Сквира 250,1 205,4 82,1 10,0 4,0 31,5 12,6 2,5 1,0 0,7 0,3
Бердичів 278,1 174,9 62,9 28,2 10,1 64,8 23,3 8,8 3,2 1,4 0,5
Липовець 211,7 171,3 80,9 6,2 2,9 21,8 10,3 2,3 1,1 10,1 4,8
Тараща 244,8 212,8 86,9 5,5 2,2 23,0 9,4 1,9 0,8 1,6 0,7
Умань 319,9 273,2 85,4 2,9 0,9 37,7 11,8 5,0 1,6 1,1 0,3
Звенигородка 272,7 238,6 87,5 1,9 0,7 26,4 9,7 3,0 1,1 2,8 1,0
Канів 268,6 237,8 88,5 1,4 0,5 26,1 9,7 2,4 0,9 0,9 0,3
Черкаси 305,8 260,2 85,1 1,4 0,5 30,3 9,9 12,2 4,0 1,7 0,6
Чигирин 225,8 201,5 89,2 0,8 0,3 19,4 8,6 3,2 1,4 0,9 0,4
Всього: 3 526,4 2 769,8а) 78,5 103,0 2,9 423,36) 12,3 189,0 5,4 31,4с) 0,9

а) відносно 2768,2 або 2768,4 т. чол. (неузгодженість в джерельних матеріалах);
б) відносно 421,5 або 433.7 т. чол. (неузгодженість джерельних матеріалів);
в) відносно 44,5 т. чол. (неузгодженість джерельних матеріалів).
Джерело: W. Wakar, op.cit, s..l 04

http://rcin.org.pl



В інших шести східних і південних губерніях був високий рівень 
російськомовного населения, як російського, так і украшського 
походження. Зосереджувалось воно в основному в містах і промислових 
центрах, наприклад, в Донбасі. Так, виникли передумови для подалыноі 
русифікацн південноі і східноі частини Украши. Спільна релігія, 
а особливо гіідпорядкування КиівськоТ митрополіі Московському 
патріархату сприяли цим русифікаційним процесам. Давалась взнаки 
і малочисельність прошарку украінськоі* еліти. Більшість інтелігенціі на 
Украіні була або польською шляхтою, або російськими чиновниками 
і урядовцями.

Істотною особливістю демографічноі структури на Украіні було 
те, що разом з економічними змінами в народному господарстві, 
з розвитком промисловості не витворився украінський робітничий клас 
і народна буржуазія. Селянські маси, які попадали в промислові центри, 
швидко русифікувались. Не сформувалась і украшська буржуазія.Сдиною 
опорою украшського народу була інтелігенція, що дбала про відродження 
народу і будила народну свідомість. Однак, вона була малочисельна,^та й 
селянство не проявляло великоі' активності в національному русі. Иого 
більше турбували аграрні проблеми. На розвиток свідомості селянства 
негативно впливала майже суцільна неписьменність -  понад 90% від ïx 
загальноі кількості. Освіта на селі ледве животіла, і до того ж була 
виключно на російській мові. Царська влада рішуче протистояла 
проведению будь-якоі культурно-освітньоі робота на украінській мові.

Становище украшського народу було дуже важким. 3 одного боку 
посилювався русифікаційний тиск царизму, який взагалі заперечував 
існування украшського етносу, з другого боку украшці відчували 
ворожість польськоі шляхта та інтелігенціі. Вищі верстви відірвались від 
рідного коріння, сприйняли польську або російську мову і трактували 
національний рух не як відродження народу, а як діяльність, інспіровану 
Москвою або Австро-Угорщиною.

I все ж всупереч таким несприятливим обставинам на межі XIX- 
XX ст. в Галичині, а згодом і в центральній Украіні сформувалась група 
борців за украінське відродження. Це були вихідці з простого народу, 
a пізніше і нащадки украінськоі інтелігенціі'17.

Важливим е встановлення справжнього демографічного балансу 
і міжнаціонального становища у приморській частині Бессарабськоі 
губернп (т. зв. Буджаку). Ця територія становить тепер інтегральну 
частину Украіни, а в той час належала до повіті в Аккерманського 
Білгород-Дністровського та Ізмаільського повітів Бессарабськоі’ губерніі.

Аккерманський повіт за переписом 1897р. мав 265,3 тис. 
мешканців. Украшців було 70,8 тис., тобто 26,7% загального числа 
населения. В більш західному Ізма‘ільському повіті украінців було ще

17 М. Kozłowski, Miądzy Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicją Wschodnią 
1918-1920 pp. ст. 28.
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менше: з 244,3 тис. загальноі кількості населения украінців було 47,8 тис., 
або 19,6%. Ця територія по населению була багатонаціональною. Тут 
жило багато болгар, греків, росіян, евреів, румунів, гагаузів.

До Бессарабськоі губерніі також належав Хотинський повіт, який 
розташований на південному березі Дністра. В міжвоенний період цей 
повіт належав до Румуни, a сьогодні е складовою частиною Украши.

В 1987р. Хотинський повіт мав 307,5 тис. чол. населения. 
Украінців було 163,7 тис. (53,2%). В той же час вузька смуга територи по 
східній стороні Дністра в районі Дубосар і Рибниці, які в міжвоенний 
період не належали до Румуніі', a сьогодні входить до складу Молдавп, до 
I світовоі війни становила частину Подільськоі і Херсонськоі губерній. 
3 300,0 тис. чол. населения цього краю украінці становили близько 50%.

При складанні уточненого демографічного балансу вважаемо 
можливим врахувати все населения Хотинського повіту і опустите 
в рахунку населения Дубосар і Рибниці. Територія цих районів невелика, 
населения приблизно рівне, тому можна допустите, що вони себе взаемно 
заміняють. Для спрощення до загального аналізу включено цілі губерни 
Херсонську і Подільську, а з Бессарабськоі' губернп тільки 
Аккерманський (Білгород-Дністровський) та Ізмаільський повіти.

Таким чином, можна допустите, на частині територіі' сучасноі 
Украши, яка до I світовоі війни була в складі Російськоі* імперп, в 1897р. 
мешкало 23 940,1 тис. осіб, з яких 17 124,3 тис. було безсумнівних 
украінців. До ціеі" кількості належали також російськомовні украінці, яких 
за переписом було 2767,5 тис. осіб. Можна також припустите, що ще 
близько одного мільйона чоловік украінського походження було 
зараховано в категорію російськомовних, а не украшомовних. Хоча ми 
і не маемо первинних документів, які б дали можливість зробити 
уточнения перепису, однак при аналізі пізніших даних ми беремо до 
у ваги існування мільйонноі популяціі, яка живе на прикордонній 
російсько-украінській територи. При публікаци кількості украінців 
і росіян беремо під увагу офіційні дані, які тенденційно завищували 
кількість російського населения.

При аналізі даних з трьох західних губерній доведено, що значна 
кількість римо-католиків безсумнівно польського походження була 
зарахована в число російського і украшського населения. Щоправда, ще 
не була така значна кількість, щоб позначитись на демографічному 
балансі російського чи украшського населения.

На російській частині Украши існували також інші численні 
національні меншини: німецька, грецька, болгарська, татарська та ін. 
Походження ïx було різним. Деякі з них мали автохтонне походження 
(кримські татари), інші з’явились у пореформенні часи (1861). Ця 
реформа уможливила колонізаційні акці’і. Виникло багато німецьких 
і чеських сіл на територи всіеі Украши, а в основному на Волині та в 
південних районах Украши.
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2. Структура народонаселения австрійськоі* частини
Украши в 1900 році

Південно-західна частина сучасноі' Украши була складовою 
частиною Австро-Угорськоі держави. Східна Галичина і Буковина були 
у володінні Австрійськоі корони, а Закарпатська Русь належала до 
Угорського королівства.

Сучасна лінія польсько-украінського кордону перетнула 
територію історичноі Галичини. Кордони, встановлені в 1945 році, були 
проведені прямолінійно і переділяли на частини повіти, які існували 
десятиліттями. Це створюе певні труднощі для проведения статистичного 
аналізу.

В Східній Галичині в 1900 році було 50 повітів. Три зних після 
1945 року залишились в Полыці: Березівський, Ярославський
і Сяноцький. П’ять районів переділені кордоном: Перемишлянський, 
Цехановський, Равсысий, Добромильський і Леський. Новий східний 
польський кордон пройшов краями цих повітів. Це дае можливість 
зробити спрощення і взаемозарахування. Абсолютна більшість 
Перемишлянського, Цехановського і Леського повітів залишилась 
вПолыці, в той же час майже весь Равський і Добромильський повіти 
тепер перебувають у складі Украши. Можна з наближенням припустити, 
що в цілому шість повітів Східноі Галичини становлять складову частину 
Полыці, а решта 44 райони знаходяться на територіі сучасноі Украши.

Структура народонаселения Східноі Галичини неабияк цікавила 
польських дослідників. Це підтверджуе велика кількість наукових праць 
з цього питания, в яких вказувалось, що на цій територи абсолютно 
переважало населения греко-католицького віросповідання, яке в другій 
половині XIX ст. все більше ототожнювалося з украінським народом. Це 
був незворотний натуральний процес.

Багато польських авторів пояснювало виникнення украшськоі 
свідомості як результат австрійських інспірацій, з допомогою яких 
намагались послабити польські позиціі'. (Наводився тут приклад 
австрійського губернатора Штадіона, як творця украінськоі націі). Ці 
міркування були не тільки спрощеними, але й неправильними. Релігійні, 
мовні, культурні, суспільні відмінності між свідомими поляками 
і украінським людом були настільки значні, що з розвитком освіти 
і виникненням місцевоі украшськоі' інтелігенціі обов’язково мусив 
виникнути поділ на дві окремі групи на національній основі. Якби не 
існувало релігійних відмінностей, то теоретично існувала б можливість 
утворення з часом одного народу. При наявності відмінностей у 
віросповіданні і суспільному становищу поява націоналістичних течій 
неухильно вела до чіткого розмежування двох окремих народів -  
украшського і польського.

Становище обох народів, які мешкали на одній і тій же територіі, 
було різним. Вищі верстви: аристократія, землевласники, інтелігенція 
були римо-католиками і були зв’язаш з польськістю. Селянські ж маси 
були в основному греко-католиками і украшськими по культурі. Це не
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означае, що не було польських сіл, де селяни належали до римо- 
католицького віросповідання. Різниця у суспільному і майновому стані 
сприяла розвитку конфліктів, неприязні і ворожнечі поміж обома 
народами. Обидва народи були емоційно пов’язані з власним, рідним 
краем, який вважали частиною або з’еднаноУ Великоі' Польщі, або 
соборноі* Великоі Украіни, землі якоѴ простяглись від Сяну на заході по 
Кубань на сході.

Не заглиблюючись в історичні і суспільні причини, необхідно 
зазначити, що в Східній Галичині від 1860/1861 р. урядовою мовою була 
не німецька, а польська мова. Так було фактично, хоч для 2/3 населения 
рідною мовою була украінська, а сама провінція становила частину 
німецькомовноі Австріі' (Таб. № 6) Карта № 4 наочно ілюструе мовну 
структуру в регіоні. Розмір кола вказуе на кількість населения в повіті, 
а штриховки в колі вказують на мовні частки. Штриховка клітинкою 
показуе частку украіномовного населения.

Із загальноі' кількості 4176,8 тис. облікованих мешканців до групи 
украшомовних належало 2700,0 тис., а до групи польськомовних 1286,6 
тис. чоловік. Відносно незначна кількість осіб визнала німецьку мову як 
рідну. За винятком кількох повітів (напр, повіти Долина, Дрогобич, Косів, 
Коломия) еврейське населения назвало рідною мовою польську. Це 
підтверджуеться порівнянням кількості осіб іудейського віровизнання 
(545,5 тис.) з кількістю групи німецькомовного населения (190,0 тис.).

Проблема Східноі Галичини була надзвичайно складною. 
А.Фрішке писав з цього приводу:

Слід поставите питания, чи Східна Галичина була польським 
краем, як твердили поляки, чи украінським, як доводили украінці. Простоі 
відповіді тут не знайдеш. Це була земля, на якій співіснували три мови, 
три релігі'і, три культури. Автохтонами тут були украінці, поляки і евреі. 
Сільське населения було переважно украшським, хоч було немало 
польських сільських острівців. В містах переважали поляки і евреі’. Сам 
Львів мав обличчя польського міста, населения було переважно 
польським, але в оточенні украінських сіл. Львів мав великі історичні 
традиціі, був столицею автономного краю, важливим культурним 
осередком, тому будив у поляків сильні почуття і патріотичні емоціь Такі 
ж сильні почуття і емоціі викликав він і серед украінців як середньовічне 
украінське місто, як колиска украінського відродження. Розплутати цей 
складний вузол взаемовідносин було неможливо, як і розмежування двох 
народів -  польського і украшського. Суперечку про Львів і Східиу 
Галичину не можна було вирішити на взаемовигідній основі, яка 
б задовольняла обидві сторони. Перемога одніеі із сторін викликала 
б почуття поразки у другой I так польсько-украінський конфлікт за Львів 
став кривавою раною на протязі кількох десятилітъ18.

18 A. Frisyke, Ukraińskie tradycje polityczne, ст. 13 Прим. перекладача. Теза, 
висловлена А.Фрішке, не е беззастережна. Чистими автохтонами на цій землі 
е украінці. I Львів як місто заснував украінський король Данило Галицький, 
про що завжди пам'ятали украінці. В 1340 році польський король Казимир 
завоював Львів і Східну Галичину. 3 того часу тут почали селитися поляки 
і евреі, які відразу зайняли панівне становище, жили в основному в містах, де
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Карта № 4. Мовна структура населения Східноі* Г'аличини в 1900 р.
в розрізі повітів

1 - Чортків 
2 -Городок
3 - Городѳнка
4 - Підгайці
5 - Пѳремишляни
6 - Станіславв
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доступ украінцям був утруднений. Проживания на цій територп протягом 
декількох століть дае право полякам і евреям називатись корінними жителями, 
але автохтонами вони не стали, як не стали автохтонами іспанці в Мексиці або 
турки на Балканах після п'ятсотлітнього там панування.
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Можна припустити, що на межі XIX i XX ст. Близько 2/3 
населения СхідноѴ Галичини розмовляло на укра'інській мові, а близько 
1/3 -  на польській. Із 44 повітів, на які був розмежований цей край, тільки 
у Львові абсолютно переважала польська мова. Нею користувалось 3/4 
всього населения. Ще в двох повітах (Львівському і Теребовлянському) 
польська мова мала певну перевагу над украінською. В усіх інших повітах 
домінувала украшська мова, а в семи з цих повітів нею користувалось 
понад 80% населения. В десяти повітах відсоток украіномовного 
населения становив 70-80%. Найбілыие було повітів (16) де 60-70% 
населения вважало рідною мовою украшську. Ці дані підтверджують 
значну перевагу використання украшськоі* мови на просторах СхідноТ 
Галичини.

Польськомовне населения заселяло (не беручи до уваги Львівську 
округу) в більшій або в меншій мірі всю територію Східноі’ Галичини. 
Лише в 5 повітах польськомовне населения становило менше 10%, 
натомість в 21 повіті (без Львова) понад 30% населения користувалось 
польською мовою.

Мовна статистика може бути лише посереднім джерелом 
інформаціі щодо сгруктури народонаселения Східноі' Галичини. Мова йде 
не лише про ретельність і точну відповідність урядовоі' статистики. 
Австрійська влада прихильно ставилась до украшського національного 
відродження і не мали причин підтримувати спроби проведения 
польського відродження. Натомість певну статистичну деформацію 
обумовило еврейське населения, яке в значній мірі подало польську мову 
як рідну. Фактично польського населения було значно менше, ніж показуе 
мовна статистика.

Основним матеріалом, який підтверджував національність, була 
статистика віровизнання. Зважаючи на важливість цього критерію для 
визначення структури народонаселения, на карті № 5 представлено 
релігійну структуру Східноі Галичини в 1900 р. в розрізі повітів. 3 певним 
наближенням можна визнати, що римо-католики були поляками, а греко- 
католики -  украшцями. Цей факт визнаеться украінськими дослідниками.
Н.Кабузан у своему документальному дослідженні звертае увагу на 
поступовий процес полонізаціі' Східноі Галичини на межі XIX i XX ст. 
Він твердить, що це було наслідком діяльності римо-католицькоі церкви: 
„В Галичині асиміляція релігійна незворотно приводила до асиміляціі 
етнічноі, тобто до зміни в украінців ïx етнічноі приналежності. 3 цього 
виходил, що католицизм ототожнювався з польським визнанням”19.

Далі Н.Кабузан, посилаючись на авторитет А.Петрова, доводить, 
що представник украшського народу, але католицького віровизнання, 
неодмінно характеризуе себе як поляка. Украінець, який переходить 
у католицизм, в очах оточення стае поляком, і сам починае себе 
ідентифікувати з поляками не тільки у віровизнанні, але й етнічно20.

19 Н.Кабузан. Украинское население Галиции, Буковины и Закарпатья в конце
ХѴШ-30-x годах XX ст., ст. 83.

20 ^  ’Там же.
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Таблиця 6. Мовна структура населения Східноі Галичини в 1900 р.

К-сть Мова
Повіти населения Украінська польська німецька

в тис. Тисяч % тисяч % тисяч %
м. Львів 159,9 15,2 9,5 120,6 75,4 24,1 15,1
Бібрка 79,4 55,2 69,5 23,7 29,8 0,5 0,7
Богородчани 61,7 51,5 83,5 4,7 7,6 5,5 8,9
Борщів 109,2 75,4 69,0 33,0 30,2 0,8 0,8
Броди 138,2 85,7 62,0 42,7 30,9 9,8 7,1
Бережани 95,2 57,1 59,9 37,6 39,5 0,5 0,6
Бучач 123,7 73,6 59,5 49,5 40,0 0,6 0,5
Чортків 72,0 44,4 61,7 26,3 36,5 1,3 1,8
Добромиль 69,0 49,3 71,4 18,3 26,5 1,4 2,1
Долина 105,3 77,7 73,8 8,6 8,2 19,0 18,0
Дрогобич 134,1 91,9 68,5 29,9 22,3 12,3 9,2
Г ородок 71,5 41,2 57,6 28,4 39,7 1,9 2,6
Городенка 91,4 70,0 76,6 21,4 23,4 0,0 ï 0,0
Гусятин 94,9 53,4 56,3 39,2 41,3 2,3 2,4
Яворів 78,0 62,9 80,6 9,2 11,8 5,9 7,6
Калуш 87,2 70,9 81,3 _...  14,2 16,3 2,1 2,4
Кам’янка-Струм. 104,1 65,8 63,2 31,6 30,3 6,7 6,5
Коломия 109,2 75,5 69,1 22,9 21,0 10,8 9,9
Косів 84,0 70,5 83,9 3,4 4,0 10,1 12,1
Львівський 125,9 57,3 45,5 60,8 48,3 7,8 6,2
Мостиська 79,2 46,8 59,1 32,2 40,7 0,2 0,2
Надвірна 79,1 60,4 76,3 8,4 10,6 10,3 13,1
Печеніжин 37,1 31,9 86,0 5,2 14,0 0,0 0,0
Підгайці 88,0 55,0 62,5 32,9 37,4 0,1 0,1
Перемишляни 77,3 47,0 60,8 28,3 36,6 2,0 2,6
Рава-Руська 105,2 73,0 69,4 30,0 28,5 2,2 2,1
Рогатин 108,4 79,8 73,6 28,2 26,0 0,4 0,4
Рудки 70,4 45,2 64,2 24,8 35,2 0,4 0,6
Самбір 96,2 61,5 63,9 31,6 32,8 3,1 3,3
Скалат 91,8 50,1 54,6 40,8 44,4 0,9 1,0
Снятии 84,4 68,3 80,9 6,2 7,3 9,9 11,8
Сокаль 100,2 63,6 63,5 35,9 35,8 0,7 0,7
Станіслав 134,1 77,1 57,5 51,8 38,6 5,2 3,9
Старий Самбір 56,9 44,4 78,0 9,1 16,0 3,4 6,0
Стрий 116,5 79,4 68,2 26,3 22,5 10,8 9,3
Тернопіль 131,6 69,4 52,7 58,2 44,2 4,0 3,1
Тлумач 105,8 80,0 75,6 23,2 21,9 2,6 2,5
Теребовля 77,2 35,3 45,7 40,3 52,2 1,6 2,1
Турка 71.1 63,5 89,3 6,7 9,4 0,9 1,3
Заліщики 77,6 55,8 71,9 21,3 27,4 0,5 0,7
Збараж 67,4 42,4 62,9 24,6 36,5 0,4 0,6
Золочів 163,0 105,1 64,4 56,5 34,7 1,4 0,9
Жовква 90,2 64,1 71.1 23,6 26,2 2,5 2,7
Жидачів 74,2 56,6 76,3 14,5 19,5 3,1 4,2
Всього: 4 176,8 2 700,2 64,6 1 286,6 30,8 190,0 J A

Джерело: Die Ergebnisse der Volkszahhung vom 31 X II1900.
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Сарта № 5. Релігійна структура населення Східноі Галичини в 1900 р.
в розрізі повітів

1 - Чортхв
2 -Городок
3 - Город ѳн ка
4 - Підгайці
5 - Перемишляни
6 - Станіславів
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Детальне дослідження ціeï проблеми на даній територіі' на початку 
XX ст., яке виконав Ю.Бузек, показало, що більше греко-католиків 
визнавало себе поляками, ніж римо-католиків відносило себе до 
украінців21. 3 цього виходить, як стверджуе Ю.Бузек, що релігійна 
статистика занижувала в певній мірі кількість поляків. Украінські 
статистики беруть під сумнів цю тезу22. Можна припустити з мінімальною 
похибкою, що кількість римо-католиків відповідае кількості поляків (Таб. 
№ 7).

На територіі' Східноі Галичини близько 2/3 населения були греко- 
католиками. Мовна статистика дала такі самі результата, як і статистика 
віровизнання (2711,4 тис. греко-католиків i 2700,2 тис. чол. 
украіномовних). Римо-католиків було 879,4 тис. Це становило понад 20% 
загального населения. Лише в самому м.Львові римо-католики мали 
абсолютну перевагу. В усіх інших повітах римо-католики становили 
меншість (від 4,4% в Косівському повіті до 39,4% в Львівському та 37,7% 
в Теребовлянському повітах). В тринадцяти повітах римо-католики 
становили понад 25% загальноі кількості населения. 3 огляду на вище 
суспільне становище, вищий освітній і економічний (майновий) рівень, 
польське населения відігравало значно більшу роль, ніж би то виникало з 
потенціалу демографічного23. Польським був не лише Львівський 
університет , але також середня освіта та ідеологічні установи були в 
основному в польських руках.

Розміщення украінського і польського населения в географічному 
плані було досить різноманітним. Територія гірських Карпат мала чисто 
украшський характер. Натомість заселения територп західного Поділля 
було складним. В цьому регіоні вздовж лініі Перемишль-Львів- Тернопіль 
широкою смугою мешкало змішане народонаселения. Етнічне 
розміщення населения було нерівномірним. Іноді ситуація була 
парадоксальною. В міру просування на схід і віддалення від етнічноі 
територи Польщі кількість польського населения збілылувалась. 
Наприклад, навколо Тернополя мешкало пропорційно білыие польського 
населения, ніж в районі Рави-Руськоі чи Турки. Розміщення польсько- 
украінського населения часто формувались не по лініі схід-захід, а по 
лініі’ північ-південь. 3 півночі на південь зростав процент украінського 
населения.

21 J. Buzek, Rozsiedlenie ludności Galicji według wyznania i języka, ст. 7-11.
22 Украінські дослідники ігнорували існування поляків-грекокатоликів. 

Підтвердженням помилковості цього е видання в 1905 році накладом до 
Василіан у Жовкві Пасторського листа Андрія Шептицького, Митрополита 
Г алицького, Архибіснупа Львівського, епископапа Кам'янець-Подільського до 
поляків-грекокатоликів (Р. Дзвонаковський, Мова і свідомість поляків на 
Украіні, ст. 212).

23 Е. Romer, Polski stan posiadania na południowym wschodzie Rzrczypospolitej, ст. 
4- 12.
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Таблиця 7. Релігійна структура населения Східноі Галичини в 1900 р.
Повіти Всього населения 

в тис.

Віровизнання
Православні Римо-католики Іудеі Інші

тис. % тис. % тис. % тис. %
м. Львів 159,9 29,3 18,3 82,6 51,9 44,3 27,9 3,7 1,9
Бібрка 79,4 54,7 68,9 14,5 18,3 9,7 12,2 0,5 0,6
Богородчани 61,7 50,5 81,8 2.Н 4,5 8.0 13,0 0,4 0,7
Борщів Î09,2 75,3 68,9 19,6 17,9 14Д 13,1 0,1 0,1
Броди 138,2 86,1 62,3 27,7 20,1 24,0 17,3 0,4 0,3
Берсжанн 95,2 58,2 61,1 25,7 27,0 10,9 11,4 0,4 0,5
Бучам 123,7 73,6 59,5 34,2 27,6 15,8 12,8 0,1 0,1
Чортків 72,0 s ł 63,2 18,0 25,1 8,2 11,3 0,3 од
Добромиль 69,0 46,5 67,4 15.1 21,9 6.6 0,8 1.1
Долина 105,3 77,2 73,3 i l ,5 10,9 13,9 13,2 2,7 2Д
Дрогобиі 134,1 88,7 66,1 20,9 15,6 22,0 16,4 2,5 1,9
Городок "1.5 42,0 58,' 20,9 29,2 7,1 9.9 1.5 2.2
Городенка 91,4 70,3 76,9 10,3 11.3 10,6 11,6 од ОД
Гусятин 94,9 56,6 59,6 24,7 26,0 12,6 13,2 1,0 ІД
Яворів 78,0 61,8 79,2 8,7 11,1 6,5 8,3 1,0 1.4
Калуш 87,2 69,7 79,9 7,4 8,5 8,8 10,1 1,3 1,5
Кам’яика-Струм 104,1 63,3 60,8 24,1 23,1 14,2 13,6 2,5 2,5
Колом ия 109,2 70,2 *4.3 15,7 14,4 21,6 19,8 1,7 1,5
Kode 84,0 69,4 82,6 3,7 4,4 10.3 12,3 0,6 0,7
Львівський 125,9 62,0 49,2 49,6 39,4 10,3 8,2 4,0 3,2
Мостиська 79,2 48,2 60,8 23,6 29,8 V 9,1 0,2 0,3
Надвірна 79,1 58,6 74,1 9.4 11,9 10,3 13,0 0,8 1.0
Печеніжин 37,1 31,1 83,9 1.5 4,0 4,5 12,1 0,0 0,0
Підгайіо 88,0 55,6 . .  . _ .... .... , 24,2 27,5 8,2 9,3 0,0 0,0
Перемишляии - 7.3 47,4 61,3 19,3 25,0 9,5 12,3 1.1 1,4
Рава-Руська 105,2 73,4 69,8 15,9 15,1 15,3 14,5 0,6 0,6
Рогатин 108,4 77,4 71.4 17,4 16,1 1 3.5 12,4 0.1 0,1
Рудки 70,4 46,1 65,4 17,8 25,3 6,0 8,5 0,5 0,8
Самбір 96,2 60,7 63.1 27,1 28,2 8,1 8,4 0,3 0,3
Скалат 91,8 47,4 51,6 30,8 33,6 'М  . . 14,6 0,2 од
Снятии 84,4 67,5 79,9 5,9 7,0 10,2 12,1 0,8 1.0
Сокаль 100,2 66,6 66,5 18,4 18,4 14,8 14,8 0.4 0,3
Станислав 134,1 79,3 59.1 28,1 20,9 25,6 19,1 1,1 0,9
Старий Самбір 43,9 77,2 6,8 11,9 6,1 10,7 0,1 од
Стрий 116,5 80,4 69,0 15,8 13,6 15,9 13,6 4,4 3,8
Тернопіль 131,6 72,8 55,3 38,8 29,5 19,7 15,0 0.3 од
Тлумач 105,8 78,2 73,9 17,5 16,5 8,7 8,2 1,4 1,4
Теребовля 77,2 39,9 51,6 29,1 37,7 8,0 10,4 0,2 0,3
Тури 71.1 ^ 61.1 85,9 2,2 7 .« 11,0 0,0 0,0
Заліщики 77,6 57,2 73,7 10,7 13,8 9,5 12,2 0,2 0,3
Збараж 67.4 41,7 61,9 20,6 30,6 5,0 7,4 0,1 0,1
Золочів 163,0 105,2 64,5 35.4 21.7 21,5 13,2 0,9 0,6
Жовква 90,2 65,1 ______ '2.2 14,3 15,8 10,0 11.1 0,8 0,9
Жидачів _________  _4 55,7 75,0 11,1 . ' 4-4 4 7,1 0.3 0,5
Всього: 4 176,8 2 711,9 ..... ч_______ 879,4 ____ 2 '1 1 5453 13,0 40,5 1,0

Джерело: Die Ergebnisse der Volkszähhung vom 31.XII. 1900.
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В містах Східноі Галичики мешкало багато евреів. В самому 
Львові евреі становили 27,9% всього населения. А в багатьох містах 
еврейське населения навіть становило переважаючу більшість. Згідно 
перепису 1900 р. в цілому на означеній територіі' було 545,5 тис. осіб 
іудейського віросповідання.

Це населения в сво'ш осковній масі жило в ізоляціі* від оточення. 
Лише серед еврейськоі' інтелігенци і багатого міщанства були тенденци до 
полонізаци. Украшська народна культура була для евреів мало 
привабливою, тому на практиці не зустрічалось випадків украінізаціі' 
евреш. Серед евангелістів, представників католицько-вірменського та 
інших віросповідань переважали поляки або особи, що швидко 
пол онізу вались.

Сусідньою з Галичиною, але окремою автономною провінціею 
в ранзі князівства була Буковина, площа якоі становила 10,4 тис.кв.км. На 
межі ХІХ-ХХ ст. тут мешкало близько 700,0 тис. чоловік. Після nepmoï 
світовоі війни вся Буковина опинилась в межах Румуніі, і лише в 1940р. 
на вимогу СРСР стався и поділ на дві частини: північна частина Буковини 
була прилучена до Украінськоі’ PCP, a південна залишилась в складі 
Румуни.

Оріентовно можна припустити, що з восьми повітів Буковини 4 
належать Румуни (Серет, Сучава, Радовці і молдавський Кімполунг), 
а чотири (Чернівці з містом, Коцмань, Сторожинець і Вижниця) 
приеднані до СРСР і від 1945р. знаходяться в межах Украши.

Структура народонаселения північноі Буковини на межі ХІХ-ХХ 
ст. була дуже неоднорідною. Австрійський перепис 1900 р. показуе такий 
склад населения за мовною ознакою (Таб. 8).

Австрійська статистика у порівнянні з російською більш 
об’ективна. В місцях, де кількість німецького населения була незначною , 
давалась об’ективна характеристика національного становища. Слід 
однак врахувати, що в багатьох випадках евреі називали рідною мовою не 
ідіш, a німецьку, тому в одній групі знаходились як евреі, так і німці, а 
також австрійці, яких перепис закономірно відносив до групи 
німецькомовних. В цьому випадку статистика віровизнань дае можливість 
поділу на німців і евреів.

Украшське населения в Північній Буковині становило неповних 
60%. В Кіцманьському повіті повністю переважало украшське населения, 
в Чернівецькому і Вижницькому повітах украінці незначно переважали 
половину населения, а в Сторожинецькому районі ïx перевага над 
румунським була вже зовсім незначною. Цікавою була демографія 
столиці Буковини. В Чернівцях домінувала німецька мова. Інші три групи 
населения (украшці, румуни, поляки) відігравали вже меншу роль. Bei 
разом вони становили дуже строкате в національному плані населения 
міста.

39
http://rcin.org.pl



Таблиця 8. Мовна структура населения Північноі' Буковини в 1900р.

Повіти
Всього 

населения в 
тис.

Рідна мова

украінська румунська польська німецька інші

тис. % тис. % тис. % тис. % тис. %

м. Чернівці 65,8 13,0 19,8 9,4 14,2 8,6 13,1 34,4 52,3 0,4 0,6

Чернівецький 98,3 58,4 59,4 23,2 23,6 3,3 3,3 13,4 13,7 0,0 0,0

Кіцманьський 94,6 83,4 88,2 0,1 од 1,8 1,9 9,2 9,7 0,1 0,1
С горожинецький 80,0 34,9 42,8 28,0 35,1 2,4 3,0 15,2 19,0 0,1 0,1
Вижницький 71,6 53,6 74,9 0,3 0,4 2,5 3,5 15,2 21,2 0,0 0,0

Всього: 410,3 242,7 59,1 61,0 14,9 18,6 4,5 87,4 21,4 0,6 0,1

Джерело: Die Ergebnisse der Volkszähhung vom 31X II1900.
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Таблиця 9. Структура народонаселения Північноі* Буковини за віровизнанням (1900 р.)

Повіти
Всього 

населения в 
тис.

Віровизнання

православні греко-католики римо-католики іудеі' інші

тис. % тис. % тис. % тис. % тисю %

м. Чернівці 65,8 15,6 23,7 7,8 11,8 18,7 28,4 21,6 32,9 2,1 3,21

Чернівецький 98,3 77,8 79,1 3,1 3,2 6,2 6,3 11,0 11,2 0,2 0,21

Кіцманьський 94,6 80,0 84,6 2,6 2,7 3,2 3,4 8,7 9,2 0,1 0,1

Сторожинецький 80,0 59,5 74,3 2,2 2,7 7,2 9,1 10,4 13,0 0,7 0,9

Вижницький 71,6 51,8 72,3 1,5 2,1 3,2 4,5 14,0 19,6 1,1 1,5

Всього: 410,3 284,7 69,4 17,2 4,2 38,5 9,4 65,7 16,0 4,2 1,0

Джерело: Die Ergebnisse der Volkszähhung vom 31.XII. 1900.
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Більш різноманітним від мовного був склад населения Північноі 
Буковини за віровизнанням. В загальному балансі переважали 
православні, але було також багато іудеів, католиків,вірних грецького 
і римського обрядів(див. Таб. 9).

Автохтонне населения було православним, це, в основному, були 
украінці і румуни. Греко-католиками були украінці, які переселились 
з сусідньоі Галичини. Серед населения Північноі Буковини було вдвічі 
більше римо-католиків, ніж тих, хто визнавав польську мову як рідну. Це 
пояснюеться тим, що в числі римо-католиків були також німці, австрійці, 
угорці, словаки. В числі римо-католиків була також певна кількість 
поляків, які вже втратили рідну мову. Кількість осіб іудейського 
віровизнання співпадае з кількістю еврейського населения. Вони 
становили 16% населения ціеі' територн, в тому числі близько 1/3 
населения м. Чернівці. Кількість німецькомовного населения становила 
87,4 тис. чол., евреів було 65,7 тис. Різниця між цими величинами -  це 
німці, a точніше австрійці, які мешкали в основному в Чернівцях, займали 
адміністративні посади, працювали в німецькомовному університеті, 
а також служили у великому військовому гарнізоні. Сільське населения 
було більш однорідним. Переважало православ’я, яке охоплювало 
украшців, які переважали в південній Буковині, але багато з них мешкало 
також у східній частині провінціі, в Хотинському районі, який межував 
з Бессарабською губерніею, і румунів.

3. Структура народонаселения угорськоі* частини Украіни в 1900 році

До Угорського королівства, яке було складовою частиною Австро- 
Угорськоі монархіі Габсбургів до Першоі' світовоѴ війни (a точніше до 
Тріанонського пакту від 4.06.1920р.) належала так звана Закарпатська 
Русь. Від 1945 року ця територія входить до складу Украіни як 
Закарпатська область. Точні підрахунки населения, а тим білыие його 
етнічного складу на межі ХІХ-ХХ ст. е досить важким завданням, 
оскільки сьогоднішні украінсько-словацький та украінсько-угорський 
кордони переділили адміністративні одиниці, по яких проводився перепис 
1900 року. Закарпатська Русь входила до складу чотирьох комітатів 
Угорщини: Марамарос, Берегх, Ужгород і Угоша, які займали площу 18,3 
тис. км2. Територія, яка тепер входить до складу Украши, займае площу
12,7 тис. км . Це вимагало проведения перерахунків. Підставою для цього 
стали наукові дослідження чеських демографів Ю.Крала та А.Богача, які 
вивчали проблеми народонаселения Закарпатськоі Русі24. Можна 
погодитись з ними, що в цілому населения Закарпатськоі Русі в 1900р. 
становило 524 тис. чоловік: украінців (русинів) було 295 тис., або 56,2%, 
угорців -  115,2 тис. (21,9%), евреів -  77 (14,6%), а також 37 тис. 
представників інших народів, в основному румунів і німців.

24 J. Kral, Podkarpatska Ruś; A. Bohach, Narodnosti v Podkarpatske Rusi podle 
predbeznych vyskedku scitani lidi roku 1830.
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Досить цікавою була структура віровизнань. Приблизно 65% 
населения були греко-католиками, 14,6% були іудеями, 11,1 % -  
евангелістами, римо-католиків було близько 9%. Дуже мало було 
православних, але ця церква була досить динамічною, і залучала собі 
прихожан з числа греко-католиків. Отже етнічного стану населения 
Закарпаття в історичному плані дав нам Ю.Дарський. Цей край від X ст. 
належав до Угорщини. В XIX ст. тут почалася посилена мадьяризація. 
Реакціею на неі став москвофільський pyx, який сприяв утвердженню 
і збереженню словянства, але дещо перешкоджав розвитку національноі' 
самосвідомості украінців.

Pyx украшського національного відродження не був сильним і не 
міг успішно протистояти мадьяризаци, натомість москофільство, 
підтримуване Росіею, становило більш серйозну силу в боротьбі проти 
чужоземного впливу. Як твердить Ю. Дарський, місцеве слов’янське 
населения не відчувало зв’язків з украінським народом. Інтелігенція 
вважала себе росіянами, простой люд називали себе русинами, тобто, 
частиною руського народу з часів Киівськоі Русі25.

Русини нерідко називали себе руснаками, а в східній частині 
Закарпаття гуцулами. В північно-західній частині, поміж річками Сяном- 
Ужем-Покрадом, яке становило етнічне продовження Закарпаття -  
населения називало себе лемками. Це населения як одиниця було 
переділене галицько-угорським, a пізніше -  польсько-словацьким 
кордоном.

Украшська демографічна наука розцінюе русинів Закарпаття як 
частину украшського народу заперечуючи будь-які сепаратистські 
тенденціі'2 .

Характерним був розподіл населения в межах краю. В північних, 
гористих районах абсолютно переважали украшці. Так, в смузі 
високогірних Карпат вони становили 80-90% населения. Тоді як 
передгір’я і низинна частина були етнічно угорськими.

4. Структура народонаселения на украінських землях в 1897 році, 
наближено для 1900 року

Попередній аналіз охоплював південно-західні іуберніі царськоі 
Pociï, Північноі Буковини, Східноі Галичини та Закарпатськоі Русі, тобто 
всі територи, які в даний час знаходяться в межах Украіни. Загальна 
кількість населения на цій територи, що до I світовоі війни належала до 
Російськоі імперіі“, становила в 1897р. 23,940 млн.чол. В межах Австро-

Подібне твердження спростовуеться всім подальшим ходом историчного 
розвитку Закарпаття. В 1938р. Закарпатська Русь отримала право на 
самоврядування, і в березні 1939р. в результаті всенародного волевиявлення 
в м.Хусті проголошено незалежність Закарпатськоі Украіни.

На референдумі 1 грудня 1991 року понад 92% населения Закарпаття 
проголосу вал о за незалежність Украіни. Прим. перекладача.

26 J. Darski, Ukraina. Historia, współczesność, konflikty narodowościowe, ст. 87-97.
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Угорськоі монархіі мешкало в 1900р. 4556,1 тис.чол. : у Східній Галичині 
-4176 ,8  тис., в Північній Буковині -  410,3 тис., в Угорськім королівстві 
(Закарпатська Русь) -  524,0 тис. Підрахунок показуе, що на територіі’ 
сучасноі' Украіни на межі XIX i XX ст. мешкало 29061,2 тис. осіб27.

Для білып виразного відображення розміщення населения і його 
структури служить карта 6A.

Для детального визначення кількості окремих груп населения 
необхідно провести підсумкові обрахунки по кожній групі населения. Для 
полегшення статистичного аналізу розпочнемо з оцінки національних 
меншин. В остаточному підрахунку це покаже нам кількість украінців. 
Непростою справою е визначення кількості росіян, враховуючи те, що 
росіяни мешкали виключно в межах своеі держави.

В дев’яти південно-західних губерніях Pociï мешкало 2767,5 тис. 
осіб, зарахованих до групи російськомовних, серед яких було 250-300 тис. 
так званих росіян-католиків, віднесених до числа поляків. В двох повітах 
Бессарабськоі губернй’ кількість росіян була невеликою і не переважала 
кількадесяти тисяч осіб. Можна вважати, що згідно офіційних даних 
кількість російськомовного населения становила в 1897р. близько 2,8 млн. 
чол., але фактично росіян було коло 2,5 млн. Якщо ми приймемо це число 
як оцінку кількості російського населения, то допустимо помилку 
тогочасного дійсного демографічного стану. Необхідно визнати, що 1/3 
російськомовноі популяціі становили украінці, які зазнали поверховоі' 
русифікаціі і перед царськими чиновниками, які провадили перепис, 
задекларували російську мову як рідну. 3 іншого боку слід врахувати, що 
мовно-культурна асиміляція е першим станом до повноі* зміни 
національності. Проблема етнічного виокремлення населения, яке живе 
на російсько-украінській межі ідентичності, е надто складною для 
статистичноі кваліфікаци. Кількість евреів у дев’яти губерніях становила 
1908,5 тис. осіб. В двох повітах Бессарабськоі губерніі' кількість евреів 
було близько 50,0 тис. осіб, або ж на украінських землях російськоі* 
держави було 1958,5 тис. евре'ш. В дослідженій частині Австро-Угорськоі 
держави жило 687,5 тис. евреів (в т.ч. В Східній Галичині -  545,5 тис., 
в Північній Буковині -  65,0 і на Закарпатті -  77,0 тис.). Маемо в підсумку
2646,0 тис. евреів. Оскільки віровизнання і національність тут повністю 
співпадають, подана кількість ціеі* групи населения е незаперечною.

Більш проблемним е оцінка кількості польського народу. При ïï 
визначенні будемо керуватись даними статистики про віровизнання, а не 
про рідну мову28. Тут ми приймаемо підхід, яким користувались пізніше 
національно оріентовані украінські демографи, які відкидали мовний 
критерій як недостатньо визначальний, і вели підрахунок поляків через 
статистику віровизнання29.

27 Радянський щорічник показуе кількість населения в 1897р. 28 445 тис. чоловік. 
Різниця між цими двомаобрахунками не така вже значна (население СССР 
1897г. Статистический сборник, ст. 9).

28 В. Вакар, ор cit., ст. 95-106.
29 В. Кубійович, Територія ілюдність укратсъких земель, ст.314-315.
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В Кшвській, Подільській, Волинській губерніях поляків було
656,2 тис. чоловік, в інших шести губерніях ïx нараховувалось близько
80.0 тис. Всього в Російській частині Украши проживало 736,2 тис. 
представників польського народу. В Східній Галичині було 879,4 тис. 
римо-католиків, і цю кількість приймаемо як кількість поляків. 
В Північній Буковині мешкало 38,5 тис. римо-католиків, але в це число, 
крім поляків, входили і представники інших народів. Серед католиків 
задекларували польську мову як рідну 18,6 тис. чоловік. Як правило 
визнаеться, що мовний критерій занижуе, a критерій віровизнання 
завишуе число поляків. Тому цілком прийнятним буде визначення числа 
поляків у Північній Буковині в середньому як 29,1 тис. осіб.

Всього на територіі’ теперішньоі' Украши кількість людей, яких 
можемо кваліфікувати як представників польського народу, була 1644,7 
тис. осіб. Можна припустити, що фактична кількість поляків була 
більшою. Посеред галицьких греко-католиків, евангелістів, a навіть іудеів 
багато хто ототожнював себе з польськістю. Ці люди по мові і культурі 
були асимільовані з польським суспільством. Все ж критерій 
віровизнання більш точно визначав демографічний стан, ніж мовна 
статистика, яка включала до числа поляків велику кількість евреів.

Інші групи народонаселения були менш численними. Всього ïx 
сумарно було близько 1,3 млн. чоловік. Німців нараховувалось в цілому
550.0 тис. осіб, в т. ч. в російській частині Украіни -  377,0 тис. і близько
170.0 тис. австро-угорській частині. Татар було 150,0 тис. (Крим), угорців
-  130,0 тис. (в основному в Закарпатській Украіні) і румунів -  180,0 тис. 
(Бессарабія і Північна Буковина). На всі інші групи народів і народностей 
припадае 260.0 тис. мешканців.

Число населения іншоі національності аніж украінська на межі 
XIX i XX століть в Украіні складало близько 8 млн. чол. ( з близько 1 млн. 
зрусифікованих украшців включно ). 3 цього випливае, що етнічних 
украінців декларуючих свою національність було близько 21 млн. чол., це 
становить близько 72% від загального числа населения краши. Ці дані 
подають в сво"іи праці Наулко і Чорна ( Динаміка чисельності 
і розміщення украінців в світі XVIII -  XX ст..с.7)(докладно в 20977,9 тис. 
украінців ), за ïx даними на територи сучасноі' Украши в 1858 p. 
Проживало 16010,9 тис.чол. ( з них 12776,7 украшців ), 1795 -  10438,5 
(8695,3),1719 -  5737,7 (4911,5).

Аналогічні обчислення для uieï ж територи і на цей сам період 
зробив украшський демограф В. Наулко (Таб. 10).

Представляе інтерес порівняння обчислень, виконаних автором 
іукраінським демографом (Таб. 11). Різниця між обома оцінками 
загальноі' кількості населения, а також зокрема украінців, росіян, евреів 
мінімальні. Як і слід було сподіватися, істотною е різниця в оцінці 
кількості поляків -близько 400 тис. осіб. Причина мае пояснения. 
Украшський демограф керувався офіційними даними російського 
перепису, автор же розцінював ïx як тенденційні, з метою зниження 
кількості поляків, тому і провів звірку та уточнения.
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Таблиця 10. Структура народонаселения украшсысих земель в 1897-1900
роках (в тис.)

Національність
К-сть населения, в 

межах УРСР 
до 1939р.

К-сть населения 
поза межами УРСР 

до 1939р.

К-сть населения на 
територіі' сучасноі 

Украіни
Украінці 16 616,9 4 483,1 21 100,0
Росіяни 2 188,6 212,4 2 401,0
Свреі' 1 674,3 941,0 2 615,3
Поляки 280,9 975,0 1 255,9
Інші 919,5 802,1 1 721,6
разом: 21 680,2 7 413,6 29 093,8

Джерело: В. Наулко, Етнічний склад населения Украінськоі PCP, ст. 69.

Таблиця 11. Структура народонаселения украшських земель 
в 1897-1900 роках (в тис.)

Національність Згідно Наулко Згідно автора Різнидя в оцінках
Украінці 21 100,0 2 0970,5 -129,5
Росіяни 2 401,0 2 500,0 +99,0
Свреі 2 615,3 • 2 646,0 +31,3
Поляки 1 255,9 1 644,7 +388,8
Інші 1 721,6 1 300,0 -421,6
Всього: 29 093,8 29 061,2 -32,6
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II. Демографічні зміни на територіі сучасноі* Укзаіни 
перед I світовою війною

I. Демографічні зміни в російській частині У кражи

На протязі 17 років з часу перепису 1897р. до початку I світовоі 
війни 1914р. кількість населения в російській частині Украіни дуже 
швидко зростала. Це видно з інформаціі про природній приріст, а також 
зоціночних даних Варшавського статистичного комітету за 1909-1910 
роки.

Спираючись на працю Т. Олесіевича30, можна визначити, що на 
територіі, яку займала Украшська PCP після I світовоі' війни, населения 
виросло в період 1897-1914рр. з 21 431,3 до 27 737,5 тис. осіб, тобто на 
6306,2 тис. осіб.

Додаючи до цього приріст населения в західній частині Волині, 
частині Бессарабськоі- губерніі' та в Криму можна вважати приріст 
населения в російській частині Украіни мінімум на 7,0 млн. чоловік. Як 
показують попередні підрахунки в нашій роботі, в 1897 році на цій 
територи жило 24,0 млн. чоловік. Тому можемо вважати з вірогідним 
наближенням, що в 1914 році населения становило 31,0 млн. чоловік.

Значно важче обрахувати структурні зміни народонаселения 
в період 1897-1914 років. 3 великоі* кількості літератури по цій проблемі 
можна припустити, що зміни в цьому плані були відносно невеликі. 
Революція 1905 року та російсько-японська війна не дуже позначились на 
демографи, і становище на цій ділянці було в основному стабільним. 
Процеси урбанізаци відбувались гармонійно і зрівноважено. Заморська 
еміграція не набула значних розмірів. Слід лише зазначити процентний 
приріст еврейського населения. Також відмічено переселения значноТ 
кількості селян на схід, в напрямку Кубані, Казахстану, Сибіру. Ці селяни 
були в основній масі украшцями. Хоча слід підкреслити, що ці 
переміщення не набули характеру переселения народів.

В той же час на Украіну масово прибували росіяни 
в розвиваючийся Донбас, а також у великі міста, такі як Харків, Киів, 
Одесу. В центральній і західній частині Украши структура 
народонаселения лишалася в основному стабільною. Це підтверджують 
статистичні дані за 1909 рік31.

У Волинській губерніі кількість цивільного населения зросла 
в 1897-1914 роках з 2939,7 тис. чоловік до 3697,3 тис., тобто, на 757,6 тис. 
чоловік. Польське населения тут зменшилось з 291,2 до 254,5 тис. 
чоловік, або з 9,9% до 7,5% загальноі' кількості населения, Сврейське

30 Т. Olesiewicz, Tablice statystyczne ludności uskaińskiej ZSRR według spisu 
17.XII. 1926, ст. 37.

31 Статистичну інформацію стосовно структури народонаселения в 1909р. Дае 
нам робота В. Вакара, Rozwój terytorialny narodowości polskiej, cz. III, Statystyka 
narodowości kresów wschodnoch, ст. 95-106, а також Ю. Бартошевича, Na Rusi 
polski stan posiadania, ст. 13-25.
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населения виросло з 393,2 до 464,9 тис. чоловік, в процентному 
відношенні з 13,4 до 13,8 %. Зменшилась безвідносна і відносна кількість 
німців. Все це обумовило незначний ріст частки украінського 
і російського населения.

Аналогічні демографічні процеси відбувались і в Подільській та 
Кшвській губерніях, де також дещо зріс процент украінського та 
російського населения. В Подільській губерни* польське населения зросло 
з 261,1 до 288,1 тис. чоловік, однак процент його у загальній кількості 
населения знизився з 8,8 до 8,5%. У Кшвській губерни частка польського 
населения зросла як в абсолютній, так і в процентній величині. Це 
пояснюеться зосередженням поляків в самому м.Киеві. Тут кількість 
поляків в 1897-1914 роках збілыиилась з 16,8 до 44,4 тис. (з 7,4% до 
9,9%). Всього в трьох згадуваних губерніях кількість польського 
населения збільшилася незначно: з 656,2 до 685,3 тис. Це відбувалось на 
фоні швидкого приросту украшського населения в сільській місцевості, 
приросту частки російського населения в містах, а також при 
стабільному, але поволі зменшуючомуся відсотку еврейського населения.

Більш динамічно змінювалась демографічна ситуація в південних 
і східних губерніях. Тут швидко відбувалась урбанізація, розвиток 
промисловості, а це все зумовлювало прискорену русифікацію міського 
населения.

I хоч у цей час різко зросла частка росіян і російськомовного 
населения, процент украшського населения не був істотно зміненим. 
Можна визначити, що в 1914 році украінців було приблизно 75% всього 
населения краши, а це складало переважаючу білыність населения краіни.

Можемо припустити з дуже незначною статистичною похибкою, 
що на украінських землях, які входили до складу Російськоі’ імперіі', 
в момент вибуху I світовоі війни проживало 23,3 млн. украінців, в т.ч. 
російськомовного населения понад 3,0 млн., евреів -  близько 2,5 млн., 
поляків -  біля 800 тис. і понад 1,4 млн. припадало на менші групи інших 
народів (німці, угорці, румуни, греки, болгари, білоруси).

2. Демографічні зміни в австро-угорській частині Украіни

Значно краще можна представите демографічні зміни, в тому 
числі структур народонаселения, на південно-західній територіі У краши, 
яка до 1918 року входила до складу Австро-Угорщини. У 1910 році тут 
був проведений перепис населения. Користуючись попередньою 
методикою, розглянемо матеріали по трьох регіонах: Східній Галичині, 
Північній Буковині і Закарпатській Русі станом на 1910 рік, a пізніше 
зробимо дооцінку станом на 1914 рік.

Населения Східноі Галичини на досліджуваній територи 
збільшилось з 1900 до 1914 року з 4176,8 тис. до 4634,1 тис., тобто на
457,3 тис. чоловік. Рівночасно відбулися і певні зміни в народонаселение 
Почергові переписи, які проводились в Австро-Угорщині в другій
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половині XIX ст., показували стабільний ріст частки польського 
населения і римо-католиків. Це пояснюеться двома причинами.

По-перше, більше греко-католиків ставали римо-католиками, ніж 
навпаки.

По-друге, в загальному балансі сильнішою була полонізація 
украінців, ніж украінізація поляків. Ці факти підтверджувала австрійська 
статистика, яка була в основному об’ ективною, навіть при тому, що 
симпатизувала украінським націоналістичним рухам. Національні 
меншини, такі як евреі’, німці, вірмени, підцавались впливам польськоі' 
культури. Спершу сприймали мову, a потім розчинялись в польському 
середовищі. Все це зміцнювало польськість у Східній Галичині, особливо 
в містах.

В 1900-1910 роках кількість осіб, що користувались польською 
мовою, збілыпилась з 1286,6 тис. до 1728,5 тис. Частка цих людей зросла 
з 30,8% до 37,3% загальноі' кількості населения. Це було свідченням 
поступовоі полонізаци. Цей процес відбувався в умовах кількісноі 
переваги украінців. В цій групі поруч з поляками знаходились евреі 
іудейського віровизнання, які після виходу з культурноі ізоляціі* 
знаходили у польській мові засіб для розширення c b o ïx  контактів 
з оточенням. Натомість міцну, навіть домінуючу позицію займала 
украшська мова в сільській місцевості. I все ж у першій декаді XX ст. 
відсоток населения, яке вважало украшську мову рідною, зменшився 
з 64,6 до 61,3% загальноі* популяцп.

Як відзначалось раніше, для визначення складу народонаселения 
в цей час більш адекватним показником було віровизнання, а не мова. 
Релігійний критерій в певній мірі занижував кількість поляків, але це 
ніколи не ставилось під сумнів украінською стороною. Яюцо візьмемо як 
показник польського населения римо-католицьке віровизнання, то в 1910 
році кількість поляків наближалась до 1/4 всього населения. Однак, 
польська група займала всі найвищі сфери суспільства і володіла 
більшістю економічних багатств (зокрема практично все велике 
землеволодіння), тому ïï суспільна i політична позиція була білыиою, 
аніж це виникало з ïï процентного співвідношення. Розміщення 
польського населения було нерівномірним. Поляки групувались 
в основному у Львові та його найближчих околицях, а також в районі 
Тернополя, Скалату, Теребовлі, Збаража. Украінське населения 
переважало в сільській місцевості. Поміж Дністром і Карпатами поляків 
була незначна кількість і в цій місцевості повністю домінувало украінське 
населения греко-католицького віровизнання.

Поряд з поступовим незначним зростом кількості польського 
населения проявився інший процес, більш якісний, аніж кількісний. Дуже 
швидко зростала кількість украінців, які усвідомлювали свое походження 
і культурну самобутність як окремий народ. Багато поляків не 
усвідомлювали цього, вважаючи украінців за "етнографічну масу", а не за 
цілком сформований народ. Такі абсурдні погляди утруднювали взаемне 
порозуміння і втягали обидва народи на шлях суперництва, a потім 
і конфліктів. Це не означало, що украінці в Галичині виступали за відрив
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від Австріі. Подібні концепціі вважались за нереалістичні, шкідливі для 
украінськоі справи.

Украінці ставили собі за мету вибороти повну автономію для 
Східноі’ Галичини, в якій би керівну роль відігравали украінські сили.

На підставі даних австрійського перепису можна ствердити, що 
в 1910 році на територіі Східноі Галичини мешкало 4634,1 тис. чоловік. 
I якщо керуватись віровизнанням, украінців було 2970,9 тис., поляків -
1066,7 тис., евреів -  581,5 тис.

Для визначення структурного співвідношення між кількістю 
украінців, поляків і евреів в розрізі повітів у 1910 році (аналогічно як для 
1900р.) розроблено таблицю № 12.

Хоч частка польського населения дещо зросла, суспільне 
становище характеризувалося стабільністю. В усіх повітах Східноі 
Галичини за винятком м.Львова і його найближчих околиць, а також 
кількох повітів поблизу Тернополя, статистика засвідчувала абсолютну 
перевагу украшського населения. Це домінування украшського населения 
білыи виразно відображала статистика віровизнання, аніж мовна 
статистика. Вона була абсолютно переважаючою в Карпатських 
і Волинських повітах. Однак, у зв’язку із значною часткою населения, яке 
визнавало римо-католицький обряд, а також тим, що польську мову 
повсюдно вживали навітъ серед украінців, ця територія мала характер 
двонаціональний. В містах переважала польська мова, а в сільській 
місцевості -  украшська. Такий територіальний поділ обумовлювався 
суспільним станом. Сільське населения, переважно украінці, було менш 
освіченим. I хоч австрійська влада сприяла украшцям, ïx суспільний 
статус був невисоким. A можливості росту суспільноі' значимості були 
в значній мірі обумовлені сприйняттям польськоі' мови і культури. В той 
же час належить відмітити, що в кінці XIX ст. почала народжуватися 
украшська інтелігенція. Була вона кількісно незначною і антипольською 
по духу32.

Роки 1900-1914 на територи Східноі Галичини були періодом 
політичноі і економічноі стабільності. Це сприяло високому приросту 
населения. Тут слід відмітити такий факт, як значну заморську еміграцію. 
Вона торкалась в основному евреів, але вшжджало також багато украінців 
і поляків. На підставі аналізу природного приросту можна прийняти, що 
на початок I світовоі* війни на територіі Східноі Галичини проживало 
понад 4,9 млн. чоловік, в тому числі украінців -  3,1 млн., поляків 
приблизно 1150 тис., свреів 620 тис., кількість представників інших 
народів були зовсім незначною і весь час зменшувалась. Цікавим явищем 
була швидка полонізація німецького населения.

32 Всебічно і об’ективно висвітлюс ці складні проблеми М. Kozłowski, Między 
Sanem a Zbruczem. Walka o Lwów i Galicją wschodnią 1918-1920, ст. 28-68.
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Таблиця 12. Структура населения Східноі Галичини в 1910р. за критеріем мови і віровизнання

Повіти К-сть
населения

Рідна мова Віровизнання
Украінська Польська Г реко-католики Римо-католики Іудеі

% % тис. %. тис. %. тис. %.
м .Львів 201,2 10,8 85,8 39,3 19,5 105,5 51,2 57,4 27,8
Бережани 104,7 58,9 40,9 64,9 61,9 29,1 27,7 10,7 10,3
Бібрка 88,5 69,1 30,1 61,5 69,5 16,6 18,8 10,2 19,4
Богородчани 69,4 84,9 13,7 58,0 83,6 3,5 5,1 7,5 10,7
Борщів 109,1 68,6 31,0 75,4 69,1 21,2 19,4 13,8 12,6
Броди 145,3 59,5 37,8 91,2 62,8 31,7 21,7 22,6 15,4
Бучач 138,2 53,0 46,7 77,3 55,9 43,5 31,4 17,5 12,7
Городенка 92,0 72,9 26,9 70,0 76,1 11,8 12,8 10,1 11,0
Г ородок 79,3 62,7 35,0 52,7 66,4 18,8 23,7 6,9 8,6
Гусятин 96,1 55,7 44,2 58,8 61,2 26,8 27,7 11,3 11,7
Добромиль 72,0 59,7 39,2 46,1 64.0 17,9 24,9 7,6 10,5
Долина 113,3 74,9 21,4 86,3 76,2 12,3 10,8 12,8 п ,з
Дрогобич 171,1 56,6 41,4 102,2 59,7 37,6 21,9 29,6 17,2
Жидачів 83,2 74,8 22,3 63,1 75,8 13,3 5,9 6,9 8,2
Жовква 99,5 72,3 25,9 72,8 73,1 16,9 16,9 9,6 9,6
Заліщики 76,8 69,2 30,3 54,8 71,3 12,8 16,6 9,3 12,0
Збараж 71,5 57,0 43,0 43,6 60,9 22,6 31,6 5,3 7,5
Зборів 60,6 67,9 32,0 42,8 70,6 11,7 19,3 6,2 10,2
Золочів 117,2 59,1 40,3 73,4 62,6 29,9 25,5 13,6 11,6
Калуш 94,7 81,2 17,2 77,7 79,7 9,9 10,1 8,2 8,4
Кам’янка Струм. 115,1 57,8 40,3 70,0 60,8 28,4 24,6 14,7 2,7
Коломия 124,6 59,2 38,2 77,3 62,0 22,2 17,8 23,9 19,1
Косів 85,8 84,1 15,1 71,5 83,3 4,2 4,8 9,7 11,3
Львівський 160,7 36,5 61,7 74,0 46,0 70,1 43,4 14,0 8,7
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Мостиська 87,8 56,1 43,8 52,6 59,9 27,9 31,8 7,2 8,2
Надвірна 90,4 73,5 25,4 67,1 74,2 11,6 12,8 11,5 12,6
Печеніжин 46,8 87,8 12,1 40,9 87,3 1,7 3,6 4,2 9,0
Підгайці 93,5 65,9 33,4 61,3 65,5 24,9 26,7 7,3 7,8
Перемишляни 86,5 59,5 39,5 53,9 62,3 22,5 26,0 9,5 11,0
Рава Руська 115,3 66,8 32,1 80,8 70,0 17,6 15,2 16,7 14,5
Рогатин 124,9 70,6 29,2 89,6 71,7 21,8 17,4 13,6 10,8
Рудки 77,2 60,5 39,1 49,1 63,6 21,5 27,8 6,4 8,3
Самбір 107,4 57,1 41,7 65,5 60,9 32,8 30,5 8,8 8,2
Скалат 95,7 47,7 52,0 48,3 50,4 35,1 36,6 12,6 13,1
Снятии 54,8 77,9 17,9 42,9 78,2 6,1 10,9 5,9 10,7
Сколе 88,6 80,4 17,4 70,6 79,7 7,2 8,1 10,3 11,6
Сокаль 108,9 60,2 39,7 71,6 65,7 21,1 19,4 16,3 14,9
Станіслав 157,4 57,5 39,6 90,9 57,7 35,3 22,3 29,8 18,8
Старий Самбір 60,7 72,4 27,4 45,3 74,6 9,1 14,9 6,5 10,7
Стрий 79,9 58,3 37,6 48,9 61,2 15,3 19.0 12,8 15,9
Теребовля 80,6 48,1 51,6 41,8 51,8 32,0 39,4 7,3 9,0
Тернопіль 141,6 48.1 51,4 76,0 53,6 46,2 32,5 19,7 13,9
Тлумач 116,0 71,8 27,4 84,8 73,1 20,7 17,9 9,7 8,3
т,ѵРка__________ __  , 85,0 79,8 19,8 68,9 81,0 5,2 6,1 11,7 13,6
Чортків 76,2 59,7 39,1 46,9 6,5 21,5 28,1 7,9 10,4
Яворів 86,3 78,3 21,6 68.5 79,3 11,3 13,1 6,4 7,3
Всього: 4 631,4 61,3 37,3 2 970,9 64,1 1 066,7 23,0 581,5 12,5

Джерело: Die Ergebnisse der Volkszähhung vom 31.XII. 1910.
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Суспільно-економічна ситуація в сусідній Буковині була 
аналогічною. Демографічні процеси відбувались тут еволюційним 
шляхом. В чотирьох повітах Північноі Буковини (Чернівці, Коцмань, 
Сторожинець, Вижниця), в ïï столиці -  Чернівцях, а також у двох нових 
повітах (Заставне, Вашківці), які виникли в результаті поділу чотирьох 
раніше існуючих) кількість населения в 1900-1914 роках збільшилась 
з 410,3 тис. до 451,9 тис.:

Укра'інці -  253,4 тис. -  56,1%
Румуни -  77,0 тис. -  17,0%
Gepeï -  71,4, тис. -  15,8%
Поляки -  27,8 тис. -  ’ 6,1%
Інші -  22,3 тис. -  5,0%
Всього -  451,9 тис. -  100,0%

Стосовно 1900 року відбулися незначні демографічні зміни. 
Зменшилась частка украінців (з 59,1 % до 56,1). Дещо збілыпилась 
кількість румунів і поляків. Запровадження національного критерію 
замість мовного дало можливість виділення евреів з німецькомовноі' 
групи. В попередньому переписі німецькомовного населения було 87,4 
тис., або 21,4% загальноі кількості мешканців Північноі Буковини.

Кількість населения ціеі провінціі поступово зростала,
досягнувши числа приблизно 475,0 тис. чоловік. Думаемо, що структура
народонаселения суттево не змінилась.

Структура народонаселения Закарпатськоі Русі в I десятиріччі XX
ст. не мала значних змін. Кількість населения зростала
рівномірно.Характерним було те, що поряд з високим натуральним 
приростом населения мала місце значна його еміграція. Можна 
припустити, що кількість населения перед I світовою війною становила 
понад 600,0 тис., з них: украшців -  350,0 тис., угорців -  120,0 тис., евреів
-  80,0 тис., а також румунів, німців, словаків, циган -  разом взятих 
близько 50,0 тис. осіб.

У відповідності з статистичною документаціею бачимо, що на 
украінській територіі, яка перебувала в межах Австро-Угорськоі держави, 
в 1914 році мешкало 5950,0 тис. чоловік (Східна Галичина -  4900,0, 
Північна Буковина -  450,0, Закарпатська Русь -  600,0 тис. чоловік). 3 них 
украінці становили 3700,0 тис. (в Східній Галичині близько 3,1 млн., 
Північній Буковині -  250,0 і в Закарпатській Русі -  350,0 тис.). Поляки -  
близько 1180,0 тис. (в Східній Галичині понад 1150 тис., в Північній 
Буковині -  28,0 тис.). Gepeï -  770,0 тисяч (в Східній Галичині -  620,0 тис., 
Північній Буковині -  70,0 і в Закарпатській Русі -  80,0 тис.).

Три названі групи народів загальним числом 5650,0 тис. осіб 
становили 95% населения. На представників інших народів -  угорців, 
румунів, німців, чехів, словаків -  припадало заледве 300,0 тис. осіб.

Демографічну ситуацію в 1914 році, а також в період перед 
початком I світовоі війни, на територп сучасноі Украши показуе карта 
№ 6Б в розрізі тогочасних політичних систем. Ця карта дае нам образ 
демографічноі' ситуаціі перед періодом великих зрушень і перемін, 
викликаних катаклізмами війни і революци.
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Карта № 6.
А  -  Мовна структура населения Украши 1897/1900  
В -  Національна структура населения Украши 1914

1897/1900

ГАЛИЧИНА 
4,177 млн.

ЗАКАРПАТСЫ 
РУСЬ 

0,524 млн.

ПІВДЕННА 
БУКОВИНА 
0,410 млн.

Рідна мова

украінська

російська

еарѳйська

польськарумунська

ГАЛИЧИНА 
4,9 млн.

РОСІЯ 
31 млн.

ЗАКАРПАТСЬК 
РУСЬ 

0,6 млн.
ПІВДЕННА 
БУКОВИНА 
0,475 млн.

украінці

росіяни

еврѳі'

румуни 

Кордон Украши

поляки ІНШІ

Кордон провінцій Австро-Угорщини
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III. Демографічні зміни на землях сучасноі* Украіни 
в період I світовоі війии

На територп сучасноі Украіни перед початком I світовоі' війни 
проживало близько 37,0 млн. чоловік33. На украінській територіі, якою 
володіла династія Романових, мешкало тоді 31,0 млн. чоловік. На 
украінській територп, якою волоціла Австро-Угорська монархія, 
проживало неповних 6,0 млн. чоловік4. Склад народонаселения був дуже 
різноманітним як структурно, так територіально. Украшців в загальному 
було 27,0 млн. чоловік -  73,0% населения всіеі* територп.
Російськомовних яких статистика ототожнювала з росіянами, було понад
3,0 млн. (8,1% населения). Серед них немало було украінців. Свреів -  
3270 тис. (8,8%), поляків -  близько 2 млн. (5,4%).

В перший період війни економічна сиіуація на Украіні була 
більш-менш стабільною і кількість населения продовжувала зростати. 
Можемо вважати, що максимальний рівень заселения був досягнутий 
в 1915-1916 роках. В цей час було проведений перепис населения. Він не 
був достатньо опрацьований і опублікований. На основі робота С.Брука 
і В.Кабузана пропонуемо дані в розрізі губерній (Таб. 13).

В дев’яти південно-західних губерніях Pociï приріст населения 
в 1897-1917 роках становив близько 7,7 млн. чоловік. Швидко зростав 
демографічний приріст у східній і південній частані Украіни. Процентна 
частка украінців була стабільною з невеличкими відхиленнями в межах 
губерній. Для інших груп народонаселения не маемо статистичноі' 
інформацп. Дані перепису 1917 року для нас дуже важливі, так як 
показують ситуацію безпосередньо перед періодом великих суспільних 
змін і перед демографічною катастрофою 1918-1922 років.

33 Радянський демографічний щорічник називае цифру населения на територіі' 
сучасноі' Украіни в 1913р. 35210 тис. чоловік. 3 наведених више обрахунків 
видно, що ця цифра значно занижена. (Населения СССР 1997р. стр. 9). Також 
заниженою здаеться нам інша оцінка, згідно якоі на цій територп на 
31.XII. 1913р. жило 35 775 тис. чоловік ( Чисельний рух населения УРСР, ст. 4-
7).

34 Факт високого демографічного потенціалу Украіни відзначено також 
в іноземній літературі (Г. Цлайнов). Дас проблем де Украіне. В. Levicky, 
Polityka i społeczeństwo na Ukrainie Sowieckiej 1953-1980’, Ukraine’s Claim to 
Freedom. An Appeal for Justice on Behalf o f Thirty-Five Millions. В обіг світовоі 
географічноі літератури увійшла позиція 3. Рудницького. Згідно обрахувань 
цього вченого і украшського патріота на етнічній украінській територіі' 
площею 850,0 тис.км , мешкало в 1910 році 45,0 млн. Чоловік, з них 32,7 млн. 
становили украінці. У цілому світі тоді жило 34,5 млн. украінців, і тому числі
29,3 в Російському царстві. (Ukraina. Land und Volk, ст. 7-16). Інші етнічні 
групи нараховували разом 1730 тис. осіб (4,7 %).
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Таблиця 13. Приріст кількості населения на украшських землях, що належали до Pociï в роках 1897-1917

Г уберніі

1897 1917 Приріст населения 
1897-1917 (в тис.)

всього
населения в т.ч. украінців

всього
населения в т.ч. украінців всього украінського

тис. тис. О//О тис. тис. %
Чернігівська 2 297,9 1 526,1 66,4 2 533,7 1 707,7 67,4 +235,8 + 187,6
Полтавська 2 778,2 2 583,2 92,6 3 654,0 3 438,4 94,1 +875,4 +855,2
Харківська 2 492,3 2 009,4 80,6 3 536,5 3 030,0 85,7 +1 044,2 + 1 021,4
Киівська 3 559,2 2 819,1 79,2 4 716,5 3 608,1 76,5 +1 157,3 +789,0
Волинська 2 989,5 2 095,6 70,1 3 871,9 2 698,7 69,7 +882,4 +603,1
Подільська 3 018,3 2 442,8 80,9 3 816,2 3 056,8 80,1 +797,9 +614,0
Катеринославська 2 113,7 1 456,4 68,9 3 653,3 2 403,9 65,8 +1 539,6 +947,5
Херсонська 2 733,6 1 462,0 53,5 3 430,4 1 807,8 52,7 +696,8 +345,8
Таврійська 1 447,8 611,1 42,2 1 911,9 900,5 47,1 +464,1 +289,4
Всього 23 430,5 17 005,7 72,6 31 124,4 22 651,7 72,8 +7 693,9 +5 647,0

Джерело: С. Брук, В. Кабузан, Численность и расселение украинского этноса в XVIII- начале XX ст., ст. 23-25.
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В результаті подій, пов’язаних з I світовою війною, і наступною 
Жовтневою революціею, відбулися значні територіальні зміни в межах 
сучасноі" Украши. Після відродження незалежноі Польщі вся Галичина, 
яка належала Австро-Угорській державі, стала частиною II Речі 
Посполитш. Крім того, в межах Польщі опинилась західна частина 
Волинськоі губерніі, зокрема такі повіти, як Володимир Волинський, 
Ковель, Луцьк, Дубно, Кременець, Острог і Рівне. В той же час такі 
повіти, як Овруч, Житомир, Зв’ягель, Ізяслав і Староконстянтинів 
увійшли до складу Украінськоі PCP.

Вся Бессарабія увійшла до складу Румуніі': не тільки сучасна 
Молдавія, а й також так званий район Буджак, що займав територію між 
Чорним морем, Дунаем і Дністровським лиманом. Цей район сьогодні 
становить західну частину Одеськоі області і належить до Украши.

Вся Буковина, що належала Австро-Угорщині, увійшла до складу 
Румуніі*. Закарпатська Русь опинилась у складі Чехословаччини. 
Необхідно визнати, що значна частина земель сучасноі південно-західно, 
Украши в період між I i II світовими війнами належали Полыці, Румунп 
і Чехословаччині.

Демографічні втрати на украінських землях в кінці I світовоі' війни 
були дуже істотними. Переміщення фронтів, мобілізація чоловіків до 
російськоі, австрійськоі' арміі', евакуація населения на схід різко 
позначилися на стані народонаселения. Ще більші наслідки спричинила 
громадська війна, викликана більшовицькою революціею, польсько- 
більшовицька війна, а також нестабільні повоенні роки. Економічна 
катастрофа в радянській Украші була причиною тяжкого голоду, котрий 
охопив на початку двадцятих років Центральну і східну частини 
Украши35.

Про рівень демографічних втрат свідчать дані про стан 
народонаселения в межах Украінськоі* PCP після утворення в 1922 році 
Радянського Союзу. На цій територіі, без врахування областей, які 
відійшли до Полыці, Румунп, Чехословаччини, а також Криму, кількість 
населения в 1914-1924 роках знизилась з 27 735,5 до 27 017,7 тис. чоловік, 
тобто на 700,0 тис. чоловік36. Таке зниження сталось незважаючи на те, 
що рівень народжуваності на Украіні був дуже високий і доходив до 40% 
щороку.

Одночасно розпочався серйозний міграційний pyx, який досить 
нерівномірно охопив певні групи народонаселения і окремі територіі. 
Доцільно відзначити, що в результаті громадянськоі війни і перемоги 
більшовиків, а також розв’язання червоного більшовицького терору 
виявилось намагання знищити фізично польських землевласників та 
інших заможних громадян. Bei польські поміщицькі маетки були 
конфісковані. Планова ліквідація представників буржуазно-поміщицьких

35 Згідно розрахунків, які будять серйозні застереження, кількість населения на 
територп сучасноі' Украіни становила: 1914 -  35 775; 1915 -  35 907; 1916 -
35 608; i 1917 -  35 176; 1918 -  34 652; 1919 -  34 512; 1920 -  33 988; 1921 -
34 057; 1922 -  34 263; 1923 -  35 028 тис.чоловік.

36 Т. Олесійович, Загапъний нарис територп та населения У PCP, ст. 36.
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класів вдарила в першу чергу по поляках. Масова втеча на Захід, а згодом 
організована репатріація охопила тисячі поляків, які залишили 
правобережну Украшу. Залишилось лише сільське населения, тоді як 
вищі верстви, в тому числі землевлас ники і більша частина інтелігенціі, 
залишили украінську землю назавжди.

В часі так званоі білоі еміграціі вшхало з краіни також багато 
росіян і украінців. Остаточна поразка в боротьбі за незалежність 
Украінськоі' держави призвела до евакуаціі уряду Украінськоі' Народноі' 
Республіки. Разом з урядом в Полыцу евакуювалось 40,0 тис. осіб, серед 
них був один отаман, 65 послів, 14 міністрів, 1680 чиновників уряду, 3530 
офіцерів, 11 500 рядових. Разом з евакуйованими виіхали також ïx 
родини. Bei ці люди розпорошились по цілій Свропі. Уряд під 
керівництвом ввгена Петрушевича розташувався у Відні37. Це були 
втрати більш якісні, ніж кількісні. Вони не так позначились на бапансі 
демографічнім, як на інтелектуальному збідненні украшського народу.

На територіі* нововідродженоі Польщі в 1921 році був проведений 
перепис населения. Він охопив всю Східну Галичину і Західну Волинь, 
яка згідно Ризького договору опинилась в межах II Речі Посполитоі. Цей 
перепис показав, що на територи Східноі' Галичини, за винятком шести 
повітів (Бжозова, Ярослава, Леска, Перемишля, Санока і Любачева) 
проживае 4219,3 тис. чоловік. У порівнянні з австрійським переписом 
1910р., який показав 4634,1 тис.чол., кількість населения зменшилась на 
414,8 тис. чоловік. Стосовно до 1914 року зменшення населения було ще 
більшим.

Як і у випадку перепису 1910 року, беремо як показник 
національності не мовний критерій, який завищував кількість поляків 
шляхом зарахування в цю групу численних евреів, a віровизнання. При 
такому способі обчислення кількості поляків (римо-католицьке 
віровизнання) в 1910-1921 роках не змінилось (1910 -  1066,7; 1921 -  
1073,2 тис.). Натомість зменшилась кількість населения греко- 
католицького віровизнання, тобто украшців, 2764,1 тис. до 2650,6 тис., 
або на 113,5 тис.

Значно зменшилась кількість свреів: з 581,5 до 466,9 тисяч. 
Процент польського населения зріс з 23,5% до 25,4%; украшського -  з 
59,6 до 62,8%, тоді як еврейського зменшився з 12,5 до 11,0%. Окрім 
безпосередніх військових втрат причиною кількісних і процентних змін 
був міграційний pyx. Вшзд евреів і наплив поляків з Центральноі Украши 
вплинув на співвідношення між народами, що населяли Східну Галичину.

Після приеднання західноі' частини Волині до Польщі тут також 
було проведено у 1921 році перепис населения. Він показав у 
Волинському воеводстві 1569,6 тисяч осіб населения. До цього числа 
необхідно додати населения Камінь-Каширського і Сарненського повітів, 
які були включені в Поліське воеводство. На відміну від Поліського

37R. Toszecki, Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy 1935-1945, ст. 46.
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воеводства, яке було по суті білоруським35, Каширський і Сарненський 
повіти були заселені украінцями і білорусами. Згідно перепису 1921 р. тут 
жило 204,9 тис. чоловік. Всього на територи західноі Волині було в 1921р. 
1774,5 тис. мешканців. На дещо меншій територи, яка охоплювала такі 
повіти, як Володимир Волинський, Ковель, Дубно, Кременець, Острог 
іРівне в 1909р. проживало 1778,1 тис. осіб. Військові втрати 1915-1920 
років поглинули приблизно величину натурального приросту в 1909-1915 
роках. 3 цього виходить, що безпосередні военні втрати були вищими 
у Східній Галичині, ніж на Волині. I все ж ці втрати були по всій 
територи', яка відійшла до Полыці. У певній мірі ці втрати були 
компенсовані репатріаціею населения зі сходу. Поміж 1 листопада 1918 
року i 1 червня 1924 року до Польщі прибуло 1264 тис. осіб, в т.ч. поляків 
-  469,2 тис., украінців -  123,9 тис. Це було населения, евакуйоване 
росіянами в 1914-1916 роках, яке поверталось до c b o ïx  осель, а також 
багато мешканців центральноі* Украши, яке рятувалось від червоного 
терору.

Польський перепис 1921 року показав на територи Волинського 
воеводства 263,7 тис. поляків і 180,5 тис. римо-католиків. Це було 
населения, яке після відродження незалежноі Полыці прийняло польське 
громадянство і перестало бути царськими підцаними. Одночасно 
проявилась і певна правдивість. Царські переписи показували на цих 
землях більше римо- католиків, ніж поляків. Натомість пізніші польські 
переписи показували значно більше людей польськоі національності, які 
визнавали польську мову рідною, аніж тих; хто був римо-католиком. Як 
та, так і друга статистика викривлюе дійсний стан речей. Російські дані 
свідомо занижували кількість поляків, натомість польськии перепис явно 
завищував кількість польського населения. Найбільш вірогідною слід 
прийняти релігійну статистику.

Безпосередньо після I світовоі’ війни був проведений перепис і в 
Чехословаччині. Він показав у Закарпатській Русі 604,7 тис. чоловік 
мешканців, тобто майже стільки, скільки ïx було в 1910 році. Військові 
втрати були близькими ло природного приросту 1910-1914 років, який 
був дуже високим: 1912 -  11,3 тис.; 1913 -  9,8 тис.; 1914 -  8,2 тис. Однак 
значно змінилась структура народонаселения. Зросла кількість украінців 
з 350 до 373 тис. (з 58 до 62%), знизилась кількість угорців з 120 до 102 
тис. Причини цих змін мали характер білыи політичний, аніж 
демографічний. Зміна державності відбилась на наслідках статистики 
народонаселения.

38 Етнічна мета поміж украшським і білоруським населениям була об’ектом 
численних науковнх контроверсій між украінцями і білорусами. На підставі 
мовних критеріів російський етнограф В. Карський ("Білоруси") окреслив 
перебіг ціеі‘ межі від верхівЧв Нарви, далі на північ-від Біловезькоі' пущі через 
Пружани, Березу Картузьку, Вичанівське озеро. Далі ця межа проходила на 
південний схід поблизу рік Бобрик і Прип’ять. Так звану лінію Карського 
визнавали украінські демографи. Однак не тільки білоруські дослідники, але й 
більш безсторонні польські дослідники пересували ïï значно далі на південь, 
зараховуючи до етнічних земель Білорусіі значно більшу частину Полісся. 
(J. Obrębki, Problem etniczny Polesia, ст. 1-21). Сьогодні практично все Полісся 
належить до Білорусіь
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В Румуніі перший повоенний перепис був проведений лише 
в 1930 році. Більш вірогідноі інформацп для повоенного періоду ми тут не 
маемо3 . Нам важко докладно встановити военні втрати Північноі' 
Буковини, а також тих територій, які опинились в межах Румуніі. 
Фрагментарні дані дають можливість припустите, що втрати були 
нижчими, ніж у Східній Галичині чи на Волині, але вищими, ніж на 
Закарпатській Русі.

Представлена інформація, хоч і оріентовно та не досить повно, все 
ж дае можливість зробити висновок, що втрати на украінських землях, 
зумовлені I світовою війною і революціею, були високі. На територіі’, яка 
увійшла до складу Украінськоі’ PCP, навіть у 1924 році, порівняно до 1914 
року, бракувало 700.0 тис. осіб. Втрати в польській частині Украіни були 
також високими, однак швидкий природний приріст зумовив те, що вже 
після 1920 року маемо з швидкий зріст перенаселенням.

Можна вважати, що в результаті I світовоі війни кількість 
населения на украшських землях зменшилась на 2 млн. осіб (з 37 до 35 
млн.). В передвоенні роки щорічний натуральний приріст населения 
становив 600-700 тис. чоловік. Можна припустите, що якби не було 
війни, кількість населения в межах сьогоднішньоі Украіни становила ю у 
1920р. приблизно 41.0 млн. чоловік. Ці гіпотетичні обрахунки показують 
нам рівень посередніх і безпосередніх втрат в результаті катаклізмів війни 
і особливо революціі'.

Переходячи до демографічного аналізу міжвоенного періоду 
необхідно врахувати територіальні зміни, які відбулись на землях 
сучасноі Украіни в ïï сьогоднішніх межах. Для правильності статистичних 
обрахунків необхідно провести окремо дослідження народонаселения на 
територіях, які в той час були в складі різних держав, зокрема: 
Украінськоі PCP в межах 1921-1939pp.; Криму, який до 1953р. перебував 
у складі Pociï; південно-східноі' Полыці, яка в 1945 році була включена до 
складу Украінськоі PCP40. Північноі' Буковини і району Буджак, які були 
в складі Румуніі*. Закарпатськоі’ Русі, що була в складі Чехословаччини. 
Додатково треба врахувати, що існуюча в міжвоенний період Молдавська 
АРСР належала до Украінськоі PCP, a сьогодні формально знаходиться 
в межах Молдави.

39 Румунський перепис населения 1923 року не дае докладноі етнічноі 
характеристики краю, поскільки був проведений некваліфіковано. Це було 
підтверджено також румунською владою. Лише наступний перепис 1930р. був 
проведений у відповідності з статистичними вимогами, хоча і тут відчувалася 
тенденція до завищення кількості осіб румунськоі національності.

40 Мова йде про західні області Украши: Львівську, Тернопільську, Івано- 
Франківську, Волинську, Рівненську (прим. перекладача).
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IV. Зміни в народонаселенні на територи сучасноі Украши 
в міжвоенний період

1. С тр уктура народонаселения радянськоі’ частини У к р аш и
в 1926 році

Перший загальиий перепис населения в СРСР був проведений 
у 1926 році. 3 точки зору статистики народонаселения він не викликав 
якихось великих сумнівів. Це був час, сприятливий для розвитку 
і утвердження народів СРСР як окремих національностей. Царська 
русифікація ще не була заступлена сталінсысою русифікаціею. На відміну 
від перепису 1897 року, в якому виразно відбилось завищене число росіян 
за рахунок украінців і поляків, дані перепису 1926 року були більш 
вірогідні41. Незначні викривлення могли мати місце, наприклад, щодо 
поляків. Відігравала роль пам’ять ще недавньоі польсько-радянськоі 
війни, а також стереотип поляка як особи, що належала до класу 
експлуататорів.

Перепис 1926 року показав, що на територіі тогочасноі Украши, 
яка складала 451,6 тис. км2., проживало 29 019 тис. чоловік, в т.ч. 28 996 
тис. постійно, і 23,2 тис. чоловік іноземців. Склад народонаселения 
Украіни показана на таб. 14, 15.

Із загального числа 29,0 млн. чоловік, які проживали на територіі 
тогочасноі Украінськоі PCP, украшців було понад 23,0 млн. (близько 
80%). Близько 10% (2,6 млн. чоловік) становили росіяни. Значне місце 
посідали евреТ (понад 1,5 млн. чоловік). Заслуговуе на увагу відносно 
велика німецька меншина.

В роках 1897-1926 мали місце серйозні демографічні зміни, які 
відобразились на складі народонаселения аналізованоі територи, що 
становила східну і центральну частину украінських земель.

На цій територіі був великий натуральний приріст населения, який 
сягав у спокійний період до 500 тис. Осіб що року. Це обумовило значний 
зріст населения: з 21431,3 тис. (1897) до 28 996,0 тис. (1926), всього 
понад 7,5 млн. мешканців.

Динаміка демографічного розвитку була нерівномірною. В 1897- 
1914 роках кількість населения зросла з 21 431,3 тис. до 27 737,5 тис., 
тобто на 6,3 млн. чоловік. Роки війни і революци, голод 1921 року різко 
загальмували приріст, а згодом зумовили значний спад кількості 
населения. В наступний період після 1922 року, а особливо після 1923р. 
був відчутним високий натуральний приріст населения. Це пояснюеться 
зниженням рівня смертності і високим рівнем народжуваності. Для 
ілюстраци можемо навести, що в 1924 році натуральний приріст становив 
670 тис. чоловік, в 1925 -  659 тис., а в 1926 році -  689 тисяч. Військові 
втрати, а особливо втрати в революци і громадянській війні були такі 
великі, що лише на межі 1924-1925рр. був досягнутий рівень 
народонаселения 1914 року.

41 Е. Волков, Динаміка народонаселенія СССР за 80 лет.
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Таблиця 14. Структура народонаселения Украінськоі PCP в 1926 році

Національність Кількість чоловік
тис. %

Украінці 23 219 80,14
Росіяни 2 677 9,24
Свреі' 1 574 5,43
Поляки 476 1,64
Німці 394 1,36
Молдавани 258 0,89
Греки 105 0,36
Болгарии 92 0,32
Білоруси 76 0,26
Татарии 22 0,08
Чехи і Словаки 16 0,05
Цигани 14 0,05
Вірмени 11 0,04
Латиші 9 0,03
Литовці 7 0,02
Інші 21 0,09
Невизначені 26 -

Всього 28 997 100,0

Першоджерело: О. Пітель, Національні відносини на Украіні в світлі 
статистики, ст. 44.

Динаміку і структуру народонаселения Украіни в міжвоенний 
період 1897-1926р. вивчали украінські вчені, які працювали у Варшаві і в 
Харкові. В тодішній столиці Украіни ціею проблематикою займався 
А. Хоменко42, а в Варшаві О. Пітель43. Ми будемо користуватися працями 
обох дослідницьких колективів. Слід однак відмітити, що статистичні 
дані цих дослідників істотно різняться між собою. Автору не вдалося 
звести ÏX воедино. У зв’язку з цим виявляються облікові розбіжності між 
окремими табельними співставленнями. Це вимагае більш конкретного 
підходу до деяких статистичних інформацій, як узагальнюючих так 
і детальніших. Основна різниця полягае на пропорціонально нижчих 
величинах як у визначенні загальноі кількості населения Украінськоі* PCP, 
так i в окремих групах народонаселения, поданих в матеріалах
А. Хоменка. Тут слід зазначити, що в офіційних даних перепису, на які 
посилаються всі пізніші демографи, кількість населения в 1926 році € на 
один мільйон вища від того числа, на яке вказуе в свош досить цінній 
роботі А.Хоменко (наприклад, різниця в кількості украінців становить 573 
тис., росіян -  359 тис., поляків -  15 тис. чоловік),

42 А. Хоменко, Національний склад населения Украіни, ст. 3-144.
43 О. Пітель, op.cit., ст. 30-84.
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В розглянутому нами майже тридцятилітньому періоді відбулися 
істотні демографічні зміни. Незважаючи на війну і революцію, відмічено 
великий фактичний приріст населения (близько 7,4 млн. чоловік). 
Особливо істотно в абсолютних цифрах зросла кількість украшського 
населения (понад 6,8 млн. чол.), при відповідно дуже невеликому 
прирості кількості російського населения. Дві національні групи, зокрема 
німці і евреі, знизили свою кількість в абсолютних величинах.

Таблиця 15. Таблиця народонаселения УкраінськоіРСР в 1897-1926 роках
(в тис.)

Національність Кількість населения
Приріст кількості 

населения в період 
1897-1926pp.

1897 1926 В тис. в проц.
Украінці 15 824,8 22 646,6 +6 821,8 +43,1
Росіяни 2 085,4 2 318,4 +233,0 +11,2
Свреі 1 644,5 1 565,5 -79,0 -4,8
Поляки 268,0 461,0 +193,0 +72,0
Німці 378,0 375,8 -2,2 -5,8
Молдавани 185,5 257,7 +72,2 +38,9
Греки 58,3 103,6 +45,3 +77,7
Болгарии 59,8 91,9 +32,1 +53,7
Білоруси 67,1 71,6 +4,5 +6,7
Інші 78,4 134,3 +55,9 +71,3
Всього 20 649,8 28 026,4 +7 376,6 +35,7

Першоджерело: А. Хоменко, op.cit., ст. 6-12.

Можна припустите, що це було пов’язано з еміграціею, а стосовно 
евреів також з процесами асиміляцп та виходом частини еврейськоі 
молоді з маломістечкових еврейських гетто. Деякі національні меншини, 
раніше пригноблені царською владою (наприклад поляки), більш 
відважно відображали свою національну приналежність. Як наслідок, це 
зумовило зміни в процентному співвідношенні окремих груп народів 
(див. таб. 16).

В розглянутому нами періоді між переписами виявилось явне 
збілыиення частки украінців. Можна навіть сказати про виразну 
тенденцію в напрямку украінізаци корінноі Украіни. В той же час 
відбулося зниження частки росіян. Це явище мало в значній мірі 
перехідний характер, яке полягало в тому, що до украінськоі’ 
національності було включено багато мешканців прикордонних районів, 
які на стеку двох культур раніше не могли себе національно 
ідентифікувати і не знали точно, до якого народу себе віднести: 
російського чи украшського. В пізнішому часі ця частина населения легко 
піддаватиметься русифікацп.
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Таблиця 16. Відсоткові змінк в структурі народонаселения Украінськоі PCP
в 1897-1926 роках

Національність Частка (процент) в населенні Різниця 1897-1926 
(в процентах)1897 1926

Украінці 76,7 80,1 +3,8
Росіяни 10,0 9,2 -0,8
Свреі' 8,0 5,4 -2,6
Поляки 1,3 1,6 +0,3
Німці 0,3 0,3 -0,5
Молдавани 0,9 0,9 0,0
Греки 0,3 0,4 +0,1
Болгари 0,3 0,3 0,0
Білоруси 0,3 0,2 -од
Інші 0,4 0,5 +0,1
Всього 100,0 100,0 100,0

Першоджерело: О. Пітель, op.cit., ст. 47.

3 віддаленоі' вже перспективи можна сказати, що двадцяті роки, 
хоч і не було державноі незалежності, були корисними для розвитку 
національних зусиль в цьому напрямку, вершиною чого було створення 
республіки украшськоі по формі.

Украінізація була здійснена украінськими комуністами. Особливо 
багато для втілення ïï в життя зробив М.Скрипник, який був народним 
комісаром освіти. Розвиток системи народно!' освіти відбувався досить 
швидко. В краіні, де до 1917 року не було жодноі* державно!' украінськоі' 
школи, через десять років 93,7% украінських дітей уже навчалося в школі 
на рідній мові . В школах з украінською мовою навчання вчилися також 
діти інших національностей. Наприклад, в 1932-33 роках в украінських 
школах навчалося 88,5% всіх дітей на Украіні. В російських школах 
навчалося лише 4,8% дітей.

Динамічно розвивались також украінська середня і вища школа. 
В 1925р. украінці становили серед студентів 12,9%, в 1929р. -  27,4%, а в 
1932-33 роках-56% .

Подібні процеси украінізацп відбулися і в інших галузях. Тиражі 
книжок на Украіні в 1933р. становили 67 млн. примірників, з них на 
украінській мові 70% (в 1913р. цей показник сягав заледве 3,2%). 85% 
періодичних видань виходило на украшській мові. Не тільки на Украіні, 
але і в міграційних осередках (в діаспорі) ці роки відзначались як період

44 Не применшуючи заслуг М. Скрипника в процесі украінізацп, все ж слід 
відзначити, що народними комісарами освіти в 1922-1927pp. були
В. Затонський і О. Шумський. М.Скрипник був наркомом освіти лише в 1927- 
33 pp., тобто після того десятиліття, на яке посилаеться автор.
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украшського відродження4\  В пізніших роках це піднесення різко пішло 
на спад, почалася посилена русифікація і ліквідація всяких атрибутів 
украінськоі суверенності.

Порівнюючи наслідки обох переписів, відзначимо, що в Украіні 
зменшилась частка еврейського населения. Це був результат масовоі* 
еміграціі евреів перед I світовою війною в основному до Америки, 
атакож переселения ïx до великих російських міст, і навіть до Полыці. 
Багато еврейськоі молоді включилось в активну революційну діяльність, 
і тому відірвались від еврейськоі' спільноти.

Натомість зросла частка осіб польськоі національності. Російський 
перепис 1897р. зумисне занижував кількість поляків. В роки революціі* 
польське населения на Украіні зазнало великих втрат. Багато поляків було 
змушено репатріюватись до Полыці. Ліквідоване було велике 
землевласництво, що було опорою багатьох поляків. В той же час 
відбувались сильні процеси русифікацп і украшізацііі. В цій ситуаци таке 
збільшення частки польського населения в 1897-1926рр. Підтверджуе 
тенденційність і недбалість царського перепису 1897р.

Недавно одержані матеріали Міністерства Закордонних справ 
Другоі’ Речі Посполитоі в Вашингтоні показують, що дані радянського 
перепису 1926 року також занизили в певній мірі кількість поляків. 
Опублікована документація подае докладне число поляків станом на 17 
червня 1922 року на територп епархій, які згідно Ризького трактату 
опинились в межах Украінськоі PCP. Всього римо-католицьких 
священників було 113, парафіян римо-католиків, які ототожнюють себе 
з поляками -  651374 осиб.

Радянський перепис 1926р. взяв до у ваги істотний елемент 
самоідентифікаціі -  рідну мову, який поряд з національністю е істотним 
критеріем етнічного подіпу суспільства (див. таб. 17).

Абсолютна більшість украінців (близько 95%) визнала украінську 
мову рідною. Це свідчило про те, що процес русифікацп в двадцятих 
роках був ще слабким.

Слід також відзначити, що практично всі німці, молдавани 
і болгари декларували свою рідну мову як мову своеі* національності. 
Заслуговуе на увагу мала здатність до m o b h o ï  асиміляціі німців, які жили 
в сільській місцевості. Відмічено також незначну податливість росіян до 
m o b h o ï  украшізацп. Понад 20% еврейського населения втратили рідну 
мову і піддалися російській, а не украінській мовній асиміляціі.

45М. Waldenberg. Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej.Dzieje,Idee, ст. 
333-334.
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Таблиця 17. Поділ населения Украшськоі' PCP в 1926p. згідно рідноі* мови

Національність
Рідна мова (в процентах)

CBOGÏ
національності украшська російська інша невизначено

Украшці 94,09 - 5,52 0,06 0,29
Росіяни 98,14 1,39 - 0,07 0,40
Свреі 75,95 0,85 22,62 0,05 0,48
Поляки 44,18 48,36 6,88 0,18 0,40
Німці 94,96 2,33 2,20 0,21 0,30
Молдавани 94,17 2,78 2,77 0,12 0,15
Греки 81,33 0,76 17,01 0,51 0,39
Болгари 93,94 1,27 3,57 1,01 0,19
Білоруси 19,71 5,87 73,44 0,51 0,47
Інші 92,27 1,08 6,18 0,08 0,38

Першоджерело: О. Пітель, op. cit. ст. 49.

Сильні асиміляційні процеси охопили польське населения. Згідно 
даних перепису лише 45% поляків назвали польську мову рідною. 
Абсолютна більшість поляків користувалась украінською мовою, а не 
російською. Серед польського населения процеси украшізаци були 
сильнішими, ніж процеси русифікаціі. Поляки жили в основному 
в західних регіонах сучасноі Украіни, де росіян була незначна кількість, 
a самосвідомість украінців була вищою.

Цілковито іншою була ситуація серед білорусів, які на 80% 
утратили рідну мову і прийняли російську.

Необхідно ще раз підкреслити, що двадцяті роки були періодом 
ліберальноі національноі політики46. Лише в тринадцятих роках 
розпочався терор і дискримінація окремих народів і національних груп. 
До початку тридцятих років існувала не тільки теоретично, а й фактично 
рівноправність, яка відобразилась так званою територіальною 
автономіею. Якщо національна меншина в якійсь місцевості кількісно 
переважила, локальна влада переходила в ÏÏ руки. Ця влада мала право 
провадити свою національну політику в галузі освіти і культури.

46 Це можна відзначити навіть стосовно польського населения. Завдяки зусиллям 
і при допомозі радянськоі влади відкрито в двадцятих роках 670 польських шкіл, 
в т.ч. 7 технікумів і два інститути в Киеві і в Мінську. Функціонували три 
професійні польські театри, видавалось 16 польських районних газет, 6 
республіканських і одна центральна, друкувались книги на польській мові. 
Працювали польські наукові установи та інститути. Після ліквідаціі в тридцятих 
роках всі ці інституціі' ніколи не були поновлені. (М. Iwanow. Pierwszy naród 
ukarany. Polacy w Związku Radzieckim, 1921-1939, ст. 176-233).
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В 1928-1929 роках з 579 районів, на які ділилась Украіни, 554 
були украінські, 9 російських, 6 німецьких, 4 болгарських, 3 грецьких, 2 
еврейських, 1 польський та 25 районів національно змішаних. 3 10 988 
сільських рад 9912 було украінських, 391 російська, 224 німецьких, 150 
польських, 94 еврейських, 71 молдавських, 46 болгарських, 30 грецьких, 
12 чеських, 4 білоруських, 3 албанські, 1 шведська та 1046 національно 
змішаних47.

Польський національний район утворено 21 липня 1925р. на 
Волині. Районний центр Долбиш був переіменований на Мархлевськ і від 
нього пішла назва району „Мархлевський”. На територіі району мешкало 
населения таких національностей48.

Поляки -  28 336 -  69,8% населения
Украінці -  8 098 -  19,9% населения
Німці -  2 805 -  7,0% населения
Cepeï -  1319 -  3,2% населения
Інші___________________ - ___________19 - - ________ 0,1% населения
Всього -  40 577 -  100,0% населения

Мархлевський район був збільшений у 1930 році за рахунки 
навколишніх сіл. Кількість населения зросла до 52 447 чол., a відсоток 
поляків сягнув 71 від загальноі кількості населения. Планувалось також 
утворення ще одного польського району на Поділлі поблизу Проскурова. 
В польському автономному районі і в навколишніх селах урядовою 
мовою була польська. Видавалось кільканадцять польських газет, в Киеві 
функціонував польський театр. Було відкрито близько 400 польських 
початкових шкіл (1-4 кл.) і близько 30 початкових шкіл. В Киеві в 1932р. 
відкрито польський педагогічний інститут. Однак в тридцятих роках 
попалась політика обмеження національних прав нерадянських народів.

Перепис населения 1926р. був повністю опублікований. Повні 
висновки показуе нам таблиця 18, яка е першоджерелом інформаціі про 
розміщення окремих народів і національних груп на територи Украінськоі 
PCP. На підставі представлених статистичних даних складено карту № 7, 
яка наочно показуе нам точну картину кількісного співвідношення різних 
народів в межах окремих адміністративних округів.

47 Т. Олесійович, Загальний нарис mepumopiï та населения УРСР, ст.34.
48 М. Іванов, ор.сіт ., ст. 116-127.
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Таблиця 18. Національна структура населения Украінськоі PCP в 1926 році

Регіони і округи Кількість
населения

Національність
украінці росіяни поляки евреі інші

тис. % тис. % тис. % тис. % тис. %
Волинський 690,5 461,3 66,8 19,8 2,9 86,6 12,5 65,6 9,5 57,2 8,3
Глухівський 551,9 410,9 74,4 130,4 23,6 0,4 0,0 8,8 1,6 1,4 0,4
Конотопський 660,1 624,0 94,5 13,6 2,1 0,7 0,1 14,0 2,1 7,8 1,2
Коростенський 521,1 401,4 77,0 8,2 1,6 40,6 7,8 40,6 7,8 30,3 5,8
Чернігівський 534,2 495,2 92,7 18,2 3,4 0,6 0,1 17,6 3,3 2,6 0,5
Полісся 2 957,9 2 392,8 80,9 190,3 6,4 128,9 4,4 146,6 5,0 99,3 3,3
Білоцерківський 861,3 801,7 93,1 5,6 0,6 8,0 0,9 43,6 5,1 2,4 0,3
Бердичівський 732,6 599,2 81,8 10,5 1,4 48,4 6,6 69,6 9,5 4,9 0,7
Вінницький 775,6 651,6 84,0 22,2 2,8 19,6 2,5 77,3 10,0 4,9 0,7
Кам'янець-Подільський 541,1 454,4 84,0 8,4 1,5 30,1 5,6 46,2 8,5 2,0 0,4
Кшвський 1 594,8 1 242,9 77,9 138,3 8,6 26,1 1,7 162,4 10,2 25,1 1,6
Могилівський 522,0 462,4 88,6 5,6 1,1 12,9 2,5 30,5 5,8 10,6 2,0
Проскурівський 573,0 459,5 80,2 5,9 1,4 58,1 10,2 46,5 8,1 3,0 0,1
Тульчинський 706,5 633,3 89,6 11,1 1,6 11,1 1,6 48,5 6,8 2,5 0,4
Уманський 893,1 821,7 92,0 5,5 0,6 5,9 0,7 57,3 6,4 2,7 0,3
Шевченківський 1 138,1 1 079,1 94,8 9,4 0,8 1,7 0,1 44,3 3,9 3,6 0,4
Шепетівський 659,7 536,1 81,2 7,5 1,1 60,6 9,1 47,6 7,3 7,9 1,3
Правобережжя 8 997,8 7 741,9 86,1 230,2 2,6 282,5 3,1 683,0 7,6 60,2 0,6
Ізюмський 378,1 316,9 83,8 56,6 15,0 0,3 0,1 0,6 0,2 3,7 0,9
Кременчуцький 791,8 724,7 91,5 23,7 3,0 0,7 0,1 38,1 4,8 4,6 0,6
Куп'янський 426,0 551,0 93,8 5,2 0,9 0,4 0,1 10,3 1,8 19,9 3,4
Лубенський 586,8 356,6 83,7 67,3 15,8 0,3 0,1 0,3 0,1 1,5 0,3
Ніжинський 471,9 456,9 96,8 5,1 1,1 0,4 0,1 8,0 1,7 1,5 0,3
Полтавський 1 089,6 1 021,0 93,7 38,5 3,5 1,2 0,1 22,9 2,1 6,0 0,6
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Прилуцький 510,1 488,0 95,9 4,7 0,9 0,5 0,1 15,1 3,0 1,8 0,1
Роменський 536,3 514,0 95,8 5,2 1,0 0,5 од 13,6 2,5 3,0 0,6
Сумський 690,7 647,0 93,7 37,8 5,5 0,7 0,1 3,2 0,5 2,0 0,2
Харківський 1 585,6 1 128,5 71,1 361,7 22,8 7,2 0,4 85,7 5,3 2,5 0,1
Лівобережжя 7 066,9 6 204,8 87,8 605,8 8,6 12,2 0,2 197,8 2,8 46,5 0,6
Зшов’евський (Кіровофадський) 770,3 637,6 82,8 68,7 8,9 1,7 0,2 32,9 4,3 29,4 3,8
Маріупольський 415,5 227,4 54,7 76,7 18,5 0,9 0,2 13,6 3,3 96,9 23,3
Мелітопольський 736,2 425,3 57,8 184,3 25,0 5,2 0,7 15,7 1 1

A ., A 105,7 H ,4
Миколаівський 497,3 304,0 61,1 88,1 15,7 2,9 0,6 37,0 7,4 65,3 15,2
Одеський 864,4 356,3 41,2 200,6 23,3 11,6 1,3 171,1 19,8 124,8 14,4
Первомайський 665,9 578,2 86,8 17,3 2,6 2,7 0,4 41,2 6,2 26,5 4,0
Старобельський 480,4 428,8 89,3 48,8 10,2 0,1 0,0 0,2 0,1 2,5 0,4
Херсонський 565,8 439,0 77,6 64,7 11,4 4,6 0,8 35,4 6,2 22,1 4,0
Степ 5 568,2 3 674,1 60,6 798,1 14,3 34,5 0,6 395,7 7,1 665,8 17,4
Дніпропетровський 1 292,8 1 057,4 81,8 123,8 9,6 7,3 0,6 72,9 5,6 31,4 2,4
Запорізький 533,4 429,3 80,5 59,1 11,1 0,8 0,2 18,3 3,4 25,9 4,8
Криворізький 565,0 496,7 87,9 30,7 5,4 1,1 0,5 21,5 3,8 15,0 2,4
Запоріжжя 2 391,2 1 983,4 82,9 213,6 8,9 9,2 0,4 112,7 4,7 72,3 3,1
Молдавська АРСР 572,4 277,5 48,5 48,9 8,5 4,8 0,8 48,6 8,5 192,6 33,7
Артемівський 766,7 555,8 72,5 152,6 19,9 4,0 0,5 17,6 2,3 36,7 4,8
Луганський 614,7 317,5 51,7 262,8 42,7 1,9 0,2 10,3 1,7 22,2 3,7
Сталінський 654,9 348,5 53,2 223,8 34,2 3,2 0,5 12,9 2,0 66,5 10,1
Донбас 2036,3 1 221,8 60,0 639,2 31,4 9,1 0,4 40,8 2,0 125,4 6,2
Украінська PCP 29018,2 23 218,9 80,0 2 677,2 9,2 476,4 1,6 1 576,8 5,4 1068,9 3,8

Першоджерело: Т. Олесіевич, Табліце статистичне людностіукраінськей PCP ведлуг спісу 17 X II1926, ст. 8- 128.
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Карта № 7. Національна структура населения Украінськоі PCP по округах в 1926 році
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Украінська PCP ділилася на такі регіони:

1. Полісся
2. Правобережжя (теригорія на захід від Дніпра);
3. Лівобережжя (на схід від Дніпра);
4. Степу, тобто південноі' частини краю.
5. Запоріжжя.
6. Промислового Донбасу.

У всіх регіонах переважало украінське населения. Найбільш 
украшський характер мали територіі’ по обидва боки Дніпра в центральній 
частині Украши. Подекуди тут відсоток украінців становив більше 90%. 
В міру просування на схід і південь частка украінського населения 
зменшувалась. В Донбасі та в Степовому регіоні частка украінців 
становила вже приблизно 60% всього населения, але у всіх округах за 
винятком Одеського та т.зв. Молдавськоі PCP, перевищувала половину 
населения.

Кількість росіян на момент перепису становила близько 2,7 млн. 
чол. Стосовно передвоенних і передреволюційних даних відбулося ïï 
зменшення як в абсолютних цифрах, так і в процентному відношенні. Це 
пояснюеться не міграціею, а вже згадуваним фактом національного 
самоусвідомлення. У зв’язку з тимчасовим послаблениям тиску 
русифікаци значна частина двомовних громадян задекларувала свою 
приналежність до украшськоі нацп.

Сврейське населения скупчувалось в містах Центрально'^ 
Південноі' і Західноі* Украши. Відносно менше ïx було в шахтарському 
Донбасі. Проявилися виразні зміни в його географічному розселені. 
Сврейське населения почало просуватися на схід. В Поліссю і на 
Правобережній Украіні чисельність евреів зменшилась з 1015,5 тис., 
тобто на 827,8 тис. В той же час на Лівобережній Украіні та «степовомѵ» 
регіоні кількість евреів зросла з 629,0 до 737,7 тис., або на 108,7 тис.чол 9.

Розміщення польського населения не змінилося. Поляки 
концентрувались на Правобережжі і Поліссі. Найбільше ïx було 
у Волинському окрузі -  87,0 тис., далі в Шепетівському -  60,0, 
Проскурівському -  58,0, Бердичівському -  48,0, Коростенському -  40,0 
тис. чоловік.

3 метою точного встановлення демографічного балансу 
украшських земель, які в міжвоенний період перебували в складі СРСР, 
необхідно зробити відповідні обрахунки з урахуванням змін державних 
кордонів50.

49 А. Хоменко. ор.сіт., ст. 3-6.
50 Внаслідок анексіі Бесарабіі в 1940 році Радянським Союзом відбувся поділ 

тогочасноі' Молдавськоі АРСР. Частина територіі в 5 тис. км2, на якій не
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В момент перепису до Украшськоі PCP належала Молдавська 
АРСР, яка тепер частково е в межах МолдавіѴ, а частково Украіни51. 
Натомість не було в складі Украііни Криму, який до 1953 року входив до 
складу РосійськоѴ РФСР. Щоб провести статистичне уточнения, нам 
необхідно встановити національну структуру обох цих територій, які 
в даний час (1992) е причиною конфліктів і взаемних територіальних 
претензій.

У відповідності з таб.18 національний склад Молдавськоі АРСР 
в 1926 році був таким:

Украінці -  277,5 тис. або 48,5% населения
Молдавани -  172,6 тис. або 30,1% населения
Росіяни -  48,9 тис. або 8,5% населения
Свреі -  48,6 тис. або 8,5% населения
Поляки -  4,8 тис. або 0,8% населения
Інші________________ -  20,0 тис, або 3,6% населения
Всього: -  572,4 тис. або 100,0% населения

Подібно була проаналізована національна структура населения 
Криму, історичноѴ резиденціі Кримського ханства, підкореного в 1783р. 
Москвою. Згідно перепису 1926р. етнічний склад населения Кримськоі' 
АРСР був таким:

Росіяни 301,0 Тис. -  42,2% населения
Татари 179,0 Тис. -  25,0% населения
Украінці 77,0 Тис. -  10,8% населения
Свреі 50,0 Тис. -  7,0% населения
Поляки 5,0 Тис. -  0,7% населения
Інші 102,5 Тис. -  14,3% населения
Всього: -  714,0 Тис. -100,0%  населения

проживали молдавани і румуни, залишилась в межах Украінськоі' PCP, 
втрачаючи автономний статус (райони: Балта, Ананів, Котовськ -  раніше 
Бірзума, Кодимаі і Красні Окна). Територія сьогоднішнього так званого 
Придшстров’я (3,5 тис.кв.км) приеднано до новоствореноі* Молдавськоі' PCP.
51 Сьогочасний конфлікт з Придніпровською республікою, в який втягнуто 

Молдову, Украі'ну, Румунію і навіть Росію, торкаеться власне того регіону. 
Значна кількість населения цього регіону вважае себе росіянами і не хоче 
належати до Молдови. Дані перепису 1926 року показують тут лише 8,5% 
російського населения. Це доводить, що більшість мешканців мае тут родовід 
украшський або молдавський, і була зрусифікована. Так на украінсько- 
молдавському кордоні утворилась вузька смуга, де білыпість населения 
відчувае потяг до російськоі' держави.
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На підставі наведених даних можна точно визначити структуру 
населения цього регіону сучасноі' Украши, який до II світовоі війни 
належав до СРСР. В 1926р. національний склад населения ціеі 
найважливішоі' і найбільшоі частини украінськоі територп був таким:

Украінці -  23 018,4 Тис. -  78,9% населения
Росіяни -  2 929,3 Тис. -  10,0% населения
Свреі' -  1 578,2 Тис. -  5,4% населения
Поляки -  476,6 Тис. -  1,6% населения
Інші______________  1 157,3 Тис. -  4,1% населения
Всього: -  29159,8 Тис. -  100,0% населения

Наступні поди показали, що дані перепису 1926 року позначили, 
так би мовити, символічний переломний пункт в демографічній історіі 
украінського народу, у взаеминах кількісних співвідношеннях, які 
виникали між двома найбільшими народами східних слов’ян, тобто 
росіянами і украшцями.

В межах СРСР 1926 року мешкало в 1897 році 20232,5 тис. 
украінців і 54563,7 тис. росіян. Пропорція між двома народами була 1 до 
2,7 на користь росіян. Аналогічне співвідношення між кількістю украінців 
і росіян в 1926 році становило 1 до 2,5. Це дае підстави вважати, що 
кількість украінського населения зростала більш швидкими темпами, ніж 
російського. Яюцо порахувати украінців, які жили в Полыці, Румунп, 
Чехословаччині, то взаемна кількісна пропорція між украшцями 
і росіянами становила б 1 до 2, тобто всіх росіян було б удвічі більше від 
украінців52.

На територіі’ 450,0 тис. м2 що становить 75% сучасноі територі'і 
Украіни, в 1926 році мешкало 23 млн. украшців, які становили 73,8% 
украінців в СРСР. Серед них практично 95 відсотків визнавали рідною 
мовою украшську. Так виглядала демографічна ситуація в моменті 
зміцнення радянськоі держави. 3 відцаленоі' вже перспективи ці 
підрахунки та аналізи пізніших переписів (аж до останнього в 1989 році) 
промовисто показують, як постійно звужуеться сфера всього украінського 
і зменшуеться значения украінськоі мови. Демографічні дані 
відображають весь процес советизацп і русифікацп. Сурогат 
«суверенності» виявився ілюзіею, за якою кривея величезний 
ідеологічний тиск, який нищив всякі прояви украінськоі' самобутності. 
Парадоксом історіі* став факт, укра'шська самобутність, народна культура 
збереглися лише на територіях, які знаходились в межах Польщі, Румуни, 
Чехословаччини.

52 Остатній перепис населения в 1989 році показав на територіі СРСР 145,2 млн. 
росіян і 44,2 млн. украінців (в т.ч. багато російськомовних).
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2. Структура народонаселения польсьхо? частиии Украіни в 1931 рощ

Перепис 1931 року, проведений у Полыці, передбачав дві істотні 
риси визначення етнічноі приналежності населения: рідну мову та 
релігійне віросповідання53. Польська влада була зацікавлена в точності 
перепису, тому формуляри на територи південно-східноі' II Речі 
Посполитоі були двомовні (польсько-украінські), а серед переписчиків 
було багато украшців. I все ж виявилось значне збільшення осіб які 
декларували польську мову як рідну. Це сталося за рахунок тих украінців, 
які ще неповністю усвідомлювали себе національно.

В такій ситуаци кон’юнктурні і опортуністичні погляди мають 
велике значения і зменшують кількість осіб, які декларують рідною мову 
національноі меншості. Як уже згадувалось, украшські демографи 
критично поставились до мовного критерію і використали для оцінки 
народонаселения Польщі виключно визначник релігійний. Це полягало на 
автоматичному зарахуванні, подібно як в австрійському перепису, до 
украінськоі національності всіх православних на Волині та греко- 
католиків у Галичині. До польськоі' національності зараховувались всі 
римо-католики. Такий підхід підвищив число украінців стосовно кількості 
поляків, оскільки процеси m o b h o ï, культурноі і національноі полонізаціі 
серед евреів, евангелістів, греко-католиків і православних були 
інтенсивніші ніж процеси украінізаціі серед римо-католиків, евреів чи 
визнавців інших релігій.

Тут відіграв свою роль ще один аспект. Оскільки на загал римо- 
католики виступали за польську державність, то багато греко-католиків 
і православних воліли бути польськими підданими аніж радянськими. 
Подаючи в переписі польську мову як рідну, ототожнювали себе 
з державою, в якій проживали54.

Керуючись критеріем віровизнання, визначимо найнижчу 
можливу кількість поляків. Очевидна білыиість, яка показувала фактичну 
кількість поляків, значно перевищувала рівень показника римо-католиків. 
В той же час відзначимо, що ця білыиість була значно нижчоі' кількості 
людей, які задекларували польську мову як рідну. Для наочного 
відображення цих різниць, а також загальноі m o b h o ï і релігійноі 
специфіки південно-східних земель тогочасноі Польщі, подаемо карти 8

53 Kwestia narodowościowa w programie drugiego powszechnego spisu ludności 
Rzeczypospolitej Polskiej, ст. 1-27.

54 A. Bocheński, S. Łoś, W. Byczkowski, Problem polsko-ukraiński w Ziemi 
Czerweńskiej.
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i 9. Однак цей уклад не був остаточним, він поступово змінювався 
в напрямку збілыиення частки польського населения і римо-католиків.

Сучасні украшські дослідники не заперечують також факту 
поступового зменшення частки украінського населения в Східній 
Галичині. Про це свідчать приведена в роботі Н.Кабузана статистична 
таблиця, яка показуе кількість і одночасно процентну частку украінців 
у Східній Галичині в 1910-1931 роках (Таб.19). Дані таблиці виходять за 
межі регіону Західноі Украши і охоплюють частину прикордонних 
районів Полыці, які межують з районами Санока і Перемишля. I все ж це 
досить вірно відображае тогочасну демографічну дійсність.

Процес зростання кількості польського населения стабілізувався. 
Відзначимо зменшення украінського населения не тільки в процентному 
відношенні, але і в абсолютних цифрах. Цей процес був очевидним на 
стику етнічних територій поляків і украінців. Ці наочно виражені 
тенденци непокоіли в двадцятих роках украінських діячів. Однак це були 
процеси повільні, які не загрожували грунтовній перевазі украінців (за 
винятком Львова і Тернополя).

В результаті переможноі польсько-украінськоі' війни, а також 
відбиття більшовицького наступу, Східна Галичина, Західна Волинь 
і частина Полісся опинилася в межах Польськоі' держави55.

Після приеднання цих територій до Польщі тут було зроблено 
істотні зміни в адміністративному поділі. Повіти і гміни лишилися, як 
було і раніше, але були організовані нові воеводства. На територи Східноі 
Галичини, яка була частиною Австро-Угорськоі імперіі' , створено 
Львівське, Станіславське і Тернопільське воеводства. Тут слід відзначити, 
що не все Львівське воеводство знаходиться в межах сучасноі Украши.

Як і раніше, стосовно 1900 і 1910 років включимо до украінськоі 
територіі* повіти Львівського воеводства, а саме: Бібрку, Добромиль, 
Дрогобич, Городок, Яворів, Львів, Львівський повіт, Мостиська, Рава- 
Руську, Рудки, Самбір, Сокаль, Турку і Жовкву. На загарбаних раніше 
росіянами територіях утворено воеводства Волинське і Поліське. Все 
Волинське воеводство і один повіт Поліського (Камінь-Каширський) 
входять до складу сучасноі Украши. Bei інші повіти Поліського 
воеводства практично повністю входять до складу Білорусіі.

55 Приналежність Волині і Полісся до Полыці була обумовлена Ризьким мирним 
договором. В цілком іншій ситуаціі була східна Галичина. Лише 15.03.1923 року 
Рада послів признала за Польшею право протекторату. (Cz. Partacz, Polacy 
i Ukraińcy w II Rzeczpospolitej, ст. 9).
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Таблиця 19. Зміни кількості украшського населения в Східній Галичині
в роках 1910-1931

Округи
1910 Украінське 

населения
1931 Украінське 

населения

зміни кількості 
украшського населения 

1910-1931
тис. % тис. % тис. %

Львівський 166,1 37,1 174,5 32,3 +8,4 -4,8
Перемишлянський 260,7 53,8 237,9 48,9 -22,8 -4,9
Саноцький 182,4 50,6 208,9 51,8 +26,5 +1,2
Стрийський 320,3 74,5 341,9 74,8 +21,6 +0,3
Коломийський 331,9 75,8 333,9 75,7 +2,0 -0,1
Станіславський 379,5 66,0 392,7 66,1 +13,2 +0,1
Самбірський 330,5 65,7 332,5 63,7 +2,0 -2,0
Чортківський 235,9 65,6 206,2 59,3 -29,7 -6,3
Тернопільський 209,8 53,7 188,0 48,7 -21,8 -5,0
Бережанський 277,7 67,3 263,8 62,2 -13,9 -5,1
Золочівсысий 331,3 63,0 310,6 58,3 -20,7 -4,7
Жовківський 270,6 65,9 266,3 64,3 -4,3 - 1 ,6

Всього: 3 296,7 61,8 3 257,2 58,8 -39,5 -3,0
Першоджерело: Н. Кабузан, Украинское население Галиции, Буковины 

и Закарпатья в концеXVIII 30-х годов XX ст., ст. 85.

При аналізі національного складу ціеі* територи необхідно 
звернути увагу на те, що історичні відносини вплинули тут на 
формування і утвердження різних географічно-етнічних структур. Ця 
територія мала характер дуалістичний, що відображалось в основному 
в релігійному плані. В половині XIX ст. під тиском царськоУ влади 
Волинь повернулась до православ’я. Східна Галичина, яка перебувала 
в межах Австро-Угорщини, зберегла греко- католицький обряд.

Аналізуючи суспільний уклад, який сформувався на цій територп, 
можна навіть говорите про тріалістичний уклад, в основному 
рівнозначний.

На півночі простяглося православна Волинь з абсолютно 
переважаючим украшським населениям. Східна Галичина визнавала 
греко-католицький і римо-католицький обряди (котра у міжвоенні часи 
називалась Малопольська Східна), в національному плані ділилась на дві 
частини. Південна Карпатська частина була переважно украінською 
(русинською) і з абсолютною перевагою греко-католицького 
віровизнання. Натомість більш північна низинна частина, хоч і з 
перевагою кількісно украінців та греко-католиків, мала вже виражений 
мішаний украшсько-польський характер при дуалістичному релігійному 
укладі (греко-католицькому і римо-католицькому)56.

56 Національна структура Східноі Галичини була надзвичайно складною: не 
піддавалась якомусь виміру. Дуже влучно охарактеризував це англійський
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Карта № 8. Мовна структура населения Південно-Східноі Польщі
в 1931 році в розрізі повітів
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Польщі • '  5 - Камянка-Струмінська 12-Жидачів
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„<арта № 9. Релігійна структура населения ГІівденно-Східноі Польщі
в 1931 році в розрізі повітів
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3 ціеі точки зору аналіз національного складу буде приведений 
у відповідності з трьома рівновеликими співвідношеннями 
територіальними. Розпочнемо його з воеводства Волинського, яке 
охоплюе територію історичноі Волині, a потім оглянемо основну частину 
історичного Поділля (воеводства Львівське і Тернопільське), а також 
південний Карпатський район (воеводство Станіславське)57.

Воеводство Волинське, як уже зазначалось, мало велику перевагу 
украінського населения (Таб. 20).

3 наведено!' таблиці видно, що 2/3 всього населения на Волині 
становили украінці. В усіх повітах украінці мали абсолютну перевагу, 
а особливо в сільській місцевостів.

Волинська земля була етнічно украінською. Можемо припустити, 
що тут було близько 1,5 млн. украінців і 100,0 тис. білорусів. Обидві ці 
національні групи були православними. Білоруси жили в основному 
в північних районах Волині, переважно у Камінь-Каширському. В цьому 
повіті, що належав до Поліського воеводства, 83,0 тис. осіб подали т.зв. 
„місцеву” мову. Це були так звані полішуки, етнічна група, яка живе на 
украінсько-білоруському прикордонні і не мае виразного почуття 
національноі самобутності. Украінці за мовною ознакою відносили ïx до 
украінців, білоруси ж вважали ïx як частину білоруського народу58.

Польського населения було тут близько 350,0 тис. Як і скрізь на 
сході, поляки були землевласниками. Високою була також частка поляків 
у містах. На територіі всіеі Волині розпорошено існували польські села 
поряд з мішаними польсько-украінськими. Білыие ïx було в Сокальському 
і Володимир-Волинському повітах, які межували з етнічною Полыцею, 
натомість дуже небагато в північній і східній частині Волині.

історик Н. Девіс: «Східна Галичина для поляків Східна Малопольська, а для 
украінців -  Західна Украіна була територіею, заселеною переважно Русинами. 
В останній час панування Австро-Угорщини це було головна база і опора 
украінського Національного руху. Однак структура заселения ïï, якщо 
приглянутися ближче, була страшенно складною. У містах, в т.ч. Львові, поляки 
мали кількісну перевагу і займали найважливіші суспільні та економічні позиціь 
В менших містах і містечках переважали евреі. В сільській місцевості польські, 
католицькі села часто були сусідами чисто руським, уніатським або 
православним. В такій ситуаціі' просто неможливо було якесь розумне 
розмежування польських і украінських володінь» .

57 Національна проблема південно-східноі Полыці була всебічно опрацьована на 
підставі перепису 1931р. А. Крисінським (Rozwój stosunków etnicznych na Ziemi 
Czerwieńskiej w Polsce Odrodzonej ; Ludność ukraińska w Polsce w świetle spisu 
1931.). А також А. Аландом, Układ stosunków wyznaniowo-zawodowych wśród 
ludności 3 województw południowo-wschodnich.

58 Ю. Обребський, Проблеми етнічні Полісся, ст. 11-21.
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Таблиця 20. Мовна і релігійна структура населения Волинського воеводства в 1931 році

Повіти
Всього

населения
Рідна мова Віровизнання

Украінська Полська Свреіська Православні Римокатолики Іудеі'
тис. тис. % тис. % тис. % тис. % тис. % тис. %

Дубно 226,7 157,6 69,5 34,0 15,0 17,4 7,7 172,7 76,2 27,6 12,2 18,2 8,0
Горох i в 122,0 83,1 68,1 21,1 17.3 10,0 8.2 85,3 69,9 17,7 14,5 10,1 8,3
Камінь-Каширський* 95,0 8,3 8,7 6,7 6,9 3,6 3,8 83,0 87,4 6,0 6,3 4,0 4,2
Костополь 159,6 104,0 65,2 35,0 21,9 10,5 6,5 102,6 64,3 34,5 21,6 10,8 6,8
Ковель 255,1 182,8 71,6 36,7 14,4 26,5 10,4 185,3 72,6 35,2 13,8 26,7 10,7
Коеменець 243,0 195,8 80,5 25,8 10,6 8,7 7,7 194,5 80,0 25,1 10,3 18,8 7,7
Любомль 85,5 65,7 76,8 12,1 14,2 6,9 8,1 65,6 76,7 11,0 12,9 6,9 8,1
Луцьк 290,8 171,8 59,0 56,4 19,4 34,2 11,8 176,5 60,6 55,8 19,2 34,4 11,8
Рівне 252,8 160,4 63,4 37,0 14,6 37,4 14,8 166,5 65,9 36,4 14,4 37,7 14,9
Сарни 181,3 128,3 70,8 30,4 16,8 16,0 8,8 132,2 72,9 28,2 15,5 16,1 8,9
Сокапь 109,1 60,0 55,0 42,9 39,3 5,9 5,4 69,3 63,5 25,4 23,3 13,4 12,3
Володимир 150,4 87,2 57,9 40,3 26,8 17,2 11,4 88,0 58,5 35,5 23,6 17,3 11,5
Здолбунів 118,3 81,6 68,9 17,8 15,0 10,8 9,1 86,7 73,2 17,9 15,1 10,9 9,2
Всього 2 289,6 1 486,6 64,9 396,2 . . Ш . 205,1 9,4 1608,2 70,2 356,3 15,6 225,3 9,8

*) Повіт належав до Поліського воеводства 
Першоджерело: Powszechny spis ludności z dnia 9.XII. 1931 p.
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Перепис показав існування значноі групи чеського і німецького 
населения. Це були в основному колоністи-хлібороби. Вони були 
поселені в районі Рівного і Луцька. Всього чеського населения було 28,0 
тис., німців -  близько 47,0 тис. Німці були переважно евангелістами. 
Визнавців цього віросповідання було на Волині біля 53,0 тис.

Більш складною була ситуація на землях Поділля, розташованого 
на північ від Дністра. Ця територія, що охоплювала центральну і східну 
частину Львівського воеводства, а також все Тернопільське воеводство, 
була поділена на 29 повітів. Як і раніше австрійський перепис, польськии 
перепис ствердив постійний приріст частки польського населения і римо- 
католиків. 3 точки зору мови стан був рівнозначним: близько половини 
населения ціеі' великоі' територіі визнали польську мову рідною (Таб. 21). 
Це були переважно римо-католики, багато евреів та сполонізовані греко- 
католики. Про мовну рівнозначність свідчить той факт, що в 15 повітах 
переважала украшська мова, а в 14 -  польська. Найбілып польськомовним 
був Львів, де польську мову назвали рідною 63,5%, а украшську лише
11,3% мешканців. Значна перевага польськоі’ мови спостерігалась 
в повітах навколо Львова, а також в Тернополі. У білыи відділених 
районах переважало украшське населения.

Однак, тут слід відмітити досить несподівану ситуацію: чим дал i 
на схід від етнічноі Полыці, тим меншим ставав процент укра'шського 
населения, а зростала кількість поляків. Наприклад, повіти на крайньому 
Заході, такі як Рава-Руська, Добромиль, мали порівняно більше 
укра'шського населения, ніж східні повіти, такі як Скалат, Теребовля, 
Тернопіль.

Як було зумовлено, для визначення національності приймаемо 
релігійний показник. Кількість римо-католиків показуе нам кількість 
поляків. Із загального числа населения 3132.9 тис. чоловік поляків було 
тут 1101,9 тис., тобто 35,2%. Додаючи евреів, а також евангелістів, серед 
яких було немало поляків, можна вважати, що 45% населения не були ні 
украшцями, ні греко-католиками. I все ж кількість украшців 
перевищувала 50% всього населения.

Поляки були білыи високоосвіченими, за ними були історичні 
традицп та економічне багатство. Украінці тяжіли до сільського 
фольклору і відмінного віровизнання. Ситуація ускладнювалась тим, що 
представники обох народів вважали себе господарями цього краю.
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Таблиця 21. Мовна і релігійна структура частини Львівського та Тернопільського воеводств в 1931 році

Повіти
Всього

населения
тис.

Рідна мова Віровизнання
Украінська Польська Сврейська Г реко-католики Римо-католики Іудеі

тис. % тис. % тис. % тис. % тис. % тис. %
м. Львів 312,2 35,1 198,2 63,5 75,3 24,1 49,7 15,9 157,5 50,4 99,6 31,9
Бібрка 97,1 60,4 62,2 30,8 31,7 5,5 5,7 66,1 68,0 22,8 23,5 7,9 8,2
Добромиль 94,0 52,5 55,8 35,9 38,3 5,0 5,3 59,6 63,5 25,9 27,6 7,5 8,0
Дрогобим 194,5 79,2 40,7 91,9 47,3 20,5 10,5 110,3 56,7 52,2 26,8 28,9 14,9
Г ородох 85,0 47,8 56,3 33,2 39,1 3,0 Ч s 56,7 66,7 77,4 26,4 5.0 5.9
Яворів 86,8 55,9 64,4 26,9 31,0 3,0 3.5 62,8 72,4 18,4 21,2 5,2 5,9
Львівський 142,8 58,4 40,9 80,7 56,5 1,6 1,1 67,5 47,3 67,4 47,2 5,1 3,6
Мостиська 89,5 37,2 41,6 50,0 55,9 2,2 2,4 49,2 55,0 34,6 38,7 5,4 6,1
Рава-Руська 122,1 82,1 67,3 27,4 22,4 11,0 9,0 84,2 68,9 22,5 18,4 13,4 11,0
Рудки 79,2 36,3 45,8 38,4 48,5 4,2 5,4 45,7 57,8 27,7 35,0 5,4 6,8
Самбір 133,8 68,2 51,0 56,8 42,5 7,8 5,8 78,5 58,7 43,6 32,6 11,3 8,4
Жовква 95,5 56,1 58,7 35,8 37,5 3,3 3,5 66,8 69,9 20,3 21,2 7,8 8,2
Загалом Львівське 1 532,5 669,2 43,7 706,0 46,1 142,4 9,3 797,1 52,0 515,3 33,6 202,5 13,2
Тернопіль 142,2 42,4 29,8 93,9 66,0 5,8 4,1 60,8 42,8 63,3 44,5 17,7 12,4
Борщів 103,3 52,6 50,9 46,2 44,7 4,3 4,2 65,2 63,2 28,4 27,5 9,4 9,1
Броди 91,2 50,5 55,3 32,8 36,0 7,6 8,4 57,8 63,4 22,5 24,7 10,4 11,3
Бережани 103,8 51,8 49,8 48,2 46,4 3,7 3,6 54,2 52,2 42,0 40,4 7,2 6,9
Бучач 139,1 70,3 50,6 60,5 43,5 8,1 5,8 77,0 55,4 51,3 36,9 10,6 7,6
Чортків 84,0 40,9 48,7 36,5 43,4 6,5 7,7 42,8 50,9 33,1 39,4 7,8 9,3
Кам'янка Струм. 82,1 35,2 42,8 41,7 50,8 4,7 5,8 45,1 54,9 29,8 36,3 6,7 8,2
Копичинці 86,6 45,2 51,0 38,2 43,2 5,2 5,8 50,0 56,4 31,2 35,2 7,3 8,2
Підгайці 95,7 45,0 47-1 46,7 48,8 3,5 3,6 52,6 55,0 38,0 39,7 4,8 5,0
Перемишляни 89,9 32,8 36,5 52,3 58,1 4,4 5,0 44,0 48,9 38,6 42,8 6,9 7,6
Радехів 69,3 40,0 57,7 25,4 36,7 3,3 4,7 42,9 61,9 17,9 25,9 6,9 10,0
Скалат 89,2 25,4 28,4 60,0 67,4 Ü 4,1 34,8 39,0 45,6 51,1 8,5 9,5
Теребовля 84,3 30,9 36,6 50,2 59,5 3,2 3,8 40,4 48,0 39,0 46,2 4,8 5,8
Запіщики 74,0 41,1 57,1 27,5 38.3 3,3 4,5 48,0 66,7 17,9 24,9 6,0 8,3
Збараж 65,6 29,6 45,1 32,7 49,9 3,1 4,8 36,2 55,2 24,9 37,9 4,0 6,1
Зборів 81,5 39,1 48,9 39,6 48,7 2,5 49,5 60,8 26,2 32,2 5,0 6,2
Золочів 118,6 55,4 46,7 56,6 47,8 6,1 5,1 70,6 . Ü Ü 36,9 31,2 10,2 8,6
Загалом Тернопільське 1 600,4 728,2 45,5 789,0 49,3 79,0 4,9 871,9 54,5 586,6 36,7 134,2 8,4
Разом Львівське і 
Тернопільське воеводство

3 132,9 1 397,4 44,6 1 495,0 47,7 221,4 7,1 1 669,0 153,2 1 101,9 35,2 336,7 10,7

Першоджерело: A. Krysiński, op. cit., s. 406-407.
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Примирения i поеднання при такій ситуацн було надто складним 
і для украінців і для поляків. Украінці, опираючись на кількісну перевагу, 
тракту вал и цю територію як історично руську (украінську), a етнічно- 
украшську. Тут € багато правди, але вони не брали до у ваги того факту, 
що польське населения було тут також автохтонним і мало такі ж права 
на ці землі59. В той час сила була на боці Полыці і поляки домагалися 
повного культурного, економічного і політичного панування.

УкраУнці важко переживали поразку в польсько-украінській війні 
1919 року за Східну Галичину, а також падіння Украшськоі' Народноі 
Республіки. Вони цілком слушно вважали, що підписання Ризького 
трактату йшло врозріз з договором і польсько-украшським союзом, 
підписаними і парафованими Ю. Пілсудським та С. Петлюрою. До того ж 
ставлення різних польських партій до украінського питания було доволі 
розбіжним. Праві партіУ пропагували ідею про повне злиття Волині 
і Поділля з Польщею і асиміляцію украінців. Лівоцентристи, які 
групувались навколо Л. Василевського і Т. Голувки, прагнули до 
послідовного польсько-украшського зближення. Більша частина 
украшських політичних сил відкидала співпрацю і йшла на

59 В своШ аргументацп украінці спирались в основному на фактор кількісноі’ 
переваги свого народу. Вважали цей аспект найвагомішим і достатньою 
підставою для одірвання Волині і Поділля від Полыці. Категорично відкидали 
польські аргумента, такі як державну приналежність, недоторканість існуючих 
кордонів, аспекта міжнародного права (Ризький трактат), історичні аргумента 
(багатовікова приналежність до польськоі' держави), економічні аргумента 
(абсолютна перевага польськоі' власності на цих землях).

Натомість в наш час в питанні Криму мінімалізуються етнічні питания, ïx 
трактуеться як другорядні, підкреслюються всі інші аргумента, які дають 
підстави для утримання Криму в межах Украіни. Це е прикладом того, як можуть 
змінюватись обгрунтування і критеріТ в територіальних конфліктах. (Прим. 
Перекладача: Ця примітка з посилкою на Крим не е коректною. Це пояснюеться 
хибним розумінням автохтонності. Ми вже згадували про різницю між корінним
і автохтонним населениям. Німці витіснили з Балтійського побережжя польське 
автохтонне населения, розбудували м.Гданськ, володіли ним впродовж багатьох 
століть, мали економічну потугу, стали там корінним народом, однак не 
автохтонним населениям. Автохтони -  поляки, і вони на цілком справедливій 
основі повернули собі ці землі і м. Гданськ. Крим не мае свого автохтонного 
населения. Караіми, які населяли Крим з прадавніх часів розчинилися в ХШ-ХѴ 
ст. в масі татарського народу. Тільки татари можуть тепер виступати в ролі 
корінного народу Криму. Не можна погодитись також з посилкою на Ризький 
трактат (як до речі і на Андрусівський договір 1667р.). Ці договори заключали 
між собою дві воюючі сторони за рахунок третьоТ. Украша не брала участі в цих 
переговорах про поділ ïï територи. Як Полыца не вважае договори про I i II 
розділи I Речі Посполитоі, а також пакт Молотова-Рідбентрона обов’язковими 
для себе, так і Украіна не вважае себе зв’язаною цими договорами).
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конфронтацію. Лише один відомии публіцист Д. Допцов згрупував 
навколо себе політичних діячів пропольського напрямку. Однак 
порозуміння обох сторін ставало щораз менш реальним.

Особливо неприязно ставилась громадськість до т.зв. польських 
колоністів. 3 метою зміцнення польського майнового становища в регіоно 
влада утворила в двадцятих роках понад 3,4 тис. нових сільських 
господарств в середньому понад 12,0 гектарів на кожне. Вони були 
передані в руки т.зв. осадників, відставників польськоі' арміі’, які 
відзначились у боротьбі проти Червоноі Арміі. Крім військового 
поселения, згрупованого в основному на Волині запроваджувалося також 
поселения цивільне. Поселения не набрало масового характеру, однак 
воно стало причиною значного суспільного напруження, посилення 
національноі ворожнечі60. Після вторгнення Червоноі* Арміі* у вересні 
1939 року всі військові і цивільні осадники були депортовані в глибинні 
райони СРСР.

Крім сільського поселения мав місце також наплив поляків на 
роботу в адміністративних установах, школах, державних господарствах, 
в поліціі і війську. Важко докладно окреслити розміри цього явища, але 
цілком вірогідно можна припустити, що у міжвоенний період на землі 
сучасноі ЗахідноТ Украіни переселилось понад 200,0 тис. поляків61.

Демократичне польське законодавство робило можливим 
створення украінських організацій і партій. Вони активно діяли 
в політичній, економічній, суспільній сферах. Видавали багато газет, 
журналів, книжок. Хоча не можна заперечувати той факт, що польська 
влада, зокрема місцева, проводила політику утисків украінців. Наприклад, 
закривали ^краінські школи, a натомість відкривали змішані польсько- 
украінські6 . Влада не дозволила відкрити у Львові Украінський

60 Автор досить об’ективно змальовуе методи колонізаціі' украінських земель
і політичні діі' польськоі влади того часу. Тут можна лише уточнити, що коли 
украінських селян зганяли з ïx одвічноі землі, щоб передати и осадникам, 
селяни актизно протестували, іноді навіть силою. У відповідь польська влада 
вдалася до політики пацифікацп (умиротворения), яка супроводжувалася 
насильним виселенням селян, паленням садиб, конфіскаціею та ін. репресіями. 
Апогей пацифікаціі' припав на вбивство боівкою ОУН в 1934 році міністра 
внутрішніх справ Полыці Перацького, який керував пацифікаціею. Віддаленим 
наслідком пацифікаціі стала громадська війна на Волині і в Галичині між 
поляками і украінцями в 1942-1946 роках (Прим. перекладача ) .

61 W. Kusiriski, Polacy na Ukrainie, ст. 18.
62 У Львівському, Станіславському, Тернопільському воеводствах в 1932р. було 

крім польських, 589 украінських шкіл і 1935 так званих «утраквістичних» 
(польсько-украінських). У Волинському воеводстві ситуація була значно 
гірша. Тут функціонували лише 11 украінських і 530 мішаних шкіл, а також 
620 польських шкіл. Це все свідчить про дискримінацію украінського
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університет. Громадянські права буди обмежені. При поділі землі 
украшських селян утискували і обмежували. Влада вишукувала 
зукраінізовану польську шляхту і надавала іи всілякі привілеі. Селянський 
рух придушувався заходами пацифікаціі. Акціі* пацифікаціі не принесли 
багато жертв, але підсилювали антипольські настрой Багато украшських 
громадських діячів в результаті судових процесів було ув’язнено63.

Польську національну політику щодо украінців слід оцінювати 
досить суворо. Було багато помилок. Украшська національна гідність 
принижувалась і це створювало прірву між обома народами.

3 другого боку не захищаючи національноі' політики наступних 
варшавських урядів, необхідно ствердити, що польська держава була 
в своіи основі правовою, a суспільний лад забезпечував усім людям рівні 
права для створення партій, спілок, преси, громадських організацій. 
Украінці мали умови для розвитку c b o ïx  традицій і культури. Його 
існуванню ніщо не загрожувало, а його внутрішня самоорганізація 
політично і економічно зміцнювалась.

Помилки польськоі національноі' політики співвідносились 
з посиленням серед украшців сил крайньо націоналістичних, а часто 
навіть терористичних. Це мусило спровокувати конфлікт, результата 
якого були трагічними для обох сторін. В час війни з’ явилась програма, 
в основі яко'і лежала вимога усунення зі спірноі територн польського 
населения і римо-католиків, а при нагоді і евреів. Не кажучи про 
моральну сторону цього питания, це повинно було викликати важливі 
суспільні та економічні наслідки.

населения. В інших галузях умови були білыи ліберальні. Тут можна 
відмітити, що видавалось 116 украшських газет і журналів, в яких вільно 
пропагувались націоналістичні погляди.

63 Слід відзначити, що в польському суспільстві були серйозні політичні сили, які 
домагалися позитивного урегулювання польсько-украінських стосунків. Так, 
польська соціалістична партія підготувала проект закону про територіальну 
автономно південно-східноі' Речі Посполитоі, який у 1925 році внесла на 
розгляд конституційноі комісп. Згідно цього проекту Украінський автономний 
округ став охоплювати Станіславське, Тернопільське, Волинське воеводства, а 
також повіти Бібрка, Добромиль, Дрогобич, Городок, Яворів, Леско, Львів з 
районом, Мостиська, Рава-Руська, Самбір, Сокаль, Старий Самбір, Жовква з 
Львівського воеводства, Камінь Каширський і Сарни з Поліського воеводства. 
В цьому автономному округу урядовими мовами повинні були бути польська і 
украшська Чиновниками адміністрацн повинні були призначатися поляки і 
украінці пропорціонально до польського і украінського населения. 
Автономний округ повинен був мати власний банк і бюджет. Законодавчою 
владою мав бути крайовий сейм з широкими повноваженнями. Однак цей 
проект не був втілений у життя (Е. Koko, Polska Partia Socjalistyczna wobec 
kwestii ukraińskiej w latach 1918-1939).
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Здійснене пізніше виселення польського населения, яке займало 
домінуючі позицп в господарчому житті, в галузі матеріальноі і духовно*! 
культури, мусіло в кінцевому результаті привести до регресу 
в цивілізаційному і культурному плані цілого цього краю. Незмінна 
вартість і велич цього регіону полягала у багатонаціональності 
(украінсько-польсько-еврейська) та багатоплановості віровизнань (римо- 
католики, греко-католики, вірмено-католики, іудаізм), символом чого був 
зростаючий інтелектуально і культурно Львів, один з найвидатніших 
наукових і академічних осередків в Свропі.

Південну прикордонну частину Полыці займало Станіславське 
воеводство, яке охоплювало гірські і підгірські райони Карпат. За 
національним складом населения ситуація була аналогічна як у 
Волинському воеводств і. Абсолютно переважало украінське населения 
(Таб. 22).

До загальноі кількості мешканців 1,6 млн., поляків було тільки 250 
тисяч. Близько 3/4 населения були греко-католики і при переписі назвали 
рідною мовою украшську, іноді називаючи ïï руською або 
русинською^.Тільки в двох повітах (Коломия і Тлумач) число поляків 
перевищувало 30% населения. Натомість число украінців у кількох 
повітах перевищувало 80% населения. Мали абсолютну перевагу 
в прикордонних районах з Румуніею і Чехословаччиною.

Подібно, як у Львівському, Тернопільському, Волинському 
воеводствах, еврейське населения тут було розміщено дуже рівномірно. 
Воно становило близько 10%. Свреі* мешкали не тільки у великих містах, 
але і в містечках, багато з яких мали еврейський колорит.

64
В часи Речі Посполитоі XVIII ст. побутував терміни „Русь”, „Руський”. Вслід 
за поляками австрійський уряд називав населения Галичини, Буковини, 
Закарпаття термінами „Русини”, „Рутени”. Так було від кінця XVIII ст. До 
1917 року, коли імператор Карл I офіційно вжив перший раз термін 
„украінський”. Назва Украіна стала вживатися в Польщі в другій половині XVI 
ст. після Люблінськоі' уніі в географічному значенні, а не національному, для 
означення найбільш висунутих на схід воеводств: Киівського, Чернігівського, 
Брацлавського, так би мовити, розташованих „у краю” польськоі держави. 
Білыного поширення назва „Украіна”, „украінці” набула лише в кінці XIX ст., 
a точніше, в час I світовоі війни. Безпосередньо після війни вживалися 
рівнозначно терміни мова украінська або руська. Це проявилося вже в 
першому переписі 1921 року. Пізніше щораз більше виходив з ужитку термін 
„руський” і повсюдно вживався термін „украінський”.
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Таблиця 22. Структура населения Станіславського воеводства за мовною ознакою та за віровизнанням у 1931 році

Повіти
Всього

населения
Рідна мова Віровизнання

Украшська Польська Сврейська Г реко-католики Римо-католики Іудеі'
тис. тис. % тис. % тис. % тис. % тис. % тис. %

Станіславів 198,4 120,2 60,6 49,0 24,7 27,0 13,6 123,8 62,4 42,5 21,4 25,9 14,9
Городенка 92,9 60,0 64,6 27,8 29,9 5,0 5,4 69,7 75,1 15,5 16,7 7,5 8,0
Долина 118,4 83,9 70,9 21,2 17,9 9,0 7,6 89,8 75,8 15,6 13,2 10,5 8,9
Жкдачів 83,8 61,1 72,9 16,5 19,7 4,7 5,6 63,1 75,3 15,1 18,0 5,3 6,3
Калуш 102,3 77,5 75,8 18,6 18,2 5,1 5,0 80,7 78,9 14,4 14,1 6,2 6,1
Коломия 176,0 110,5 62,8 52,0 29,5 11,2 6,4 121,2 68,9 31,9 18,1 20,9 11,9
Косів 94,0 79,8 85,0 6,7 7,2 6,7 7,2 80,8 86,1 5,0 5,3 7,8 8,3
Надвірна 140,7 112,1 79,7 16,9 12,0 11,0 7,8 113,0 80,3 15,2 10,8 11,7 8,3
Рогатин 127,3 84,9 66,7 36,2 28,4 6,1 4,8 90,4 71,1 27,1 21,3 9,5 7,4
Стрий 152,6 106,2 69,6 25,2 16,5 15,4 10,1 108,1 70,8 23,4 15,3 17,1 па
Снятии 78,0 56,0 71,8 17,2 22,1 4,3 5,6 61,8 79,1 8,7 11,1 7,1 9,1
Тлумач 116,0 66,7 57,5 45,0 38,7 3,7 3,2 76,6 66,0 31,5 27,1 6,7 5,8
Турка 114,5 80,5 70,3 26,1 22,8 7,6 6,6 96,6 84,4 6,3 5,5 10,6 9,3
Разом 1 594,9 1 099,4 68,9 358,4 22,5 116,8 7,3 1 175,6 73,7 252,2 .1 .5 ,8 146,8

Першоджерело: A. KrysińsKi, Rozwój stosunków w Ziemie Czerwieńskiej w Polsce Odrodzonej.
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3 наведеноі статистичноУ картини можна визначити 
демографічний потенціал окремих груп населения, які в 1931 році 
населяли всю цю місцевість, що в 1918-1939 pp. належала до II Речі 
Посполитоі‘, авід 1945 перебувае у межах Украіни. Загальна кількість 
населения цього регіону в період перепису становила 7017,4 тис. чоловік. 
Багато украінських науковців і політичних діячів, як радянських, так і в 
еміграціі, називали число украшського населения на початок міжвоенного 
періоду в Польщі 7 млн. 3 часом це число зросло до 8 млн. і навіть 
білыие. Це були абсурдні цифри, бо ж якби навіть допустити, що все без 
винятку населения були украшці, і то б ïx не вистачило на цю цифру. 
Спекуляція гаслом 7-8 млн. украінців у Полыці була лише політичною 
дезінформаціею. Навіть після відомоі публікаціі Леона Василевського 
в 1927р. під назвою „істотна лічба украшцув в Польсце”, людини дуже 
доброзичливоі до украінців, де науково доведено необгрунтованість таких 
даних, і надалі панували такі далекі від дійсності обрахунки украінців 
у Польщі.

Один з найбільш відомих украінських демографів В.Кубійович 
подавав у кожній свош книжці різні числа украшського населения 
в Полыці на 1931 рік. На початку тридцятих років його підрахунки 
перевищували 6,0 млн. осіб. Потім він переглянув c b o ï  п о г л я д и , уточнив 
c b o ï  попередні оцінки і після докладних обчислень визначив число 
украінців у всій Польщі в 1931 р. як 5698 тис. осіб. Але і ця оцінка була 
явно завищена, бо Кубійович зачисляв до украінців усе Полісся, а також 
південну частину Білостоцького воеводства, де жили тоді, в основному, 
білоруси, а не украінці.

Визначена кількість населения цього регіону на рівні 7017,4 тис. е 
відправним пунктом для визначення структурного аналізу по рідній мові, 
віровизнанню і в підсумку по національності.

Перепис показав таку мовну структуру:

Украінська мова 
(руська, русинська) 3 983,4 тис. або 56,8% Населения

Польська 
Сврейська 
Інші мови

2 249,6 тис. або 32,0% Населения
553,3 тис. або 7,9% Населения
231,1 тис, або______ 3,3% Населения

Всього: 7 017,4 тис. або 100,0% Населения

Релігійна статистика показала такий поділ населения:

Г реко-католики 
Православні 
Римо-католики 
Іудеі'
Інші віровизнання

2 844,6 тис. або 40,5 % Населения
1 608,2 тис. або 22,9 % Населения
1710,4 тис. або 24,4 % Населения

712,4 тис. або 10,2 % Населения
141,8 тис. або 2,0 % Населения

Всього: 7 014,4 тис. або 100,0 % Населения
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Як ми вже прийняли, всіх греко-католиків зараховуемо в число 
украінців. Від кількості православних віднімаемо 100,0 тис. білорусів, 
арешту зараховуемо до украшців. У підсумку виходить, що украінців 
€ близько 4350,0 тис. осіб. Можна сказати, що це число було 
максимальним, фактично ж кількістъ украінців могла бути дещо нижчою.

Беручи за основу релігійний критерій, кількість поляків можна 
оцінити в 1710,4 тис. Докладніший аналіз національних груп інших 
віровизнань, зокрема християнських, зосереджених в основному в містах, 
в першу чергу у Львові, дозволяе стверджувати, що більшість з них 
декларувала приналежність до польсысого народу. Серед інтелігенціі 
і буржуазп іудейського віровизнання також відчувалися сильні 
полонізаційні процеси. По самих обережних оцінках можна визначити 
кількість поляків як 1800 тис. осіб.

Таким чином, з урахуванням цих окремих уточнень, можна 
визначити національний склад населения на цій територіі' Полыці:

Украінці
Поляки
Cepeï
Інші

-  4 350,0 тис. або 62,0% Населения
1 800,0 тис. або

700,0 тис. або
167,4 тис, або

25,7% Населения 
10,0% Населения 
2,3% Населения

Разом: -  7 017,4 тис. або 100,0% Населения

Визначення національного поділу населения на підставі 
дуалістичного критерію віровизнання е певним оціночним спрощенням, 
бо тут не враховуються деякі національні меншини (німці, чехи, росіяни), 
які були як серед католиків так і православних. Через це спрощення 
кількість украшців і поляків дещо збільшилась. На всій цій територі’і 
проживало 74,4 тис. німців, 31,0 тис. чехів, 26,3 тис. росіян. Серед німців 
переважали евангелісти, але були також і католики. Росіяни були 
практично всі православні. Найбільші розбіжності були у чехів: серед них 
були католики, евангелісти, визнавці чеськоі національноі церкви. 
Абсолютна білыиість чеських колоністів в кінці XIX ст. перейшла 
в православ’я.

Деякі украінські демографи штучно виділяли з групи римо- 
католиків так званих «латинщиків», вважаючи ïx гілкою украшського 
народу. Поди 1939-1946 років показали, що всі римо-католики, які 
проживали на територи південно-східноі II Речі Посполитоі, однозначно 
визнавали себе поляками і пережили всі трагічні наслідки цього періоду 
(penpeciï з боку украінських націоналістичних угрупувань в час так 
званих етнічних чисток і виселення до Польщі)65.

65 Прим. перекладача: В інтерпрегаціі автора можна подумати, що виселення 
поляків до Полыці здійснювали украінські націоналісти. Фактично ж взаемне
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3. Національна структура румунськоі* частини Украши в 1930 році

В результаті I світовоі' війни в межах Румуни опинилась Буковина 
і Бессарабія. Обидві ці частини до 1940 року становили складову частину 
Румуни, після чого вся Бессарабія і Північна Буковина були приеднані до 
Радянського Союзу. Із зайнятоі на підставі Віденського арбітражу 
територіі утворено Молдавську PCP, до якоі* долучено з Украши частину 
так званоі Молдовськоі' АРСР. Північна Буковина, Хотинський район 
і Південна частина Бессарабіі' були включені в склад Украінськоі PCP.

Проведений у 1930 році перепис населения в Румуніі визначив три 
риси етнічноі ідентифікаціі' населения: національність, рідна мова, 
релігійне віровизнання. У нашому аналізі розглянемо дві перші риси. 
Національно-мовну структуру подамо у відповідності з сучасним 
адміністративним поділом на райони, які значно білыиі від тих, які були 
до I світовоі війни. Вони не повністю співпадають з пізнішими 
політичними кордонами, однак ця різниця настільки незначна, що можуть 
бути підстави для аналізу.

3 географічноі' точки зору окремо взято Північну Буковину, яка 
складаеться з округів Чернівці, Сторожинець (включаючи сюда 
і Хотинський район), і, окремо, Аккерманський район розташований 
понад Чорним морем. Румунська статистика показала дуже велику 
етнічну строкатість на територіі південніше Дністра (Таб. 23).

Згідно румунського перепису в двох округах Північноі Буковини 
мешкало всього 476,1 тис. осіб. Порівняно з 1910 роком, коли було 
зафіксовано тут 450,0 тис. мешканців, відмічаемо певний приріст 
населения. Військові втрати були повністю компенсовані. Частка 
украшського населения не сягала навіть половини всього населения, хоча 
ж переважала румунську частку. Порівняно з австрійським переписом 
відбувся приріст румунського населения за рахунок украшського. Важко 
визначити в якій мірі це були природні зміни, а в якій мірі прояв 
тенденційності перепису. Для звірки результатів подаемо додатково 
мовну статистику (Таб. 24).

Територія, котру розглядаемо, була типовим прикордонним краем 
з великою мозаікою народонаселения, що мало певний вплив на змінність 
державних кордонів. Украшці керувались етнічними аргументом, бо ïx 
тут було дещо більше. Аргумента історичні та географічні вказували на 
слушність ïx румунських опонентів. В такій ситуаци подібні докази не

переселения поляків і украінців здійснювали згідно домовленості Уряди СРСР 
і ПНР. В Полыці це переселения носило назву «Операція Вісла», в СРСР 
кодовоі назви для цього не було.
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мали серйозного значения і державну приналежність цього краю 
вирішувала військова перевага.

Ще більш політично складною була проблема Аккерманського 
району, який займав територію поміж Дунаем і Дністровським лиманом. 
Національний склад цього району показуе таблиця 25.

Украінське населения становило лише 14,2 відсотки загальноі 
кількості населения цього регіону, а в Ізмаільському регіоні тільки 4,7 
відсотки. Як і у випадку з Кримом, украшська сторона не могла тут 
висувати етнічні аргумента. В цьому районі переважало болгарське 
населения. Багато було також румунів і росіян. Географічно-історичні 
обгрунтування украінців були також досить сумнівними. В такій ситуаци 
(Як у випадку з Північною Буковиною) все вирішували не якісь 
аргумента, а збройна сила СРСР. Військова перевага Румуни після I, 
а Радянського Союзу після II світовоі війни вирішували проблему 
територіальноі приналежності цього спірного регіону. Для уточнения 
розглянемо статистику (Таб. 26).

Результата статистики за національністю збігаються з мовною 
статистикою. Можна визнати, що в цьому регіоні, який у міжвоенний 
період перебував в складі Румунп, жило багато різних етнічно-мовних 
груп. В сукупності переважало слов’янське населения (болгаро-російсько- 
украінське), але з загалыюі кількісті 566,7 тис. мешканців, украшців було 
менше 80,0 тис. Більшу популяцію становили росіяни (близько 140,0 
тис.). Відносно мало було еврейського населения (18,0 тис.).
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Таблиця 23. Національиа структура населения ПівнічноѴ Буковини і Хотинськото району в 1930 році

Регіони 
і округи

Кіл-ть
населения Украінці Румуни Свреі' Поляки Росіяни Інші

тис. тис. % тис. % тис. % тис. % тис. % тис. %
Чернівці 306,2 '136,4 44,5 78,6 25,7 51,2 16,7 15,2 5,0 3,3 1,1 21,5 7,0
Сторожинець 169,9 77,4 45,5 57,6 33,9 15,3 9,0 8,0 4,7 1,6 1,0 10,0 5,9
Хотин 392,4 163,3 41,6 137,4 35,0 36,0 9,2 1,0 0,2 53,4 13,6 1,3 0,4
Всього: 868,5 377,1 43,4 273,6 31,5 102,5 11,8 24,2 2,8 58,3 6,7 32,8 3,8

Першоджерело: Recensamantul General al Populatiei Romaniei 22 X II1930.
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Таблиця 24. Мовна структура населения Північноі Буковини і Хотинського округу в 1930 році

Регіони
Кіл-ть

населения
Украшці Румуни евреі' Поляки Росіяни Інші

i округи тис. тис. % тис. % тис. % тис. % тис. % тис. %

Чернівці 306,2 149,7 48,8 66,7 21,8 40,1 13,1 14,8 4,6 3,4 М 32,3 10.6

Сторожинець 169,9 85,7 50,4 48,9 28,8 13,7 8,1 7,5 4,4 2,9 1,7 11,2 6,6

Хотин 392,4 176,9 45,0 131,0 33,4 35,9 9,2 0,6 0,1 47,2 12,1 0,8 0,2

Всього: 868,5 412,3 47,5 246,6 28,4 89,7 10,3 22,9 2,6 53,5 6,2 44,3 5,0

Першоджерело: op. cit.
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Таблиця 25. Національна структура населения Аккерманського району в 1930 році

Регіони і округи
Кіл-ть 

населения 
в тис.

Украінці Румуни Gb peï Росіяни Інші

тис. % тис. % тис. % тис. % тис. %

Білгород Дністровський 
(Cetatea-Alba) 341,2 70,1 20,5 62,9 18,4 11,4 3,3 58,9 17,3 137,9 40,5

Ізмаіл 225,5 10,7 4,7 72,0 31,9 6,3 2,8 67,0 29,7 69,5 30,9
Всього 566,7 80,8 14,2 134,9 23,8 17,7 3,1 125,9 22,2 207,4 36,7

Першоджерело: op. cit.
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Таблиця 26. Мовна структура населения Аккерманського району в 1930 році

Регіони і округи
Кіл-ть

населения
тис.

Украінці Румуни ев peï Росіяни Інші

тис. % тис. % тис. % тис. % тис. %

Белгород Дністровський 
(Cetatea-AIba)

341,2 67,6 19,8 62,0 18,3 11,0 2,9 64,6 19,0 136,0 40,0

Ізмаіл 225,5 9,6 4,2 68,5 30,4 5,8 2,6 75,3 33,4 66,3 29,4
Всього 566,7 77,2 13,6 130,5 23,0 16,8 2,8 139,9 24,8 202,3 35,8

Першоджерело: op. cit.
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На підставі цих статистичних даних можна визначити 
демографічний потенціал і національну структуру територи, яка в даний 
час перебувае в межах Украіни, а в міжвоенний період становила частину 
румунськоі держави. В 1930 році на цій територи було 1435 тис. 
населения:

Украінців -  492,0 тис. або 34,3% Населения
Румунів -  377,0 тис. або 26,3% Населения
Росіян -  193,0 тис. або 13,4% Населения
Свреів -  120,0 тис. або 8,4% Населения
Поляків -  24,0 тис. або 1,6% Населения
Інших 229,0 тис. або 16,0% Населения
Всього -  1435,0 тис або 100% Населения

Співвідношення даних за національністю і по мові дае підставу 
стверджувати, що в оцінці кількості украінців і румунів дані про рідну 
мову е білыи адекватні і точніше ідентифікують національність. Важко 
припустите, що процес румунізаціі' був таким стрімким, що за неповні 10 
років украшське населения стало ру му нами. Але якщо мова йде про 
еврейське населения, то національний критерій е більш вірогідним від 
мовного критерію. Можна стверджувати, що на територи Північноі 
Буковини мешкало в 1930 році близько 235,0 тис. украінців (49,3 відсотки 
населения), 115,0 тис. румунів (24,3 відсотки), 66,5 тис. евреш (14,0 
відсотків населения краю). Інші групи населения були кількісно 
меншими. Поляків, за статистикою по національності, було 23,2 тис., а за 
мовною -  21,5 тис. осіб66.

Керуючись там же принципом, проаналізуемо Хотинський округ, 
де жило: украінців -  176,9 тис., румунів -  131,0 тис., евреів -  36,0 тис. 
осіб. В цьому окрузі жила значна кількість росіян -  50,0 тис. В двох цих 
сусідніх районах жило близько 412,0 тис. украінців, 247,0 тис. румунів,
102,0 тис. евреів, 58,0 тис. росіян і 24,0 тис. поляків. Додаючи до цього 
кількість людей окремих груп за національною ознакою в Білгородському 
та Ізмаільському округах, зокрема: украінців -  81,0 тис., румунів -  135,0, 
росіян -  126,0, евре'ш -  18,0 тис., можемо визначити кінцевий результат, 
який стосуеться украшськоі територи, яка була в межах Румуніі:

66 Кількість поляків визначено за офіційними даними. Багато польських 
демографів розглядали ці дані. W. Sworakowski, (Polskie szkolnictwo prywatne w 
Rumuni)i кількість польського населения в Буковині в 65,0 тис., в т.ч. в самих 
Чернівцях близько 16,0 тис., в Бессарабіі -  15,0 тис. Однак ці підрахунки були 
явно завищені.
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Украінців -  493,0 тис. або 34,4 % Населения
Румунів -  382,0 тис. або 26,6 % Населения
Росіян -  184,0 тис. або 12,8 % Населения
Свреів -  120,0 тис. або 8,4 % Населения
Поляків 24,0 тис. або 1,7 % Населения
Інших* 232,0 тис. або 16,1 % Населения
Всього: -  1 435,0 тис. або 100,0 % Населения

*Серед інших народів переважали болгари, яких в Білгородському та 
Ізмашьському округах було 114,6 тис.

4. Національна структура чехословацькоі частини Украши
в 1930 році

Чехословацький уряд провів другий загальний перепис у 1930 
році. Він показав на Закарпатський Русі 725,3 тис. мешканців. Стосовно 
попереднього перепису кількість населения істотно зросла (1921р. -  604,7 
тис.), що було результатом високого натурального приросту і зниження 
рівня еміграціі. Офіційні дані перепису показали такий національний 
склад Закарпатськоі Русі67:

Украінці - 447,0 тис. або 61,6 % Населения
Угорці - 108,9 тис. або 15,0 % Населения
Свреі' - 90,5 тис. або 12,5 % Населения
чехи і словаки - 35,2 тис. або 4,8 % Населения
Німці - 13,2 тис. або 1,8 % населения
Румуни - 12,7 тис. або 1,8 % населения
Інші - 17,6 тис. або 2,5 % населения
Всього: - 725,3 тис. або 100,0 % населения

У порівнянні з австрійським переписом і першим повоенним 
переписом позначився ріст частки украшського населения і зниження 
частки угорського68. З’явилася нова національна група (чехи і словаки). 
Частка еврейського населения і надалі утримувалася високою. Традиційно 
зберігалося територіальне розміщення народів. Північна і центральна 
частина мала характер украінський, a південні, низинні землі, 
розташовані вздовж чехословацько-угорського кордону, були заселені 
угорським населениям.

67 A. Bohach, Narodriosti v Podkarpatske Rusi podle predbeznych vysledku scitani lidi 
roku 1930, ст. 5-7.

68 В.Кончак, Население Закарпатья за 100лет.
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Релігійна структура також була дуже різноманітною. 
Православних і іреко-католиків було близько 55,0 відсотків, римо- 
католиків близько 10 відсотків. Близько 15 відсотків загального числа 
населения (понад 100,0 тис. осіб) були іудеями. Прихильників іудаізму 
було на 10,0 тис. більше за тих, хто декларував еврейську національну 
приналежність. Це було свідченням певних асиміляційних процесів серед 
еврейського населения.

5. Національна структура на украінських землях в 1930-1931 роках

Розглянуті почергово дані радянського перепису 1926 року, 
чехословацького і румунського переписів 1930 і польського 1931 років 
дали нам в цілому повну картину етнічноі ситуаціі на всій украінській 
територіі. Часова різниця поміж польським і румунським та 
чехословацьким переписами становила один рік і можна вважати, що 
відбулись вони одночасно. 3 радянським переписом часова дистанція 
більша, і е необхідність визначити демографічний потенціал 
і національний склад Украшськоі* PCP на 1930 або 1931 рік. Як основу для 
подальшого фактографічного аналізу прийняти рік 1930 -  час 
румунського і чехословацького переписів. Передумовою такого рішення 
був факт, що ми маемо інформацію про натуральний приріст в 
Украінській PCP тільки до 1930 року. 3 іншого боку аргументом на 
користь 1930 року були пізніші подіі' в Радянській Украіні, що пов’язані 
з колективізаціею, яка від 1930 року набрала репресивноі' форми і мала 
важкі демографічні наслідки.

Визначення демографічного потенціалу Украінськоі PCP 
в середині 1930 року е відносно нескладним, бо ми маемо інформацію про 
рівень натурального приросту. Більш складним завданням е оцінка 
національного складу населения Украінськоі PCP в 1930 році. Тут 
необхідно допустити деякі умовні спрощення. Припустімо, що 
національна структура в 1926-1930 роках була незмінною і всі 
національні групи зростали аналогічно. Враховуючи короткий період, це 
припущення можна прийняти як основу для порівняльного аналізу.

Кількість населения в межах Радянськоі Украіни становила в 1926 
році 29159,8 тис.чол.. Натуральний приріст у 1927 році -  662,0 тис., 
в 1928 -  644,0 і в 1929 -  518,0 тис.чол.. Всього за три роки маемо 1824,0 
тис. Таким чином, кількість населения в Украінській PCP в кінці 1929 
року становила 30 984,0 тис. чоловік69. В наступному році натуральний

69 Необхідно зазначити, що це е едина вірогідна величина між переписами 1926р. 
I переписом 1937р. Bei наступні дані опираються на дуже довільних оцінках, 
статистичні дані про 1930, 1931, 1932, 1933р.р. настільки різняться поміж
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приріст утримувався на рівні 1929р. і становив 512,0 тис. Допускаемо, що 
приріст відбувався рівномірно протягом року. Значить у першому півріччі 
1930 р. населения збільшилось на 256 тис. В результаті це все дае нам на 
середину 1930 року 31 240 тис. чоловік населения. Якщо прийняти для
1930 року таке ж відсоткове співвідношення окремих національних груп, 
яке було в 1926р.,то з простого підрахунку виходить, що в половині 1930 
року в Украіні приблизно проживало: украінців 24 650 тис., росіян -
3125,0 тис., евреів -  1685 тис., поляків -  500,0 тис., представників інших 
національностей -  1280,0 тис. осіб.

В польській частині Украіни перепис показав 7017 тис. 
мешканців, в т.ч. украінців 4350, поляків -  1800, евреів -  700, росіян -
26,3 та інших национальностей -  141 тис. осіб. В румунській частині 
Украіни в кінці грудня 1930 року було 1435 тис. мешканців, в т.ч. 
украінців -  493, росіян -  184, евреів -  120, поляків -  24, інших 
национальностей -  614 тис. осіб. В чехословацькій частині Украши в кінці 
грудня 1930р. проживало 725 тис. мешканців, в т. ч. украінців -  447, 
еврею -  90 тисяч. Росіяни і поляки становили зовсім незначний відсоток 
населения. Інші групи населения мали разом 188 тис. осіб.

Всього на територп Польщі, Румуни і Чехословаччини, яка тепер 
входить до складу Украінськоі' держави, жило в 1930-1931 роках 9177 тис. 
осіб, в т.ч. украінців -  5290, поляків -  1824, евреів -  910 і росіян 
приблизно 210 тисяч. На інші національні групи припадае разом 953 тис. 
осіб.

Проведемо порівняльний аналіз з даними украінського демографа 
В.Наулка, як ми це вже робили при обчисленні демографічних величин на 
межі XIX i XX ст. Аналізована територія тотожна, тому різниця у числах 
може пояснюватися лише різними точками зору і підходу до національноі 
класифікаціі (див. таб. 27).

Цей порівняльний аналіз показуе нам, що різниця в підрахунках 
різних авторів відносно незначна. Навіть у випадку досить спірного 
питания кількості поляків різниця в 100,0 тис. осіб перебувае 
у допустимих межах статистичноі похибки.

собою, що зробити якийсь змістовний аналіз просто неможливо. Навіть 
інформація за весь 1930 рік не е зовсім певною, оскільки в другій половині 
року акція розкуркулення і депортаціі населения набрала широкого розмаху. 
Констатуемо, що в половині 1930р. був досягнутий найвищий рівень 
населения і в насіупних трьох роках відмічаемо раптовий його спад.
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Таблиця 27. Національна структура украінських земель, 
які в 1930-1931 роках 

належали до Польщі, Румуніі' і Чехословаччини (в тис.)

Національність В. Наулко Автор Різниця в оцінках
Украшці 5 385,3 5 290,0 -95,3
Поляки 1 715,0 1 824,0 +109,0
евреі' 893,0 910,0 +17,0
Росіяни 214,6 210,0 -4,6
Інші 866,0 943,0 +87,0
Всього: 9 073,9 9 177,0 +103,1

Наведена статистична інформація е підставою для складення 
повного демографічного балансу і визначення загальноі' кількості 
населения на територи сучасноі Украіни в 1930 або 1931 роках. На 
територіі сучасноі' Украіни населения становило в 1930-1931 p.p. 40117 
тис. чоловік (в радянській частині -  31240,0 тис., в польській -  7017,0, 
в румунській -  1435,0 тис., в чехословацькій -  725,0 тис. украінців було 
29940 тис.: в радянській частині -  24650,0 тис., в польській -  4350,0, 
в румунській -  493,0, чехословацькій -  447,0 тис.70 Росіян було 3309 тис. 
(в радянській частині -  3125,0 тис., в румунській 184,0 тис.). Свреів -
2595.0 тис. (в радянській частині -  1685,0 тис., в польскій -  700,0, 
в румунській -  120,0 і чехословацькій -  90,0 тис.). Поляків -  2324 тис. 
(в радянській частині -  500, польській -  1800 і в румунській -  24,0 тис. 
осіб). Представників інших народів, серед яких слід в першу чергу 
відмітити німців, угорців, румунів, було разом 2249 тис.,( в радянській 
частині -  1280, в польській -  167, в румунській -  614, в чехословацькій -
188.0 тис.).

Підсумкові демографічні обрахунки по всій Украіні знову буду ь 
співставленні з даними украінського демографа. Тут можуть мати місце 
білып значні відмінності в числах, які пояснюються принципов іншим 
підходом до справи, а не тільки інтерпретаціею одержаних даних. 
В. Наулко користуеться тіпьки офіційними даними переписів 1926, 1930,
1931 років. Ми ж у своіи праці підвищили дані перепису 1926 р. на 
натуральний приріст за 1926-1930 роки, який становив близько 2 млн. 
осіб. Отже досліджувана популяція буде більша, Але ми отримаемо 
майже аналогічний часовий переріз (Таб. 28).

70 Демографічною і суспільною проблематикою украшських земель займався 
украінський дослідник в еміграціі В. Кравченко. Він визначив, що на територп 
сучасноі' Украіни в 1930р. жило 38569 тис. осіб, в т.ч. украінців -  28626 тис. 
осіб. (Social Change and National Consciousness in Twentienth-Century Ukraine).
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Порівняльний аналіз даних з межі XIX i XX ст. показав різницю 
між оцінками В. Наулки і моіми щодо польського населения в 400,0 тис. 
осіб. Натомість, незалежно проведен! дослідження з межі 20-30-х років 
XX ст. дали практично ідентичні результата. Така збіжність результатів 
е явищем позитивним. Необхідно лише пам’ятати, що прийняті в даній 
праці принципи підрахунків вказують нам на нижню межу чисельності 
поляків, оскільки зараховують до поляків лише тих, у кого сходяться 
критери національності і віровизнання. Аналогічні статистичні 
підрахунки для цього самого часового періоду виконав украінський 
географ В. Кубійович. Вони публікувались у статистичних щорічних, які 
перед війною видавались Украінським економічним бюро у Варшаві. 
В матеріалах цього щорічника був взятий до розгляду дуже великий 
обшир. т.зв. етнічних украінських земель.

Таблиця 28. Національна структура украінських земель 
на межі 20-30-х рокіе XX ст.

Національність Згідно Наулко Згідно автора Різниця в оцінках
тис. % тис. % тис.

Украінці 28 625,6 74,2 29 940,0 74,0 + 1 314,4
Росіяни 3 164,8 8,2 3 309,0 8,2 + 144,2
€вреі 2 491,9 6,5 2 595,0 6,4 + 103,1
Поляки 2 193,8 5,7 2 324,0 5,8 + 130,2
Інші 2 092,9 5,4 2 249,0 5,6 + 156,1
Всього: 38 569,0 100,0 40 417,0 100,0 + 1 848,0

За чисто украшський етнічний простір взято територію в 760,5 
тис. км2 і населениям 47,7 млн. осіб, а також до етнічно змішаного 
простору територію 177,5 тис. км2 з населениям 6 млн. осіб. Таким чином, 
украінська територія в Свропі вже становила 938 тис. км2 (сучасна 
Украіна з Кримом мае територію 606 тис. км2) і 53,6 млн. населения. 
Украінські етнічні землі розширено максимально у всіх можливих 
напрямках в тому числі за рахунок Полыці. До чисто украінськоі етнічноі 
територи віднесено Галичину по Щавницю і Ланцут разом з південною 
частиною Краківського воеводства, а також Волинське воеводство, майже 
все Поліське воеводство і район Бельська Підляського і Гайнувки. До т. зв 
мішаного етнічного украшського простору включено Люблінське 
воеводство по річці Вепр. Визначено національну структуру населения 
кожноі з цих територій у ïx межах. Галичина, за твердженням автора, 
мала 5435,0 тис. мешканців, в.ч. украшців -  3299 тис. (60,6%), поляків -  
1547 тис. (28,5%), еврею -  556 тис. (10,3%).

В той же час дуже далеко на північ пересунуто украшсько- 
білоруську етнічну межу, зараховуючи всіх поліщуків до числа украінців,
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а також район Бреста і Бельська ГІідляського. Ззалучеиням практично 
всього Полісся до чисто украінського простору збіпьшено число 
украінського населения за рахунок білоруського приблизно на один 
мільйон населения ак званого північно-західного украінського етнічного 
обширу в межах Польщі становило 3088 тис. осіб, з числа якого визнали 
себе украінцями 2212 тис. (71,5%), поляками -  444 тис. (14,4%), евреями -  
312 тис. (10,1 %).

До мішаного етнічного простору включено східну частину 
Люблінського воеводства з населениям 592 тис.: украінців -  187 тис. 
(31,6%); поляків -  335 тис. (56,5%); евреів -  56 тис. (9,5%).

Всього на етнічних украінських землях в Полыці, за даними 
В. Кубійовича, проживало 9115 тис. осіб, в.ч. украшців -  5698 тис. 
(62,3%), поляків -  2326 тис. (25,6%), евреів -  924 тис. (10,1 %)71.

Слід відмітити, що, крім великоі енденційності явного завищення 
кількості украінців a надмірного територіального розширення,
В. Кубійович не зміг дійти до міфічноі цифри 7-8 млн. украінців 
у Польщі.

Аналогічні територіальні і демографічні маніпуляцп мали місце 
і при аналізі прикордонних районів з Російською PCP. До етнічного 
украінського простору зараховані територп, які вже без сумніву мали 
російський характер, і котрі нараховували понад 10 млн. мешканців 
(напр.. Брянщина, Передкавказзя)72. Після аналізу украінськоі частини 
територіі Румуніі і Чехословаччини В. Кубійович визначив остаточне 
число украшців на ïx етнічних землях. За його оцінкою, це число на 1 
січня 1933р. становило 37,4 млн. осіб украінців. Відмітимо, що в даній

71 В результаті аргументованоі критики польських демографів укра'інські автори 
в cboïx чергових дослідженнях знижували число украінців у Польщі. На 
початку тридцятих років вони подавали кількість украінців в II Речі 
Посполитій 6103 тис. осіб, поляків на „етнічних украінських землях” -  1818 
тис. Під кінець тридцятих років кількість украінців була знижена до 5698 тис., 
a поляків була підвищена до 2326 тис. осіб. В усіх cboïx обрахунках украінські 
демографи включали населения Полісся (т.зв. поліщуків) до украінців. В той 
же час білоруські дослідники включали це населения до числа білорусів. Через 
це подвійне обрахування загальна кількіеть укра'шського і білоруського 
населения в Полыці необгрунтовано зросла приблизно на 1 млн. осіб (точно -  
1003 тис.).

72 • •Ще білыи максимальні територіальні претензіі висували украінські 
націоналістичні політики. За ïx твердженнями, украінські територіі 
простягаються практично від Вісли на заході по дельту Волги на сході, 
охоплюючи т.зв. Каспійську і Кавказьку Украіну. До украінськоі' територп 
зараховували Бессарабію, а на півночі частину земель Курськоі, Воронежськоі, 
Тамбовськоі, Саратовськоі областей. В межах ціеі територіі' не значились 
представники інших народів.
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роботі число украінців на територіі сучасноі' Украіни в 1930/1931р. 
визначено як максимальне 29 940 тис. осіб.

У виконаному нами статистичному аналізі сконцентровано 
особливу увагу на радянському перепису 1926 року, польському 1931 
року і румунському та чехословацькому 1930 року. Точно відтворено 
демографічний потенціал і змальовано національну ситуацію на межі 
двадцятих і тридцятих років цього сторіччя. 3 метою докладнішого 
аналізу та інтерпретаційноі оцінки подаеться карта 10, виконана в іншій 
графічній манері. В попередніх картах ми показували мовну, релігійну, на 
загал національну структуру з допомогою різних штриховок всередині 
кола, розділеного на сектори, пропорціонально відсотковому 
співвідношенню народів. Карта 10 показуе нам стан народорозселення 
поверхневим методом. Такий картографічний метод в більшій мірі 
відзначае елемент просторового розміщення, але не відображае 
демографічного потенціалу і кількісного співставлення. Така карта, 
відображаючи в білыній мірі поширення і розміщення на всій територіі’ 
окремих етнічних груп, містить в собі аналітичний і пізнавальний 
елемент. Необхідно підкреслити, що тут зображена картина 
народорозселення в період до великих переселень і депортацій, які 
відбулися в пізніший час. Це мае велике значения, оскілыси представлені 
статистичні дані і картографічні матеріали будуть підставою для 
складання подальшого демографічного і національного балансу.

Наступний повний перепис населения на даній територи відбувся 
лише в 1959 році. Переписи населения в Радянському Союзі в 1937 і 1939 
роках е неповні. Особливо перепис 1939 року був тенденційно 
перекручений і може служити лише як матеріал для оріентаційних, 
оціночних підрахунків.

У тридцяті роки в Украіні відбулися трагічні поди, які зумовили 
на ïï територи важкі демографічні зміни. Проведена в Украінській PCP 
колективізація викликала загальний голод, який забрав життя у мільйонів 
людей. Згодом украінською землею прокотились фронта Другоі світовоі' 
війни. Зміни державних кордонів зумовили міграційний рух. Все це 
вплинуло на зменшення загальноі кількості населения, атакож змінило 
кількісні пропорцп між окремими народами, які населяють територію 
сучасноі Украіни.
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Карта № 10. Розміщення населения натериторисучасноіУкраіни в 1926/1931 роках
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V. Зміни национально!* структуры на землях сучасноіУкраіни 
перед II світовою війною

1. Зміни структури народонаселения в Укра'інській PCP

Після проведения звірок і уточнень в попередньому розділі 
визначено стан населения украшських земель в тогочасних межах СРСР 
згідно з переписом 1926 року в кількості 29 159,8 тис. осіб (з Кримом, але 
без Молдавськоі АРСР), а також визначено кількість населения 
в тогочасних межах Украінськоі PCP як 29 043 тис. осіб. Як бачимо, 
різниця не е істотною. Визначено натуральний приріст населения для 
періоду від 1 січня 1927 року до 30 червня 1930 року -  2080 тис. осіб. 
В результаті встановлено, що в половині 1930 року населения Украінськоі' 
PCP становило 31 240 тис. осіб.

1930-й рік був кінцевим після досить стабільноі демографічноі 
ситуацп в Украіни. Розпочата в 1929 році колективізація сільського 
господарства набирала щораз більшого розмаху. Демографічні наслідки 
цього починаючи з 1931 року ставали щораз більш трагічними. Масові 
penpeciï і жорстокий терор, розкуркулення і депортацп охопили всю 
територію Радянського Союзу, в т.ч. і украінські землі. Кількість зібраноі 
сільськогосподарськоі продукціі в Украіні в 1932 році різко зменшилася, 
однак план хлібозаготівель був значно збілыиений. Село залишилось без 
засобів до існування.

До цього часу точиться дискусія, в якій мірі цей голодомор був 
запрограмований, як засіб для знищення заможного украінського 
селянства73. Нелегко видати однозначний вердикт, але якщо навіть ця 
акція не була цілком свідомо запланована, то радянське керівництво на 
чолі зі Сталіном докладно знало ситуацію і використовувало ïï для 
розправи з потенційними ворогами радянськоі' влади. С багато доказів, що 
будь-яка допомога голодуючому населению Украши заборонялась 
і переслідувалась.

73 Однозначну думку в цьому питанні висловлюе А. Перковський, який вважае 
що ...«це був свідомо запланований геноцид» і виконання стратегічного курсу, 
визначеного в лютому 1932р. на XVII всесоюзній конференци ВКП(б). Автор 
звинувачуе не тільки центральну владу на чолі зі Сталіном, але також 
і республіканську владу в колишій столиці Украіни Харкові. Вони запланували 
«штучний голод» для подолання опору на селі. Підтвердженням слушності 
таких висновків е те, що в час голодомору в 1932 році з Украіни вивезено 4,2 
млн. тонн зерна. (Этничная и социальная структура населения
Правобережной Украины в XVIII ст., ст.27).
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Поди в часи великого голодомору 1932/1933 років та інформаціі' 
з місць, де населения масово помирало з голоду, описані в роботі
С. Олексіва. Ось кілька фрагментів з роботи цього автора, які показують 
походження і політично-демографічні наслідки цього трагічного епізоду 
в icTOpiï Свропи XX століття: «Трагедія голодомору виникла не лише 
з економічних причин, а й з причин політичних, так як були вони лише 
одним з фрагментів національноі політики радянського режиму стосовно 
до Украши. Украінська мова вживалася в усіх галузях суспільного життя
-  в школах, церквах, судах, театрах, у війську і навіть в урядових 
установах. Саме це народне відродження і «украінізація» двадцятих років 
могли стати поштовхом до подальшого самоусвідомлення украінців, і це 
становило б щораз більшу загрозу пануванню Москви... Селя ни 
становили велику опозиційну силу, ворожу колективізацн чужій, силою 
накинутіи владі».

В час, коли російський селянин вже звик до колективного життя, 
в умовах сільських «общин», украінський селянин мав яскраво виражені 
індивідуалістичні риси з глибоким почутгям пошани до приватноі' 
власності... Опозиція багатьох мільйонів індивідуальних селянських 
господарств підривала підвалини панування Москви... Уже сам факт, що 
украінські селяни не сприймали нав’язаноГ ïm  російськоі системи 
господарювання, означав, що такий спротив мусить бути подоланий. 
Сталін розумів, що поставите украшський народ на коліна можна буде 
лише в тому разі, якшо буде підірвана його суспільна і економічна база, 
тобто селянство». Автор далі цитуе слова Катаевича, секретаря райкому 
парти з Дніпропетровщини і члена ЦК партіі', які він виголосив в 1933 
році: «Точиться безжалісна боротьба між украінським селянством 
і ВКП(б). Біжучий рік був роком випробовування нашоі' сили i ïx 
відпірності. Треба було голоду щоб показати ïm , хто тут господар. Це 
коішувало мільйонів людських життів, але колективізація перемогла. Ми 
виграли війну. »На думку автора, ця заява свідчить, що «трагедія 
голодомору в Украіні не була випадковою. Вона була свідомим актом 
з більшовицького репертуару масового геноциду з метою придушення 
опору украінського селянства». Автор показуе конкретні методи, котрі 
привели до голодомору, хоча в Украіні хліба було достатньо. «Весною
1932 р. люди почали вмирати з голоду. В той же час на полях, під голим 
небом (під військовою охороною) без жодного конкретного призначення 
лежали величезні бурти зерна. Це відбувалось тоді, коли украінські 
селяни мільйонами вмирали з голоду»74.

Література на тему голоду в Украіні е дуже обширною. Спочатку 
нею займались украі'нські емігранти. Пізніше про це голосно говорив 
увесь світ. Найбілыи відомі, хоча не завжди документально мотивовані,

74 S. Oleskiw, Śmierć narodów. Wielki głód na Ukrainie 1932-1933, ст. 9-11.
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e роботи Р. Конквеста75. Він підрахував, що в період з 1930 по 1937 роки 
внаслідок колективізацп загинуло 14,5 млн. селян. Тільки в результаті 
розкуркулювання було 6,5 млн. жертв. До цього Р.Конквест додае смерть 
1 млн. депортованих в Казахстан, т. зв. жертв казахстанськоі трагеди. Ці 
втрати населения торкаються всього СРСР. Смерть внаслідок голоду 
в 1932-1933 роках оцінюеться в 7 млн. осіб, в т.ч. 5 млн. людей померло 
в Украіні, один мільйон на Північному Кавказі і один мільйон на інших 
територіях СРСР.

Багато демографів вважають підрахунки Р. Конквеста 
проблематичними. Ними відмічаеться значна довільність і виразна 
тенденція до завищення кількості жертв. Однак підрахунки демографів- 
опонентів Б. Андерсона і Р. Сільвера теж не набули повного визнання. 
Вони визначають число людських жертв внаслідок колективізаціѴ в 1926- 
1939р.р. на рівні 4,8 млн., в т.ч. від голоду, на думку цих авторів, померло 
від 2 до 3 млн. осіб76. Украінський дослідник Д. Злепко подае число жертв 
голодомору в кількості 7 млн. осіб, а демограф Б. Кравченко -  4,5 млн. 
осіб.

Радянські дослідники ціеі проблеми пробують розв’язати цей 
заплутаний демографічний клубок, одну з найбільш трагічних подій XX 
століття. Вони досить критично підходять до підрахунків, які проведені 
на Заході. Наприклад, В. Данілов у свош роботі, яка значно відрізняеться 
від західних оцінок, бере під сумнів методологію підрахунків західних 
експертів і слабку базу фактографічних матеріалів. Однак на підставі 
демографічного балансу і він визнае, що втрати населения були кілька 
мільйонними, але точнии ïx підрахунок не під силу нікому77.

Відносно об’ективну оцінку людських втрат дае нам дослідження 
В. Чапліна. Воно стосуеться всього Радянського Союзу, тому для даноі 
роботи це дослідження може мати лише оріентовний характер, оскільки 
не виділяе украшських втрат. В. Чаплін бере за основу 1926 рік, коли 
кількість населения в СРСР становила 146,4 млн. осіб. Перепис 1937 року 
показав число людей в СРСР як 162,0 млн. ( в т.ч. 2653 тис. в’язнів 
у таборах). Приріст населения протягом 11 років становив 15 млн., або все 
населения кількісно зросло на 10,2 відсотки.

Натомість офіційні дані показали натуральний приріст населения 
в кількості 21,3 млн., або на 6,3 млн. білыие ніж показав перепис 1937р. 
ця різниця показуе додаткові незареестровані смерті, які захопили

75 R. Conquest, The Harvest o f Sorrow: Soviet collection and the Terror-Famin.
76 B. Andersen, R. Silver Demographic analysis and population Catastrofes in the 

USSR.
77 В. Данилов, Дискуссия в Западной прессе о голоде в 1932-1933 годов 

и демографической катастрофе 30-50-х годов, ст. 116-121.
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головним чином Украшу, Північний Кавказ і район Нижнього Поволжя. 
В. Чаплін після узагальнення обрахунків подае остаточний баланс 
демографічних втрат, до яких призвела комуністична система в СРСР. За 
його даними, в 1927-1936р.р. вибуло з СРСР 2 млн. осіб, померло з голоду
3,8 млн., загинуло в таборах 1,5 млн., стали жертвами терору ще 
додатково 1,3 млн. Всього понад нормативні демографічні втрати 
становлять 8,6 млн. осіб. Після подалыиих уточнень відраховано 
міграційні втрати і додано жертви чисток і терору. Остаточне число жертв 
в 1937-1936р.р. становить 7,3 млн. осіб78.

Пізніше опубліковані статистичні дані про натуральний pyx 
населения СРСР між 1927-1939 роками ще більш виразно показав 
демографічні втрати як посередньо, так і безпосередньо, які принесла 
колективізація, голодомор і сталінський терор (див. таб. 29).

Таблиця 29. Кількість населения в СРСР в 1927-1939 роках

Роки

Кількість 
населенн 

я на 
початку

... Р о к >

Натуральний рух населения Натуральний рух населения
Народил ос 
ь

природня
смерть

приріс
т

народило
сь

природня
смерть

приріс
т

тис. %

1927 148 656 6 950 3 984 2 965 46,3 26,5 19,7
1928 151 622 6 944 3 878 3 066 45,3 25,3 20,0
1929 154 687 6 876 4 132 2 745 44,1 26,5 17,6
1930 157 432 6 694 4 284 2410 42,2 27,0 15,2
1931 159 841 6510 4 510 2 009 40,5 28,0 12,5
1932 161 851 5 837 4 786 1 051 35,9 29,5 6,5
1933 162 902 5 545 11 450 -5  905 34,7 71,6 -36,9
1934 156 797 4 780 3 410 1 369 30,4 21,7 8,7
1935 158 167 5 249 3 282 1 967 33,0 20,6 12,4
1936 160 134 5 589 3 223 2 366 34,6 20,0 14,7
1937 162 500 6 549 3 557 2 992 39,9 21,7 18,2
1938 165 492 6516 3 483 3 033 39,0 20,9 18,2
1939 168 525

Першоджерело: Е. Андреев, J1. Дарський, Т. Харкова, Опыт оценки численности 
населения СССР, 1926-1941, ст. 41.

78 В. Чаплин, Статистика жертв сталинизма в 30-е годы., ст. 175-181.
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В 1927-1928 i 1937-1938 роках натуральний приріст населения 
СРСР становив близько 3 млн. осіб. Якби цей рівень натурального 
приросту населения утримувався б 1929-1936 роках, кількість населения 
СРСР була б на 30 млн. білыиою аніж те, що фактично становило в 1938 
році. Це теоретичні підрахунки, які показують величину посередніх 
і безпосередніх втрат. Не ставимо за мету аналіз посередніх втрат, тим 
більше, що подані авторами статистичні дані наводять на певні роздуми. 
Рівень безпосередніх втрат показуе зріст кількості смертей поміж 1929 
роком (початок колективізаціі) i 1933 роком (апогеем трагедіі 
голодомору). В 1928-1929р.р. кількість смертей зросла на 254,0 тис., 1929- 
1930 -  на 152,0 тис.; 1930-1931 -  на 217,0 тис.; 1931-1932 -  на 285 тис., 
1932-1933 на вражаючу кількість -  6664,0 тис. осиб!

Дані за 1933 рік свідчать про трагедію, яка не зафіксована 
в світовій історіі. Перевищення смертності над народжуваністю в 5905,0 
тис. осіб, і то протягом одного року, коли не було війни і неврожаю, 
показуе катастрофу, незнану в европейській історіі від часів 
середньовіччя. Після 1933 року рівень смертності знову унормувався і був 
відносно низьким. Це пояснюеться тим, що слабша частина людей, 
зокрема старші, не витримали голодомору та інших випробувань, 
аживими лишилися найбілыи життездатні люди. Різниця між рівнем 
смертності, відміченим у 1928 році, і підсумком смертності в наступних 
п’яти роках показуе нам додаткові 10 млн. смертей.

Якщо навіть припустити, що безпосередні втрати були дещо 
меншими, то все одно ми вийдемо на 8-9 млн. жертв.

Статистика показуе, що терор і чистки 1937-1938 pp. зумовили 
зростання смертності в цих роках на 200-300 тис. осіб. Загальний 
демографічний баланс підтверджуе вірогідність підрахунків В. Чапліна. 
Однак маемо відзначити, що це скоріш за все е нижня межа людських 
втрат, які понесло радянське суспільство.

Bei дослідження демографічноі катастрофи тридцятих років 
одностайно підтверджуюгь, що найбілыиі втрати були на украшських 
землях і серед украінців. Загальносоюзні дані е відправним пунктом для 
демографічного аналізу по Украіні, зумовленому колективізаціею. 
Визначний украшський демограф М. Птуха глибоко вивчав натуральний 
pyx населения Украіни в двадцятих роках. В 1930 р. він опублікував свое 
дослідження і склав прогноз демографічного розвитку Украінськоі PCP до 
1960 року. М. Птуха передбачав такий зріст населения Украшськоі' PCP 
в 1930-1939 роках79:

79 М. Птуха, Население Украины до 1960 г., Робота була вперше представлена на 
Міжнародному Статистичному Конгресі в 1930 р. в Токіо, а згодом була
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1930 -  30 652 тис. мешканців
1931 -  31 137 тис. мешканців
1932 -  31641 тис. мешканців
1933 -  32 157 тис. мешканців
1934 -  32 689 тис. мешканців
1935 -  33 252 тис. мешканців
1936 -  33 786 тис. мешканців
1937 -  34 333 тис. мешканців
1938 -  34 868 тис. мешканців
1939 -  35 397 тис. мешканців

Завдяки віднайденим в архівах матеріалів перепису 1937 p. 
I ïx опублікуванню маемо можливість порівняти гіпотетичні підрахунки 
М. Птухи з фактичним станом народонаселения УкраінськоѴ PCP в 1937 
році80. Згідно з прогнозом М. Птухи кількість населения Украінськоі PCP 
повинна була становити в 1937 році 34333 тис. осіб. Перепис 1937 року 
показав на цей рік в Украінській PCP 28 387,6 тис. осіб. Різнидя між 
прогнозованою М. Птухою кількістю населения і фактичним станом 
становить близько 6 млн. людей. Навіть яюцо припустити, що прогноз 
М.Птухи був дещо оптимістичний і його передбачення не були цілком 
точними, то однак цей прогноз базувався на науково розроблених 
розрахунках демографічного розвитку. Тому цей прогноз можна вважати 
науково обгрунтованим і цілком прийнятним, його правдоподібність 
містилась у допустимих межах статистичноі похибки (максимум 20 %).

3 певною долею застереження можна стверджувати, що 
демографічні втрати в СРСР до 1937 року як посередньо, так 
і безпосередньо, становили щонайменше 5 млн. людей.

Рівень людських втрат можна побачити із співставлення 
народонаселения республіки в 1926 і в 1937 роках. Перепис населения 
вУкраінській PCP в 1926 році показав 28 996 тис. мешканців81. В 1937

опублікована в ювілейному томі, виданому до 70-ï річниці Жовтневоі 
революціі y 1987 p.

80 Загальний перепис населения був проведений на територи СРСР у 1937 році. 
Його результата виявили величезні демографічні втрати в краіні, що були 
зумовлені репресіями в час колективізаціі і голодомором. За вказівкою Сталіна 
матеріали перепису не опубліковані і були сховані в архівах. Черговий перепис 
1939 року був відповідно підправлений, підтасований і в такому вигляді 
опублікований. Тому матеріали цього перепису можуть використовуватися 
тільки як допоміжні. Натомість матеріали перепису 1937 року, які недавно 
віднайдені, вже опубліковані і е вірогідними. (див. Всесоюзная перепись 
населения 1937 p.).

81 Перепис населения 1926 року.
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році, як показав перепис 1937 року, населения було на 600,0 тис. осіб 
менше, ніж 11 років перед тим, у 1926 році. Оціночні підрахунки, 
складені на підставі натурального приросту, визначали кількість 
населения в Украінській PCP в кінці 1931 року 31240 тис. осіб (за 
підрахунками М. Птухи 31137 тис.). Це показуе, що кількість населения 
Украшськоі PCP зменшилася в 1931-1937 pp. на 2853 тис. осіб. Беручи до 
уваги, що в 1935-1937 роках натуральний приріст населения був відносно 
високим, втрати людей від голодомору в 1932-1933 роках мусили бути 
страхітливі.

3 метою узагальнення і уточнения цих гіпотетичних оцінок 
подаемо нещодавно опубліковані дослідження російських статистів про 
смертність на Украіні між вереснем 1932 і лютим 1934 року (див. табл. 
30).

3 вересня 1932 року по лютий 1933 в Украінській PCP померло
352,2 тис. осіб. В наступному півріччі з березня по серпень 1933 р. 
померло 1405,2, а в наступному півріччі, вже після жнив, 244,2 тис. осіб.

3 огляду на те, що продовольча ситуація на селі була значно 
важчою, ніж у містах, доцільно розглянути рівень смертності в сільській 
місцевості. В першому аналізованому півріччі померло 278,4 тис. осіб; 
в наступному півріччі, в час розпалу голодомору (березень 1933-серпень
1933) кількість померлих на селі зросла до 1249,2 тис., а вже 
в наступному півріччі знизилась до 178,8 тис. осіб.

Таблиця 30. Середньомісячна кількість смертей в Украінській PCP 
в період між вереснем 1932 -  лютим 1934 року

Територія
вересень 1932 
-лю тий 1933

вересень 1933 
-  серпень 

1933

вересень 1933 
-лю тий 1934

тис. % тис. % тис. %
Украінська PCP 58,7 100,0 234,2 398,0 40,7 69,3

a) місто 12,3 100,0 26,0 210,0 10,9 89,0
б)село 46,4 100,0 208,2 449,0 29,8 64,0

Зокрема по областях Кшвська 13,6 100,0 77,6 570,6 8,1 59,5
а) місто 1,9 100,0 4,6 244,0 1,9 99,0
б)село 11,7 100,0 73,0 625,0 6,2 53,0

Харківська 11,9 100,0 67,5 567,2 7,9 66,4
a) місто 2,0 100,0 5,2 257,0 1,7 83,0
б)село 9,9 100,0 62,3 630,0 6,2 63,0

Першоджерело: G. Андреев, JI. Дарський, Т. Харкова, op. cit., ст. 41.
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3 наведених даних, які аж ніяк не можуть повністю показати 
рівень катастрофи, видно, що лише в півріччі між березнем і серпнем
1933 року померло з голоду значно більше, ніж мільйон мешканців села. 
Неозброеним оком видно, що ці підрахунки занижен!. Про це свідчить 
інформація про рівень смертності в Киівській і Харківській областях. Це 
територи навколо найбільших міст Украіни. I все ж зріст рівня смертності 
тут був більшим, ніж середній показник по республіці. В умовах трагедіі 
голодомору і вимирання цілих сіл реестрація смертей була 
фрагментарною, епізодичною, тим більше, що райони, де становище було 
найбілыи катастрофічне, були оточені військами з метою перешкодити 
масовим втечам населения.

Навіть відповідно підтасований і скалькульований радянськими 
урядовцями перепис 1939 року не в стані був приховати значне 
зменшення населения, особливо сільського. Замість науково 
обгрунтованого передбачення зросту населения Украіни до щонайменше 
35 млн. влада змушена була показати за переписом 1939 року 31,0 млн. 
осіб. Ці офіційні показники пізніше стали використовуватись в усіх 
дослідженнях, які стосувались демографічних проблем СРСР. Використав 
ÏX і Ф. Лорімер, який першим на Заході пробував визначити демографічні 
втрати, викликані колективізаціею і голодомором. (див. табл. 31).

Таблиця 31. Кількість населения Украшськоі' PCP в 1926-1939 роках

Зокрема

Перепис
населения

1926

Перепис
населения

1939

Різниця поміж 1926 i 1939 
роках

тис. тис. тис. %
Село 23 644 19 765 -3 879 -16,0
Місто 5 374 11 196 +5 822 +108,0
Разом 29 018 30 961 +1 943 +6,6
Першоджерело: F. Lorimer, The population o f the Soviet Union. History and

Prospects, ст. 153.

Ф. Лорімер використав дані, опубліковані в тогочасній офіційній 
радянській статистиці. Цими даними користувалися усі радянські і західні 
демографи впродовж 40 років. Сьогодні ці дані мають лише історичне 
значения. На межі вісімдесятих-дев’яностих років, в добу "гласності", 
після знаходження засекреченого, т. зв. репресованого перепису 1937 р., 
украінські демографи, як найбільш зацікавлені у правдивому стані речей, 
розпочали скрупульозне вивчення і порівняння трьох переписів (1926, 
1937, 1939). Найновішу цілісну спробу звірити і уточнити всі дані зробив 
демограф з Інституту економіки УкраінськоУ Національноі' академіі’ наук
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E. Рудницький. Не вникаючи в статистичні подробиці, подаемо наведені 
ним дані про народонаселения в розрізі міст і сіл (див. табл. 32).

Таблиця 32. Кількість населения Украінськоі PCP в 1926-1939 роках

Зокрема
Кількість населения Різниця

1926 1 1937 1 1939 1926-1937 1 1937-1939 | 1926-1939
тис.

Село
Дані перепису 
Уточнені дані

23 666,5 
23 867,5

19 173,9 
19 293,9

19 764,6 
19 402,1

-4 492,6 
-4 573,6

+590,7
+108,2

-3 901,9 
-4 465,4

Micro
Дані перепису 
Уточнені дані

5 353,2 
5 386,1

9 568,7 
9 603,7

11 195,6 
10 990,3

+4215,5
+4217,6

+1 626,9 
+1 386,6

+5 842,4 
5 604,2

Разом
Дані перепису 
Уточнені дані

29019,7  
29 253,6

28 742,6 
28 897,6

30 960,2 
30 392,4

-277,1
-356,0

+2217,6  
+1 494,8

+1 940,5 
+1 138,8

Першоджерело: Е. Рудницький, Информационные проблемы изучения динамики 
городского и сельского населения Украины в 1926-1939 годах, ст. 
132.

Згідно з підрахунками Е. Рудницького кількість населения 
УкраінськоѴ PCP знизилась в 1926-1937 роках на 356,0 тис. осіб. 
Натуральний приріст протягом двох років (1937-1939) становив 1138,8 
тис. осіб. Всього на початку 1939 року населения Украінськоі PCP 
становило 30392,4 тис. осіб демографічні страти украінського села в 1926- 
1937 роках становили 4573,6 тис. осіб. Низький із зрозумілих причин 
натуральний приріст в 1937-1939 роках в кількості 108,2 тис. не міг, по 
суті, нічого змінити. Для більш докладного встановлення причин і часу 
цих втрат Е. Рудницький зробив аналіз натурального руху по роках; 
визначив кількість народжень, смертей і приросту, а також натуральних 
втрат (Таб. 33).

Маючи перед собою статистику рівня народжень і смертей на 
такий значний відрізок часу, можна чітко визначити зріст смертності для 
двох найважливіших років -  1932-1933. На протязі цих двох років 
в сільській місцевості Украінськоі PCP померло 2205,2 тис. осіб. В 1927- 
1931 роках, що передували цьому трагічному періоду, щороку помирало 
в середньому 436,4 тис. осіб. Якщо взяти цей середній рівень за основу, 
можна припустити, що протягом цих двох років повинно було померти 
872,8 тис. осіб. Очевидна надвишка дійсних смертей над гіпотетичною 
становитъ 1332,4 тис. осіб. Подібні ж обчислення для міст показують 
надвишку смертей в кількості 200,2 тис. осіб. В загальному це дае нам 
надлишок смертей в кількості 1532,4 тис. осіб.
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Таблиця 33. Натуральный pyx населения Украшськоі PCP
в 1927-1939 роках

Рік

Село Місто

Народження Смерті Натуральний
приріст Народження Смерті Натуральний

приріст
тис.

1927 1 022,1 449,2 577,9 162,3 73,4 88,9
1928 985,2 419,6 565,6 154,1 76,1 78,9
1929 928,8 455,0 473,8 152,2 83,7 68,5
1930 876 .2  1 448,4 427,8 146,8 89,7 57,1
1931 820,9 409,6 411,3 154,4 105,1 49,3
1932 615,0 527,0 87,8 167,0 141,0 26,0
1933 335,7 1 628,2 -1 342,5 114,2 230,7 -116,5
1934 523,1 350,7 172,4 150,4 138,6 11,8
1935 566,5 243,3 323,2 198,9 102,3 96,6
1936 654,7 253,1 401,7 238,3 106,4 131,9
1937 809,7 272,6 537,1 404,1 155,8 248,3
1938 734,3 273,8 460,5 379,2 157,0 222,2
1939 701,2 262,3 438,9 372,3 150,3 222,0

Першоджерело: Е. Рудницький, op. cit., ст. 138.

Необхідно додати до цього величезну смертність немовлят. 
В сільській місцевості Украінськоі* PCP в 1930-1931 роках народжувалося 
щорічно понад 800,0 тис. дітей. В наступних роках відмічаемо раптовий 
спад рівня народжуваності: в 1932р. -  615,0, 1933 -  335,7, в 1934 -  523,1 
тис. Відомо, що кількість живих народжень так раптом не зменшилась. Це 
пов’язано зі смертністю немовлят, які ніколи не були зареестровані. На 
протязі цих двох років народилося не 1600 тис. дітей, як того слід було 
сподіватись, а лнше 950,7 тис., тобто на 650,0 тис. менше. Зменшення 
народжень в містах було меншим, але, наприклад, тільки в 1933 році 
народилось на 50,0 тис. дітей менше, ніж повинно було бути.

Дораховуючи смертність немовлят до смертності дорослих, 
виходимо на рівень приблизно 2,3 млн. додаткових смертей. Можна 
припустити, що це е мінімальна оцінка, фактична смертність від голоду 
була значно виіцою. Вважаемо за необхідне відкинути гіпотезу про 
кількість жертв голодомору на рівні 7,0 млн., 5,0 млн. чи навіть 4 млн. 
осіб. 3 другого боку наші підрахунки стосуються лише двох років (1933-
1934). Ми не враховуемо втрат попередніх років, зв’язаних 
з колективізаціею, а також чисельних жертв сталінських репресій, які 
мали місце після 1934 року. При анапізі всіеі' декади 30-х років кількість 
жертв, як ми вже зазначали, слід значно збільшити.

Такий баланс провів нещодавно А. Перковський. Згідно з його 
підрахунками в 1932-1934 роках від голоду і виснаження померло понад
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4,0 млн. осіб. Кількість депортованих він визначив в 1,0 млн. Загальну 
кількість загиблих він називае 5,0 млн. людей. За його підрахунками, 
загальні демографічні втрати, які понесла Украша в 1929-1939 роках, 
становили близько 5,8 млн. осіб82.

На початку розділу подані статистичні дані про натуральний рух 
населения Радянського Союзу, в тому числі інформацію про те, що в 1933 
році кількість смертей перевищувала кількість народжень на 5905,0 тис. 
Натуральне зменшення населения Украінськоі' PCP становило в тому ж 
році 1459,0 тис. Це означало, що 26,3% всіх демографічних втрат СРСР 
понесло населения Украіни.

Кількість народжень дітей в СРСР становила в 1933 році 5545,0 
тис. В Украіні ж в цьому році зареестровано заледве 449,9 тис. народжень. 
Це становило лише 8,1% народжень по СРСР. Порівняння цих двох 
процентних показників ілюструе винятково драматичну демографічну 
ситуацію, яка виникла в 1933 році на Украіні навіть на фоні виключно 
негативних всесоюзних, демографічних показників.

Політико-економічні подіі, які так разюче позначились на 
демографічній стуацн, мали дуже велике значения для формування 
етніччного обличчя Укра'ши. Безпосередні демографічні втрати були 
величезні, але крім цього відбулися великі структурні зміни, які внаслідок 
цього вплинули на національну свідомість украінців. Колективізація 
сільського господарства, a потім трагедія голодомору, викликали істотні 
економічні і морально-психологічні перетворення. Селянство, яке було 
носіем украінськоі ідентичності втратило економічну самостійність і було 
люмпенізоване. Селяни стали найманими працівниками в колгоспах. 
Вони стали повністю залежними від адміністраціі', втратили особисту 
незалежність. Жорстока і безкомпромісна боротьба з так званим 
куркульством позбавила украшське село верстви найбільш свідомих, 
найбільш підприемливих хліборобів. Село було спауперизоване, 
застрашене, поневолене. Суспільна верства, яка найбільше утримувала 
в собі украінську ментальність і культивувала народні традици, рідну 
мову, втратила можливості для громадськоі діяльності і впливу на долю 
свого рідного краю.

Колективізація і советизація украінського селянства уможливили 
пізнішу русифікацію. Цей процес проходив одночасно з наступом на 
украшську інтелігенцію. В другій половині 30-х років розпочалася 
боротьба проти украшського націоналізму, основним методом якоі були 
penpeciï проти украінськоі інтелігенціі. Тотальний терор охопив навіть 
украшську комуністичну еліту. Під час чергових чисток було ліквідовано 
рештки украінськоі' національноі автономіі, хоч для вигляду було

82 А. Перковський, op. сіт.,ст. 28.
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збережено певні зовнішні форми суверенітету. В ході репресій фізично 
знищено всіх явних і потенціальних носіів украінськоі ідеі". Пізніші подіі’ 
в Украіні, зокрема швидка русифікація украшських земель, мають cbo ï 
корені в подіях 30-х років. Так виникли економічні і соціальні 
передумови для ліквідаціі самосвідомості украінців, яка перешкоджала 
формуванню космополітичного радянського суспільства.

Bei ці зміни відбувалися одночасно з розвитком промисловості 
і урбанізаціі. Населения міст зросло з 1926 по 1939 рік з 5386,1 тис. до
10 990,3 тис. Це відбувалось за рахунок зменшення сільського населения. 
Тільки висока народжуваність і високий рівень репродукци були в змозі 
якось компенсувати величезні демографічні втрати, зумовлені терором 
і нелюдською економічною системою.

Якщо говорити про передбачуваний рівень народонаселения 
і офіційними даними за 1939 рік, то треба відзначити, що показники 
народжуваності і рівень народжень в 1926-1939 pp. були високі і дуже 
близькі до передбачень демографа М. Птухи. Мінусова різниця (на 4436 
тис.) була обумовлена в значній мірі раптовим зростом смертность Однак 
повністю віднести це зменшення населения на голодомор не можна. Саме 
в цей час відбувалися масові депортаціі' і переселения людей з Украіни 
в Сибір і Казахстан. Відбувалась різностороння економічна міграція.

Розвиток промисловості зумовив інтенсивний зріст міського 
населения. Процеси урбанізаціі’ і розвитку промисловості в Украіні були 
вищими, ніж в інших регіонах СРСР. Саме тоді швидкими темпами 
розвивалися Донбас, Запоріжжя. Швидкими темпами демографічного 
розвитку відзначались Киів, Харків, Одеса. Сюди напливало населения 
з усього СРСР. Це все зумовило серйозні зміни у народонаселенні 
Украіни. для відображення цих змін подаемо порівняльний аналіз 
національноѴ структури населения УкраінськоѴ PCP в 1926 i 1937 роках. 
(Таб. 34).

Представлені дані цілком порівняльні між собою, оскільки 
охоплюють як у 1926, так і в 1937 р. Молдавську APCP i не охоплюють 
Крим. Ці результата е надзвичайно важливі для зрозуміння національноі 
сиіуаци в Украінській PCP перед II світовою війною, там більше після 
катастрофи тридцятих років.

На протязі одинадцяти років украшська нація зменшилась більше, 
ніж на один мільйон осіб. Це стосувалось народу, який відзначався 
високою народжуваністю, народу, який жив на власній територи. 
Подібного явища в мирний час не знала людська історія. Натомість число 
росіян збільшилося на 20%. В натуральному вираженні приріст росіян 
становив понад 0,5 млн. осіб. Дещо зменшилась кількість евреѴв, поляків, 
молдаван як в абсолютних, так і в відсоткових показниках. В остаточному 
підсумку відсоткова частка украінців знизилася з 80,1 до 78,2%, евреів -  з
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5,4 до 5,2%, поляків -  з 1.6 до 1,5%. Частка росіян піднялася з 9,2 до 
11,3%, тобто на 2,1 %.

Таблиця 34. Національна структура населения Украінськоі PCP 
в 1926 і 1937 роках

Національність Перепис 1926 Перепис 1937 Різниця поміж 1926-1937
тис. %

Украінці 23 219 22 212 -1 007 -4,3
Росіяни 2 667 3 222 +545 +20,3
Свреі- 1 574 1 470 -104 -6,6
Поляки 476 418 -58 -12,2
Німці 394 402 +8 +2,0
Молдавани 258 222 -36 -13,9
Білоруси 76 106 +30 +39,4
Греки 105 102 -3 -2,8
Болгарии 92 75 -17 -18,5
Татарии 22 24 +2 +9,1
Інші 103 145 +42 +40,8
Всього 28 986 28 398 -599 -2,1

Першоджерело: О. Пітель, Національні відносини на Украіні в світлі татистики, 
ст. 44. Всесоюзная перепись населения, 1937, ст. 75-77.

Кількість украінців явно зменшилася на територи всього 
Радянського Союзу. Згідно перепису 1926 року на територи СРСР 
мешкало 31 189,5 тис. украінців, а вже за переписом 1937 р. украінців 
було лише 26 421,2 тис., тобто менше на 4768,3 тис. осіб. Ці втрати 
пояснюються не тільки катаклізмом колективізацн і голодомором. Це 
було наслідком також політики русифікаци. I все ж констатуемо, що 
тридцяті роки принесли украінцям демографічну катастрофу і важливі 
зміни в національній структурі населения.

Величезні демографічні втрати украінського населения підтвердив 
перепис 1939 року. Все це відбувалось в ситуаціі' швидкого зросту 
чисельності російського населения. В 1926-1939 pp. Кількість росіян на 
всій територи СРСР зросла з 77 791 тис. до 99 020 тис., тобто на 21 229 
тис. осіб. В той же час офіційні дані показують зменшення числа 
украінців з 31 189 тис. до 28 070 тис., тобто на 3125 тис. осіб.

Причиною такого різкого зменшення е трагічні подіі тридцятих 
років, а також різке посилення русифікаційних процесів. Важливу роль 
відігравала зміна глобальноі національноі політики Кремля. Після періоду 
урівноправнення народів, і навіть зміцнення національноі ідентичності та 
суверенності народів, які явно проявлялись у двадцяті роки, настав період
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нищення всяких націонапьних відмінностей і форсованоі' русифікаціі' всіх 
народів СРСР.

Зміна політики могла вплинути на остаточні результата перепису, 
бо частина населения на російсько-украінському мовному пограниччю 
могла цього разу більш схилятася до російськоі' національності. В цілому 
наведені дані свідчать про катастрофу, яку завдала украінському народові 
радянська система. Зменшення, на протязі 13 років мирного життя 
етнічноі популяціі', яка відзначалась високою народжуваністю, більш ніж 
на 3 млн. осіб, підтверджуе, що це був трагічний період для украінського 
народу.

Великі демографічні втрати понесли також поляки. Перепис 1926 
року показав на територіі’ СРСР 792,0 тис. поляків, а за переписом 1939 
року Ух було вже менше 627,0 тис., тобто на 165,0 тис. менше. Менше 
стало поляків і на територіі* Украіни.

Приступаючи до аналізу демографічноі ситуаціі польського 
населения від початку тридцятих років, необхідно підкреслити, що 
ставлення польського населения до колективізаціУ було однозначно 
негативним, і на фоні інших народів відзялися рішучим опором (Таб. 35)

Таблиця 35. Колективізація селянських господарств в 1929-1932 роках
Колективізовані селянські господарства (%)

Зокрема липень Липень липень липень
1929 1930 1931 1932

СРСР 3,9 23,6 52,7 61,5
Украінська PCP 4,2 32,5 61,5 72,0

в тому числі господарства
-  німецькі 14,7 - - 87,0
-  еврейські 8,9 - - 97,5
-  польський район 

(Мархлевщизна) 0,71 6,7 7,2 16,9

Першоджерело: М. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim
1921-1939 р. ст. 338.

Одним 3 головних завдань колективізацп радянська влада вважала 
ліквідацію заможного селянства. Виконання цього завдання розпочалось 
виселення так званих польських куркулів. Еільша ïx частина біла виселена 
в Сибір і Казахстан. Кількість населения Мархпевщизни в період 1933 р. 
значно зменшилась: 8 відсотків від загальноУ кількості депортовано, 
частина селян вшхала рятуючись від голодноѴ смерті і чергових репресій, 
Це був лише початок терору і депортацій. Поляків звинувачували втому, 
що вони хочуть перетворити Мархлевщизну в своерідний польський 
анклав і відірвати и від СРСР. Польський національний район в листопаді 
1935р. був ліквідований. Слідом за цим розпочався наступ на польськість:
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закрито всі польські школи, всі осередки культури, припинила існування 
польська преса. Місту Мархлевську повернуто стару назву -  Долбиш. На 
місці польського району утворено украінський район. Польські сільські 
ради в усій Украіні реорганізовано в украінські.

Все польське населения в Украіні було зараховане до так званого 
"непевного" елементу. Penpeciï проти поляків у містах по своему 
напруженню мало чим відрізнялись від репресій на селі. Поляки 
підлягали виселенню з усіх прикордонних районів. Украінські демографи 
опублікували дані про те, що в 1936 році з прикордонноі смуги було 
виселено 36 045 поляків83. Подібна доля спіткала поляків, котрі жили 
в містах поблизу державного кордону, таких як Кам’янець Подільський, 
Вінниці, Бердичеві, Житомирі. Про рівень брутальності ціеі акцп може 
свідчити той факт, що виселяли не тільки поляків, а й напівполяків 
і навіть не поляків, якщо ïx призвіща були співзвучні з польськими. 
Машось на меті залякати населения Украіни. Польськість стала синонімом 
ворожості щодо радянськоі влади і передумовою неминучих репресій.

Ліквідовано польський театр в Киеві, а також Центральну 
польську бібліотеку, a ïï фонди передані Украінській бібліотеці. 
Розпочалися penpeciï щодо римо-католицькоі церкви. Луцько- 
Житомирська діецезія в 1926 р. нараховувала 250 тис. прихожан, 107 
діючих костелів і 68 ксьондзів. Діецезія Кам’янецька в південно-західній 
частині Украши мала в 1926 році 320 тис. вірних, тобто прихожан, 113 
діючих костелів і 42 ксьондзи. На всій територіі’ Радянського Союзу римо- 
католицька церква охоплюла 1,6 млн. римокатоликів, мала близько 500 
костелів і 370 ксьондзів. Понад 80 відсотків прихожан були за 
національністю поляками. В час репресій костели закривались, ксьондзів 
частково розстріляно, а частково заарештовано і засуджено за 
антирадянську діяльність. Під кінець 30-х років в СРСР функціонувало 
лише два римо-католицькі костели: один в Москві, другій -  в Ленінграді. 
Жодна з інших конфесій не була піддана такій тотальній дискримінацп.

1937, а також 1938 роки -  це стало апогеем переелідувань 
і репресій, які стосовно польського населения набрали форми геноциду84, 
масового знищення. Розпочалась загальна депортація. Вона охопила не

83 В. Наулко, Н. Чорна, Динаміка чисельності і розміщення украінців у  світі 
(ХѴІІІ-ХХст.), ст. 15.

84 Влучно оцінив політику Pociï і Радянського Союзу щодо поляків П. Іванов: 
„Історія польськоі національноі’ меншини в Радянському Союзі слід 
розглядати виключно в контексті довготривало'і цілеспрямованоі' політики 
Pociï, спрямованоі на остаточну деполонізацію земель, які належали Полыці до 
першого розподілу і які були поглинуті Російською імперіею. Зншцення 
польських слідів на межі двох держав сталінською тоталітарною системою 
слід розглядати як етап деполонізацн цих земель.” (op.c i i ст. 10-11).

119http://rcin.org.pl



тільки Мархлевщизну, але і всі прикордонні райони. Транспорти 
з вивезеними поляками направлялись в Казахстан і Сибір85. Під час 
транспортування в дорозі помирало від кількох до кільканадцяти 
відсотків людей. В самому Житомирі в час розгорнутого терору 
розстріляно близько 70 тис. чоловік привезених з близьких і далеких 
околиць (подібно як і у випадку Куропат поблизу Мінська остаточне 
число жертв ще не визначено). В більшості це були украінці і поляки. 
Дослідження М.Іванова показують, що безпосередні втрати польського 
населения в Укршні в 30-ті роки сягнули 30 відсотків його загальноі 
кількості кінця двадцятих років.

Поляки в СРСР були першим народом, який був підцаний 
тотальним репресіям, виселенню і винищенню. Пізніше доля поляків 
спіткала інші народи (наприклад татари, німці, чеченці). Після Другоі’ 
світовоі' війни радянська влада дозволила вивезеним полякам повернутися 
в Украшу. Приблизно можна визначити, що 50-60% з числа вивезених 
повернулось до попереднього місця проживания. Багато запишилось 
в Сибіру і Казахсгані. Це населения було підцано інтенсивній русифікаціі 
чи украшізаіщ, вгратило рідну мову, багато з них «розчинились» в масі 
т.зв. «радянського народу». Однак в переписах населения вони і надалі 
декларували себе поляками. По старій, ще з часів царату, традицп більша 
частина польського населения, яке мешкало поміж Збручем і Дністром, 
центральна і місцева влада кваліфікувала як украінців -  католиків або 
окатоличених украшців.

Знищення польськості в Украіні в другий половині 30-х років було 
продовженням царськоі політики, яка ставила собі за мету ліквідацію 
всього польського на територи між етнічною Польщею на сході 
і етнічною Росіею на заході. Пізніше ця політика охопила територію 
в межах ДругоѴ Речі Посполитоі.

Боротьбу з польським народом слід розглядати в ширшому 
контексті національноі політики Радянського Союзу. Після періоду 
двадцятих років, позначених ліберапізаціею і спробами творения 
національних автономій, настав час формування інтегрованого

85 Техніка депортаціі' була такою. До польського села вводились війська ОГЛУ. 
Населению давалось трохи часу (20-30 хвилин) на пакування найціннішого 
і найнеобхіднішого, a потім всіх вивозили до залізничноі' станци. Тут 
більшість мужчин заарештовувались. Кх судили так звані „трійки”, 
спеціальний суд. Як правило, мірою покарання було 10-15 років ув’язнення. 
Всіх Ï X  окремо відправляли в концентраційні табори. Решту населения 
вантажили у вагони і вивозили в Казахстан або Сибір. Транспортування 
нерідко тривало по кілька тижнів. На новому місці населения будувало бараки, 
землянки. Смертність серед вивезених була величезна, особливо серед жінок 
та дітей. (W. Kusiński, Deportacja ludności polskiej w ZSSR, ст. 5-9).
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соціалістичного радянського суспільства. Після виселення 
і насильницькоі русифікаціі національних меншин настала черга 
і украінців. Політика советизаціі' і русифікаціі охопила всю республіку. 
Стимулювалися міграційні процеси російського населения на украінські 
землі і переселения украінців до Азіатськоі частини СРСР. Зважаючи на 
великий демографічний потенціал украінців розв’язаний терор мав бути 
більш селективним, різностороннім. В першу чергу цей терор був 
спрямований проти людей, найбільше свідомих своеі* національноі 
ідентичності, які в майбутньому могли б перешкодити у здійсненні 
великодержавних цілей Кремля. Після ліквідаціі* заможного селянства 
настала черга інтелігенціі* і міщанства. Penpeciï охопили також 
украінських комуністів. В ході чергових чисток знищено сотні тисяч 
людей. Ti, що залишились, були підцані тотальному терору і насильству, 
вони стали безвольною масою, яка слухняно виконувала злочинні 
настанови владних структур. Втрати украінського народу мали не тільки 
кількісний вимір (зменшення населения на 4-5 млн.), але й якісний 
і психологічний виміри. Украшський народ повинен був втратити свою 
національну ідентичність, а перш за все свою рідну мову. Майбутне 
показало, що в східній і центральній частині Украіни ця мета московських 
правителів була в значній мірі досягнута. Мільйони украінців позбулися 
рідноі мови і стали російськомовними. Це був перший і найважливіший 
етап до повноі денаціоналізаціі украшського народу.

2. Н ац іональні зм іни в польській  частині У краіни

3 наведеноУ вище інформаціі видно, що на кінець грудня 1931 року 
на т.зв. украінських землях в межах польськоі держави мешкало загалом
7017,4 тис. осіб. Політико-економічна ситуація в 1931-1939 роках тут 
була стабільною, на відміну від умов житгя, які були на схід від Збруча. 
Визначення приросту населения на цій територГі не складае труднощів. 
Статистика натурального руху населения велася систематично в межах 
адміністративних одиниць (воеводств, повітів). Немае потреби 
в детальних дослідженнях, для наших цілей достатніми е приблизні дані. 
Знаючи щорічний рівень народжень, смертей і натурального приросту 
в межах Львівського, Волинського, Станіславського, Тернопільського 
воеводств, можемо визначити приблизно показники для всіеі аналізованоі' 
територіі®6.

86 В 1932-1935 роках натуральний приріст у Львівському воеводстві становив 
11,2%о, Станіславському -  11,5%о, Волинському -  15,5%о. В 1936-1938 роках 
натуральний приріст у Львівському воеводств і впав до 9,2%, Тернопільському 
до 7,7%, Станіславському -  до 8,8%, Волинському -  до 13,5% .
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В резульгаті піднесення загалького рівня культури і гігіени 
еволюція натурального руху відповідала універсальним тенденціям. Вони 
полягали в поступовому зменшенні рівня народжуваності і смертності 
і незначному спаді натурального приросту. В 1932-1935 роках щорічний 
середній натуральний приріст був на рівні 12,4%о, а в 1936 -  1938 p.p. 
знизився до рівня 9,8%о. Загальне сальдо зовнішніх міграцій балансувало 
так, що можна стверджувати, що фактичний приріст відповідав 
натуральному приросту. Це дае можливість визначити кількість 
населения на момент вибуху II світовоУ війни. На 1 вересня 1939 року все 
населения становило близько 7650 тис. осіб87. Більш складним е завдання 
визначити національний склад населения. На підставі перепису 1931 р., 
керуючись критеріем віровизнання, встановлено, що украінці становили 
62,0%, поляки -  25,9%, евреі -  10,0%, інші -  2,3% загальноі кількості 
населения.

Переписи населения, які проводились австрійською владою до 
1910 року, а згодом польською владою, показували постійний ріст 
кількості поляків і римо-католиків при зменшенні відсотку украінського 
і еврейського населения. Ця тенденція виразно прискорилась в 1921-1931 
роках і так утримувалась до кінця ДругоУ Речі Посполитоь

Можна визначити, що в тридцятих роках близько 80,0 тис. поляків 
прибуло до південно-східних воеводств. 3 певними застереженнями 
констатуемо, що римо-католики становили 27,0% населения. Частка 
украінського населения зменшилась щонайменше на 1% і становила 61%, 
еврейська частка зменшилась до 9,9%. Це е мінімальні оціночні дані.

На час вибуху Другоі світовоі війни національний склад цих 
земель, що були в складі польськоі' держави, a пізніше стали інтегральною 
частиною Украіни, був приблизно таким88:

Украі'нці -  4 670,0 тис. або 61,0% мешканців
Поляки -  2 065,0 тис. або 27,0% мешканців
Свреі’ -  750,0 тис. або 9,9% мешканців
Інші___________________-  165,0 тис, або 2,1% мешканців
Всього: -  7 650,0 тис. або 100,0% мешканців

87 Офіційно прийнято такий зріст кількості населения: 1931 -  7017,4; 1932 -  
7104,4; 1933 -  7192,5; 1934 -  7281,7; 1935 -  7372,0; 1936 -  7444,2; 1937 -  
7517,1; 1938 -  7591,0. В 1939 році приблизно 7650 тис. осіб.

88 Загальна кількість украінського населения в Полыці була вищою. На захід від 
т.зв. ліни Керзона проживало приблизно 630,0 тис. украінців (включаючи 
лемківське населения). Жили вони в районі Низького Безкиду, Бещад, а також 
розпорошено в районі Перемишля, Грубешова, Томашова Любельського, 
Влодави. Загальна кількість украі'нців у Полыці на 1 вересня 1939р. становила
5300,0 тис. осіб.
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3. Націомальні зміни в румунськнй частині Украіни

В румунський частині, тобто на територи Північноі Буковини, 
в Хотинському, Ізмаідьському, Білгород-Дністровському районах станом 
на 1930 рік проживало загалом 1435,0 тис. осіб. Визначення кількості 
населения станом на 1939 рік е складним завданням. Це можна зробити 
лише наближено на основі натурального руху населения. Відомості котрі 
ми маемо щодо цього регіону е неповні і невідповідні до пізніших змін 
державних кордонів. Натуральний приріст в Північній Буковині 
і Північній Бессарабіі був високим, хоча слід відмітити помітну 
тенденцію до його зменшення. На початку тридцятих років він становив 
14,2%о, а вже в 1938р. впав до 8,6%o. Заокруглено можна прийняти 
середній показник близько 11,0%о і цю величину приймемо за щорічний 
фактичний приріст. Ми не маемо даних про міграцію, однак допускаемо, 
що міграційне сальдо плюс-мінус не е таким істотним і вирахуваний нами 
рівень 1575,0 тис. міститься в межах статистично допустимоі похибки.

3 огляду на те, що ми не маемо інформацп про національний склад 
населения ціеі територіі в 1939р., приймемо національну структуру 
населения в 1930 році. На територи Румуніі' в тридцятих роках 
національні зміни були дуже повільні і незначні. Це пояснюеться 
повільним темпом урбанізаціі і розвитку економіки. Зовнішня і внутрішня 
міграція була незначною, національне життя було спокійним. Аналізовані 
нами регіони були сільського характеру, периферійні, розташовані 
в прикордонній смузі. Населения вело традиційний спосіб життя, було 
ізольоване від зовнішніх впливів. Якщо припустите, що національна 
структура населения залишалася сталою, то кількісний склад 
національних груп у 1939 році був таким89:

Украінці 541,1 тис. або 43,4% мешканців
Румуни -  419,0 тис. або 26,6% мешканців
Росіяни -  202,0 тис. або 12,8% мешканців
евреі' -  132,0 тис. або 8,4% мешканців
Поляки 26,0 тис. або 1,7% мешканців
Інші -  255,0 тис. або 16,1% мешканців
Всього: -  1575,4 тис. або 100,0% мешканців

89 За основу взято перепис 1930р. Украінські демографи вважають цей перепис 
е в певній мірі сфальсифікований в ньому завищено кількість румунів 
і зменшено кількість украінців. Автор не мае будь-яких даних які б дали 
можливість перевірити матеріали цього перепису.
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4. Національні зміни в Чехословацькій частині Украши

Подібну статистичну процедуру мусимо виконати і при аналізі 
Закарпатськоі' Русі, яка до 2 листопада 1938 року становила частину 
Чехословаччини, a під час війни знаходилась в межах Угорськоі' держави. 
Кількість населения на цій територи становила в 1930 році 725,0 тис. осіб. 
Це був район, який в Чехословаччині мав найбільший натуральний 
приріст -  близько 15%о на рік. В той же час це був найбідніший закуток 
держави, звідки населения постійно емігрувало в Чехословаччину 
і Америку. Тому можна приблизно визначити щорічний натуральний 
приріст в цьому регіоні на рівні 12,0%о. На час розпаду Чехословацькоі 
держави і підкорення Закарпатськоі Русі Угорщиною, тут жило близько 
800 тис. чоловік населения.

В тридцяті роки тут відбувалася певна еволюція в національній 
структурі. Украшське населения зростало швидше ніж угорське. 
В незначній кількості прибуло сюди чехів та словаків, але це не відіграло 
помітноі* ролі в національній структурі краю. Оскільки ми не маемо 
якихось інших вірогідних даних, то мусимо виходити з незмінноі” 
національноі структури в 1930-1938 роках. В цій ситуаціі* національна 
структура Закарпаття перед початком Другоі* c bîto boï війни виглядала 
такою:

Украінці -  492,0 тис. або 61,6% населения
Угорці -  120,0 тис. або 15,0% населения
Свреі -  100,0 тис. або 12,5% населения
ініііі________________________ 88,0 тис, або 10,9% населения
Всього: -  800,0 тис. або 100,0% населения

5. Національна структура украінських земель в 1937 році 
і наближено для 1939 року

Представлений статистичний аналіз показав великі демографічні 
зміни, які відбулися в тридцятих роках на украУнських землях. Ці зміни 
мали характер не лише кількісний, а й якісно- структурний. Територія 
в межах СРСР була охоплена тотапьним експериментом колективізаціі', 
наслідком якого був голодомор, терор і депортація населения. 
В результаті кількість населения різко зменшилась. Урбанізація, 
інтенсивний розвиток промисловості зумовили міграцію економічного 
характеру. Pier чисельності міського населения пов’язаний 
з депопуляціею села. На зміну еволюційному розвитку прийшов 
революціинии розвиток, який зруйнував традиційні суспільні структури.
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На землях, які були в межах Полыці, Чехословаччини, Румунн, 
ситуація була спокійною. Натуральний приріст був сталим, на рівні 
10,0%о річно. Відносно незначна міграція, нормальний процес урбанізаци 
не порушували традиційно складеноі національноі структури населения. 
Зменшення кількості населения в Украінській PCP у певній мірі було 
компенсоване зростом демографічного потенціалу украшців на землях, 
що належали до Польщі, Чехословаччини, Румуніі'.

Виникла парадоксальна ситуація. В Украінській PCP здійснено 
спроби ліквідаціі* цілих національних груп і меншин, екстермінація 
в значній мірі охопила украінське населения. В той же час на територи 
Польщі, Румуніі, Чехословаччини, де украшське населения мало якусь 
незначну автономію, кількість украінців не тільки швидко збілыиувалась, 
але й відбувалося зростання національноі свідомості і все більш виразно 
проявлялись процеси інтеграціі* і суспільноі самоорганізаціі'. Не вникаючи 
в причини, які виходять за межі наших роздумів, необхідно відзначити, 
що під кінець міжвоенного періоду проявилась значна демографічна 
відмінність між Центральною, Східною і Західною Украіною. Ці зміни 
демонструе нам карта 11. Вона складаеться з двох частин. У верхній 
частині представлена карта Украши, що ілюструе демографічний стан 
в 1930-1931 роках. В нижній частині карти в такий самий спосіб показано 
демографічний стан у 1937 році (Украшська PCP) і 1939р.(територіі 
в складі Полыці, Румуни, Чехословаччини). Порівняння обох карт, 
а особливо цифрових показників, показуе нам образно демографічні 
зміни, які відбулися на украінських землях у драматичні тридцяті роки.

Кількість населения Украінськоі* PCP становила в 1937р. 28398 
тис. Після приеднання Криму з населениям 995 тис., відокремленню 
Молдавськоі' АРСР з населениям 569 тис., маемо загалом 28824 тис. 
мешканців. Для інших трьох частин украінських земель населения було 
визначено станом на 1939 рік і становило:

Таким чином, можна стверджувати, що на територи* сучасноі' 
Украши в кінці тридцятих років проживало загалом 38849 тис. 
мешканців.

Відносно даних для всіеі Украши визначених на 1930-1931 роки 
(40 417 тис.) маемо зменшення на 1568 тис. осіб. Якщо прийняти досить 
сумнівні дані для Украінськоі PCP за 1939 рік (30961 тис.), загальна 
кількість населения украінських земель становила б 40 986 тис.

В Полыці 
В Румуніі 
В Чехословачинні 
Загалом 10 025 тис.

7 650 тис. 
1 575 тис. 

850 тис.
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мешканців і була вищою всього на 569 тис. у порівнянні з рівнем 1930- 
1931 p.p.

3 вищезгаданих причин підставою для подальших підрахунків 
будуть дані перепису 1937 року. При аналізі національного складу ми 
змушені будемо допускати деякі спрощення, оскілыш не маемо 
інформаціі' про чисельність окремих національних меншин в Криму 
і Молдавській ВРСР. Дані про національну структуру Украінськоі PCP 
будуть визначені в межах кордонів ціеі республіки згідно перепису 1937 
року. Цей перепис показав наявність 22 212 тис. украінців. Враховуючи 
украінське населения на територп також Полыці, Румуніі", 
Чехословаччини, можемо визначити загальну кількість украінців на всій 
територп Украши.

В Польщі проживало 4670 тис. украінців, в Румунп -  541 тис. і на 
Закарпатській Русі -  4£2 тис. Таким чином, констатуемо, що на територп 
сучасноі Украши перед початком другоі світовоі' війни проживало 27 915 
тис. украшців, тобто значно менше ніж було за переписом 1926 і 1930- 
1931 p.p. Слід зауважити, що на межі 1930-193 Ір.р. кількість украінців 
була 29 940 тис., в т.ч. в радянській частині -  24 650 тис.

Представлені дані ще раз підтверджують рівень демографічних 
втрат тридцятих років. Навіть при збільшенні кількості укра'шського 
населения в Полыці, Румуніі', Чехословаччині загальний демографічний 
баланс показуе нам зменшення кількості украінців приблизно на 2 млн. 
осіб.

В той же час зросла кількість росіян. Перепис 1937 р. зафіксував ïx 
на територп' УкраінськоѴ PCP 3222 тис. Додаючи близько 220 тис. росіян 
в інших трьох державах (в т.ч. Румуніі -  202 тис.), маемо в підсумку 3431 
тис. росіян.

Зменшення польського населения на територп Украінськоі PCP 
в 1926-1937р.р. було компенсоване приростом поляків на територіі', що 
була під юрисдикціею Польщі. Кількість польського населения в кінці 
тридцятих років можна визначити в 2509 тис. осіб (в польській частині 
Украши -  2065 тис., румунській -  26 тис., радянській -  418 тис.).

Приблизно однаковою з поляками з точки зору кількості 
національною групою були евреі'. В УРСР ïx було 1470 тис,, в польській 
частині -  750 тис., в румунській -  132тис. і в чехословацькій -  100 тис. 
Разом це становило 2452 тис. осіб. Можна припустити, що фактична 
кількість евреів була дещо вищою. Це стосуеться в першу чергу 
радянськоі частини Украіни, де жило багато зрусифікованих евреів, які 
декларували себе при переписі як росіяни. В Полыці при переписі був 
присутній критерій віровизнання, тому визначення національності було 
більш точним (кількість евреів римо-католиків була мізерною).
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Карта №11.  Національна структура населения Украіни

Півдѳнно-Східна пОЛЙЦА ^  1930/31

(Закарпатська Русь)
0,725 млн. РУМУНІЯ

(Півн. Буковина) 
0,868 млн.

/А РУМУНІЯ. . 
(Аккѳриканськии р-н 

0,567 млн.

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
УКРАІНСЬ

1937/39

(РАІНС
28,398 млн

Півдежо-Східна
7,650

ПОЛЬ
МЛН.

ООСЛОВАЧЧИНА

(Закарпатська  ̂IРусь)^-(Ш румуніЯ  
0,800 млн. Буков; на)

0,958 млн.

ІѴГ ^
украінці /Ѵ&РУМУНІ Я

Аккѳриканський p-h 
росіяни ' 0,625 млн.4

еврѳі

румуни поляки

сучасні кордони Украіни -----------

Кордони Польщі, Чѳхословакііта Румуни

ІНШІ
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Крім украінців, росіян, поляків і евреів, інші національні групи 
були значно меншими. Румунів і молдаван разом було 650 тис. Крім того, 
в Украіні проживало близько 400 тис. німців.

Національна структура украшських земель відзначалась великою 
складністю. Національні меншини проживали компактними групами 
в різних частинах Украіни. Украінське населения становило 72%, росіяни
-  8,8%, поляки і евреі- по 6,5% всього населения.

Визначення націонапьного складу населения украшських земель 
в кінці тридцятих років з пізнавальноі точки зору е дуже істотним. 
Наступний історичний період, пов’язаний з перебігом Другоі світовоі’ 
війни, приніс багато політичних пертурбацій, які істотно позначались на 
процесах народонаселения. Крім безпосередніх военних втрат, 
зумовлених геноцидом гітлерівців, а також сталінського терору, 
кількаразові зміни державних кордонів обумовили великі міграційні 
процеси. Тому визначені нами дані станом на 1937-1939р.р. е вихідним 
пунктом для оцінки тих демографічних змін, які відбулися в наступний 
період.
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VI. Національні змінн на землях сучасноТ Украіни, 
викликані II світовою війною

Приступаючи до оцінки національних змін в Украші в час Другоі 
світовоі війни і післявоенного періоду, зіштовхуемося з набагато 
більшими труднощами, a ніж ті, що мали місце при аналізі подій 
тридцятих років. Цьому е кілька пояснень. Для міжвоенного періоду ми 
маемо документи радянського перепису 1926 року і нещодавно 
віднайденими і опублікованими сумарними підсумками перепису 1937 
року. Проміжок часу між цими переписами становить 11 років. Крім того, 
е документація пов’язана з спеціально сфалыиованим переписом 1939 
року, яка може відігравати допоміжну роль. Маемо також точні дані про 
натуральний приріст населения Украіни в 1926-1939 роках і досить 
достовірні дані для 1932-1934 років, до. того ж пробіл становить лише 
два, максимум три роки.

Для аналізу післявоенного періоду у нас мало статистичноі' 
інформацп. Перші достовірні матеріали маемо лише за 1959 рік, коли 
нарепггі відбувся перший повоенний перепис населения СРСР.

В 1937-1959 роках по украінських землях прокотилась Друга 
світова війна, неодноразово змінювались державні кордони, що 
спричинило політичну міграцію населения. Лише близько 1948 року 
ситуація стабілізувалась. В 1948-1959 роках украінське населения 
відзначалось дуже високим дітонародженням. Натуральний приріст 
в період цих 12 років перевищував 15%о на рік. Завдяки опублікованим 
останнім часом даним з цього питания можемо здійснити приблизені 
підрахунки. Не знаючи рівня военних втрат в 1939-1945 роках, а також не 
маючи даних про міграційний pyx і натуральний pyx населения в 1939- 
1959 роках ми не в стані зробити достатньо обгрунтований демографічний 
баланс.

В таких умовах весь демографічний аналіз за 1937-1959р.р. буде 
базуватись на фрагментарних іиформаціях і різноманітних дослідницьких 
гіпотезах. Завдяки польській статистиці можемо більш-менш точно 
вивести баланс польського населения, але ця національна група становила 
заледве 6,5% всього населения Украіни. Певним опосередкованим 
джерелом інформаціі' може бути порівняння даних переписів 1937 і 1959 
років в укладі окремих, менших частин територи. Це дае можливість 
зробити висновки щодо напрямку демографічних змін. I все ж вся оцінка 
процесів народонаселения буде уривчаста і неповна. Проте вона дае 
можливість визначення фундаментальних тенденцій і змін 
у народонаселение викликаних війною і змінами кордонів.
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Радянські статити зробили демографічний баланс і визначили 
военні втрати для всього населения СРСР. Це може бути вихідним 
пунктом для аналізу демографічних проблем Украіни. Згідно уточнених 
підрахунків перегіису 1939р. кількість населения СРСР на початку 1939р. 
становила 168,5 млн.90 На територп Східноі Польщі, Литви, Латвіі’, 
Естоніі, Бессараб», Північноі Буковини інкорпорованих в 1939-1940 
роках Радянським Союзом, було 20,3 млн. населения. В результаті цих 
територіальних надбань кількість населения СРСР зросла до 188,8 млн. 
Враховуючи, що натуральний приріст в 1939-1940 роках становив 5890 
тис., а в першій половині 1941 р. ще 1320 тис., радянські дослідники 
визначили кількість населения СРСР станом на 22.06.1941р. (в межах 
кордонів 1945-1991 p.p.) в кількості 196,7 млн. осіб. Далі після певних 
оціночних підрахунків дійшли до висновку, що кількість населения СРСР 
в кінці 1945р. становила 170,5 млн. Різниця кількості населения 
в середині 1941 р. і в кінці 1945р. становить 26,2 млн. Так були визначені 
демографічні втрати Радянського Союзу в Другій світовій війні91.

В цьому загальному балансі досить складним буде завдання 
визначити втрати Украіни. В СРСР завжди наголошувалось, що найбільш 
потерпіли в роки війни Білорусія і Украіна. Однак за цими голослівними 
заявами ніколи не крилися конкретні цифри. До останнього часу 
влітературі по цьому питанию не було вірогідноі інформаціі щодо 
военних втрат Украіни в 1939-1945р.р. Лише в останній час з’явилась 
джерельна праця А. Перковського і С. Пиріжкова, яка дае першу 
аргументовану оцінку втрат Украши. Ця робота в значній мірі е основою 
для H aïuoï аналітичноі частини і дае можливість оріентовно окреслити 
демографічний баланс Украши в 1941 -1946р.р. Завдяки названій праці, 
а також короткому синтезованому витягу Гунчака92, відомості в цій галузі 
були істотно збагачені, оскільки до цього часу інформаці'і торкались лише 
дол i і втрат польського населения, котре жило в межах сучасноѴ Украши. 
Ми також не змогли знайти в роботах украшських дослідників в еміграціі' 
опрацювань, які б давали документоване сальдо демографічних змін 
в Украші в 1939-1945р.р.93

Перший період війни приніс Украіні великі територіальні 
надбання, які після 1945р. вона майже повністю зберегла за собою.

90 Е. Андреев, Л. Дарский, Т. Харковая, Оценка человеческих потерь в период 
Великой Отечественной войны, ст. 38.

91 Там же.
92 А. Лерховський, С. Лиріжков, Демографічні втрати Украіни в ЗО-х роках,
Е. Гунчак, Втрати украінців під час Другоі світовоі війни.
93 Найбільш повна бібліографія, що стосуеться укра'інських справ в роки Другоі 

світовоі війни міститься у праці під редакціею Ю. Бошика, (Ukraine during 
World War II. History and its Aftermath).

130http://rcin.org.pl



В результаті підписаного в Москві пакту Молотова- Ріббентропа від 23 
серпня 1939р. Центрально-Східна Свропа була поділена на дві сфери 
впливів. Землі Східноі Польщі за ціею угодою відходили до СРСР. 17 
вересня 1939р. на цю територію ввійшла Червона Армія. Південно-східна 
частина тогочасноі Польщі була приеднана до Украшськоі PCP. 
Утворився новий західний кордон УкраѴни. Він не був у повній 
відповідності з сучасним польсько-украінським кордоном. Існуючий від 
25 вересня 1939р. до 22 червня 1941 р. (до часу нападу Німеччини на 
СРСР) кордон проходив на значному відтинку по річці Сян, охоплював 
частину Перемишльського і Ярославського повітів. Сьогодні ця територія 
належить до Польщі, але в той короткий проміжок часу вона була в межах 
Украінськоі PCP. Для статистичних розрахунків це не мае значения, 
оскільки в нашому аналізі ми спираемося на сучасні кордони Украіни.

Після включения в 1940р. до складу СРСР східноі і північноі 
частини Румуніі змінився частково і південно-західний кордон 
Украінськоі PCP. До складу УРСР були прилучені Північна Буковина, 
Хотинський район, південна частина Бессараби. Спираючись на німецько- 
радянський пакт, радянський уряд пред’явив Румуніі' ультиматум: 
відступити Бессарабію і Північну Буковину разом з районом Герца. Після 
передачі Румуніею цих територій СРСР (28.06.1940р.) і підписанню 
прикордонного договору (2 липня 1940р.) Хотинський район 
відокремлено від Бессараби і разом з районом Герца об’еднано 
з Буковиною. Створено Чернівецьку область. Південну Бессарабію 
включено в Одеську область. Автономну Молдавську республіку 
розділено: Балтський район повернуто Украіні, a Придністров’я включено 
до Бессараби, яка стала називатись Молдавською PCP.

В час німецько-радянськоі' війни територія аж по річці Південний 
Буг була захоплена румунськими військами, які повернули довоенний 
статус, а також окупували південно-західну частину Украіни. Після того, 
як Червона Армія повторно зайняла цю територію, було повернуто 
існуючий в 1940-1941 p.p. стан. Під час включения до Украши територій, 
які у міжвоенний час належали Румуніі', три райони, в яких переважало 
румунське населения (Герца, Нона Суліте, Гліборча), прилучені до ціеі 
республіки94.

Остання зміна державного кордону відбулася зразу ж після війни, 
коли Закарпатська Украіна була відлучена від Чехословаччини і з’еднана 
з Украіною.

94 Вчинена анексія охопила також невеликий район з містечком Герца (по- 
румунськи Герта), який ніколи не належав ні Pociï, ні Австріі. Він мав площу 
400 кв.км, населения 30,0 тис. румунів. Був прилучений до Украінськоі PCP. 
Цей останній приклад анексіі ніяк не був мотивований ані історично, ані 
етнічно, лише простим загарбництвом і прагненням „вирівняти” кордон.
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Німецька агресія проти Польщі у вересні 1939р., a потім 
короткочасна польсько-радянська війна, викликана вторгненням Червоноі 
Арміі в Полыцу, викликали серйозні демографічні наслідки, які найбільш 
виразно відобразились в национальному аспекті. На територіі', окупованій 
СРСР, було 336,0 тис. мешканців центральноі і західноі Полыці, які 
втікали перед наступаючою німецькою арміею. 3 поміж них було 198,0 
тис. евреів i 138,0 тис. поляків. Близько 2/3 з них потрапило на украінську 
територію. Одночасно відступали сюда регулярні частини польськоі* 
арміі. Згідно радянських даних, Червона Армія взяла в полон понад 200,0 
тисяч польських солдатів, з них 130,2тис. інтернували в табори НКВД, 
в основному на територіі' Західноі Украіни. 3 uieï кількості 43,0 тис. 
полонених передано німцям. В таборах НКВД залишилось 90,0 тис. 
польських солдат.

Безпосередні военні втрати, викликані вторгненням Червоноі 
АрміУ не були значними. Тільки з часом, після зміцнення h o bo ï влади, 
терор i penpeciï зростали в такій мірі, що почали позначатися на 
суспільному стані. Переслідування мали селекційний характер. На 
першому етапі вони охопили заможну частину польського населения, 
потім всіх поляків і все населения, яке проживало на територи, 
приеднаноі' до СРСР.

Найбілыиі демографічні втрати спричинили депортаці'і до таборів 
на Дапекій Півночі СРСР. Оцінки щодо кількості вивезених дуже 
різняться, але встановлено, що вивезено від одного мільйона до двох 
мільйонів осіб. Це стосуеться всіеі колишньоі територіі" II Речі 
Посполитоі, тому важко визначити скільки осіб виселено безпосередньо 
зтериторіі' Украіни. Дослідник Сжи Седлецький показуе, що з Волині 
і Східноі* Малопольщі (Східноі* Галичини) в 1939-1941 роках вивезено до 
таборів на Далекій Півночі щонайменше 650,0 тис. осіб95. Він вважав, що 
близько 1/3 з них загинули під час транспортування і в перший період 
арешту і заслання.

Важко визначити з числа вивезених відсоткову частку окремих 
народів. За приблизними розрахунками оцінюеться, що серед вивезених 
60% поляків, близько 20% становили евреі, 15% украінці i 5% -  білоруси.

Наведена інформація про кількість депортованих і іх національний 
склад панувала в польській історіографіі протягом 45 років. Лише 
в останній період з’явились украінські і російські публікаціі', які 
будуються на архівних материалах НКВД. Вони дають можливість звірити 
цифрові показники. Матеріали е ще не остаточними і не дають нам повноі- 
картини трагеди, але все ж дають нам підставу переглянути підрахунки, 
які існували до цього. Фактична кількість депортованих була нижчою. На

95J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w latach 1936+1986, ст. 46.
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підставі досліджень С. Цісельського, Г. Грицюка, А. Сребраковського 
можна подати кілька окремих інформацій, які показують рівень 
депортаціі. Вони стосуються не лише територій, включених до 
УкраТнськоі PCP, але також і Білоруськоі' PCP, тому важко оцінити 
демографічні втрати в результаті виселення окремо по державах.

Першою групою цивільного населения, яке підлягало депортаціі', 
були т.зв. осадники. В лютому 1940 року було вивезено 29 тис. родин, 
в складі яких було 150,0 тис. осіб. Згідно даних НКВД станом на 1 квітня
1941 р. У місцях заслання в Архангельській області, а також в Сибіру 
ізнаходилось 134 491 осадників. Національний склад ціеі групи 
вивезеного населения становив: поляків 81,7%, украінці -  8,8%, білоруси
-  8,1%, інші -  1,4%.

Чергова акція депортаціі' охопила т. зв. біженців, тобто втікачів від 
німецькоі окупали. Згідно даних НКВД в кінці червня 1940 року було 
вивезено 24 722 родини, в складі яких було 77 710 осіб. Серед цих 
«біженців» було 84,6% евреів, 11,0% поляків, 2,3% украінців, інших -  
2,1%.

В черговій депортаціі, проведеній у квітні 1940 року, вивезено 
60 677 осіб. Переважали в цій групі поляки. Остання депортація 
розпочалася перед самим вибухом німецько-радянськоі війни з Західноі 
Украши вивезено 9595 осіб.

3 опублікованих даних виходить, що протягом 21 місяця до 
Казахстану, в Сибір і на Далеку Північ вивезено не менше 330,0 тис. 
громадян Польщі, серед яких поляки становили 63,6%, евреі -  21,2%, 
украінці -  7,6%. Ці підрахунки не е вичерпними. Вони не охоплюють 
різних менших дегюртацій, військовополонених, призваних до Радянськоі 
Арміі, в Трудову армію і т. п. Смертність під час транспортування була 
величезною96.

На захоплених землях проведено мобілізацію. В Західній Украіні 
призвано від 150 до 200 тисяч молодих мужчин різних національностей. 
Приблизно стільки ж було заарештовано. Смертність серед ув’язнених 
була високою. При відступі Червоноі Армп в кінці червня 1941 року за 
наказом з Москви всі без винятку в’язні були закатовані97.

3 наведених фактів бачимо, що penpeciï носили масовий характер, 
і тому впливали на стан заселения західних земель Украіни. 3 іншого ж 
боку ця територія в 1939-1941 pp. відзначалась високою народжуваніспо,

96 S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe deportacje radzieckie w okresie 
II wojny światowej, ст. 24-54.
97 D. Cherubin, Ludność polska w więzieniech i obozach radzieckich w latach 
19391941, ст. 162-171.
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яка в значній мірі компенсувала втрати населения у зв’язку з терором 
і депортаціями.

Закордонні міграціѴ були незначними. В період хороших німецько- 
радянських відносин в 1939-1941 роках були підписані угоди про 
репатріацію німців з Украши до Німеччини. За цими угодами 105,0 тис. 
німців з Украіни (в основному з Волині і Поділля) вшхали до Німеччини. 
Репатріація з німецькоі сфери до Радянськоі була зовсім незначною: лише
11 тис. украінців (в т.ч. 5,0 тис. лемків) вирішили вшхати до СРСР. 
Натомість в зворотньому напрямку під німецький захист втекло близько
20,0 тис. украУнців. Були це в основному діячі різноманітних 
незалежницьких організацій. До закордонних міграцій слід також 
віднести втечу кількох десятків тисяч поляків до сусідніх Румуніі' 
і Угорщини.

Великі демографічні втрати понесла Центральна і Східна Украіна 
вдругій половині 1941 року в результаті проведеноі радянським урядом 
евакуаціі заводів і фабрик перед наступом німецькоі армн. Ці заводи 
і фабрики евакуювали разом з робітничими колективами. Підраховано, 
що евакуація охопила 1934,3 тис. осіб, в т.ч. зі Східноі* Украіни -  1819,6 
тис. осіб, або 94,0% від загалу евакуйованих. Найбілыые виіхало людей 
з Киівщини (включаючи Киів) -  301,9 тис., Харківськоі' області -  270,1; 
Дніпропетровськоі -  209,9; Донецькоі’ (тоді Сталінськоі) -  182,7; 
Лугансько'1 (тоді Ворошиловградськоі) -  106,3; Одеськоі -  182,7; 
Запорізькоі -  122,298. Серед евакуйованих були украінці, росіяни та евреі'. 
Крім того, проведено планове примусове виселення німецького населения 
на Сибір і в Казахстан.

Після захоплення Украіни німцями негайно почалося масове 
знищення людей. Основні penpeciï німці скерували проти евреів, 
комуністів і польськоі' інтелігенціі'. Екстермінація розпочалася 
з поголовного винищення евреів. Масові страти еврейського населения 
проводили спеціальні підрозділи під назвою Айнзатцгруппен 
і Айнзатцкомандос. На територіі Украши (без Галичини) до середини 
листопада 1941 року закатовано 150-200 тис. евреів. Лише в Бабинім Ярі 
під Киевом розстріляно 70-100 тис. евреів. Знищення еврейського 
населения тривало протягом всіеі" німецькоі окупаціі. Важко визначити 
точне число закатованих, але абсолютна більшість евреів, яка потрапила 
під німецьку окупацію, не пережила війни. Згідно деяких підрахунків у 
1941-1943рр. закатовано від 1,5 до 2,0 млн. евреів. На деяких територіях 
практично 100% еврейського населения було знищено.

Дещо кращою була ситуація в південних районах Украши, 
окупованих румунами, де багатьом евреям пощастило врятуватись.

98 А. Перковський, С. Пірожков, op.cit., ст. 15.
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Загальні втрати серед еврейського населения були надзвичайно високими 
і мали значний вплив на демографічний баланс Украіни.

Ставлення окупаційноі влади до арійського населения було 
неоднозначним. Найгірше було воно до поляків. Ставлення до 
украінського населения було різним в різні часи. Спочатку воно було ніби 
поблажливим. Це особливо було помітним на територіі* Західноі Украіни. 
Однак швидко почались конфлікти і боротьба, оскільки німці не дали 
згоди на створення самостійноі Украінськоі держави. Людські втрати, 
зумовлені німецькою окупаціею, А. Перковський і С. Пірожков оцінюють 
у 4631,0 тис. жертв, в т.ч. 1366 солдат і офіцерів та 3265,0 тис. 
цивільних". Автори не поділяють жертв за національністю. Можна 
припустити, що половину жертв серед цивільних становили евреі. Автори 
підкреслюють, що всі ці жертви е справою рук гітлерівців. Невідомо, чи 
€ в ïx числі жертви терору НКВД, а також боротьби між окремими 
політичними угрупуваннями, партизанськими загонами тощо.

Великі втрати населения понесла Украіна у зв’язку з вивезенням 
окупантами молоді на роботу до Німеччини. За оцінкою цих же 
дослідників, було вивезено 2109 тис. осіб, серед них украінці, росіяни, 
поляки.

Багато украшців загинуло в діючій Радянській Арміь Мобілізація 
1939-1941 років в Украіні охопила в першу чергу украінців і росіян. За 
оцінкою радянських істориків (цю оцінку важко справдити), в Радянській 
Арміі* було 4,5 млн. украінців (з них загинуло 1,3 млн.). Значно менші
втрати понесли украінці в поліційних і військових формаціях,

100організованих окупантами

99 Ibidem, ст. 16.
100 В час німецькоі’ окупаци на територіі Украіни діяло багато військових 
і военізованих формувань. В Західній Украіні діяла Украшська Повстанська 
Армія (УПА), яка в 1944 році мала в cboïx лавах 40 тис. солдат. Вона боролась 
проти радянських партизанів, потім проти поляків, a під кінець окупаціі 
з’явились збройні сутички з німцями. В німецьких допоміжних службах 
(Hilfswillige) служило близько 200,0 тис. украінців. Функціонувала також 
організована німцями украшська поліція. УкраУнський Центральний комітет 
дістав згоду на створення дивізіі CC «Галичина», до якоі записались близько 80,0 
тис. добровольців. Остаточно організовано навесні 1943р. дивізію, в якій разом 
з допоміжними службами було близько 35,0 тис. солдатів. ця дивізія була розбита 
Радянською Арміею в битві під Бродами, а и рештки відступили разом з німцями 
на Захід.
Примітка перекладача.
В інтерпретаціі автора звучить, ніби Украшська Повстанська Армія (УПА) 
організована німецькими окупантами. Це не відповідае дійсності. Після того, як 
німці розстріляли в липні 1941 р. весь уряд проголошеноі самостійноі Украіни (за 
винятком 5 чільних керівників, яких заточили в концтабір смерті Заксенхаузен),
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Найбільші демографічні втрати охопили міське населения. Це 
було пов’язане з тим, що евакуація промисловості проводилась разом 
з робочими колективами. Ліквідація еврейського населения, скупченого 
переважно в містах, також різко позначилась на кількості міського 
населения, для прикладу, тут можна навести, що в 1939-1943 pp. кількість 
населения Киева зменшилась з 846 до 330 тис., Одеси -  з 604 до 300 тис., 
Дніпропетровська -  з 501 до 152 тис., Запоріжжя -  з 289 до 120 тисяч101.

Загальні підрахунки свідчать, що в роки війни в Західній Украіні 
після евреів найбільші демографічні втрати понесли поляки. Це 
підтверджуеться переписами і оцінками самих німецьких окупантів. Ці 
документи не е достовірні і можуть служити лише як допоміжні 
і приблизні дані. Німецька влада визначила кількість населения в Східній 
Галичині станом на 31 грудня 1941 р. як 4322,3 тис. мешканців, в т.ч. 3,2 
млн. украінців і близько 1 млн. поляків (німці не вели облік евреів).

3 цього видно, що кількість мешканців була на 260,0 тис. менша, 
а враховуючи рівень передвоенного натурального приросту, демографічні 
втрати відносно серпня 1939р. фактично становлять близько 350,0 тис. 
осіб.

Німецька влада провела також перепис населения на Волині. В
1942 році там мешкало 305,0 тис. поляків102. Пізніші дані станом на 31 
грудня 1943 р. показали зменшення польського населения на територіі' 
ціеі* округи на 200,0 тис. осіб.

Болісним і кривавим епізодом була польсько-украінська боротьба. 
Розпочалась вона на Волині, a пізніше охопила також Поділля. Розпочали 
и украінські націоналістичні угрупування, які прагнули домогтися

украіінці створили для боротьби проти німецьких окупантів в лісах Волині 
Украінську Повстанську Армію. Згодом У ПА виросла в серйозну военну силу 
івела збройну боротьбу проти німців У 1942-1944 роках на правобережній 
Украіні, a пізніше, в 1944-1948 роках проти Радянськоі Арміі', яку вона також 
вважала окупаційною. Чисельність ïï дійсно становила близько 40,0 тис. солдат. 
УПА також боролась проти польськоі Арміі' Крайовоі. Збройні сили всіх 
чужииських держав на Украіні украінці розглядали як окупаційні і вели з ними 
безкомпромісну боротьбу. Щодо Hilfswillige на територіі' Украіни. Дійсно, 
в німецьких допоміжних службах служило до 200,0 тис. колаборантів. Але це 
були не лише украінці, як твердить автор. В ïx числі були й росіяни, татари, 
калмики, представники кавказьких народів. В Галичині поліційну службу несли 
і поляки. Після війни в Украіні відбулися сотні судових процесів над тими, хто 
співробітничав з німцями, і всі вони понесли заслужене покарання. I останне. 
Чисельний склад дивізіі' „Галичина” в 1944 році становив не 35,0 тис, а 14,0 тис. 
солдат.
101 Т. Гунчак, op.cit.
102 S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, op. cit., ст. 29
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деполонізаци краю і витіснення польського населения за Буг і Сян. На 
думку Тадеуша Олыианського ( Лукашув)!Ю в результаті розгорнутого 
терору, який набрав характеру планово*! екстермінаціі', було знищено 
близько 100,0 тис. поляків. У зв’язку з таким загрозливим становищем 
близько 200,0 тис. поляків (в основному з Волині) в 1943-1944 роках 
втекло до Центральноі Полыці. Конкретно на Волині загинуло, 
правдоподібно, від 60 до 70 тис. поляків, в т.ч. багато жінок і дітей. 
Тільки в липні 1943р. кількість жертв становила близько 20,0 тис. осіб104. 
Навіть якщо припустити, що ця цифра е завищеною, кількість жертв серед 
польського населения на Волині була дуже високою.

В міру наближення наступаючоі Червоноі Арміі’ і ослабления 
німецькоі арміі', сіггуація у Східній Галичині і на Волині ставала все 
більше дестабілізованою. Крім німецьких формувань, тут діяли збройні 
сили Арміі Крайовоі (27, 5, 11 і 12 дивізи АК), в кількості 30-35 тис. 
солдат.

Діяла тут також Украінська Повстанська Армія приблизно такоі ж 
чисельності, лише гірше організована, а також радянські партизанські 
загони, які прибули зі східних районів Украіни і Білорусіі". Кожне з цих 
формувань боролось за c b o ï  політичні ц і л і . Украінці боролись за 
незалежну Украіну, поляки домагались відтворити ГІолыцу в межах 1920- 
1939 pp., радянські сили боролись за кордони 1939-1941 років. Жорстока 
боротьба охопила не тільки Волинь, а й Львівську і Тернопільську 
області, в дещо меншій мірі Станіславську. Відбулися великі 
переміщення населения. Поляки скоицеитрувалися в основному у містах 
і т. зв. осередках самооборони (на Волині в таких осередках скупчилось 
до 70,0 тис. осіб).

Братовбивча польсько-украшська війна тривала на Поділлі 
протягом всього 1944 року. У зв’язку з білыиою кількістю тут поляків 
і присутність Арміі Крайовоі екстермінація польського цивільного 
населения в Галичині не набрала таких великих розмірів, як на Волині. 
3 другого боку, подібні е акціі поляків болісно вдарили по цивільному 
украшському населению. Необхідно відмітити, що польсько-украінський 
конфлікт був для обох сторін невигідним. Розпочатий украінськими 
націоналістами, цей конфлікт вийшов з-під контролю і набрав 
нелюдського, трагічного характеру, а з політичноі точки зору був 
абсурдним.

Значні втрати понесло цивільне населения під час пересування 
радянсько-німецького фронту. Украінські колабораціоністи після боів

103 J. Łukaszów, Walki polsko-ukraińskie., ст. 186.
104 J. Turowski, W. Siemaszko, Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na 
ludności polskiej na Wołyniu 1939-1945, ст. 158-159.

137http://rcin.org.pl



відступили на Захід. Опанування Червоною Арміею ЦентральноУ, a потім 
і ЗахідноУ УкраУни обмежило кількість і напругу збройних конфліктів. 
Розпочалася боротьба між Украінською ГІовстанською Арміею (УПА) 
і відцілами НКВД.

Радянський уряд приступив до ліквідаціУ украУнських військових 
формувань, які боролись за незалежну Украшу. Попалась масова 
депортація цивільного населения у Сибір. Вона не була такою 
широкомасштабною, як в 1939-1941 pp., але тривала безперервно з 1944 по 
1952 рік. Цього разу охопила вона в основному украінське населения. 
Кількість виселених поляків, переважно вояків АрміУ КрайовоУ, не 
перевшцила межі кількадесяти тисяч осіб.

3 приходом ЧервоноУ АрміУ була проведена тотальна мобілізація. 
Важко визначити кількість призваних молодих мужчин. Полякам 
дозволялось вступати до ПольськоУ армі’і. В 1944р. приблизно 60-70 тис. 
поляків з Волині і Поділля вступили до польськоУ АрміУ ЛюдовоУ.

Встановлений на Тегеранській, a пізніше підтверджений на 
Ялтаньскій конференціѴ, новий кордон між Польшею і УРСР був 
остаточно визначений договором підписаним в Москві в серпні 1945р. 
між СРСР і новим польським урядом105.

Згодом була підписана угода про взаемну репатріацію, яка давала 
можливість украінцям переУхати з Польщі до УкраУни, а полякам -  з 
УкраУни до Польщі. Двостороння репатріація вплинула в певній мірі на 
демографічну ситуацію в Полыиі і УкраУні.

Уже неодноразово згадувалось як важко визначити етнічну межу 
між польським і украінським населениям. Була широка смуга, в якій 
проживали як поляки, так і украУні. Поряд з поміркованими поглядами на 
взаемоприйнятне розв’язання ціеУ проблеми існували також 
екстремістичні вимоги. Для деяких украУнців західну етнічну межу 
визначали якнайдапі висунуті на захід украУнські села, найдальші 
історичні межі середньовічних руських князівств. 3 другого боку, були

105 В результаті польсько-радянського договору від 15.11.1951р. відбулось 
незначне уточнения кордону і взаемний обмін територіями в 480 км2. Польща 
була змушена віддати т. зв. Бузьке коліно, територію по лівій стороні Бугу на 
захід від Сокаля поміж Солокіею і Бугом (в районі Белза і Кристинополя), 
який В 1939-1941 pp. належав до Генеральноі губерні'і. Взамін Польща 
дістала дуже бідний район такого ж розміру в районі Нижніх Устрик. Обмін 
районами відбувся без населения. Обидві сторони переселили мешканців. 
Слід відзначити, що до 1945 року територія, передана Украінській PCP, мала 
змішане населения, але в момент обміну була дуже обжита поляками. 
Натомість район, переданий Полыці, мав характер етнічно украінський. Як 
завжди при зміні польсько-радянських кордонів, ніхто не питав населения іх 
згоди.
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подібні аргументи і з боку найбільш націоналістичних польських 
угруповань, які бачили східний польський кордон в районі Житомира чи 
Бердичева. Помірковані політики з обох боків намагалися знайти modus 
wiwendi. 3 польського боку була пропозиція т. зв. кордону рівноваги, 
згідно якоі по обох боках кордону мала бути однакова кількість 
національних меншин. Згідно цього плану такий кордон мав би пролягти 
за 15 км. на схід від Львова. 3 другого боку більш далекоглядні украінські 
політики міжвоенного періоду (наприклад: Донцов і Кучабський) 
вважали, що в ситуацн гегемонн Pociï і боротьби за незалежність Украіни 
конфлікт за Львів для украінців е самогубний. Необхідно відзначити, що 
з огляду на неможливість точного визначення політичного кордону 
з етнічноі* точки зору, кожна встановлювана компромісна лінія залишала 
національну меншість по обидві сторони державного кордону. Навіть 
дуже вигідна для украшців т. зв. „лінія Керзона” перетинала територіі' зі 
змішаним населениям”106.

Серйозні контрверсіі виникають довкола питания розміщення 
і кількості украінців, які в міжвоенний період і безпосередньо після війни 
перебували на західній стороні лініі‘ Керзона (в т.зв. Закерзонському 
краю), тобто на землях, які в даний час входять до складу Польщі. Це 
була смуга з національно змішаним населениям, яка простягалася 
кільканадцяти кілометровою лініею від Сяну через Перемишль, Грубешів 
до Влодави. Окрім того щільний клин украінського населения, т .зв. 
лемків, втиснувся в етнічний простір поляків і словаків і доходив до річки 
Попрад.

Оцінки кількості украінського населения на цьому просторі перед 
Другою світовою війною е різні. За мінімальними оцінками можна 
говорити про 200-300 тисяч украшців, максимальні цифри доходять або 
й перевишують один мільйон осіб. Украінці проживали в чотирьох 
повітах Краківського воеводства (Горліце, Ясло, Новий Сонч, Новий 
Тарг), в дев’яти західних повітах Львівського воеводства (Бжозув, 
Ярослав, Кросно, Леско, Любачів, Ланьцут, Перемишль, Пшеворськ, 
Санок), а також в шести східних повітах Люблінського воеводства (Б’яла 
Подляска, Білгорай, Холм, Грубешів, Томашів Любенський, Влодава). 
3 тих 19 повітів тільки в одному, в Леському повіті, переважало

106Лінія Керзона розпочиналася на північ від м. Гродно і доходила лише до 
Крилова біля Грубешова. Далі на південь було проведено дві демаркаційні 
лініі". Лінія „ А” проходила безпосередньо на схід від Перемишля, віддаючи 
практично всю Східну Галичину украінцям. Лінія „В” віддавала Полыці 
Львів і Дрогобицько-Бориславське нафтове родовище. На конференціі в Ялті 
прийнято набагато менш вигідну для Полыці лінію „А” з поступками на 5-8 
км на користь Польщі. Вона й стала основною для встановлення в 1945 році 
кордону між Польшею і СРСР (Р. Eberhardt, Wschodnia granica Polski 1939- 
1945, ст. 170-182).
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украшське населения, у всіх інших домінувало польське населения римо- 
католицького віровизнання. Всього у всіх повітах жило згідно перепису 
1931 р. 2275,8 тис. осіб, з них 207,4 тис. було православного віровизнання 
і 389,1 тис. -  грекокатолицького. Разом представників обох цих 
віровизнань було 597,5 тис., або 26,2% всього населения107. Серед обох 
віровизнань рішуче переважало украшське населения, але було також 
багато поляків, в той же час на етнічно польських територіях процеси 
асиміляци серед греко-католицького населения були значно сильніші. 
Навіть при теоретичному і далекому від реальності припущені, що всі 
православні і греко-католики були украшцями, то ïx загальна кількість 
в 1931 р. не перевищувапа 600,0 тис. для чіткого визначення становища 
в 1945р. необхідно врахувати відносно високій натуральний приріст 
населения в 1932-1939р.р., а також военні втрати. Враховуючи всі ці 
фактори, можна вважати, що на початку 1945р. тут жило 630,0 тис. 
украшців.

Згідно ГТ.Скшинецького, автора дослідницькоі' праці про 
репатріацію украѴнського населения стверджуе, що кількість украшців на 
захід від ліни Керзона становила в 1944р. 546,2 тис.108 3 приходом 
Червоноі' Арміі і стабілізаціі" становища розпочалась репатріація. До 
вересня 1945р. вшхало в СРСР 229,7 тис. украінців, в т.ч. половина -  
добровільно. До тих, хто залишився, застосовано адміністративний тиск, 
a нерідко і примус. Мала місце також пацифікація украшських cm*. Акція 
переселения закінчилася в липні 1946 року109.

Загальна кількість евакуйованих в СРСР становила 482107 осіб, 
серед яких були також члени польсько-украінських подружніх пар. Цей 
захід здійснювався планово і реестрація виіжджаючих з Полыці була 
дуже точною Після закінчення репатріаци лишилося в Польщі ще близько 
140-150 тис. украінців, які жили в гірській місцевості Бещад і Низького 
Бескиду110.

107 Згідно німецысих даних на захід від лініі Керзона греко-католиків було 315,0
тис., православних -  241,0 тис. Разом -  556,0 тис. осіб. Ці підрахунки не 
охоплювали Білостоцького воеводства (R. Torzecki, Kwestija ukraińska 
w polityce III Rzeszy 1939-1945, ст. 202).

108 P. Skrzynecki, Wysiedlenie ludności ukraińskiej z Polski w latach 1944-1946, c t  .4.
109 Вважаеться, що в результаті збройних акцій збройних сил польського підпілля

загинуло близько 2,0 тис. украінців. Натомість від рук УПА загинуло 599 
цивільних осіб, 997 польських солдат i 603 міліціонерів та службовців сил 
безпеки. (Е. Mi siło, Polska polityka narodowościowa wobec Ukraińców 1944- 
1947, ст. 404). Загальні демографічні втрати відносно до тих, що мали місце 
на Волині і Поділлю, були не такі великі.

110 A. Kwilecki, Łemkowie.Zagadnienia migracji i asymilacji.
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Нерепатрійоване украінське населения в 1947р. було переселене 
на західні і північні землі Полыці11. Це переселения охопило загалом 
125-140 тис. украінців. На старих місцях оселення лишилося 
щонайбільше кільканадцять тисяч украУнців, розпорошених на великій 
територіі від Карпат на півдні до Влодави на півночі. Новий політичний 
кордон став одночасно і етнічним кордоном між украінським і польським 
населениям.

Складнішою проблемою, яка вимагае ретельного статистичного 
аналізу, е визначення кількості поляків, які вшхали до Польщі з колишніх 
Львівського, Волинського, Тернопільського і Станіславського воеводств. 
Поляки з-за Збруча не одержували вшзних документів, оскільки не були 
громадянами Польськоі держави в міжвоенний період.

Основна маса польського населения була репатрійована в 1945- 
1946р.р., хоча акція переселения тривала до 1948 року. Всього в цей 
період було репатрійовано з СРСР до Польщі 1526,1 тис. осіб112, в т.ч.

111 Акція переселения украінців знайшла широкий розголос в польській 
літературі (напр. Т. Olszański, Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947). Вона стала 
також об’ектом зацікавлення украінських дослідників. Можна стверджувати, 
що на тлі багатьох і значно масштабніших переселень чи депортацій, які 
мали місце в 30-40-х роках і охоплювали мільйони людей, ця акція 
переселения е найбілыи контроверсійною. Думаемо, що це пояснюеться тим 
фактом, що рішення про інші переселения приймались у Москві і Берліні, а в 
даному випадку -  у Варшаві. Спочатку ця операція тенденційно трактувалась 
як кара за смерть генерала Сверчевського. Фактично підставою для такого 
рішення був намір ліквідувати нелояльну і потенційно непевну національну 
меншість на прикордонній територіі'. Також переслідувалась мета підірвати 
опорну базу украінських партизан і таким способом з меншими втратами 
ліквідувати збройні сили УПА, запевнивши таким способом спокій 
польського населения. Вишукувало також всіляких можливостей 
якнайшвидше заселити відзискані від німців землі. Переселения проводилось 
репресивним способом, сталінськими методами. 3 допомогою військовоі' 
сили украінське населения брутально доставлялось на залізничні станціі'
і звідси вивозилось. Після прибуття на західні і північні землі населения
спеціально розпорошувалось по різних населених пунктах. Кожна з родин 
отримувала кілька або кільканадцять гектарів землі і господарчі будівлі.
3 економічноі точки зору переселенці мали на нових землях значно кращі
умови існування, так як стандарт nic ля німецьких житлових і господарських
об’ектів був високим. Це видно і з того, що пізніше, коли був даний дозвіл на
повернення, дуже мало украшців повернулося до старих місць проживания.
Ця акція переселения була засуджена Сенатом незалежноі Полыці як
нелюдський акт.

112 A. Maryański, Współczesne wędrówki ludów.Zarys geografii migracji, ст. 121.

141
http://rcin.org.pl



Західноі Украіни 810,5 тис. В основному це були мешканці з Львівськоі' 
(352,2 тис.) і Тернопільськоі’ області (229,7 тис.)113.

Наведені дані не е повними. Вони не охоплюють численноі' 
кате гор iï осіб, котрі залишили територію Західноі Украіни поза 
офіційною репатріаціею. Ще до и початку понад 200,0 тис. поляків втекло 
на Захід, побоюючись насильства з боку украінських націоналістичних 
угрупувань. 3 величезноі’ маси депортованих в 1939-1941 p.p. зовсім мало 
повернулось до cboïx  д о м ів о к . С отні тисяч  поляків, а також евреш 
іукраінців загинули на далекій Півночі в концтаборах СРСР. Лише 
невеликій частині (140,0 тис.) вдалося вирватися в 1942р. з арміею 
Андерса до Іраку. В роки окупацп німецька влада організувала масовий 
примусовий виізд на роботу в Німеччину. Вивезені в значній мірі 
розпорошились по світу.

Важливим показником е дані польського перепису 1950р. Вони 
показують, що на територи Польщі в ïï нових політичних кордонах 
е 2134,0 тис. осіб переселенців, які станом на 1 вересня 1939р. перебували 
на територіі, приеднаноі* до СРСР. Вважаеться, що понад 2,5 млн. поляків 
залишили давні східні територіі' Польщі, з яких 1,5 млн. становили 
мешканці місцевостей, які перебувають тепер в межах сучасноі 
Украіни114. 3 цього можна зробити висновок, що демографічні втрати 
Украіни, які виникли в результаті репатріацп польського населения, 
а також неорганізованого вшзду, становили 1,5 млн. осіб. До цього слід 
додати втрати польського населения зумовлені депортаціями, военними 
подіями та різними переслідуваннями. Втрати з ціеі* причини 
визначаються на 400,0 тис. осіб.

У підсумку, населения Украіни зменшилось щонайменше на 1,9 
млн. поляків. У певній мірі це було компенсоване переселениям 482,0 тис. 
украінців з Польщі. Мінусове демографічне сальдо становило загалом 1,4 
млн. осіб.

Перепис 1937р. показав на територи Украінськоі* PCP 402,0 тис. 
німців. Дораховуючи сюда німецьке населения Східноі Галичини, Волині, 
Закарпатсько'1 Русі, Північноі' Буковини, а також Хотинського

113Згідно оцінки А. Марианьського {op.cit, ст. 120) кількість репатрійованих 
з СРСР до Польщі становила не 1526,1 тис. осіб, як то подають офіційні дані, 
а 2,3 млн. осіб, бо офіційні дані не враховують великого числа поляків, котрі 
виіхали не прямо до Полыці (наприклад, вивезені в час окупаціі до 
Німеччини на роботу або солдати, які вибули з СРСР з арміею Андерса).

114 На територіі Західноі Украіни і Білорусіі та Віленськоі' округи, які після війни 
опинились в межах СРСР, мешкало у вересні 1939р. близько 4,0 млн. поляків. 
Вважаеться, що понад 0,5 млн. з них загинуло в роки війни, понад 2,5 млн. „ 
виіхало за межі СРСР і близько 1,0 млн. (в основному в Західній Білорусіі 
і Віленщини) залишились на старому місці проживания.
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i Аккерманського районів, маемо у підсумку понад 500,0 тис. осіб 
німецького населения.

В 1940-1941 p.p. згідно радянсько-німецького договору до 
Німеччини вш'хало понад 100,0 тис. німців. На територіі Украіни станом 
на 22 червня 1941 року перебувало приблизно 400,0 тис. німців. В перший 
період війни половина з них, що мешкала в Криму, в східній і центральній 
частині Украши, була примусово вивезена за Урал. Друга половина, котра 
мешкала на територи поміж Дніпром і Дністром та на Волині, опинилась 
під німецькою окупаціею. Згодом під час відступу німецькоі арміі* ïx 
евакуювано до Німеччини .

Після поразки Німеччини вони були частково, як громадяни 
СРСР, передані до рук росіян. Всіх ïx вивезено в Сибір та до республіки 
Комі. Можна з певністю ствердити, що німецька національна меншість на 
Украіні, яка перед війною налічувала 400,0 тис. осіб, перестала існувати. 
Так в загальному демографічному балансі Украши відмічено втрату 0,5 
млн. осіб німецькоі національності.

До групи народів, яких сталінський режим прирік на виселення, 
належали також кримські татари. Перепис 1926 р. показав, що ïx було
179,0 тис. Цей народ відзначався високим натуральним приростом, але 
з другого боку, постійні penpeciï, голод, зумовлений колективізаціею, 
негативно вплинули на його чисельність. Можна вважати, що на межі 
тридцятих-сорокових років ïx було приблизно 200,0 тис. осіб. Відразу ж 
після визволення Криму в квітні 1944р. НКВД розпочало в травні-червні 
1944р. депортацію татарського населения. Підставою для цього було 
названо звинувачення татар у колабораціонізмі з німцями. Татарське 
населения вивезено до таборів на Уралі, в Казахстані, в Узбекистана 
Інформація про цей факт досягла до західних дослідників дуже пізно і в 
значно перекрученому вигляді. Ці поді‘і були довго суворою таемницею. 
В перших публікаціях дані були дуже неточні. Наводилась 
неправдоподібно висока кількість жертв серед вивезених. Наприклад, 
Р. Конквест твердить, що під час кількатижневого транспортування 
і протягом перших 18 місяців заслання померло аж 46% вивезених. Навіть 
розцінюючи подану інформацію як перебілыиення, необхідно відмітити, 
що депортація була проведена жорстоко, брутально, а процент смертності 
серед вивезених був дуже високим115.

115Дослідник П. Боравський (Р. Borawski. Tatarzy Krymscy w Rosji, ст. 86) 
твердить, що в Криму в той час мешкало 500,0 тис. татар, в основному жінки, 
діти, старші люди. Мужчини переважно були призвані до лав радянськоі' 
арміі. Bei татари були запроторені до товарних вагонів і відправлені на схід. 
В час подорожі і протягом перших півтора року заслання загинуло 195 471 
осіб. Цифри, наведені автором, не відповідають дійсності. Це видно з 
матеріалів перепису 1926р, а також ми знаемо про великі втрати татарського
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Інші міграційні переміщення мали набагато менший рівень 
у кількісному відношенні. 3 украшських земель репатрійовано до 
Чехословаччини в 1947р. 33,0 тис. чехів в основному з Волині. Зі східноі' 
Словаччини прибули в Украшу до 30,0 тис. украшців. Загальне сальдо 
такого обміну населения було нульовим116.

Незначні міграційні рухи мали місце також на румунсько- 
украінському прикордонні. Вони охопили близько 50,0 тис. румун, 
точніше молдаван, які втікали від Червоноі Арміі*.

Дуже важко аргументовано визначити втрати еврейського 
населения в роки війни на украінських землях. Ця проблема вимагае 
окремого дослідження. Навряд чи вдасться колись точно визначити число 
жертв серед еврейського населения. Гітлерівці почали планово знищувати 
евреів відразу ж після захоплення украшських земель і ця акція тривала 
упродовж всіеі окупацп. Втрати ми можемо визначити лише дуже 
приблизно. Підрахунки показують, що на кінець тридцятих років на 
украінській територи, яка перебувала під радянською, польською, 
румунською, чехословацькою юрисдикціею, проживало 2452,0 тис. осіб, 
які декларували в переписі еврейську національність. Фактична кількість 
евреів могла бути вищою. Перші вірогідні дані у післявоенний час 
(1959р.) показали наявність 840,0 тис. евреів. Різниця між обома 
величинами становить 1,6 млн. осіб. Можна припустити, що це е 
мінімальне число еврейських жертв, яке поглинула німецька окупація. Цю 
величину приймаемо для дальших обчислень з метою визначення 
національних змін в Украіні, пов’язаних з катаклізмами Другоі світовоі" 
війни.

Дотеперішній аналіз ставив своею метою оцінити втрати окремих 
національних меншостей. Це е підставою для встановлення загального 
демографічного балансу і визначення втрат украінського і російського 
населения. На територи сучасноѴ Украши, якщо керуватись переписом 
1937р., а також зробленими нами підрахунки на 1939р. для територій, які

населения у зв’язку з голодом і колективізаціею. Останнім часом з’явилася 
достовірна інформація про ці поди. Депортація з Криму охопила всього 
204 698 осіб, в т.ч. татар -  165 259, греків -  14 760, болгар -  12465, вірмен -  
8570, представників інших народів -  3644 особи. (В. Наулко, Н. Чорна, 
Динаміка чисельності і розміщення украінціву  світі -  ХѴІІІ-ХХ ст., ст. 15).

В польській літературі з’явилась в 1993р. джерельна праця С. Цісельського, 
Г. Грицюка, А. Сребраковського, в якій на підставі архівних документів 
НКВД докладно описуеться весь процес депортаци татар наводиться 
чисельність виселених, а гакож ïx розміщення в місцях заслання. За оцінкою 
цих авторів з Кримськоі' АРСР вивезено 191 014 тис. татар (ст. 116-128). Ці 
дані в незначній мірі відрізняються від інформаціі' згадуваних украінських 
дослідників.

116 A. Maryański, op.cit., ст .126.
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тоді перебували в межах Польщі, Румуніі і Чехословаччини, проживало 
в передвоенний гіеріод 38 849,0 тис. осіб. Згідно завищеного радянського 
перепису 1939 року в УРСР проживало 40 986,0 тис. осіб. Беручи до уваги 
першу оцінку, необхідно врахувати природний приріст населения, який 
становив у передвоенні роки 0,5 млн. осіб щорічно.

Можна погодитися, що на момент вибуху Другоі світовоі війни на 
територіі сучасноі Украши проживало понад 40,0 млн. осіб. Радянські 
демографи вважають, що станом на 22 червня 1941р. населения Украіни 
становило 41,0 млн. осіб. Завдяки праці А. Перковського і С.Пірожкова 
можемо визначити загальні демографічні втрати Украши. Автори 
наводять дані в розрізі областей станом на 1 січня 1941 р. і на 1 липня 
1946 року (Таб. 36).

Як подають автори балансу, кількість населения Украши 
зменшилась у 1941-1946р.р. на 9,0 млн. осіб. Цей підсумок демографічних 
втрат слід вважати явно завищеним. 3 одного боку можна припустити, що 
кількість населения на 1 січня 1941 року була дещо нижчою. 
3 урахуванням населения Закарпатськоі області -  800,0 тис., яку автори 
поминули у своему балансі, кількість населения Украіни на 22 червня 
1941 року визначаеться на рівні 41,0 млн. осіб. Різниця незначна 
і міститься в межах статистично допустимоі* похибки. Натомість кількість 
населения на 1 липня 1946 року подано на несподівано низькому рівні. 
Статистичний щорічник натурального руху населения, опублікований 
в Киеві в 1988р., на 1 січня 1947р. показуе 36 050 тисяч населения. 
3 урахуванням населения Закарпатськоі області різниця між станом з 1 
липня 1946р. по 1 січня 1947 року становить in plus 3 млн. мешканців. 
Навіть при врахуванні повернення евакуйованих зі східних областей 
СРСР, репатріаціі з Заходу, демобілізаціі з арміі і приросту піврічного 
натурального лишаеться незбалансованою кількість близько 2,0 млн. осіб.

3 цього випливае, що демографічні втрати Украши, зумовлені як 
війною, так і від’емним міграційним сальдо, слід вважати на рівні 
максимально 7,0 млн., а не 9,0 млн. осіб. Автори балансу подають тут же 
сальдо натурального руху в роки гітлерівськоі окупацн. В ті часи 
народилось 1152,0 дітей, померло 2623,0 тис. осіб. В результаті 
натуральних втрат кількість населения зменшилась на 1471,0 тис. 
мешканців.

3 наведених підрахунків видно, що на демографічному балансі 
Украши в значній мірі позначились міграційні рухи і военні втрати 
окремих національних меншостей, в т.ч. поляків -  1,9млн., евреів -  1,6
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млн., німців -  0,5 млн., татар -  0,2*, румун -  0,05млн. осіб. Загалом втрати 
становили 4250,0 тис. осіб.

Таблиця 36. Кількість населения Украши по областях у 1941 і 1946р.р.

Назва області
Кількість населения 

(в тис.)
Різниця поміж 
1941 i 1946р.р.

стан на 
01.01.1941

стан на 
01.07.1946 в тисячах %

(1941 -  100)
a) Східні області:

Вінницька 2 390 2 037 -353 85,2
Ворошиловградська
(Луганська) 2 018 1 556 -462 77,1

Дніпропетровська 2 312 2 002 -310 86,6
Житомирська 1 725 1 374 -351 97,6
Запорізька 1 443 1 144 -299 79,3
Кам ’ янець-По діл ьська 1 770 1 442 -328 81,5
Кіровоградська 1 190 1 063 -127 89,3
Кшвська 3 694 2 972 -722 80,4
Миколаівська 793 617 -176 77,8
Одеська 1 804 1 380 -424 76,4
Полтавська 2 226 1 820 -406 81,8
Сталінсыса (Донецька) 3 324 2 507 -817 75,4
Сумська 1 717 1 428 -289 83,2
Харківська 2 618 2 041 -577 78,0
Херсонська 762 634 -128 83,2
Чериігівська 1 784 1 412 -372 79,1

Східні області разом 31 570 25 429 -6 141 80,5
б) Західні області

Волинська 1 031 809 -222 78,5
Дрогобицька 1 111 795 -316 71,5
Ізмаільська 684 534 -150 80,1
Львівська 1 435 1 036 -399 72,2
Рівненська 1 223 779 -444 63,7
Станіславська 1 462 1 054 -408 72,1
Тернопіл ьська 1 576 962 -614 61,0
Чериівецька 875 701 -174 80,1

Західні області разом 9 397 6 670 -2 727 71,0
УкраТнська PCP 40 967 32 099 -8 868 783
Джерело: А. Перковський, С. Пірожков, op. cit., ст. 17.

* 165,3 тис. татар і 39,4 тис. осіб інших національностей, які населяли Крим до 
1944 року.
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Репатріація з Польщі близько 0,5 млн. украінців лише 
в мінімальній мірі компенсувала біологічні і міграційні втрати поляків, 
евреів, німців, татар, румун. 3 цих обчислень виходить, що при 
загальному зменшенні кількості населения в 7,0 млн. осіб, безпосередні 
демографічні втрати украшського і російського населения в роки війни 
становили разом 3,25 млн.117

Підсумок демографічних середніх втрат був би значно вищим. 
Емпіричний аналіз показуе, що демографічні втрати, викликані війною, 
торкнулися в першу чергу, неукрашського населения. Порівняння 
кількості втрат, які поніс украінський народ від голоду і репресій 30-х 
років, з втратами спричинених II світовою війною дае результата, які 
спростовують один з численних демографічних міфів радянських вчених, 
що побутував до 90-х років.

Зменшення кількості украінців і росіян в Украіні щонайбільше на 
3,25 млн. осіб зумовлені багатьма явищами і процесами, пов’язаними 
з народжуваністю і смертю, міграційними рухами, а також военними 
втратами. У нас надто мало інформаци для з’ясування ціеі складиоі 
проблеми. Відомо, що в повоенні роки у зв’язку з відбудовою і розвитком 
промисловості на територіі Украіни, сюди прибуло багато евакуйованих 
людей, а також осіб направлених з інших республік. Повертались вивезені 
в час окупаци до Німеччини. Ми не знаемо рівня цих процесів, які 
в певній мірі зрівноважили попередні втрати населения.

Оцінкою загальних военних втрат Украіни зайнявся остаинім 
часом Т. Гунчак. Він визначае ïx в межах 5,5-7,0 млн. (в т.ч. 600,0 тис. 
евреів), але для міжнародних порівнянь приймае остаточну цифру 7,0 
млн.118 Враховану кількість співставляе з втратами іиших держав 
і приходить до висновку, що военні втрати населения Украіии були 
найвищими з усіх держав, які брали участь у II світовій війні. Такі

117 Автор не в змозі зробити повну оцінку военних втрат Украіни. Він зробив
лише певний баланс, який ставить під знак питания радянські оцінки, які 
говорять про смерть 6-7 млн. украінців від рук гітлерівських окупантів. 
Подібні оцінки бездоказові, необгрунтовані.

118 Е.Гунчак стверджуе, що найвищі военні втрати торкнулись Украіни -7 ,0  млн.
осіб (в тому числі 2,5 млн. військових i 4,5 млн. цивільних), затим німців -  
6,5 млн. (4,5 млн. військових i 2,0 млн. цивільних).На трете місце він ставить 
Полыцу -  5,0 млн. жертв (123 тис. військових і 4877 тис. цивільних). Слід 
нагадати, що офіційні польські дані визначають кількість втрат в 6,0 млн. 
осіб (3,0 млн. поляків i 3,0 млн. евреів). Наступне місце займае Японія -  2350 
тис. (2,0 млн. військових i 35,0 тис. цивільних) і т.д. (op.cit.). Невідомо тільки, 
чому автор не називае у c b o ï x  порівняннях Pociï. В обчисленнях польських 
і украінських дослідників відмічено різний підхід і основу для цих 
підрахунків. Украінці беруть за основу територію в сучасних кордонах, 
а поляки -  територію польськоі держави до 1939 року.
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оріентовні підрахунки, без посилання на документи і першоджерела, які б 
послужили підставою для подібних висновків, мають невелику наукову 
вартість.

3 наведено!' вище інформаціі' можна зробити висновок, що II 
світова війна грунтовно вплинула на національну структуру Украіни. Три 
значні національні меншості: поляки, евреі і німці кількісно понесли такі 
втрати, що перестали відігравати істотну роль в суспільному житті 
Украіни.

Натомість значно зміцнилась позиція росіян. Украша 
з багатонаціонального суспільства почала перетворюватись в дуалістичну 
украінсько-російську державу, в якій росіяни хоч і становили незначну 
частину населения, почали відігравати щораз білыпу роль.

Перший післявоенний перепис населения відбувся в СРСР 
у 1959р. Він став об’ектом спеціальноі уваги і аналізу. Необхідно 
відмітити факт значного натурального приросту населения Украіни 
в 1948-1959р.р. Протягом цих кільканадцяти років кількість населения 
Украіни збільшилась з 36166 тис. до 41869 тис., або на 5703 тис. осіб. 
Завдяки цьому значному приросту военні і міграційні втрати були 
повністю компенсовані і кількість населения Украіни перевищила 
довоенний рівень.

Приріст населения не був рівномірним, оскільки в 1947р. в Украіні 
настав черговий голод. Це вже була третя в XX ст. катастрофа подібного 
роду. Перша була на початку двадцятих років безпосередньо після 
революцп і громадянськоі війни, друга, найстрашніша, в часи 
колективізаціі' в 1932-1933р.р. Це була едина краіна в Свропі, до того ж 
з чорноземними грунтами, в якій протягом XX ст. тричі люди вмирали 
з голоду, позбавлені будь-якоі допомоги з боку власного уряду або інших 
держав. Слід підкреслити, що друга і третя трагедіі голоду були суворо 
засекречені і відомості про них проникли за кордон набагато пізніше. 
Третій голодомор не був, на щастя, таким страхітливим, як два 
попередніх. I все ж напередодні 1947р. кількасот тисяч людей померло 
з голоду. Точно визначити кількість жертв дуже складно, оскільки дані 
про натуральний рух е невірогідними і не співпадають зі змінами 
кількості мешканців. До того ж, ці інформаціі' надходять не з одного 
джерела, тому узгодити ïx просто неможпиво (Таб. 37).

Згідно з даними натурального руху, кількість смертей в 1947р. 
була вищою приблизно на 300,0 тис. ніж у 1946 i 1948 роках. Однак 
в результаті високого рівня народжуваності натуральний приріст в 1947р. 
був додатнім і становив 85,0 тис. осіб. В той же час статистичні дані про 
кількість населения, показують зменшення населения в 1947р. на 176 тис. 
осіб. Оріентуючись на дані про загальну кількість населения, як на такі,
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що ближчі до правди, можемо зробити висновок про трагічну загибель від 
голоду 300-500 тис. людей.

Таблиця 37. Натуральний рух населения Украінськоі PCP 
в 1946-1949 роках

РІК
Кількість

народжених
Кількість
померлих

Натуральний
приріст

Кількість 
населения 
на 31.12.тис.

1946 750,0 369,0 381,0 36 050
1947 713,0 628,0 85,0 35 874
1948 732,0 354,0 378,0 36 166
1949 898,0 329,0 569,0 36 588

Першоджерело: А. Перковський, op.cit., ст. 23; Е. Рудницький, Демографічні 
наслідки Вітчизняноі війни 1941-1945 на Украіні.

Великі демографічні втрати понесло населения Західноі Украіни 
після приходу Червоноі Армп. Протягом десяти після военних років 
активно діяв укршнський антирадянський партизанський рух. Органи 
НКВД зафіксували 14 424 збройні виступи партизан. У відповідь уряд 
розпочав брутальну акцію „умиротворения”. Нещодавно відкриті -архівні 
матеріали, а також найновіші украшські і російські публікаціі дозволили 
дослідити ці проблеми трьом дослідникам пов’язаних з вроцлавськими 
історичними колами: С. Цісельському, Г. Грицюкові та
А. Серебраковському119. 3 представлених документів вимальовуеться 
картина систематичних репресій і кількаразових масових депортадій 
населения Західноі Украіни. Згідно даних НКВД в процес боротьби проти 
національно-визвольного руху лише в 1944 році було вбито 57 405 осіб, 
заарештовано 50 941, добровільно вийшло з повинною 15 990 
„украінських націоналістів”. Загалом від лютого 1944р. до 1 січня 1946 
року НКВД провело 39 773 „операціі” в ході яких загинуло 103 313 
„бандитів”, затримано 110 785 осіб, заарештовано 24 329, вийшли 
з повинною 50 058 учасників антирадянського підпілля. Після незаконноі 
брутальноі ліквідаци греко-католицькоі’ церкви в 1946 році заарештовано 
і відправлено в концтабори ГУЛАГу понад 1000 духовних осіб.

Одночасно розпочалося приму сове виселення населения. 
В перший період (1944р.) вивезено „у віддалені райони СРСР” 12 762 
особи. В наступних двох роках вивезено 29 351 особу. Чергова велика 
акція вивезення була в 1947р. тоді було вивезено 76 586 осіб. 3 різною 
інтенсивністю акціі* вивезення тривали до 1952 року, зокрема в 1948р. 
виселено на Далеку Північ і в Сибір 8274 особи, а в 1949р. -  21 672 особи.

119 S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, op.cit., ct. 152-167.
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Серед вивезених переважали жінки та діти. Документа 
засвідчують, що з 1 січня 1948р. серед вивезених 96 191 особи було: 
мужчин -  22 326, жінок -  46 628, дітей -  27 237. Узагальнені дані 
вказують на те, що з Західноі Украіни після 1944 року було депортовано 
65906 сімей, тобто 203 662 особи, які підозрювались у співпраці 
з украінськими націоналістичними організаціями*.

Національний склад депортованих був однорідним. Украінці 
становили 99,4% вивезених. Умови транспортування вивезених були 
невимовно важкими. Вивозили переважно в Кемеровську, Омську, 
Іркутську, Архангельську області, в Хабаровський край. Надзвичайно 
важкі і незвичні кліматичні умови, відсутність нормального житла, 
непосильна праця зумовлювали високу смертність серед вивезених. Лише 
в травні 1956р., в час хрущовськоі відлиги, почали поступово звільняти 
людей з заслання і дозволили повертатись до дому.

Можна з повним переконанням ствердити, що ні один народ (крім 
еврейського) не поніс в XX ст. таких величезних фізичних втрат як 
украінський народ. Голодомор, більшовицька революція і громадянська 
війна, дві світові війни, депортаціі', сталінські penpeciï 30-их pp. та 
післявоенного періоду позбавили життя кільканадцяти мільйонів 
украінців. Фізичні втрати слід доповнити ще й втратами, які випливають 
з міграційних процесів. Мільйони украшців вивезено за межі Украши 
примусово або білыи-менш добровільно на роботу в Казахстан, на 
Далекий Схід, у великі міста Pociï, де вони швидко асимілювались 
і втрачали національну свідомість. Про це свідчать такі факта. Згідно 
перепису 1926р. на територп СРСР поза Украіною жили 7976 тис. 
украінців, з яких 5376 тис. користувались украінською мовою. 
Післявоенний перепис населения в 1959 році показав на територп СРСР 
поза межами республіки лише 5095 тис. украінців, з яких лише 2663 тис. 
визнали украінську мову рідною120. Таке значне зменшення кількості 
украінського населения відбулося незважаючи на те, що 1926-1959р. р. на 
територіі Pociï та інших республік прибуло багато мільйонів украшців. 
Процеси русифікаціі там йшли незрівнянно швидше і були більш 
безповоротніми ніж серед украінців в Украіні. Тільки завдяки потужному 
демографічному потенціалу і високій народжуваності в У крата змогла 
зберегти свою національну ідентичність і зберегтися як народ до дня 
проголошення незалежності.

* Неточність. Підозра у співпраці каралася негайним арештом і слідством. 
А вивезенню підлягали без суду і слідства, без будь-яких звинувачень члени 
сімей і родичі партизан. Вивозили навіть немовлят і дітей дошкільного віку, 
яких аж ніяк не можна запідозрити у співпраці з націоналістичними 
організаціями. (Прим. Перекладача).

120 Украінці. Східна діаспора. -  Атлас, ст. 4-15.
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Роки 1949-1959 були в Украші часом демографічного буму. 
Висока народжуваність, пов’язана у значній мірі з повоенною 
компенсаціею народжень, принесла дуже швидкий приріст населения 
краіни. Станом на I січня кількість населения в Украінській PCP 
становила в роках: 1951 -3 7  223 тисячі, 1952-37 915, 1953-38  366, 1954 
- 3 8  891, 1955-39  271, 1956-39 742, 1957-40 422, 1958-41 179, 1959- 
41 845 тис. жителів121.

121 Е. Рудницький, op.cit.
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VII. Національна структура Украінськоі PCP в 1959 році

Всесоюзний перепис населения 1959 року проводився в спокійній 
обстановці. 3 статистичноі точки зору він е достовірним. Центральна 
влада не була зацікавлена у сфальшуванні національноі статистики. Разом 
з тим існували певні народи, які були більше або менше привілейовані. 
Найбільш видне місце займав російський народ, а в окремих республіках 
привілейоване становище займало корінне населения. Всякого роду 
національні меншості трактувались як менш вартісні уламки 
„радянського народу”. Ця іерархія важливості і у привілейованості одних 
народів перед іншими відбилася і на результатах перепису. Однак 
в загальній оцінці це не мало вирішального значения. В переписі 
передбачено дві істотні етнічні риси: національність і рідна мова. Для 
наших цілей перша риса буде визначальною, основною для оцінок 
і висновків. Елемент рідноі мови теж е істотним і буде для нас 
допоміжним елементом.

Дотеперішній аналіз, в якому розглядалися національні проблеми 
в часовій періодичності, вимагав складних підрахунків і спрощуючих 
припущень. Це пояснюеться тим, що значні частини територп належали 
до різних держав, кордони періодично змінювалися і лише після Другоі 
світовоі війни украінські землі опинилися в межах одного державного 
організму. Починаючи з перепису 1959р. маемо справу зі сталістю 
державних кордонів і незмінністю територіі' Украінськоі PCP.

Опубліковані результата перепису показали такий національний 
склад Украіни (Таб. 38).

На територіі Украіни, площею понад 600 тис.кв.км, перепис 
показав близько 42,0 млн. мешканців, серед яких украінці становили 
понад 32,0 млн. осіб. Національні меншості становили 10,0 млн., з яких 
понад 7,0 млн. були росіянами. Після депортацій, a опісля репатріаціі', які 
охопили майже 2,0 млн. поляків, ця національна меншина в 1959р. не 
становила навіть 1,0 відсотка населения. Практично зникла німецька 
національна меншина, різко зменшилась частка еврейського народу. Для 
докладнішоі оцінки змін, викликаних війною, розроблено таблицю, в якій 
показано співставлення і порівняння даних про національний склад 
і населения в 1959р. з даними передвоенного часу і даними на межі 
двадцятих і тридцятих років (Таб. 39).
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Таблиця 38. Національиа структура Украінськоі PCP в 1959 році

Національність Кількість населения
тисяч %

Украінці 32 158,5 76,8
Росіяни 7 091,3 16,9
Свреі* 840,3 2,0
Поляки 363,3 0,9
Білоруси 290,9 0,7
Молдавани 241,6 0,6
Болгари 219,4 0,5
Угорці 149,2 0,4
Г реки 104,4 0,2
Румуни 100,9 0,2
Татари 60,9 0,1
Інші 248,3 0,7
Всього 41 869,0 100,0

Джерело: Итоги Всесоюзной переписи населения в 1959г. Украинская ССР.

Кількісний склад населения за період 1930/1931-1959 роки 
змінився мало. Збілыиення лише на якихось 1,5 млн. на протязі 30 років 
у демографічно молодому суспільстві пояснюеться наслідками 
економічно-політичноі катастрофи тридцятих років, а також меншою 
мірою втратами в II світовій війні. Демографічні наслідки подій 
тридцятих років були набагато більш важливими . Післявоенний приріст 
населения компенсував людські втрати і в 1955р. сягнув довоенного 
рівня. Завдяки високій народжуваності кількість украінців в 1937-1953р.р. 
збілыиилась на 4,2 млн. осіб.

Дуже швидким був приріст російського населения. Кількість 
росіян порівняно з тридцятими роками зросла білыие ніж удвічі. 
Російське населения в 1937 році становило 8,8% від загальноі* кількості. 
В 1959р. аналогічний відсотковий показник становив 16,9%, тобто зріс на 
8,1%. Зміна пропорцій між украінським і російським населениям була 
характерною рисою не лише для тридцятих-сорокових років, але і в 
цілому XX ст. Цей процес охоплював не лише Украіну, а й увесь 
Радянський Союз.
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Таблиця 39. Зміни національного складу населения Украши в 1930/1931-1959р.р.

Національність
Кількість населения (тис.)

Різниця між 1930/1931- 
1959

Різниця між 1937/1939- 
1959

1930/1931
(а)

1937/1939
(б)

1959 в тис.
1930/1931

100%
в тис.

1937/1939
100%

Украінці 29 940,0 2 7 9 1 5 ,0 32 158,5 + 2 2 1 8 ,5 107,4 +4 243,5 115,2
Росіяни 3 309,0 3 431,0 7 091,0 +3 782,3 214,3 +3 660,3 206,6
Поляки 2 324,0 2 509,0 363,3 -1 960,7 15,6 -2 145,7 14,5
Свреі 2 595,0 2 452,0 840,3 -1 754,7 32,4 -1 611,7 34,3
Інші 2 249,0 2 542,0 1 415,6 -833,4 62,9 -1 126,4 55,7

Всього 40 417,0 38 849,0 41 868,7 +1 452,0 103,6 +3 020,0 107,8

а) За даними румунського і чеського перепису населения за 1930р. польського перепису 1931 р. 
і оцінки для УкраУнськоі PCP на 1931 p.

б) За даними перепису для Украінськоі PCP 1937р., і оцінки для Полыці, Чехословаччини і та Румуніі (1939).
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Таблиця 40. Кількість населения Украши по областях у 1926, 1939 і 1959р.р.

1926 1939 1959

Області Всього
населения

В тому числі 
украінців

Всього
населения

В тому числі 
украінців

Всього
населения

В тому числі 
украшців

тис. тис. % тис. тис. % тис. тис. %
Вінницька 2 003,8 1 774,3 87,2 2 267,8 1 948,0 85,9 2 142,0 1 966,4 91,8
Волинська 881,0 616,7 70,0 1 031,2 898,2 87,1 890,5 842,0 94,6
Дніпропетровська 1 856,8 1 554,1 83,7 2 273,4 1 811,9 79,7 2 704,8 2 102,9 77,7
Донецька 1 837,2 1 331,7 61,6 3 104,5 1 844,1 59,4 4 262,0 2 368,1 55,6
Житом ирська 1 253,9 901,6 71,9 1 709,5 1 316,3 77,0 1 603,6 1 355,2 84,5
Закарпатська 734,9 450,9 62,2 840,0 520,8 62,0 920,2 685,5 74,6
Запорізька 1 269,8 854,6 67,3 1 387,9 910,5 65,6 1 463,8 999,4 68,3
Ів.-Франківська 1 348,2 996,3 73,9 1 613,3 1 179,3 73,1 1 094,6 1 037,7 94,8
Кіровоградська 774,7 637,6 82,3 1 225,4 1 060,0 86,5 1 217,9 1 079,7 88,7
Кшвська 2 457,4 2 044,6 83,2 2 563,2 2 027,5 79,1 2 823,4 2 265,9 80,3
Кримська 716,7 77,4 10,8 1 120,4 153,5 13,7 1 201,5 267,7 22,3
Луганська 1 094,3 746,3 68,2 1 842,1 1 164,2 63,2 2 452,2 1 416,3 57,8
Львівська 1 453,9 809,8 55,7 1 914,3 1 058,6 55,3 2 107,9 1 818,3 86,3
Миколаівська 1 171,7 882,2 75,8 919,2 655,4 71,3 1 013,8 822,8 81,2
Одеська 1 433,1 437,1 30,5 2 087,5 849,6 40,7 2 026,6 1 124,4 55,5
Полтавська 2 451,0 2 296,6 93,7 1 890,1 1 723,8 91,2 1 631,7 1 524,6 93,4
Рівненська 1 451,9 984,4 67,8 1 058,0 743,8 70,3 926,2 864,8 93,4
Сумська 1 778,2 1 571,9 88,4 1 674,2 1 459,9 87,2 1 513,7 1 330,8 87,9
Тернопільська 1 427,4 847,9 59,4 1 743,2 964,0 55,3 1 085,6 1 030,1 94,9
Харківська 2 409,2 1 802,1 74,8 2 553,9 1 820,9 71,3 2 520,1 1 734,1 68,8
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Херсонська 565,7 439,0 77,6 743,4 555,3 74,7 824,2 668,2 81,1
Хмельницька 1 774,7 1 449,9 81,7 1 731,6 1 435,5 82,9 1 611,4 1 452,9 90,2
Черкаська 2 030,8 1 900,8 93,6 1 556,3 1 427,1 91,7 1 503,3 1 413,1 94,0
Чернівецька 738,2 322,6 43,7 811,9 422,2 52,0 774,1 518,2 66,9
Чернігівська 2 177,4 2 064,2 94,8 1 798,5 1 656,4 92,1 1 553,8 1 468,2 94,5
Всього 37 091,9 27 794,6 74,4 41 460,8 29 606,8 71,4 41 869,0 32 157,3 76,8

Джерело: В. Наулко, Н, Чорна, Динаміка чисепъності ірозміщення украінціву  світі, ст.12-13.
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Дуже швидка динаміка зростання російського населения при 
стабілізаціі, a точніше, прн повільному темпі зросту украУнського 
населения, зумовила істотні зміни в національному потенціалі всього 
СРСР. Демографи В. Кабузан і Г. Махнова провели дослідження цього 
явища на зразок того, як це зробив А.Хоменко для періоду 1897- 
1926р.р.122 Вони порівнювали кількість російськомовного 
і украУномовного населения в 1897 і 1959 на всій територіУ СРСР. 
Виявилося, що в 1897р. російськомовного населения було 55 667 тис. 
і становило воно 63,4% від загальноУ кількості. В 1959р. російськомовних 
було вже 119 689 тис., або 75% всього населения СРСР. В той же час 
кількість украУномовного населения виросла лише з 26 261 тис. до 32 849 
тис. і частка його на територіУ СРСР знизилась з 29,9% до 20,6%. Про 
рівень змін свідчать порівняння приросту обох національних груп. 
Кількість російськомовного населения зросла на 64 022 тис., 
а украУномовного лише на 6588 тис. осіб123.

Повільний кількісний ріст украУнського населения як в 
УкраУнський PCP так і в цілому в СРСР, мав, крім того, своУ специфічні 
регіональні особливості.На окремі регіони УкраУни впливали відмінні 
геополітичні умови, які виникають з Ух приналежності до різних держав . 
Темпи урбанізаціУ і розвитку промисловості, а також суспільні зміни були 
різними на різних територіях. Ці передумови впливали на демографічну 
динаміку і розміщення украУнців. Науковий аналіз вимагае оперування 
сталими одиницями як у статистиці так і в адміністративному поділі. 
В дотеперішньому аналізі ми мали справу з адміністративними 
одиницями не порівняльними між собою.

В роботі В. Наулки і Н. ЧорноУ за 1991р. статистичні дані 
з переписів радянських, польських, румунських і чеських враховані 
стосовно адміністративного поділу на 1959р., тобто областей, які існують 
і в сучасній УкраУні. Підрахунки зроблено по двох періодах: 1926 
і 1939р.р. Ці підрахунки вимагали узгодження в часі і визначення 
натурального руху населения в часі між переписами. Не знаючи 
технічних і методологічних особливостей, якими керувались автори, 
важко відповісти на питания, чи наведені дані е цілком вірогідні. При 
більш докладному аналізі ці дані відрізняються в певній мірі від даних 
які € в працях інших дослідників. Не маючи можливості уточнити Ух, 
представляемо Ух цілісно. Не вникаючи в дані про загальну кількість

122 В. Кабузан, Г. Махнова, Численность и удельный вес украинского населения на
территории СССР в 1795-1953г, Г. А. Хоменко, Население Украины 1897- 
1927.

123 В. Кабузан, Г. Махнова, op.cit.
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населения, ми сконцентруемо увагу на кількості украінців в розрізі 
областей (Таб. 40).

Погляд на стан справ у цілому по краші дае багатий матеріал до 
інтерпретаци. Не вникаючи в подробиці, відмітимо кілька характерних 
явищ. Дуже виразно проявились з одного боку області депопуляційні, 
з іншого боку -  області демографічно прогресивні. Це призвело до 
важливих наслідків в національному аспекті. До областей, позначених 
демографічним регресом, належали такі, що мали високий відсоток 
украінського населения. Це були в основному області, які охопив 
голодомор 1932-1933р.р. Можна відмітити, що кількість населения 
в чотирьох областях, зокрема Черкаській, Чернігівькій, Полтавській 
і Сумській областях становила в 1926р. 8437,4 тис. осіб (в т.ч. 7833,5 тис. 
украінців), в 1939 -  6919,1 тис. (в т.ч. 6267,2 украінців), в 1959 -  6202,5 
тис. (в т.ч. 5736,7 тис. украінців). У цих чотирьох областях знизилась 
протягом 33 років більше ніж на 2,0 млн. осіб. В той же час такі області, 
як Донецька чи Луганська, з високою часткою російського населения, 
аточніше, максимально зрусифіковані, демографічно розвивались дуже 
швидко. Результата саме такоТ національноі політики дуже зміцнювали 
позиціі російського елементу в Украіні.

Явище зворотного порядку -  украінізацію -  можна було 
спостерігати в західних областях Укра'ши. У міжвоенний період деякі 
повіти південно-східноі Полыці характеризувались відносно низьким 
відсотком украінського населения. Натомість перепис 1959р. показував 
тут абсолютну більшість украінського населения. Це було результатом 
масового вшзду поляків з uieï територіі. Варто однак зауважити, що 
оцінка ситуацп щодо західних областей, які раніше належали до Польщі, 
у автора даноі праці не цілком збігаеться з оцінкою украшських 
дослідників. На територп п’яти областей Івано-Франківськоі’, Львівськоі, 
Рівненськоі, ТернопільськоѴ, Волинськоі) автор визначив кількість 
населения з 1939р. на 7650,0 тис, a украшські дослідники -  7360,0 тис. 
Різниця становить 290,0 тис. мешканців. За підрахунками автора, 
украінців було 4670,0 тис. або 61,0 відсоток від загальноі кількості, 
a украінські дослідники стверджують, що украшців було 4843,9 тис., або 
65,8% за іхніми підрахунками. Різниця становить 4,8%. Не вступаючи 
в полеміку, хотів би відмітити, що за польським переписом 1931 р. 
загальний відсоток всіх православних і греко-католиків (серед яких було
100,0 тис. білорусів) становив 63,4%. Тому вважаю, що показник 61% 
украінців ближчий до реальності і більш точно визначае максимальну 
кількість украінців у цих областях. Тим більше, що в тридцятих роках 
відбувався, хоч і повільно, процес полонізацп цих земель, а також рівень 
закордонноі еміграціі украінців був вищим ніж у поляків.
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Наведена різниця в оцінці кількості украінського населения не 
е надто значною і вона не змінюс загалом погляду на національну 
структуру, яка тоді і сну вала. Проте незаперечно, що проблема загальноі 
кількості населения Західноі* УкраѴни в 1939р. повинна бути 
в майбутньому уточнена.

Аналіз національноі структури по областях в динаміці показуе нам 
значні зміни. Ситуація, яку показав нам всесоюзний перепис 1959р., була 
результатом певних виразних тенденцій на переломі двадцятих-тридцятих 
років і які поди Другоі' світовоі' війни поглибили і прискорили. Вони 
полягали на ослабленні украінських позицій (за винятком західних 
областей) і повільному відступі перед експансіею сильнішого і краще 
організованого російського сусіда.

Розглядаючи демографічний стан більш статично, відзначимо, що 
на фоні двох потужних етнічних груп, украінців і росіян, проблеми інших 
національних меншин в п’ятдесятих роках не відігравали якогось 
істотного значения. В попередньому розділі показано втрату польського 
населения в кількості 1,9 млн. осіб через репатріацію і як жертви военних 
подій. Дані перепису показали вищі втрати, котрі доходили до 2150,0 тис. 
осіб. Різниця у 250,0 тис. осіб подаеться з неврахуванням втрат 
депортованого польського населения в 1938р., а також в 1939-1941 p.p.124 
Можна також припустити, що частина поляків приховала свою 
національність побоюючись репресій. Суспільні зміни в 1991-1992р.р. 
прояснили ситуацію і виявилось, що багато поляків мае украінські 
і російські паспорт и.

Підтвердились великі втрати серед еврейського населения, 
а також деяких інших етнічних груп, зокрема німців, та кримських татар. 
Це позначилось на зменшенні відсотку цих народів в загальній кількості 
населения Украіни.

Результата перепису населения стали основою для створення 
карта 12. Для білыиоі наочності на карті подано дані про кількість 
населения в розрізі областей з графічним і показником кількості різних 
груп населения. Числовий показник кількості населения в розрізі областей 
подано в таблиці 41.

124 Перепис 1959р. показав наявність в Казахстані близько 60,0 тис. поляків. Це 
е рештки виселеного населения з околиць Житомира, Бердичева, Кам’янця - 
Подільського.
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Таблиця 41. Національна структура населения УкраУнськоі' PCP в розрізі областей в 1959 році

Області
Кількісь 

населения 
(в тис.)

Національнісгь
Украшці Росіяні Gepeï Полякі Інші

тис. % тис. % тис. % тис. % тис. %
м. Киів 1 104,3 663,9 60,1 254,3 23,0 153,5 13,9 8,5 0,8 24,1 2,2
Вінницька 2 142,0 1 966,4 91,8 93,5 4,4 50,2 2,3 20,8 1,0 11,1 0,5
Волинська 890,5 842,0 94,6 37,1 4,2 - - - - _  IM 1,2
Дніпропетровська 2 704,8 2 102,9 77,7 466,0 17,2 73,3 2,7 6,1 0,2 56,5 2,2
Донецька 4 262,0 2 368,1 55,5 1 601,3 37,6 42,5 1,0 - - 250,1 5,9
Житомирська 1 603,6 1 355,2 84,5 87,0 5,4 42,0 2,6 103,0 6,4 16,4 1,1
Закарпатська 920,2 686,5 74,6 29,6 3,2 12,2 1,3 - - 191,9 20,9
Запорізька 1 463,8 999,4 68,3 379,1 25,9 20,8 1,4 - - 64,5 4,4
Ів.-Франківська 1 094,6 1 037,7 94,8 37,9 3,4 - - 10,4 1,0 8,6 0,8
Кіровофадська 1 217,9 1 079,9 88,7 102,2 8,4 9,5 0,8 - - 26,3 2,1
Киівська 1 719,1 1 602,0 93,2 82,4 4,8 14,8 0,9 7,2 0,4 12,7 0,7
Кримська 1 201,5 292,9 21,7 972,0 72,0 29,5 2,2 - - 55,1 4,1
Луганська 2 452,2 1 416,3 57,7 950,0 38,7 13,9 0,6 - - 72,0 3,0
Львівська 2 107,9 1 818,3 86,2 181,1 8,6 30,0 1,4 59,1 2,8 19,4 1,0
Миколаівська 1 013,8 822,8 81,1 139,2 13,7 20,3 2,0 - - 31,5 3,2
Одеська 2 026,6 1 124,4 55,4 440,4 21,7 121,4 6,0 - - 340,4 16,9
Полтавська 1 631,7 1 524,6 93,4 82,3 5,0 12,3 0,7 - - 12,5 0,9
Рівненська 926,2 864,8 93,4 39,1 4,2 - - 4,4 0,5 17,9 1,9
Сумська 1 513,7 1 330,8 87,9 167,6 11,0 6,3 0,4 - - 9,0 0,7
Тернопільська 1 085,6 1 030,1 94,9 26,9 2,5 - - 23,5 2,2 5,1 0,4
Харківська 2 520,1 1 734,1 68,8 665,5 26,4 84,2 з,з - - 36,3 1,5
Херсонська 824,2 668,2 81,0 128,2 15,5 10,4 1,3 - . - 17,4 2,2
Хмельницька 1 611,4 1 452,9 90,2 61,6 3,8 19,0 1,2 70,1 4,4 7,8 0,4
Черкаська 1 503,3 1 413,1 94,0 66,9 4,4 13,1 0,9 - - 10,2 0,7
Чернівецька 774,1 518,2 66,9 51,3 6,6 42,1 5,4 6,0 0,8 156,5 20,3
Чернігівська 1 553,8 1 468,2 94,5 61,1 3,9 12,6 0,8 - - 11,9 0,8
Всього 41 869,0 32 183,7 76,8 7 203,6 16,9 8403 2,0 363,3 <м> 1 415,6 3,4

Джерело: И т о г и  В с е с о ю з н о й  п е р е п и с и  н а с е л е н и я  1 9 5 9 г .  У к р а и н с к а я  С С Р .
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При демограф ічному аналізі періоду перед 1 світовою війною, 
атакож міжвоенних років ми брали до уваги чотири основні народи: 
украінців, росіян, иоляків і евреів. Це бѵли чотири основні групи народів, 
які жили на територіі Украіни до Другоі світовоѴ війни. Тому і в таблиці 
43 взято до аналізу ці чотири групи народів.

Після Другоі світовоі' війни ситуація різко змінилась, частка 
поляків і евреів в населенні Украіни стала мізерною.

I все ж для дотримання послідовності ми будемо аналізувати 
станом на 1959 рік всі чотири групи народів. При аналізі наступних 
переписів це буде непотрібно. Наша увага буде приділена головному: 
кількості украінців і росіян, а також стосункам між цими двома народами. 
Лише при регіональному аналізі будуть враховуватись показники інших 
народів.

За винятком Криму, де росіяни мал и абсолютну перевагу, в інших 
25 областях в 1959р. переважало украшське населения. В 10 областях 
украшці становили понад 90%, а в 6 -  від 80% до 90%, в двох -  від 70% 
до 80%, в чотирьох -  від 60% до 70%, в трьох -  від 50% до 60% загальноі 
кількості населения. Найбільш украінськими були західні і центральні 
області. Далі на південь і на схід відсоток украінського населения 
зменшувався.

Області, які до II світовоі війни входили до складу Полыці, 
а також ті, що лежали між Збручем і Дніпром, були найбілыи 
украшізовані. Натомість в тих областях які від XVII ст. були в складі 
російськоі держави, відсоток украінського населения був значно меншим. 
Зменшення відсотка украінців завжди співпадае з зростанням частки 
російського населения.

В Криму росіяни мали абсолютну перевагу (72% населения). 
В двох областях (Донецька і Луганська) відсоток російського населения 
становив від 30% до 40%. Ще в двох областях і в м. Киеві росіян було від 
20% до 30%. В наступних чотирьох областях частка росіян була від 10% 
до 20% загальноі кількості населения.

Ці дані будуть вихідним пунктом для подал ыпоі аналітичноі 
роботи, яка показуватиме взаемні кількісні пропорціі між украшським 
і російським населениям. На сьогоднішній день це е найвагоміша 
демографічна проблема Украіни.

Статистика перепису дала можливість розрізнити не тільки 
украінців від росіян, але також і російськомовних украінців та 
украіномовних росіян. Це торкаеться також представників інших народів, 
які назвали рідною мовою не мову своеі наци, а, як правило, російську 
або украінську мову.
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В першій фазі аналізу для спрощення інтерпретаціі’ займемось 
лише представниками російського та украшського народу. Для кращого 
розуміння цісі* складноі’ проблеми використаемо роботу Т. Ольшанського, 
який аналізуе мовно-національні співвідношення росіян і украінців, 
а також характеризуе чотири основні групи росіян, котрі живуть 
в Украші125.

Розглядаючи мовні проблеми, Т. Ольшанський підкреслюе, що 
російська і украінська мови близькі і споріднені: украінець і росіянин не 
тільки взаемно розуміють один одного, але можуть вільно читати іншою 
мовою, принаймні щоденну пресу. Всупереч сподіванням це сприяе не 
виробленню двомовності, а створенню говірок, вУкраіні ïx окреслюють 
загальною назвою „суржик”. Але це стосуеться лише усноі мови. 
Літературна мова (а також письмова) е завжди або украшська або 
російська.

В усній мові відчуваеться значна різниця між діалектом кшвсько- 
полтавським, який став основою літературноі' украінськоі' мови і східними 
діалектами, ближчими до російськоі мови. Різко відрізняеться від них 
галицький діалект, який ближчий до польськоі мови. На цій передумові 
Т. Ольшанський ділить російське населения на чотири групи, які 
порізному зв’язаш з Украіною і по-різному проявляють c b o ï  політичні 
позиціі.

Перша категорія -  це росіяни, які з покоління в покоління живуть 
в Украіні, глибоко споріднені з нею як своею „малою батьківщиною ”. На 
думку автора, вони становлять національну меншість в Украші. Таких 
багато в Причорноморі, на Донеччині, Харківщині. Багато ïx е в Криму, 
який вони схильні вважати частиною Pociï, а не Украіни.

Друга категорія, ймовірно найчисельніша, це так звані 
русифіковані, люди, відносно недавно і часто лише поверхово 
зрусифіковані, як правило з конкретних мотивів, більшість таких е на 
півдні і сході Украши. Русифікація ïx нерідко відбувалась штучно, через 
відсутність украінських шкіл і дитячих садків, а також доступу до 
украінськоі народноі* культури126 Національна свідомість ціеі- групи дуже 
нестійка, в цьому випадку швидше можна говорити про

125 Т. Olszański, Kwestija rosyjska na Ukrainie, ст. 81-82.
126 Прим. Перекладача: Від, 1943р. в таких великих містах як Донецьк, 
Маріуполь, МакГівка, Луганськ, Днігтропетровськ, Миколаів, Сімферополь до 
сьогодні немае жодноі украінськоі школи. По одній-дві школи е в таких 
мільйонних містах як Харків, Одесі, Запоріжжя, а також в Херсоні. 700-тисячний 
Маріуполь не мае жодноі украінськоі’ газети. Одна украшська газета з мізерним 
тиражем е лише в Донецьку. У сімдесятих роках всі районні газети в Донецькій 
іЛуганській областях (для сільського населения) перевели з украінськоі' на 
російську мову. Дитячі садочки в містах всі без винятку, російськомовні.
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російськомовність украінців, н іж  про i ï  російську національну 
приналежність. Ця категорія людей схильна як до реукрашізаціі так і до 
остаточноі русифікаціі. При умові відкриття украшських шкіл, розвитку 
украшськоі преси і книговидання може швидко повернутися до c b o ïx  
украшських коренів.

Третя категорія дуже складна для и характеристики. Це 
середовище зденаціоналізованих, т.зв. „радянські люди”, які національно 
несвідомі і незалежно від етнічного походження всі вони російськомовні, 
всі вони ідентифікуються з російською імперською традиціею. 
В більшості мешкають на півдні Украіни, а також в російськомовних 
регіонах і містах. G серед них як росіяни так і украшці.

Четверта категорія -  приіжджі, в основному робітники, технічна 
інтелігенція, військові відставники різного етнічного походження, які 
підсилювали російськомовне населения.

Назвати чисельність цих чотирьох груп е дуже важливою, 
оскільки поділи такого роду торкаються кожноі національноі’ групи, в т.ч. 
і украінськоі. Національна самоідентифікація і рідна мова відокремлені 
одне від одного. Визнання мови іншого народу як своеі' рідноі мови 
говорить не лише про асиміляцію, а й про поступову денаціоналізацію.

Національна структура і національне самоідентифікація окремих 
груп населения в прикордонній російсько-украінській смузі було різним 
в різні часи і в різній місцевості. Для вияснення динаміки змін розглянемо 
це населения під різним кутом зору: виділимо тих, у кого співпадае 
національність і рідна мова, а також тих, у кого вони не співпадають. 
Такий аналіз може бути передумовою для висновків щодо русифікаціі'. 
Аналіз зроблено в розрізі областей (Таб. 42).

3 числа 42,0 млн. украінців лише 30,0 млн. назвали в 1959 році 
рідною украінську мову. Наступна група т.зв. зрусифіковані украінці. 
Згідно перепису ïx було понад 2,0 млн. Серед них були навіть такі, які 
мешкаючи в Украіні, зовсім не знали украінськоі’ мови. Перепис 1959р. 
показав на територи Украіни 7,0 млн. росіян, з них 130,0 тис. 
зукраінізованих (0,3%). Ці співвідношення дуже цікаві і промовисті. Вони 
показують, що в Украіні проявляються дуже сильні процеси русифікаціі' 
украінців і навпаки, що зворотній процес тобто украшізація була 
порівняно мізерною. Така ситуація мала місце незважаючи на значну 
чисельну перевагу украінців над росіянами. Це свідчить про велику 
асиміляційну потугу росіян, а з іншого боку про слабку національну 
свідомість украінців.

Зазвичай, асиміляційні процеси мають зворотній напрям. 
Прийшле населения засвоюе мову, культуру та звичаі автохтонів 
і асимілюеться у новому середовищі. Російське населения в Украіні не
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тільки не украінізуеться, а навпаки нав’язуе свою мову, великоруську 
культуру і звичаУ, з якими ідентифікуеться щораз білыие число украінців. 
Причини такого стану дуже складні. Вони закладені ще в минул их 
століттях, a після революцп набули великого прискорення. Комуністична 
ідеологія проголосила ідеологію формування h o b o ï  с п іл ь н о т и  -  так 
званого „радянського народу”. Під цим приводом всіляко нівелювались 
національні особливості народів. В УкраУні відчувався брак традицій 
незалежноі держави, несформованість украінськоУ еліти, а все це 
ускладнювало боротьбу за збереження і розвиток рідноі' мови.

Ситуація в цій справі була різною в різних частинах Украіни. Чим 
довше якась місцевість перебувала під владою Pociï, тим відчутніші були 
наслідки русифікаціі'. На територіУ, яку Росія опанувала в XVII ст., 
російська мова повністю витіснила украінську. Населения міст 
е практично все російськомовне, а в сільській місцевості укра'шська мова 
стала другорядною.

Аналогічною, хоча і не такою драматичною, е ситуація 
в південних областях, колонізованих в XIX ст., де історичні украшські 
традиціі не мають тривалого коріння. В обох цих регіонах украінське 
населения щоденно користуеться російською мовою12 .

Зовсім іншим е становище на землях, які відійшли до Pociï після 
розподілу Польщі, зокрема на Правобережній УкраУні. Процеси 
русифікацн охопили в більшості лише міста. Село зберегло рідну 
украшську мову і національну ідентичність. За сприятливих умов 
реукрашізація відбудеться тут швидко і без великих труднощів.

В Західній Украіні спостерігаемо цілком зрілу украінську 
самосвідомість. Це торкаеться тих областей, які у міжвоенний період були 
поза межами Украшськоі* PCP. Тут збереглися народні традиціі. Можна 
навіть припустите, що без цих земель, які стали П’емонтом національного 
і державного відродження Укра'ши, здобуття незалежності і політичне 
становления цього народу було б неможливим. Це, в основному, 
торкаеться тих областей, які в міжвоенний період були під владою 
Полыці. Тут визріпа чисельна укра'шська інтелігенція, розвинулася преса 
і література, утворилися різні украінські політичні парті'і і організаціі*, які 
репрезентували незалежницький рух украінців. Завдяки цьому украінське 
суспільство на цих землях було пізніше стійке до русифікацп 
і советизацп. Тут збереглися і укра'шська мова і національна свідомість. 
Населения однорідне, російська меншина незначна. Зрусифікованих 
украінців з місцевого населения тут було дуже мало.

127 Прим. Перекладача: Тільки в містах. В сільській місцевості абсолютно 
переважае укра'шська мова.
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Наведені особливості можна підтвердити статистичними даними 
(Таб. 42). До найбільш зрусифікованих належить Донбас, зокрема 
Донецька область, тут 37,2% населения назвало себе росіянами і рідною 
мовою визнало російську. 11,7% (близько півмільйона осіб) становили 
зрусифіковані украінці, а 6,9% -  це національні меншості, які, як правило, 
користувались російською мовою.

Вражаючою е диспропорція між зрусифікованими украінцями 
і украінізованими росіянами. Перших було, як уже згадувалось, близько 
півмільйона, других -  лише 13,8 тис. Це свідчить про силу російськоі 
m o b h o ï  асиміляціі у порівнянні з украінською. Не багато кращою була 
ситуація в Харківській і Луганській областях.

Типовим прикладом на Правобережній Украші € Житомирська 
область. Процент украінського населения тут становить 83,2%, росіян -  
5%, зрусифікованих украінців -  1,3% (тобто 20,8 тис). G туг група 
зукраінізованих росіян (6,8 тис). Наведені пропорціі* свідчать про 
стосовно непогані кондицп тут украінського населения.

Для ілюстраціі національноі ситуаціі' можна взяти також одну 
область в Західній Украіні, наприклад, Тернопільську. В кінці 
п’ятидесятих років процент украінського населения тут був дуже високим 
і доходив до 95% Російського населения було всього 2,3%. 
Російськомовних украТнців було лише 0,3%, що не мало ніякого 
практичного впливу на демографічний стан.

Ця національно-мовна ситуація складалась протягом тривалого 
часу. Демографічні процеси 1960-1990рр. показують, що русифікація 
в цей час значно посилилась, позицп украінськоі мови і культури 
слабшали під натиском експансіі російськоі мови і культури, які 
силовими методами пов’язувала радянська система. Підставу для таких 
висновків дають пізніші статистичні дані у порівнянні з даними 1959 
року. Таке порівняння показуе і темпи національно-мовних змін 
в Украінській PCP.

На фоні російсько-украінськоі' конфронтацп інші народи та інші 
мови відігравали другорядну роль. Ці народи піддавалися тиску, a нерідко 
і подвійній дискримінаци'. 3 одного боку найважливішою була російська 
мова як засіб міжнаціонального спілкування (в межах СРСР) і це 
зобов’язувало будь-що вивчати російську мову. 3 другого боку 
республіканська (украінська) мова менш важлива, але все ж 
привілейована відносно мов національних меншостей.

Двомовне оточення впливало дестабілізуюче і дезорганізуюче на 
національне усвідомлення малих народів. Влада проводила 
цілеспрямовану національну політику. Національні меншості були 
позбавлені будь-якоі можливості проводити свою національну
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i культурну діяльність. Після ліквідаціі* автономіі на межі двадцятих- 
тридцятих років постійно тривала дискримінація. Національні, мовні 
і релігійні переслідування взаемно накладались одне на інше в атмосфері 
загального терору і безкарності центральних і місцевих властей. Нерідко 
единим порятунком було приховування своеі' національності і вибір на 
користь „радянськоі людини”.

Ставлення до окремих народів також було різним. Найгіршим 
було ставлення до поляків. Досить часто ïx навіть називали не поляками, 
а “покатоличеними украінцями”. Доля інших народів була не набагато 
кращою. Так звані „радянські народи” було трактовано краще від інших, 
наприклад, молдаван від румунів. В таких надзвичайно складних умовах, 
без власноі освіти, видавниитв, національних союзів і товариств, без 
можливості одержувати допомогу ззовні відбувалися швидкі процеси 
русифікаціі чи украінізаціі, що згодом мало привести до кінцевоі мети 
тобто до остаточноі' русифікаціі та радянськоі" ідеологізаціі. Тут слід 
відмітити і певні об’ективш умови. Національні меншини, згруповані на 
одній певній територіі, були в кращій ситуаціі' від розпорошених по 
великій територи. Угорське населения, сконцентроване в одному місці, 
біля кордону з власною державою, було в кращій ситуаци від поляків, 
розкиданих на великій територи центральноі і західноі’ Украіни. До того ж 
слов’янські народи, як наприклад, поляки чи білоруси, легше піддавались 
мовній асиміляціі російській чи украінській. Процес русифікаціі чи 
украінізаціі окремих народів ілюструе табл.43.

На підставі даних перепису 1959р. виготовлено карту 13. Вона 
графічним способом показуе розселення різних народів по всій територи 
Украіни аналогічно як на карті 10. Істотна різниця в зображенні на цих 
картах пояснюеться демографічними змінами, котрі відбулись за період 
з 1926/1937 по 1959 роки. Карта 10 візуально ілюструе ситуацію 
в міжвоенний період, а карта 13, спираючись на дані перепису 1959р., 
показуе стан розселення народів після Другоі світовоі війни. Порівняння 
цих карт дае багато інформацп про зміни за цей час у народонаселенні 
Украіни. Не вникаючи в деталі, відмітимо, що в західній частині Украши 
майже повністю зникла польська меншина, в той же час збільшилась 
кількість росіиського населения.

Перед початком безпосередньо регіонапьного аналізу доцільно 
порівняти демографічний стан і національну структуру на територи, яка 
в міжвоенний період була в межах таких держав як Польша, Румунія, 
Чехословаччина.
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Таблиця 42. Національно-мовна структура в Украінській PCP в розрізі областей в 1959 році.

Області
Кількість 
населения 

в тис.

В тому числі

Украінці украі'номовні
Украшці

російськомовні
Росіяни

російськомовні Росіяни украіномовні

тис. % тис. % тис. % тис. %
м.Киів 1 104,3 477,5 43,3 186,3 16,8 252,7 22,9 1,5 0,0
Вінницька 2 142,0 1 947,2 90,9 19,2 0,9 88,3 4,1 5,2 0,2
Волинська 890,5 836,7 93,9 5,2 0,5 35,4 4,0 1,6 0,2
Дніпропетровська 2 704,8 1 951,2 72,1 151,6 5,6 451,2 16,7 14,7 0,5
Донецька 4 262,0 1 870,0 43,9 498,0 11,7 1 587,4 37,2 13,8 0,3
Житом ирська 1 603,6 1 334,3 83,2 20,8 1,3 80,1 5,0 6,8 0,4
Закарпатська 920,2 675,9 73,4 4,5 0,4 29,2 3,1 0,4 0,1
Запорізька 1 463,8 893,2 61,4 95,3 6,5 370,6 25,3 8,4 0,5
Ів-Франківська 1 094,6 1 033,0 94,4 4,7 0,4 36,7 3,4 1,2 0,1
Кіровоградська 1 217,9 1 058,5 89,1 . 21,2 1,7 97,2 8,0 5,0 0,4
Киівська 1 719,1 1 586,1 92,3 15,9 0,9 76,8 4,5 5,6 0,3
Кримська 1 201,5 141,7 11,8 125,9 8,3 857,9 71,4 0,4 0,2
Луганська 2 452,2 1 239,1 50,5 176,8 7,2 939,8 38,3 10,1 0,4
Львівська 2 107,9 1 786,6 84,7 31,1 1,5 178,3 8,5 2,7 0,1
Миколаівська 1 013,8 744,6 73,4 78,1 7,7 134,7 13,3 4,5 0,4
Одеська 2 026,6 983,7 48,5 139,6 6,9 435,2 21,5 4,6 0,2
Полтавська 1 631,7 1 503,7 92,1 20,9 1,3 77,1 4,7 6,2 0,3
Рівненська 926,2 858,1 92,6 5,9 0,6 37,4 4,0 1,7 0,2
Сумська 1 513,7 1 241,7 82,0 89,1 5,9 163,0 10,8 4,6 0,3
Тернопільська 1 085,6 1 026,8 94,5 3,3 0,3 25,4 2,3 1,5 0,2
Харківська 2 520,1 1 542,6 61,2 191,4 7,6 652,5 25,8 13,0 0,5
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Херсонська 824,2 623,7 75,7 44,4 5,4 125,4 15,2 5,8 0,7
Хмельницька 1 611,4 1 439,8 89,4 13,1 0,8 57,4 3,6 4,2 0,2
Черкаська 1 503,3 1 398,3 93,0 14,7 1,0 63,1 4,2 3,8 0,2
Чернівецька 774,1 509,6 65,8 8,1 1,0 50,5 6,5 0,7 0,1
Чернігівська 1 553,8 1 368,5 88,1 99,6 6,4 58,5 3,8 2,6 0,2
Всього 41 869,0 30 072,4 71,8 2 064,7 5,0 6 961,8 16,6 130,6 0,3

Джерело: И т о г и  В с с с о з н о й  п е р е п и с и  н а с е л е н и я  1959 г о д а .
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Карта № 12. Національна структура населения Украінськоі' PCP в 1959 р. в розрізі областей
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Карта № 13. Національне розташування в Украінській PCP в 1959 p.
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Таблиця 43. Мовна структура населения Украінськоі PCP в 1959р.

Національність Кількість
населения

Визнання рідноі мови
Мова
свого

народу

Мова не свого народу
Украінська Російська Інші

тис.
Украшці 32 158,5 30 072,4 - 2 075,5 10,6
Росіяни 7 091,3 6 958,9 130,6 - 1,8
Свреі 840,3 142,2 23,4 671,4 3,2
Поляки 363,3 68,2 248,6 45,3 1,2
Білоруси 290,9 107,0 26,6 157,2 0,2
Молдавани 241,6 200,5 16,0 24,4 0,7
Болгари 219,4 177,3 5,4 36,0 0,7
Угорці 149,2 147,0 1,2 0,8 0,2
Греки 104,4 8,3 2,9 92,8 0,4
Румуни 100,9 85,0 12,9 1,2 1,7
Інші 309,2 169,2 22,3 108,6 9,1
Всього: 41 869,0 38 136,0 489,9 3 213,2 29,9

Джерело: op.cit.

Колишні польські територи, які від 16 серпня 1945р. перебувають 
в межах У крайни, належали до Волинського, Тернопільського, 
Станіславського і, в значній мірі, Львівського воеводств. Після 
встановлення нових державних кордонів, а також адміністративних змін, 
ці землі зараз перебувають в складі Волинськоі', Рівненськоі", 
Тернопільськоі, Івано-Франківськоі і Львівськоі областей.

3 метою визначення втрат, зумовлених віиною і переселениям 
народів, за вихідний пункт взято 1939 рік у порівнянні з 1959 роком. На 
землях, що тоді належали до Польщі, в 1939р. перебувало 7650,0 тис. 
осіб. Перепис 1959р. показав на цій же територи 6104,8 тис. осіб. Навіть 
не враховуючи високого натурального приросту, який мав місце в 1946- 
1959р.р, до рівня 1939р. бракувало 1545,2 тис. осіб. Це були, втрати, 
зумовлені війною, і особливо зменшенням польського і еврейського 
населения. Сальдо цих змін відображено в таблиці 44.
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Таблиця 44. Зміни кількості населения на територи Волинськоі, 
Рівненськоі, Тернопільськоі-, Івано-Франківськоі і Львівськоі областей

в 1939-1959р.р.

Національність
Кількість населения

1939 1959 Різниця
тис.

Украінці 4 670,0 5 592,9 +922,9
Поляки 2 065,0 97,4 -1 967,6
Свреі 750,0 30,0 -720,0
Росіяни 26,3 322,1 +295,8
Інші 138,7 62,4 -76,3
Всього 7 650,0 6 104,8 -1 545,2

У вага: На 1959р. кількість поляків і евреів занижена на кілька тисяч осіб, так як в 
тих округах, де кількість польського і еврейського населения була 
незначною, не подано статистичноі інформаці’і.

Зменшення польського і еврейського населения було лише 
в певній мірі рекомпенсоване прибуттям 300,0 тис. росіян, репатріаціею 
украінців з Полыці і натуральним приростом всього населения. Це 
вплинуло на зміну частки окремих народів у загальній кількості 
населения. Зросла частка украінців з 61,0% до 91,6%, або на 30,0%. Перед 
війною польське і еврейське населения становило разом 36,8% загальиоі’ 
кількості населения, а через 20 років його частка знизилась до 2,1 %. 
З’явилась нова національна група -  росіяни. Ці кардинальні демографічні 
зміни привели до утворення суцільно украінського простору.

Аналогічно співставлено і проаналізовано національний склад 
земель, які в міжвоенний період належали до Румуніі, а тепер е в межах 
УкраУни. Регіон Північноі Буковини і Хотинський становлять сьогодні 
Чернівецьку область. Передвоенні дані візьмемо за основу з румунського 
перепису 1930 року. Показник національності, як найбілыи вірогідний, 
визначимо за мовним критеріем (Таб. 45).
Таблиця 45. Зміни кількості населения на територи Чернівецькоі' області

в 1930-1959 роках

Кількість населения
Національність 1930 1959 Різниця

тис.
Украінці 412,3 518,2 +105,9
Румуни і молдавани 246,6 151,5 -95,1
Свреі' 89,7 42,1 -47,6
Росіяни 53,3 51,3 -2,0
Поляки 22,1 6,0 -16,1
Інші 44,3 5,0 -39,3
Всього 868,5 774,1 -94,4
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Як бачимо, в аналізованому нами періоді відбувся ріст лише 
украшського населения, частка котрого в загальній кількості зросла 
з47,5% до 66,9%. Можна стверджувати, що цей периферійний район, 
який лежить на стику етнічних украшських і румунських територій, 
виразно набрав характеру украшського. Зменшення інших національних 
груп населения пояснюеться переселениям і военними втратами. 
У випадку румун і поляків основну роль відіграли вшзди. Вражаючим 
фактом е значний демографічний регрес провінцп, яка відносно незначно 
постраждала у военний період, і в той же час завжди відзначалась 
високим натуральним приростом. Відносно меншими були тут втрати 
еврейського населения. Повторив включения Буковини в 1941 р. до 
складу Румунн дало можливість багатьом евреям уникнути знищення.

За аналогічним принципом зроблено аналіз структури 
народонаселения Закарпатськоі області, яка була в складі 
Чехословаччини, згодом -  в складі Угорщини, в 1945 році передана 
Чехословаччиною Радянському Союзу. Відправним пунктом взято 
чехословацький перепис населения 1930 року (Таб. 46).

Таблиця 46. Зміни кількості населения в Закарпатській області 
в 1930-1959 роках

Національність Кількість населения
1930 1959 Різниця

тис.
Украінці 447,2 686,5 +239,3
Угорці 108,9 146,2 +37,3
Росіяни - 29,6 +29,6
Румуни 12,7 18,4 +5,7
Чехи і словаки 35,2 12,3 -22,9
Свреі' 90,5 12,2 -78,3
Інші 30,8 15,0 -15,8
Всього 7253 920,2 +194,9

Високий натуральний приріст населения Закарпатськоі" Русі 
зумовив ïï динамічний демографічний розвиток. Цей регіон відзначався 
високою народжуваністю до війни, під час війни, а також у післявоенні 
роки. Великі втрати у военний період понесли лише евреі. Після зміни 
державних кордонів вшхала абсолютна білыиість чехів та словаків. 
В результаті частка украшського населения зросла з 61,6% до 74,6% 
загальноі кількості населения.

В територіальному розподілі населения зміни були мінімальними. 
У південній частині області зберігся традиційний район угорського 
поселения. В усіх інших місцевостях переважало украінське населения. 
Відносно невеликим був наплив російського населения. Це пояснюеться

174http://rcin.org.pl



периферійністю і низьким рівнем промислового розвитку регіону, 
відділеного від Украши Карг.атськими горами.

Для тих областей, які перед другою світовою війною перебували 
у складі Украінськоі PCP, автор не в змозі зробити порівняння 
з передвоенним часом. Опубліковані дані перепису 1937р. уривчасті 
і взагалі не дають відомостей про національний склад в розрізі областей. 
Дані перепису 1926р. взагалі неможливі для порівняння, бо в той час був 
зовсім інший адміністративний поділ територп. У зв’язку з чим 
подалыиий регіональний аналіз матиме статистичний характер 
і торкатиметься виключно 1959 року. Розгляд національноі' структури 
всього населения в розрізі областей не е крайньою необхідністю, тим 
більше, що в таблиці 41 подано інформацію про кількість і розміщення 
украшців, росіян, поляків та евреів. По тих областях, де компактно 
проживають інші народи, котрі не ввійшли в перелік Табл.41, а також з 
метою підкреслити істотні особливості, буде проведена білып глибока 
оцінка національноѴ ситуацп.

Киів -  столиця Украши, був завжди багатонаціональним містом. 
Перед Першою світовою війною тут домінувала російська мова і, в певній 
мірі, польська. Серед населения переважали росіяни. Швидкий розвиток 
промисловості у міжвоенний період викликав великий наплив украінців, 
котрі швидко стали кількісно переважати. Однак місто продовжувало 
залишатись російськомовним. Навіть свідомі украінці, котрі вважали 
украшську мову рідною, не користувались нею не тільки в суспільному 
житгі, а й нерідко і в щоденному спілкуванні. Національно-мовна 
структура населения м. Киева докладно відображена в таблиці 47.

Таблиця 47. Національно-мовна структура м. Киева в 1959 році

Національність
Кількість
населения

Рідна мова іншого народу
власного
народу украінська російська інші

тис.
Украінці 663,9 477,5 - 186,3 0,1
Росіяни 254,3 252,8 1,5 - 0,0
Cepeï 153,5 19,9 0,9 132,6 од
Білоруси 13,2 3,0 0,4 9,8 0,0
Поляки 8,5 0,8 2,0 5,7 0,0
Інші 10,9 3,9 0,3 6,7 0,0
Всього 1 104,3 757,9 5,1 341,1 0,2

Джерело: op.cit.

В столиці Украіни лише 60,1% населения становили украінці, 
зяких 28,1% визнавало російську мову рідною. Ці дані показують, як
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далеко зайшла русифікація. Створилась парадоксальна ситуація, коли 
сільське украшське населения, прибуваючи до столиці c b o c ï  краіни, 
втрачало свою рідну мову. Кшв не в стані був сформувати украшське 
обличчя і навіть відігравав дестабілізуючу роль на свое украшське 
підфунтя.

Багатонаціональним був склад населения у 1959 році в Одеській 
області. Одещина традиційно складалась з двох частин. Південно-західна 
частина області у міжвоенний період належала до Румуни (т.зв. 
Аккермансько-Ізмаільський район). Друга частина це власне Одещина. 
Область мала характер багатоетнічний, тут проживали наступні народи:

Украінці - 1 124,4 тис. або. 55% населения
Росіяни - 440,4 тис. або. 21,7% населения
Болгари - 153,1 тис. або. 7,6% населения
Молдавани - 125,0 тис. або. 6,2% населения
Gepeï - 121,4 тис. або. 6,0% населения
Г агаузи - 21,7 тис. або. 1,1% населения
Білоруси - 10,0 тис. або. 0,5% населения
Інші - 30,6 тис. або. 1,4% населения
Всього - 2026,6 тис. або. 100,0% населения

Перед Другою світовою війною Одеса мала переважно російсько- 
еврейський характер, a сільські райони відзначались складною 
національною мозаікою. У північно-східних районах жили украінці. 
Ближче до румунського кордону переважали болгари і молдавани 
(румуни).

В одному з попередніх розділів, при аналізі перепису населения 
1926р., ми звернули увагу на диференціацію народів, котрі населяли 
Кримський півострів. Тоді переважали росіяни (42,2%), потім йшли 
татари (25,1%), наступною етнічною групою були украшці (10,8%), 
евреі'(7,0%).

Дані перепису 1959 року показали такий національний склад 
населения Криму:

Росіяни 858,3 тис. або 71,5 %
Украінці 267,7 тис. або 22,3 %
Свреі’ 26,4 тис. або 2,2 %
Білоруси 21,7 тис. або 1,7 %
Інші 27,4 тис. або 2,3 %
Всього: 1 201,5 тис. або 100,0 %

Після виселення в 1944 році татар зміцніли позиціі росіян 
і украінців, особливо зросла перевага росіян.
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Свого роду колискою украшського національного руху було 
Запоріжжя. 3 ціеі точки зору цікавою і значущою е представлена 
національна структура ціеі області, яка знаходиться в центрі республіки:

Украінці - 999,4 тис. або 68,2 % населения
Росіяни - 379,1 тис. або 25,9 % населения
Болгари - 36,6 тис. або 2,5 % населения
Свреі’ - 20,8 тис. або 1,4 % населения
Білоруси - 9,7 тис. або 0,7 % населения
Інші - 18,2 тис. або 1,3 % населения
Всього: - 1 463,8 тис. або 100,0 % населения

В Запорізькій області понад 25% населения становили росіяни. 
Якщо враховувати, що 106,1 тис. украшців задекларували в переписі 
приеднання до російськомовноі групи, то вимальовуеться картина дійсноі 
національноі ситуаціі. Навіть на Запоріжжі позицп украінців уже в 1959 
році були під сильною загрозою експансіі російського елементу.

Закінчуючи роздуми над національним складом в різних регіонах, 
подаемо додатково картину розміщення польського населения по 
областях (Таб. 48).

Таблиця 48. Розміщення польського населения в Украінській PCP
в 1959 році

Області
Кількість
населения

Рідна мова іншого народу
Польська Украінська Російська Інші

тис.
Житомирська 103,0 7,9 91,5 3,5 од
Хмельницька 70,1 13,6 34,6 1,8 0,1
Львівська 59,1 29,9 26,8 2,4 0,0
Тернопільська 23,5 2,5 20,7 0,2 0,1
Вінницька 20,8 0,9 18,4 1,4 0,1
Ів-Франківська 10,4 3,0 7Д 0,3 0,1
м. Киів 8,5 0,8 2,0 5,7 0,0
Кшвська 7,2 0,4 6,0 0,8 0,0
Дніпропетровська 6,1 0,5 1,8 3,7 0,1
Рівненська 4,4 1,0 2,6 0,8 0,0
Чернівецька 3,2 1,2 1,4 0,5 0,1
Інші області 47,0 6,5 15,7 24,2 0,6
Всього 3633 68,2 248,6 45,3 1.3

Джерело: op. cit.
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Перший післявоенний перепис населения показав на територи 
Украінськоі PCP 363,3 тис. поляків. Попередні підрахунки показували, що 
в 1939р. на цій територи було 2509,0 тис. поляків. Через 20 років ïx 
залишилось всього 14,8% від попередньоі' кількості.

Поляки, котрі залишились на територи У крайни, розміщені, 
в основному, між Дніпром і Збручем, тобто на тих територіях, які 
в міжвоенний час не входили до складу Польщі. Лише близько 100,0 
тисяч поляків залишилось у Східній Галичині і на Волині. Основна маса 
польського населения була репатрійована. Це населения, як колишні 
громадяни II Речі Поспрлитоі', одержали право на репатріацію, тоді як 
поляки з-за Збруча такого права не мали.

Друга істотна причина пов’язана з подіями 1942-1944р.р. 
Розпочатий украшськими націоналістами терор охоплював лише 
західноукраінські землі. Польське населения на територи довоенноі' 
Украшськоі* PCP, яке пережило страшний радянський терор в 1932- 
1938р.р., в роки війни не було об’ектом переслідувань з боку украінських 
націоналістичних угрупувань. Були навіть випадки, коли польське 
населения з Західноі Украіни втікало на Схід, щоб уникнути розправи. 
Цим пояснюеться те, що більшість польського населения зосереджена 
далеко від польського кордону.

На територи Украінськоі PCP в 1937р. проживало 418,0 тис. 
поляків. За даними перепису 1959р. на цих землях ïx лишилось лише
250,0 тис. осіб. Таке значне зменшення пояснюеться депортаціями 1938 
року, а згодом наростаючою мовно-національною асиміляціею. Про 
становище польського населения в Украіні В.Кусіньський писав 
наступив:

-  Можливо що певна частина польського населения розпорошена в різних 
областях Украіни, під тиском обставин і місцевих владних структур 
асимілювалась, або ж зберігаючи польську національну свідомість, 
приховувала свое походження і декларувала приналежність до інших 
національних груп. Можна також припустити, що зменшенню кількості 
поляків в Украіні могла сприяти порушена суспільна структура. 
Внаслідок сталінських переелідувань, репресій у часи війни, призову на 
службу в армію і военні втрати серед польського населения, як 
зрештою і у всій Украіні, жінки становили більше ніж 3/5 всього 
населения. Частина польок, не виходячи заміж, не мала дітей, а частина 
пов’язувала свою долю з представниками інших національностей, 
найчастіше з украінцями і росіянами, підлягала швидкій асиміляціі, a ïx 
нащадки вже рееструвалися вже не як поляки. У змішаних шлюбах 
дужк часто національність дітей визначалася на підставі національності
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того з батъків хто належав до домінуючоі групи пануючого народу, а не 
національноі меншості128.

Найчисельнішим польське населения було в Житомирській 
області (103,0 тис.) і в Хмельницькій (70,0 тис.). Всього на територіі на 
схід від Збруча проживало, за даними перепису 1959р., понад чверть 
мільйона поляків. Протягом десятиліть це населения було позбавлене 
прав національноі меншини. Воно переслідувалось царатом, згодом 
більшовиками (з короткою перервою в двадцятих роках).

Ліквідація костелів, посилення атеізму позбавляло це населения 
духовноі опори. Піддане украінізацп чи русифікаціі', пограбоване, 
позбавлене власноі землі польське населения було приречене на 
національне виродження. Не дивно, що в таких екстремальних умовах 
поляки втрачали свою рідну мову. Наприклад, в Житомирській області 
лише 7,7% поляків назвали рідною мовою польську. Те ж спостерігаемо 
і в інших областях. Лише у Львівській області понад 50% поляків визнали 
польську мову рідною.

Можна припустити, що статистичні дані про кількість поляків 
вУкраіні € в певній мірі заниженими. На деяких територіях визнання 
польського походження вимагало неабиякоі відваги. Та й процеси 
асиміляціі* зайшли занадто далеко. Крім цілеспрямованих дій скерованих 
на денаціоналізацію, відігравали свою роль і натуральні процеси 
(наприклад, змішані шлюби), які також впливали на постійне зменшення 
кількості поляків.

128 W. Kusiński, Polacy na Ukrainie, ст. 29.
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VIII. Національні змінн в Украшськіи PCP в 1959-1970 роках

Другий післявоенний перепис населения в Радянському Союзі 
проведений в 1970р. Порівняльний розгляд двох часових періодів (1959 
і 1970) може бути основою для динамічного аналізу, що дасть можливість 
вияснити демографічні проблеми не тільки в статистичному плані. 
Попередні аналізи охоплювали статистичні дані різних краін і не завжди 
точно співпадали в часі, тому мали місце деякі припущення і умовності. 
Переписи ж 1959 i 1970 pp. були побудовані на одній і тій же основі. 
Різноманітні відхилення від норми проявлялися в обох переписах 
ідентично129. Це значно полегшуе аналіз статистичних матеріалів і е 
передумовою, що дае можливість встановити фундаментальні тенденцн 
у національних змінах.

Кількість населения Украшськоі PCP зросла в роках 1959-1970 
з41 869 до 47 126,5 тис., тобто на 5257,5 тис. осіб. Крім Російськоі' PCP, 
жодна краіна в Свропі не мала в той період такого великого абсолютного 
приросту населения, а в процентному відношенні лише Албанія мала 
вищий показник. Це було зумовлено високим (хоч і дещо спадаючим) 
натуральним приростом, припиненням тотальних репресій і депортацій, 
економічною стабілізаціею в краіні. Якщо протягом попередніх 60 років 
населения Украіни коливалось у межах 35-40 млн. осіб, то в кінці згаданоі 
декади (в 1970 р.) на 7 млн. перекрито рівень 1914, 1931 чи 1939pp. Зміни 
демографічного потенціалу окремих народів, котрі населяють Украінську 
PCP, подано в таблиці 49.

Непомірно зросла в 1959-1970 pp. кількість російського населения. 
Приріст становив понад 2 млн. чол. Це був не стільки натуральний 
приріст скільки відмічався масовий наплив росіян до Украіни130. Частка 
російського населения зросла з 16,9% до 19,4% в загальній кількості 
населения, або на 2,5%. У процентному відношенні найбілыпе зросла 
частка білорусів. Украінське населения також зростало динамічно.

129 Незважаючи на тенденційність радянських переписів, a інколи і свідомо 
перекручення, ïx все ж слід оцінювати належно, оскільки влада була 
зацікавлена в ïx ретельності, хоч локальні умови не завжди сприяли ïx 
вірогідності.

130 Прим. перекладача: Цьому сприяло прийняття закону, згідно з яким старші 
офіцери, які звільнялися зі Збройних сил де-небудь на територіі' СРСР, мали 
право вибору місця проживания з негайним наданням i'm  житла за рахунок 
місцевих Рад. Тому багато військовослужбовців з усіх кінців СРСР: 
з Далекого Сходу, Сибіру, Камчатки обирали місцем проживания південь 
Украіни, Крим та інші райони Украіни. Закон зобов'язував місцеві Ради 
в обов'язковому порядку передавати на цю мету 10%.
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Щоправда, приріст украінців був нижчим середньо республіканського і 
навіть частка украінців дещо знизилась в загальному балансі населения, 
але це зниження ще не становило демографічноі' загрози.

Таблиця 49. Зміни в національній структурі Украінськоі PCP 
в 1959-1970 pp.

Національність Кількість населения (в тис.) Різниця між 1959-1970 pp.
1959 1970 тис. %

Украінці 32 158,5 35 283,8 +3 125,3 +9,7
Росіяии 7 091,3 9 126,3 +2 035,0 +28,7
Свреі' 840,3 771,1 -63,2 -7,5
Білоруси 290,9 386,8 +95,9 +33,0
Молдавани і румуни* 342,5 378,0 +35,5 +10,3
Поляки 363,3 295,1 -68,2 -18,8
Болгари 219,4 234,4 +15,0 +6,8
Угорці 149,2 157,7 +8,5 +5,7
Греки 104,4 106,9 +2:5 +2,4
Татари 60,9 76,2 +15,3 +25,1
Інші 248,3 304,2 +55,9 +22,5
Разом 41 869,0 47 120,5 +5 251,5 +12,5

* В 1959р. Молдавани -  241,6 тис.; Румуни -  100,9 тис. В 1970 р. -  Молдавани 
-2 6 5 ,9  тис.; Румуни -  112,1 тис.

Джерело: И т о г и  В с е с о ю з н о й  п е р е п и с и  н а с е л е н и я  в  1959 г. У к р а и н с к а я  С С Р .
И т о г и  В с е с о ю з н о й  п е р е п и с и  н а с е л е н и я  1970 г.

Два народи знизили c b o ï показники як в абсолютних, так і в 
процентних обчисленнях. Це евреі' і поляки. Це було результатом 
русифікаціѴ, рідше украшізаціі. Розпорошене польське населения, 
позбавлене від початку тридцятих років римо-католицького костелу, 
польських шкіл і клубів, будь-якоі автономіі, швидко розчинялося 
в іншомовному середовищі. Можна також припустите, що частина 
польського і еврейського населения приховала свою національну 
приналежність. Однак це не мало великого значения, оскільки частка 
обох цих народів була незначною.

Одніею з важливих проблем народонаселения Украіни була 
иропорція в розміщенні украі'нців і росіян. При розгляді результатів 
перепису 1959 р. стае зрозуміло, що розгляд самого національного 
критерію не в стані вияснити сукупність усіх проблем, і лише при 
співставленні цього критерію з мовною статистикою можна визначити 
фактичний стан етнічних стосунків на широкій територіі, де разом 
проживали украінціі росіяни. Перед початком статистичного аналізу за 
1959-1970 роки необхідно розглянути передумови, які впливали на
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перебіг і темпи змін у мовно-національних процесах, ми намагаемося 
вияснити і певні загальні причини, які обумовлюють подальший стан 
речей.

Незаперечно, що національно-демографічні зміни в першій 
половині XX ст. в Украіні зумовлені катаклізмами двох світових війн, які 
привкли до зміни державних кордонів і викликали велику міграцію. 
Додаткову роль відіграли експерименти колективізаци та ліквідація 
приватноі власності на землю. Bei ці зміни мали революційний характер. 
Після II світовоі війни зміни набрали еволюційного характеру. 
Вирішальне значения для мовно-національного фактору мала 
приналежність Украіни до Радянського Союзу. Багатомільйонний народ 
на величезній власній територіі' був позбавлений незалежності, перебував 
у складі централізованоі імперіі, жив за директивами з Москви 
і піддавався довголітній інтенсивній советизаціі і русифікацп. Не мав 
внутрішніх сил для організаціі опору і боротьби за c b o ï  права131.

Нелегко було боротись за незалежність в умовах, коли Украіна 
фактично не мала державницьких традицій. Украшський народ виявився 
безборонним перед брутально нав’язаною утопічною, але тотальною 
ідеологіею комунізму. Не було у нього настільки сильних ідейних 
вартостей і державно-народних традицій, які були б спроможні 
протистояти так званій інтернаціоналістичній доктрині Леніна, яка була 
завуальованою доктриною великодержавного шовінізму. До того ж, 
лінгвістична спорідненість украінськоі і російськоі мов утруднювала 
самобутне культурне становления украінців. Російська мова в СРСР 
займала панівне становище, була обов’язковою для вивчення в усіх 
республіках132. Сформульована Сталіним теорія про злиття різних мов 
згідно KOTpoï протягом тривалого історичного періоду одні мови зникали,

131 3 цим важко погодитись. Опір і національно-визвольна боротьба украшців 
точилась протягом усього XX ст. Третина ГУЛАГу була заповнена 
украінцями. Ця боротьба велася по всій Украіні, але жорстоко 
придушувалась у зародку. Досить згадати імена таких борців за украінські 
ідею і державність як академік С.€фремов; М.Грушевський, понад 400 
письменників і поетів, розстріляних і замучеиих в катівнях НКВД-КДБ. 
Дисидентів 60-х років: Лук'яненка, Чорновола, Стуса, Марченка, генерала 
Григоренка, Плюща, В.Мороза і тисячі й тисячі безіменних героів, які 
жертовно віддавали свое життя за незалежну Украіну. В XX ст. на землях 
Укра'ши п'ять разів проголошувалась незалежність: 1918р. -  у Киеві; 1918р. -  
у Львові; 1938р. -  у Закарпатті; 1941р. -  у Львові; 1991р. у Киеві і по всій 
Украіні. За цим стопъ величезна організаторська робота.

132 Прим. перекладача: Це свідчить про иескорений дух спротиву украінців, який
привів Украіну в 1991 році до повноі' незалежиості. Цілі галузі суспільного 
життя були виключно російськомовними: армія і військова справа, спорт, 
фізкультура, технічні Вузи, медицина.
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a інші збільшували свій вплив, тепер виникае необхідність у створенні 
одноі мови для свого людства. Така спільна мова мала постати з т. зв. 
національних мов, які об’еднаються в міжнародну мову. Сталін брав до 
уваги виникнення т.зв. “зональноѴ мови”, свого роду перехідний етап. Як 
перший етап у творенні такоі інтернаціональноі мови для СРСР повинна 
була стати російська мова. Це було теоретичною підставою для 
русифікацп всіх союзних республік133.

В рамках боротьби з націоналізмами менших народів 
обмежувалось застосування національних мов і затушовувалися етнічні 
відмінності. Після смерті Сталіна, а власне після XX з’Узду КПРС, 
наступило послабления радянськоі’ системи, так звана „хрущовська 
відлига”. 3 кінця п’ятдесятих років з’явились перші спроби боротьби за 
pi дну мову і утвердження украшськоі' ідентичності. Після багатьох років 
терору і репресій украінське суспільство було залякане і пригнічене, але 
механізми поневолення діяли все менш справно.

Часті зміни верхівки партійноі iepapxiï полегшували опозиційну 
боротьбу. На з’ізді письменників Украши пролунали голоси в обороні 
украінськоі мови і украшськоі культури. Цю лінію підтримала в 1962р. 
студентська молодь. В 1965р. з протестами виступили студента 
Киівського університету. Влада не відповіла репресіями. Поступово 
почали з’являтися ознаки лібералізаци республіканськоі політики. На 
загальних зборах Спілки письменників Украіни 16-20 листопада 1966р. 
П.Шелест, перший секретар ЦК Компартіі Украіни, закликав берегги 
і розвивати украінські мову.

Широкого розголосу набула робота літературного критика 
I. Дзюби під назвою „Інтернаціоналізм чи русифікація”. В ній I. Дзюба 
розкритикував радянську національну політику за шовінізм і форсовану 
русифікацію. Своі аргументи він підкріплював цитатами з ленінських 
творів і широкою документаціею, яка показувала розміри русифікаціі. 
Позиція П. Шелеста і комуністичноі- партіі* була мінливою 
і непослідовною, але поступово відбувалася лібералізація політики 
в галузі украінськоі* культури і літератури. Зникли найбільш різкі форми 
m o b h o ï  дискримінаціі. Не будучи в стані оборонити украінські 
інтелігенцію і перешкодити швидкій русифікаціі освіти, П. Шелест вжив 
заходів щодо розширення публікацій на украінській мові. Все це йшло 
в розріз з генеральною лініею ЦК КПРС. Москва ніяк не могла цього 
стерпіти, і П. Шелест був усунутий з посади керівника ЦК партіі 
украінських комуністів. Безпосередньою причиною звільнення 
П. Шелеста стала його книжка „Украіна наша радянська”, в якій 
з патріотичних позицій висвітлена історія, культура і традици

133 В. Lewycky, Polityka i społeczeństwo na Ukrainie sowieckiej, 1953-1980, ст. 117- 
123.
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украінського народу. Кремль розцінив и як націоналістичну. На зміну 
Шелесту до керівництва республіканськоі компартіі прийшли люди, котрі 
різко посилили русифікаційні процеси. Позитивні для украшськоі 
культури шістдесяти роки закінчились з приходом до влади 
В. Щербицького. Наступив різкий позорот до твердого проросійського 
курсу в національній політиці.

Позитивні зрушення шістдесятих років не могли змінити загальноі’ 
тенденціі до поступовоі русифікаци суспільного життя в Украіні. За 
винятком незначноі кількості інтелігенціі і студентства украінське 
суспільство залишалось пасивним. Багаторічна ідеологічна комуністична 
індоктринація, брак національних традицій (за винятком Західноі 
Украіни) зумовлювали поступову денаціоналізацію і втрату рідноі мови. 
Це сприймалося як нормальне явище і не викликало спротиву. Це видно 
з чергових переписів населения. Навіть статистика не віддзеркалювала 
реального стану речей, оскільки багато людей, які декларували украшську 
мову як рідну, в повсякденному житті все частіше вживали російську 
мову. Ситуацію ускладнював швидкий ріст кількості російського 
населения, яке проживало в Украші і не потребувало знания украшськоі" 
мови, оскільки російська мова стала мовою не тільки урядових установ, 
вулиці, а й мовою спілкування вдома. Ці процеси істотно різнились 
в різних регіонах Украши. Вони повністю охопили східні і південні 
райони Украши і щораз більше охоплювали Лівобережжя. Правобережжя 
і Західна Украіна ще зберегли украшську мову, однак процеси 
русифікаціі охопили цілу крашу. Рівень і динаміку цих процесів, 
демографічні зміни відображені в таблиці 50. За вихідний пункт взято 
мовно-національний стан за 1959р., в також зміни, що сталися до 1970р. 
Дані подано в розрізі областей (Таб. 50).

Приріст обох головних національних груп, тобто украінців 
украшомовних і росіян російськомовних в абсолютних цифрах був 
приблизно рівним. Такий стан пояснюеться лише чотирикратною 
перевагою автохтонного украінського населения. Кількість населения 
обох національностей зросла в 1959-1970 pp. приблизно однаково. Кожна 
з цих груп збілыиилась приблизно на 2,0 млн. осіб. У зв’язку з цим 
кількість російськомовних росіян зросла на 29,2%. Украінське 
украшомовне населения зросло лише на 7,3%. Найшвидшим приростом 
відзначалось російськомовне украшське населения, тобто зрусифіковані 
украшці, кількість яких збілыпилась до 45,4%. Загальний приріст росіян 
і зрусифікованих украшців був значно вищим від приросту украінців.

Така велика різниця в динаміці окремих груп населения чітко 
вказувала на політику русифікацп укра’шського суспільства. Це яскраво 
видно на прикладі окремих областей. В чотирьох областях зменшилась 
кількість украіномовного населения, в т.ч. в найбільшій за кількістю 
населения Донецькій області. В семи областях стан був стабільним
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i приріст не перевищував 5%. В чотирьох областях темпи приросту 
украіномовного населения становило від 5 до 10%. Лише одна область 
і місто Киів позначились дуже швидким приростом украіномовного 
населения. Необхідно відзначити, що цей великий приріст украшського 
населения в м. Киеві і в Криму був для украінськоі справі дуже корисним. 
В столичному Киеві і в Криму процеси русифікаци набули великоі сили, 
і прибуваючі з сільськоі- місцевості украінці швидко втрачали свою мову 
і русифікувались.

Динаміка етнічного російського населения була дуже високою. 
В дев’яти областях це населения виросло з 1959 по 1970р.рю на 30% 
і більше, а ще в шести областях від 15% до 30%. Найбільші темпи 
приросту були в промислово розвинутих та урбанізованих областях. 
Лише в сільськогосподарських областях в західній частині Украіни цей 
процес був повільнішим, однак і тут наплив російського населения був 
вищим від приросту украінців.

Характерною ознакою періоду 1959-1970р.р. була швидка 
динаміка росту т.зв. зрусифікованих украінців. В дев’яти областях, 
зокрема в Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, 
Кримській, Луганській, Миколаівській, Одеській і Запорізькій, кількість 
зрусифікованих украінців зросла щонайменше на 50%. Слід відзначити, 
що в східних і південних областях Украши ставало все більше 
російськомовних украінців. Вони були дестабілізуючим фактором для 
інших украінців. Приріст ціеі групи приблизно на 1,0 млн. осіб був 
віддзеркаленням процесу m o b h o ï  асиміляціі і відхід украінців від рідноі
мови. Ці процеси були менш відчутні на Правобережній Украіні,
і особливо на територіях, які перед війною належали до Полыці, 
Чехословаччини і РумуніУ.

Тут збереглися народні традиціі і викристалізувалась сильна 
національна самосвідомість, що дало можливість людям усвідомлювати 
свою національну ідентичність і зберегти рідну мову. Історична
перспектива показала, що завдяки неприналежності цих областей 
у міжвоенний період до Украінськоі PCP національний процес тут 
розвиваеться білыи інтенсивно, ніж в інших областях, які були в складі 
СРСР.

В Украіні відбувалися одночасно два процеси: швидка
демографічна динаміка населения та структурні зміни внаслідок 
поступовоі русифікацп в різних формах (наплив росіян, перехід частини 
украінців на російську мову і втрати ними національноі самосвідомості). 
Все це зумовило те, що протягом останніх шістдесяти років мовна 
національна ситуація в Украіні зазнала еволюційних змін. Перепис 1970 
року відобразив стан, який був наслідком в демографічно-національноі 
трансформаціі украшського суспільства протягом минулих років (Таб. 
51).
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Таблиця 50. Зміни мовно-національноі структури в Украшсыгій PCP в розрізі областей в 1959-1970 роках

Області

Приріст
кількості

населения

В тому числі

Украінці украшомовні
Украінці

російськомовні
Росіяни

російськомовні
Росіяни

украіномовні
тис. тис. % тис. % тис. % тис. г  %

м. Киів 527,6 340,8 71,3 52,2 28,0 117,2 46,4 2,0 -
Вінницька -10,1 -7,5 -0,3 1,8 9,3 10,3 11,7 -1,0 -
Волинська 84,0 83,1 9,9 -0,1 -1,9 2,6 7,3 0,2 -
Дніпропетровська 638,2 294,9 15,1 94,3 62,2 230,5 51,1 0,8 -
Донецька 630,0 -38,1 -2,0 266,8 53,6 385,7 24,3 0,2 -
Житомирська 23,0 24,3 1,8 4,5 21,6 12,6 15,7 1,2 -
Закарпатська 136,6 121,8 18,0 0,4 8,8 4,9 16,8 1,0 -
Запорізька 310,9 108,3 12,1 68,1 69,3 138,3 37,3__ 0,1 -
Ів.-Франківська 154,7 148,1 14,3 1,0 21,2 8,5 23,2 0,1 -
Кіровоградська 41,5 30,1 2,8 0,1 0,5 13,8 14,2 -0,3 -
Киівська 114,9 85,8 5,4 1,2 7,5 29,2 38,0 -од -
Кримська 612,0 140,3 99,0 72,8 57,8 361,5 42,1 0,6 -
Луганська 298,4 -60,1 -4,8 150,4 85,1 198,2 21,1 0,1 -
Львівська 320,8 316,4 17,7 0,0 0,0 17,9 10,0 0,9 -
Миколаівська 134,3 40,9 5,5 42,0 53,8 44,8 33,2 0,9 -
Одеська 362,4 117,2 11,9 72,3 51,8 137,7 31,6 0,2 -
Полтавська 74,5 30,1 2,0 2,9 13,9 41,0 53,2 -1,1 -
Рівненська 121,4 115,4 13,4 0,1 1,7 5,1 13,6 0,4 -
Сумська -9,0 -33,2 -2,7 14,5 16,3 9,7 5,9 -0,7 -
Тернопільська 67,1 77,3 7,5 -0,5 -15,1 -0,5 -0,2 0,0 -
Харківська 306,0 37,6 2,4 97,7 51,0 163,8 25,1 0,1 -

http://rcin.org.pl



Області

Приріст
кількості

населения

В тому числі

Украі'нці украіномовні Украінці
російськомовні

Росіяни
російськомовні

Росіяни
украіномовні

тис. тис. % тис. % тис. % тис. %
Херсонська 205,8 112,1 18,0 26,6 59,9 55,1 43,9 0,2 -

Хмельницька 4,0 14,6 1,0 -0,7 -5,3 7,8 13,9 -1,2 -

Черкаська 31,7 11,4 0,8 0,6 4,0 20,7 32,8 -

Чернівецька 70,8 60,5 И ,9 2,2 27,2 1,8 3,6 0,3 -

Чернігівська 6,1 12,9 0,9 -18,1 -18,2 12,4 21,2 0,0 -

Всього 5 257,5 2 185,0 7,3 953,1 45,4 2 030,6 29,2 4,9 13,6

Джерела: И т о г и  В с е с о ю з н о й  п е р е п и с и  н а с е л е н и я  1 9 5 9  г о д а .  И т о г и  В с е с о ю з н о й  п е р е п и с и  н а с е л е н и я  1 9 7 0  г о д а .
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Таблиця 51. Національно-мовна структура в Украінській PCP в розрізі областей в 1970 році.

Області
Кількісп.
населения

в тис.

В тому числі

Украінці украіномовні Украінці російськомовні Росіяни російськомовні
Росіяни

украіномовні
тис. % тис. % тис. % тис. %

м. Киів 1 631,9 818,3 50,1 238,5 14,6 369,9 22,7 3,5 0,2
Вінницька 2 131,9 1 939,7 91,0 21,0 1,0 98,6 4,6 4,2 0,2
Волинська 974,5 919,8 94,9 5,1 0,5 38,0 3,9 1,8 0,2
Дніпропетровська 3 343,0 2 246,1 67,2 245,9 7,3 681,7 20,4 15,5 0,5
Донецька 4 892,0 1 831,9 37,4 764,8 15,6 1 973,1 40,3 14,0 0,3
Житомирська 1 626,6 1 358,6 83,5 25,3 1,6 92,7 5,7 8,0 0,5
Закарпатська 1 056,8 797,7 75,5 4,9 0,5 34,1 14,2 1,4 0,1
Запорізька 1 774,7 1 001,5 56,4 163,4 9,2 506,0 28,5 8,3 0,5
1в -Фралківська 1 249,3 1 181,1 94,5 5,7 0,4 45,2 3,6 1,3 0,1
Кіровоградська 1 259,4 1 088,6 86,4 21,3 1,7 110,0 8,8 4,7 0,3
КиГвська 1 834,0 1 671,9 91,2 17,1 0,9 106,0 5,8 5,5 0,2
Кримська 1 813,5 282,0 15,5 198,7 10,9 1 219,4 67,2 1,0 0,0
Луганська 2 750,6 1 179,3 42,9 327,2 1 138,0 41,4 10,2 0,3
Львівська 2 428,7 2 103,0 86,6 31,1 1,3 196,2 8,1 3,6 0,1
Миколаівська 1 148,1 785,5 68,4 120,1 10,5 179,5 15,6 5,4 0,5
Одеська 2 389,0 1 100,9 46,1 211,9 8,9 572,9 24,0 4,8 0,2
ІІолтавська 1 706,2 1 533,8 89,9 23,8 1,4 118,1 6,9 5,1 0,3
Рівненська 1 047,6 973,5 92,9 6,0 0,6 42,5 4,1 2,1 0,2
Сумська 1 504,7 1 208,5 80,3 103,6 6,9 172,7 11,5 3,9 0,2
Тернопільська 1 152,7 1 104,1 95,8 2,8 0,2 24,9 2,2 1,5 0,1
Харківська 2 826,1 1 580,2 55,9 289,1 10,2 816,3 28,9 13,1 0,4
Херсонська 1 030,0 735,8 71,4 71,0 6,9 180,5 17,5 6,0 0,6
Хмельницька 1 615,4 1 454,4 90,0 12,4 0,8 65,2 4,0 3,0 0,2
Черкаська 1 535,0 1 409,7 91,8 15,3 1,0 83,8 5,4 3,8 0,2
Чсрнівецька 844,9 570,1 67,5 10,3 1,2 52,3 6,2 1,0 0,2
Чернігівська 1 559,9 1 381,4 88,5 81,5 5,2 70,9 4,5 2,6 0,2
Всього 47 126^ 32 257,4 68,4 3 017,8 ____М 8 989,5 19,1 1353 0,3

Джерело: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года.

http://rcin.org.pl



Опубліковані статистичні матеріали перепису показали, що 
в 1970р. 68,4% населения республики становили украшці, у котрих 
украінська мова і украшська національність співпадали. Великою 
суспільною групою були етнічні росіяни -  19,1 % всього населения. 
Третьою групою були зрусифіковані украінці -  6,4% населения. 
У порівнянні з 1959 роком частка nepuioï групи украінців знизилась на 
2,4%, a кількість зрусифікованих украінців збільшилась на 1,4%.

Ці зміни були досить характерними і показували рівень змін 
народонаселения.

Зміни структури народнонаселеня Украінськоі PCP в 1959-1970 роках (0 
Суспільні групи 1959 1970

Украінці украіномовні 71,8 68,4
Украшці російськомовні 5,0 6,4

Росіяни 17,6 19,1

Джерело: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959, 1970 года.

Характер цих змін однозначно показував на зростання впливу 
росіян, а ще більше російськоі мови. Ілюстраціею існуючого становища 
була кількість і динаміка населения, яке зараховане до групи 
украшомовних росіян. Ця група не мала вирішального значения, але 
опосередковано свідчила про силу і значения украшськоі і російськоі' мов. 
Росіяни, мешкаючи на територи Украши, не підлягали украінській мовній 
асиміляціі. Російська меншина, а не украшська білыиість свідчила про 
мовну сиіуацію в республіці. Це була перша фаза планованого 
в майбутньому „розчинення” украшського народу в масі так званого 
„радянського” народу, фактично російського.

В чотирьох областях (Кримській, Донецькій, Луганській, 
Одеській) вже менше половини украшського населения визнавало 
украшську мову рідною. У двох наступних областях (Харківській 
і Запорізькій) таке населения становило лише 50%. Таке ж становище 
було і в Киеві, де лише половина украшського населения визнавала 
украшську мову рідною.

3 іншого боку в 1970р. ще було багато областей в яких мовно- 
національна позиція украінців була досить сильною. У восьми областях, 
зокрема Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Кшвській, 
Рівненській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській абсолютно 
переважало украшське населения, яке визнавало украшську мову рідною. 
Це все були області Правобережжя Украши.
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В тих областях, де відсоток росіян був високим або й вищим, 
значна частина украінців була зрусифікована. Наприклад, в Криму було 
78,1% росіян і зрусифікованих украінців; в Донецькій області такого 
населения було 55,8%, в Одеській -  32,9%. Ці дані як в статистичному 
плані, так і в динаміці, показують, що в шістдесятих роках процеси 
русифікаціі’ украінців набрали великоі* сили. Ці процеси в кількісному 
і структурному плані були складними і в різних регіонах мали cboï 
характерні особливості (Таб. 52).

Таблиця 52. Мовна структура населения в Украшській PCP в 1970p.
(в тис.)

Національність Кількість
населения

Визнання рідноі мови
Мова
своого
народу

Украшська Російська Інші

Украшці 32 283,9 32 257,4 - 3017,8 8,7
Росіяни 9 126,3 8 989,5 135,3 - 1,5
бвреі' 777,1 102,2 17,9 654,6 2,4
Білоруси 385,8 146,1 33,0 206,7 0,0
Поляки 295,1 44,0 202,4 47,5 1,2
Молдавани 265,9 221,6 13,8 30,1 0,4
Болгари 234,4 168,1 6Д 59,6 0,6
Угорці 157,7 154,2 1,9 1,4 0,2
Румуни 112,1 72,4 10,0 2,4 27,3
Греки 106,9 7,2 2,5 96,8 0,4
Татари 76,2 43,6 1,2 31,3 од
Інші 305,1 157,0 20,5 116,1 11,5
Всього: 47 126,5 42 363,3 444,6 42643 54,3

Джерело: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года.

Результата перепису населения 1970р. подтвердили дані перепису 
1959р. Розбіжності в переписах зовсім незначні. Найбільше втратили 
рідну мову евреі* і поляки. Загалом лише 13,1% евреів i 14,9% поляків 
зберегли мову свого народу. Свреі* були суцільно русифіковані. Натомість 
поляки в більшості сприйняли украшську мову.

Національний склад населения у порівнянні з 1959р. також 
незначно змінився. Сильноі русифікаціі зазнали греки. Натомість угорці 
показали сильну опірність мовній асиміляціі. Білоруси, які мешкали на 
чорноморському побережжі, більше підцалися русифікаціі ніж 
украінізаціі. Зрештою, цей процес можна вважати повсюдним. Необхідно 
зазначити, що коли населения Украіни приймало чужу мову за рідну, то
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понад 3,2 млн. осіб прийняло російську мову і лише 0,5 млн. -  украінську, 
серед цих останніх переважали поляки.

В попередньому аналізі ми лише поверхово звертали увагу на 
проблему регіональних демографічних змін. Ми не ставимо за мету 
проведения детальних досліджень. Однак для більш виразного 
відображення ціеі проблеми розглянемо національну специфіку трьох 
регіонів, де національні процеси в 1959-1970р.р. відбувались найбільш 
інтенсивно, і це показуе, яка загроза виникла для украінськоі націі. Мова 
йтиме про північно-східний регіон, що охоплював Харківську, Луганську, 
Донецьку області, традиційно російськомовний Крим і багатонаціональну 
Одеську область.

У високопромислових та урбанізованих Одеській, Луганській, 
Харківській областях, розташованих на російсько-украінському кордоні, 
багато десятиліть іде наступ російськоі' мови і демографічний відступ 
украінців. Аналізований період 1959-1970р.р. (одинадцять років) е досить 
короткий, але він дае нам можливість побачити найважливіші тенденціі' 
національних змін, котрі мають місце.

Таблиця 53. Зміни національноі структури Донецькоі, Луганськоі' 
і Харківськоі областей в 1959-1970 роках

Національності
Кількість населения 

(в тис.)
Зміни в період 

1959-1970
Відсоткова

частка
1959 1970 (тис.) % 1959 1970

Украінці 5 518,5 5 972,9 +454,4 +8,2 59,8 57,0
В.т.ч.російськомовні 866,2 1 381,1 +514,9 +59,4 9,4 13,2
Росіяни 3 217,3 3 964,9 +747,6 +23,2 34,8 37,9
Білоруси 101,0 131,4 +30,4 +30,1 1,1 1,3
Свреі- 140,6 129,0 -11,6 -8,2 1,5 1,2
Татари 37,1 44,8 +7,7 +20,7 0,4 0,4
Інші 219,8 225,7 +5,9 +2,7 2,4 2,2
Всього: 9 234,3 10 468,7 +1 234,4 +13,7 100,0 100,0
Джерело: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959г. Украинская ССР.

Протягом всього лише одинадцяти років частка російського 
населения зросла з 34,8% до 37,9% загальноі кількості населения. Приріст 
росіян був вищим від будь-якоі іншоі* групи населения. У 1959 році 
росіяни разом з русифікованими украінцями становили 44,2% населения, 
а в 1970р. перевищили вже 51,1%. Все це відбувалось одночасно зі 
сповільненням росту украінського населения. Якщо не враховувати 
украінців, які декларували рідною мовою російську, то результат буде ще 
гіршим. Так, у 1959р. кількість украінців з рідною украінською мовою 
становила 4652,3 тис., а в 1970р. -  4591,8 тис., тобто зменшилась не
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тільки частка від загальноі кількості з 50,4% до 43,8%, але й відбулося 
зменшення в абсолютних цифрах.

Наведені статистичні дані показали, що в північно-східних 
областях Укра'ши перевага украшського населения, яка мала місце ще 
в 1959р., почала швидко зменшуватись. Слід відзначити, що в 1970р. 
кількість росіян і украінців тут була приблизно рівною. Враховуючи 
мовний аспект і дивлячись в перспективу, можна з певністю 
стверджувати, що весь цей великий регіон набрав дуалістичного 
російсько-украінського характеру.

М •- •• і 'XL
Наступний аналіз торкнеться Криму. Враховуючи сьогоднішні 

украінсько-російські суперечки щодо приналежності Криму, аналіз змін 
націоналъноі структури цього регіону буде особливо актуальним (Таб. 
54).

Таблиця 54. Зміни національноі структури населения Кримськоі області
в 1959-1970 роках

Національнос
ті

Кількість населения 
в тис.

Зміни в період 1959- 
1970 роках

1959 1970 тис. %
Росіяни 858,3 1 220,5 +362,2 +42,2
Украінці 267,7 480,7 +213,0 +79,5
В
т.ч.російсько
мовні

125,9 198,7 +72,8 +57,8

Білоруси 21,7 39,7 +18,0 +82,9
Свреі' 26,4 25,6 -0,8 -3,0
Татари* - 6,5 +6,5 -

Інші 27,4 40,5 +13,1 +47,8
Всього 1 201,5 1 813,5 +612,0 +50,6

*3а 1959 рік даних немае.
Джерело: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года.

Півострів Крим відзначався в 1959-1970р.р. дуже високим 
приростом населения. Це було результатом великого напливу мігрантів 
з ближньоі Украіни і далекоі' Pociï. Причиною цього була привабливість 
Криму як місця проживания. Активний міграційний pyx не в стані був 
однак змінити сформованого перед Першою світовою війною російського 
обличчя цього краю, ще більше це посилилося після насильницького 
виселення з Криму автохтонного населения -  татар. До того ж, близько 
половини украшців, які були тут единою значною національною 
меншиною, декларували як в 1959, так і в 1970р. російську мову як рівну.
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Частка росіян в 1959р. Становила 71,4%, а в 1970 -  67,3% всього 
населения.

Незважаючи на це незнание зменшення чисельна перевага 
російського населения була абсолютною. Частка украінців, хоч і зростала 
в цей період, але в 1970р. становила лише 26,5% від усього населения.

Особливу специфіку мала Одеська область. Хоч вона лежить дуже 
далеко від етнічних російських земель, однак тут мали місце сильні 
русифікаційні процеси. Ця область відзначаеться дуже різноманітним 
етнічним складом населения (Таб. 55).

Таблиця 55. Зміни національноі структури населения Одеськоі області
в 1959-1970 рр

Національність
Кількість населения 

(в тис.)
Зміни в період 1959- 

1970
1959 1970 в тнс. %

Украінці 1 124,4 1 313,8 +189,4 +16,8
В т. ч. російськомовні 139,6 211,9 +72,3 +51,8
Росіяни 440,4 578,2 +137,8 +31,3
Болгари 153,1 166,5 +13,4 +8,7
Молдавани 125,0 136,0 +11,0 +8,8
евреі' 121,4 117,2 -4,2 -3,4
Г агаузи 21,7 24,4 +2,7 +12,4
Білоруси 10,0 15,8 +5,8 +5,8
Інші 30,6 37,1 +6,5 +21,2
Всього 2 026,6 2 389,0 +362,4 +17,9

Джерело: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. Украинская ССР. Итоги 
Всесоюзной переписи населения 1970 г.

На початку аналізованого періоду росіяни разом з зрусифікованою 
частиною украінців становили 28,6 % всього населения. А вже в 1970 p. ïx 
частка зросла до 33,1%. Зрозуміло, що це зумовило зниження відсотку 
украінців, тим більше, що серед них швидко зростала група, яка 
визнавала рідною російську мову.

Політичну роль в області відігравало болгарське і молдавське 
населения. Цікавою національною меншиною е гагаузи, які проживали як 
в Одеській області., так і в сусідній Молдові.

Метою аналізу змін національного стану в названих областях було 
показати демографічну експансію росіян на етнічні украінські територіі. 
Цей натиск найбільше проявився в північно-східних областях республіки. 
Швидке зростання населения в російськомовному Донбасі і в Харкові, 
викликало спочатку перевагу російськоі мови, a потім і зміну пропорцп 
між украінським і російським населениям на користь російського.
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Південний регіон, узбережжя Чорного моря, також позначався 
виразною перевагою російського населения над украшським. Абсолютна 
перевага росіян в Криму, а також ïx міцні позици в Одеській області 
свідчать, що і на півдні виникла загроза украінській самобутності. 
Процеси русифікаци поширювались у двох напрямках: з північного сходу 
і з півдня. Украі'нські землі були затиснуті в кліщі. Етнічний украшський 
простір почав вужчати і зменшуватись.Лише величезний територія 
і потужний демоірафічний потенціал, а також те, що в західній частині 
Украши жило населения з високим рівнем національноі свідомості, 
перешкодило повній русифікаціі Украінськоі PCP.

Матеріали перепису 1970р., як, до речі, і 1959р. дають можливість 
вияснити кілысість і розміщення поляків на територіі Украінськоі PCP. По 
цьому питанию маемо дані в розрізі областей. Перепис населения 1959р. 
показав наявність поляків лише в 11 областях Украши. Перепис 1970р. 
був білыи детальним і показав наявність поляків у 18 областях. Мовне 
питания в обох переписах визначалось за методикою, яка дае можливість 
зробити порівняльний аналіз. Кількість польського населения за 
переписом 1970р. у порівнянні з переписом 1959 р. знизилась з 363,3 до
295,1 тис., тобто на 68,2 тис. осіб. Характерною особливістю цього 
населения е його географічна розпорошеність (Таб. 56).

Причини зменшення кількості поляків були досить складними. 
Велике значения мало розпорошення поляків на великій територн Волині 
і Поділля. Це населения переелідувалось здавна, ще царською владою. 
Після Першоі* світовоі* війни це населения опинилось поза межами 
Полыці. В кінці 30-х років воно пережило страхітгя репресій і депортацій. 
Після Другоі* світовоі війни поляки були позбавлені прав, які б сприяли 
національним меншинам, швидко асимілювались мовно, a потім 
і національно. 3 досить значноі групи поляків у Західній Волині та 
Східній Галичині після чергових репатріацій до Польщі, залишилось 
дуже небагато. Умови не сприяли культивуванню національноі 
самосвідомості релігійноі. Слов’янське походження, подібність польськоі 
і украшськоі мов поступово стирали різницю в національних культурах. 
Велика кількість змішаних шлюбів сприяли процесу денаціоналізаціі. 
В результаті перепис 1970р. показав, що менше 15% поляків в Украші 
декларують польську мову рідною. На територіі на схід від р. Збруч 
практично всі поляки визнали рідною мову украшську. Слід нагадати тут, 
що за переписом 1926р. 44,2% поляків, які мешкали в Украінській PCP, 
назвали рідною мовою польську.

Найбільша кількість польського населения е в Житомирській 
і Хмельницькій областях. Однак в період між двома переписами тут 
помітний значний регрес. Якщо в 1959р. в цих областях було 173,1 тис. 
поляків, то після 11 років перепис показав ïx лише 143,3 тис. Ще більш
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значне зменшення мало місце у Львівській області, де кількість поляків 
у цей період зменшилась із 59,1 до 41,5 тис. осіб, тобто на 17,6 тис. Навіть 
припускаючи, що умови існування спонукали декого приховувати свою 
національність, то порівняння даних переписів 1959 i 1970р.р. 
відображають існуючу тенденцію значного зниження кількості 
польського населения на украінських землях.

Таблиця 56. Розміщення польського населения в Украінській PCP
в 1970 році (в тис.)

Області Кількість
населения

В тому числі рідною мовою
польську украінську російську іншу

Житомирська 90,7 1,6 84,6 4,5 0,0
Хмельницька 52,6 7,9 42,8 1,9 0,0
Львівська 41,5 20,3 18,9 2,3 0,0
Тернопільська 14,7 1,7 12,8 0,2 0,0
Вінницька 13,4 0,7 11,2 1,5 0,0
м. Киів 9,7 0,8 3,0 5,8 0,1
Донецька 8,6 0,9 1,7 5,9 0,1
Одеська 7,3 0,8 1,3 5,1 0,1
Ів.-Франківська 6,5 1,7 4,5 0,2 0,1
Дніпропетровська 6,3 0,7 1,7 3,8 0,1
Кримська 6,0 0,5 1,5 3,9 0,1
Кшвська 5,9 0,4 4,7 0,8 0,0
Чернівецька 5,3 2,3 2,3 0,6 0,1
Луганська 4,6 0,5 1,4 2,6 0,1
Рівненська 3,7 0,6 2,5 0,6 0,0
Херсонська 2,8 0,3 1,7 0,8 0,0
Миколаівська 2,5 0,2 0,9 1,3 0,1
Запорізька 2,2 0,3 1,2 0,7 0,0
Інші області 10,8 1,8 3,7 5,0 0,3
Всього 295,1 44,0 202,4 47,5 J,2  _
Джерело: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Украинская ССР.
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IX. Національні зміни в Укра‘інсыгіи PCP в період 1970-1989

Дослідження національного питания в період 1970-1989р.р. е дуже 
важливими не тільки з пізнавального боку, а й мають практичне значения. 
Вони показують зміни, які відбулись відносно недавно, а перепис 1989р., 
який відображався реальний стан цього періоду, проводився в зовсім 
нових історичних умовах. Це були часи значноі лібералізаціі і свободи, 
але перед революційними подіями 1991р., які привели до розпаду СРСР 
і утворення на його рушах суверенних держав, в тому числі і незалежноі 
У краіни. Якби перепис проводився на один-два роки пізніше, в момент 
національного відродження і зростання незалежницьких настроів то, 
безсумнівно, статистичні дані були б іншими. Важко передбачити, яким 
би був рівень цих змін, a навіть ïx напрям. Можна лише перебачити, що 
представники підкорених і переслідуваних народів сміливіше 
б декларували свою національність. I це б вплинуло на остаточні 
результата. 3 другого боку і кон’юктурні погляди могли б викликата 
спотворення кінцевих результатів. Дуже важко сказати, яку 
б національність вибрали люди, котрі живуть у прикордонній украінсько- 
російській смузі і які не мають чіткоі національноі свідомості 
і відкликаються до радянськоі традиціі. Тому ми не в змозі досягти тут 
якогось вірогідного визначення. У зв’язку з цим дані переписів 1970- 
1989р.р. будуть прийняті як достовірні.

Між цими гіереписами був проведений ще один перепис населения 
в 1979р. Ми не маемо вичерпних статистичних матеріалів цього перепису 
в розрізі областей. Маемо лише загальні дані по республіці. У зв’язку 
з цим ми сконцентрували увагу лише на останньому, тобто за 1989р., 
переписі і зробили картографічний аналіз змін у 1959-1989р.р. 
і статистичний аналіз за 1979-1989р.р. 3 інформаційною метою будуть 
використані дані перепису 1979р., які показують кількість окремо народів 
на територи Украши.

Для ілюстрацп динаміки демографічно-національних змін служать 
карти № 14 і № 15. Вони показують широку гаму процесів і змін, які 
відбувались між першим (1959) і останнім (1989) переписами. Карти 
показують ці зміни в розрізі областей, а також дані по всіх трьох 
переписах: 1959, 1970, 1989р.р. На карті № 14 графічно відображено 
національний склад, а на карті № 15 -  національно-мовну структуру 
основних груп населения: украінців, росіян і російськомовних украінців. 
Щоб краще відобразити динаміку, демографічний потенціал областей 
показано не у формі кола, а стовпчиком. Висота стовпчика означае масу 
населения, а його внутрішні поділи показують етнічну і мовну структуру.
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Карта J№ 14. динаміка росту населения украінськоі PCP в 1959-1989 роках по
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Карта № 15. Зміни m o b h o ï  структури населения Украшськоі PCP в 1959-1989 роках по областях
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Кількість населения Украінськоі PCP виросла в 1970-1979р.р. 
з 47 126,5 до 49 609,2 тис. осіб. У 1989р. вона вже становила 51452,0 тис. 
осіб. Приріст в 1970-1979р.р. становив 2482,5 тис., а в наступному 
десятилітті -  1843,0 тис. осіб. В результаті зниження натурального 
приросту сповільнилась демографічна динаміка республіки.

I все ж загальний приріст населения був досить високим і разом 
становив 4326,3 тис. осіб. В результаті нерівномірного темпу розвитку 
окремих національностей відбулися зміни в кількості і етнічному складі 
населения республіки (Таб. 57).

Статистичний аналіз за 1970-1989р.р. доповнений картографічно -  
карта № 16, на якій показано національний склад населения станом на 
1959, 1970, 1989 роки. На трьох замальованих контурах карти № 16 
показано відсоткову частку шести національних груп: украінців, росіян, 
евреів, румунів, молдаван, білорусів та поляків.

Головну роль в етнічному складі населения Украши відігравали 
два народи: украшці і росіяни. ïx сукупна частка не змінилась: в 1970р. 
вона становила 94,3%, в 1989р. -  94,8% всього населения Украши. Однак, 
процентне співвідношення між украшцями і росіянами істотно змінилося. 
В період між 1970-1980 р. відбувався постійний зріст частки росіян 
(з 19.8% до 22.1 %) і, в той же час, зменшення частки украінців (з 74.9% 
до 72.7%). Кількість російського населения зросла протягом 19 років на
2229,3 тис. осіб і становила в 1989р. 11 355,0 тис. осіб. Національна 
меншина з таким величезним демографічним потенціалом 
в европейському масштабі не мае аналогів.

Bei інші національні меншини не перевищують 1% загальноі 
кількості населения. ïx наявність не може впливати дестабілізуюче на 
суспільне життя в Украіні. Слід звернути увагу на постійне зменшення 
кількості представників двох народів, які в минулому відігравали важливу 
роль в icTopiï Украши, тобто евреів і поляків. Свреів зменшилось в 1970- 
1989р.р. на 290,0 тис. і тепер ïx кількість не досягае навіть 0,5 млн. осіб. 
Також швидко знижуеться число поляків -  на 75,0 тис. осіб за цей же час. 
3 представників слов’янських народів можна згадати болгар (1989 -  233,8 
тис.) і білорусів (1989р. -  440,0 тис.). На украінському прикордонні 
з Румуніею і Молдавіею проживають споріднені між собою представники 
молдавського і румунського народів, котрих у 1989р. разом було 459,3 
тис. осіб. Кількість угорців лишилася незмінною -  близько 160,0 тисяч 
осіб.

Представлена загальна інформація щодо етнічноі' структури 
УкрашськоУ PCP дае лише загальне кількісне уявлення і не розкривае всіх 
складностей національноУ ситуацн.
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Карта № 16. Національна структура Украінськоі PCP
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Таблиця 57. Зміни в національній структурі Украі'нськоі' PCP
в 1970-1989 роках

Національність Кількість населения (тис.) Зміна в neріод (тис.) Відсоткова частка
1970 1979 1989 1970/1979 1979/1989 1970 1979 1989

Украінці 35 283,8 36 489,0 37 419,1 + 1 205,2 +930,1 74,9 73,6 72,7
Росіяни 9 126,3 10 472,0 11 355,6 +1 345,7 +883,6 19,4 21,1 22,1
Свреі 777,1 634,0 486,3 -143,1 -147,7 1,6 1,3 0,9
Білоруси 386,8 406,0 440,0 +37,2 +34,0 0,8 0,8 0,9
Молдавани 265,9 294,0 324,5 +28,1 +30,5 0,6 0,6 0,6
Болгари 234,4 238,0 233,8 +3,6 -4,2 0,5 0,5 0,4
Поляки 295,1 258,0 219,2 -37,1 -38,8 0,6 0,5 0,4
Угорці 157,7 164,4 163,1 +6,7 -1,3 0,3 0,3 0,3
Румуни 112,1 122,0 134,8 +9,9 +12,8 0,2 0,2 0,3
Г реки 106,9 104,1 98,6 -2,8 -5,5 0,2 0,2 0,2
Татари 76,2 90,5 86,9 +14,3 -3,6 0,2 0,2 0,2
Інші 304,2 337,0 490,1 +14,8 + 153,1 0,7 0,7 0,0
Всього: 47 126,5 49 609,0 51 452,0 +2 482,5 1 843,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: И т о г и  В с е с о ю з н о й  п е р е п и с и  н а с е л е н и я  1959г., 1970г., У к р а и н с к а я  С С Р .  Н а ц и о н а л ь н ы й  с о с т а в  С С С Р .
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Перш ніж перейти до детального аналізу національноі' i m o b h o ï  

проблем в розрізі окремих областей, розглянемо політичну ситуацію 
іумови, які впливали в сімдесятих і вісімдесятих роках на процеси 
національного розвитку в Украінській PCP.

Період шестидесятих років пов’язаних з особою П. Шелеста як 
секретаря ЦК Компартп Украіни позначені тим, що в ці роки були помітні 
спроби сповільнити процеси стрімкоі' русифікацп. Цей період був досить 
коротким і після приходу до влади В. Щербицького , розпочався дуже 
несприятливий період для украшськоі' мови і літераіури. Украшська 
самобутність щораз більше обмежувалась. Це була цілеспрямована 
політика центрально! і республіканськоі влади. Інформацію про 
переелідування дисидентів у сімдесятих і вісімдесятих роках іУкраіні 
подае нам праця Р. Шпорлюка134.

Керівником СРСР в семидесятих і на початку вісімдесятих років 
був JI. Брежнев. Реалізація його політичних і національних концепцій 
наклала свій відбиток і на Украшу. Це чітко відображено в Конституцп 
СРСР 1977 року, де безпосередньо вказано, що з метою подолання 
міжнаціональних особливостей окремих народ ів партія і уряд 
спрямовують c b o ï  зусилля на створення так званого „единого радянського 
народу” на базі „розвинутого соціалістичного суспільства”. Конституція 
1936 року проголошувала СРСР як федеративну державу. В новій 
конституцп також проголошуеться федеративна система, навіть право на 
вихід з СРСР, однак на практиці взято курс на уніфікацію і об’еднання 
всіх республік в единій радянській державі. Керівною силою суспільства 
проголошу вал ась Комуністична партія. Конституційна установка на 
створення единого радянського народу і безмірне розширення прав 
центральноі влади фактично позбавили владу республіканського рівня 
можливості самостійного функціонування. Республіканська компартія 
вирішувала лише другорядні питания, фактично виконувала тільки 
постанови ЦК КПРС.

Ще одним елементом денаціоналізаціі була армія, яка в руках 
комуністів стала засобом русифікацп. Про це доречно писав I. Дзюба 
в згадуваній уже роботі „Інтернаціоналізм чи русифікація” :

„Мільйони молодих украшців повертаються до дому після служби 
в армп національно дезоріентовані і мовно зіпсовані. Вони самі стають 
суб’ектами русифікаци і негативно впливають на молодь, а в цілому і на 
все суспільство. Не кажучи вже про те, що багато з них взагалі не 
повертаються в Украшу. Неважко зрозуміти яке це спустошення викликае 
в сфері національноі свідомості.”

134 R. Szporluk, W s p ó ł c z e s n a  U k r a i n a :  p r o b l e m y  i  p e r s p e k t y w y ,  ст. 28.
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Держава, гіартія і армія становили три основи навколо яких 
інтегрувалось радянське суспільство. Знаряддям уніфікаціі і об’еднання 
була також російська мова. I хоч радянська конституція не виділяла 
спеціально російську мову з поміж інших, на практиці вона скрізь стала 
державною мовою як мова міжнаціонального спілкування. Володіння 
російською мовою відкривало можливості для службовоі’ кар’ери.

Теоретично кожен народ мав право плекати і розвивати 
національну культуру на рідній мові. Фактично ж, починаючи 
з шестидесятих років, робився акцент на двомовність і поступовий 
перехід на російську мову. Це яскраво видно на приклаці Украіни. 
Поступово зменшувалася кількість украінських шкіл і ïx місце займали 
російські школи. Школи з украшською мовою навчання зберігапися лише 
в сільській місцевості, переважно початкові і восьмирічні. Дійшло до то, 
що на момент проголошення незалежності в Украші половина учнів не 
навчалася рідною мовою, а в Криму, Донецькій і Луганській областях 
украінці фактично були позбавлені можливості вчитися на украінській 
мові. Із загальноі* кількості 6775,0 тисяч учнів (21,0 тис. шкіл) на 
украінській мові вчилося лише 3368,0 тисяч, а на російській 3417,0 тисяч 
учнів. Відмітимо, що частка російського населения в Украіні становила 
22,0%. Це виразно вказуе на загальну тенденцію денаціоналізаци (Таб. 
58).

Украінські школи були в основному в західних областях Украіни. 
Найбільше ïx було в тих областях, які до 1939 року належали до Полыці. 
Натомість у східних регіонах переважали російські школи. В Луганській 
і Донецьких областях понад 90% учнів вчилось у російських школах, а в 
Криму взагалі не було украінських шкіл. Учні, котрі прагнули здобути 
вищу освіту, віддавали перевагу російським школам, бо ж русифікація 
вищоі школи в Украіні була незмірно вищою ніж середньоі. 
В університетах та інститутах Киева, Харкова, півдня і сходу Украши 
російська мова стала домінуючою.

До середини вісімдесятих років тривала цілеспрямована політика 
обмеження видавництва на украінській мові. Це можна виразно побачити 
на прикладі обсягів видання підручників в Украіні (Таб. 59).
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Таблиця 58. Навчання в школах Украіни за мовою викладання
в розрізі областей в 1991 році

Області
Кількість учнів за мовою навчання

украінською російською
тис. % тис. %

Тернопільська 158,4 97,6 3,8 2,4
Ів.-Франківська 202,2 96,0 8,4 4,0
Волинська 152,8 94,6 8,7 5,4
Рівненська 170,3 93,6 11,7 6,4
Львівська 346,9 91,8 30,6 8,1
Кшвська 216,7 84,6 39,6 15,4
Закарпатська 166,2 81,7 14,8 7,3
Хмельницька 166,0 81,5 37,8 18,5
Вінницька 191,6 81,3 44,1 18,7
Житомирська 160,0 76,7 48,5 23,3
Черкаська 148,9 75,8 47,7 24,2
Полтавська 160,4 74,3 55,5 25,7
Чернівецька 89,3 67,7 20,7 15,7
Чернігівська 114,3 67,1 55,9 32,9
Кіровоградська 97,1 62,2 59,1 37,8
Херсонська 95,3 51,7 89,0 48,3
Сумська 86,7 48,5 92,2 51,5
Миколаівська 83,0 43,5 108,0 56,5
Дніпропетровська 156,6 31,1 346,7 68,9
м.Киів 105,7 30,9 235,9 69,0
Харківська 108,6 28,0 279,4 72,0
Одеська 83,6 24,5 250,6 73,5
Запорізька 62,0 22,7 211,4 77,3
Луганська 24,6 6,7 324,1 93,3
Донецька 20,8 3,3 618,4 96,7
Кримська - - 356,4 100,0
Всього: 3 368,0 49,3 3 399,0 50,0

Джерело: В. Наумко. Украінський етносу часі і просторі., ст 26.

Процеси русифікаціі в галузі освіти і культури були найбілып 
значними з поміж інших союзних республік в Украіні і Білорусіі. 
Наприклад, в Прибалтійських республіках, на Кавказі навчання 
відбувалось на рідній мові. Можна зробити висновок, що ставилась мета 
в першу чергу мовно русифікувати Украіну і Білорусію. Зважаючи на 
спорідненість цих мов, таке завдання не вважалося занадто важким. Тим 
білыие, що цьому сприяла швидка урбанізація і розвиток промисловості 
в Украіні. Наплив сільського населения в міста сприяв тому, що це 
населения швидко засвоювало російську мову. Концепція злитгя 
слов’янських мов в одну, російську, ставала чимраз очевиднішою. Великі
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міста в Украіні стали осередками російськоі' культури. Все це щораз 
більше впливало на районні центри і приміські села. Поверхове знания 
російськоі* мови ставало повсюдно нормою.Це дало змогу перейти до 
наступного етапу русифікаци: вживания російськоі мови на роботі 
переросло у вживання ïï украінцями в побуті і в c îm ’ï . Щораз білыиа 
частина украінців ставала російськомовною135.

На процеси асиміляціі’ дуже впливали міграція і змішані шлюби. 
цю проблему цікаво висвітлив А. Хомра, котрий визначив показник 
сальдо міграци і асиміляціі. Він також підрахував кількість змішаних 
шлюбів серед окремих національних груп в 1959-1969, 1970-1978, 1979- 
1988 роках (Таб. 60).

Таблиця 59. Підручники для вищих навчальних закладів надруковані 
в Украіні в 1965-1975 роках

РІК
Кількість

назв
Кількість

примірників
Украінсысою мовою Російською мовою
назв примірників назв примірників

1965 813 2 239 000 232 928 000 526 981 000
1970 460 1 322 000 168 486 000 263 702 000
1975 644 1 820 000 112 348 000 502 1 308 000
Джерело В. Lewycky, Polityka i społeczeństwo na Ukrainie sowieckiej 1953-1980, ст. 
117-123.

Таблиця 60. Відсоток новонароджених, у котрих батько іншоі 
національності ніж-мати, в Украінській PCP в 1959-1988 роках

Національність
Відсоток новонароджених у змішаних шлюбах

Всього Місто Село
1959-
1969

1970-
1978

1979-
1988

1959-
1969

1970-
1978

1979-
1988

1959-
1969

1970-
1978

1979-
1988

Росіяни 45,1 51,0 51,3 46,3 51,1 51,0 39,4 50,4 53,6
Украіінці 11,9 15,6 19,3 21,5 22,9 25,5 4,7 6,9 9,5
Білоруси 67,2 78,6 76,0 72,9 83,1 79,7 55,0 67,5 65,1
Gepeï 23,0 30,4 39,6 22,8 30,1 39,7 29,8 46,6 31,7
Поляки 54,2 70,3 66,8 67,2 75,9 68,8 40,5 60,0 62,3
Молдавани 25,1 38,0 52,5 61,6 65,1 65,5 15,0 27,1 46,1
Інші 30,8 45,5 51,3 46,4 60,3 60,6 18,6 29,4 39,6
Всього 18,7 24,8 283 29,8 32,9 34,5 7,8 11,9 15,9
Джерело: А. Хомра. Р о л ь  м і г р а ц і і  в  ф о р м у в а н н і  с у ч а с н о г о  е т н і ч н о г о  с к л а д у

н а с е л е н и я  У к р а і н с ь к о і  PCP, ст. 1-20.

135 В. Lewycky, Polityka i społeczeństwo na Ukrainie sowieckiej 1953-1980, ст. 117- 
123.
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В першому досліджуваному періоді від змішаних шлюбів 
народилось лише 18,7% дітей, в наступному 24,8%, а в останньому вже 
28,3% дітей мали батьків різноі' національності (національність дитини 
визначалась національністю матері).

Найвищій рівень однонаціональних шлюбів був серед украінців, 
однак і він поволі зменшувався. У росіян було близько 50% змішаних 
шлюбів. Найвищій процент змішаних шлюбів був у поляків і білорусів. 
Це свідчить, що ці два народи найшвидше піддавались асиміляци 
і денаціоналізацп, і пояснювалось ïx розпорошеністю по всій територи та 
варто зазначити, що всупереч загальній думці також евреі у щораз 
більшій мірі вступали у змішані шлюби (в 1959-1969 -  23%, в 1979-1989 -  
39,6%, дітей еврейських матерів мали батьків інших національностей). 
Емпіричні дослідження подтвердили відомий факт, що кількість змішаних 
шлюбів була в містах вищою ніж у сільській місцевості.

Аналізуючи дану проблему, А. Хомра підрахував, що в 1959-1989 
роках внаслідок асиміляціі* кількість росіян в Украіні збілыиилась на
2230,3 тис., натомість зменшилось: украінців -  на 1297,8, евреів -  на 
202,5, поляків -  на 157,0 і молдаван -  на 13,8 тис. осіб136. Враховуючи 
в цілому наслідки міграціі, асиміляціі і адміністративних змін, кількість 
украінців у сільській місцевості зменшилась протягом тридцяти років на
7507,0 тис. осіб, росіян -  на 219,5, поляків -  на 138,0, молдаван -  на 39,0 
тис. осіб. Внаслідок урбанізацн збільшилась кількість населения різних 
національностей в містах (найбілыие росіян), але саме це і прискорювало 
асиміляційні процеси.

На територи Украіни з плином часу внаслідок збільшення частки 
змішаних шлюбів щораз білыие сімей втрачало однорідний етнічний 
характер. Це явище можна пояснити шляхом статистичного аналізу, 
визначаючи національність сімей, які проживали в той час в Украіні. 
У всій республіці згідно украінського статистичного щорічника перепис 
населения показав у 1989р. 14 057 тис. сімей, в т.ч. 10 507 тис. 
однонаціональних, i 3550 тис. мішаних. Серед сімей етнічно однорідних 
було: украінських -  8460,0 тис.

Слід відзначити, що сільські і міські змішані сім’і дуже різнилися 
між собою. Сільські сім’і як вже було сказано вище були національно

136 А. Хомра, op. cit., ст. 8-13.

Російських
Сврейських

1 700,0 тис.
105,0 тис.
47.0 тис.
33.0 тис.
25.0 тис.
20.0 тис.

Молдавських
Болгарських
Білоруських
Польських
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білыие гомогенні, ніж міські. Цей аналіз опосередковано свідчить про 
сильні асиміляційні процеси. Як бачимо, лише 60,2% сімей в Украіні мали 
чисто украінських характер. В інших сім’ях подружжя мали різну 
національність. Такі змішані сім’і* найлегше піддавались русифікаціі'. I не 
тільки в тому випадку, коле одне з подружжя мало російську 
національність. Привертае увагу те, як мало було чисто польських сімей, 
які до того ж, були малочисельні самі по собі (в середньому 2,9 особи на 
одну сім’ю).

Охарактеризован! в загальному етнічно-суспільні явища мали 
свою регіональну специфіку. Лише в західній частині Украіни 
переважають родини чисто украінські. На всій іншій територіі* вони 
становлять меншість. Протягом десятиліть тривали натуральні процеси, 
які обумовлювали дезінтеграцію окремих народів. Це сприяло швидкій 
русифікаціі. В даний час ситуація змінилась, але важко передбачити 
майбутні наслідки. Фактично 40% сімей в Украіні стоять перед важким 
вибором самовизначення і однозначноі' національноі ідентафікаціі\ Для 
великоі' маси сімей процеси украінізаціі будуть нелегкими, бо ж 
абсолютна білыиість з них користувалась російською мовою і жила 
більше в орбіті російськоі культури, аніж украшськоі.

Наведені суспільні умови, наслідки яких все білыие давали про 
себе знати, впливали на національно-демографічні процеси. Вони сприяли 
русифікаціі укра'шського суспільства, становлению і формуванню так 
звано!' „радянськоѴ людини”, відірваноі від c b o ïx  національних коренів, 
людини, яка живе на межі украшськоі і російськоі мови і культури.

Відображенням цього процесу були результата чергових 
переписів населения. Згідно з прийнятими нами правилами основна увага 
буде приділена мовно-національній статистиці двох основних народів, які 
живуть на Украіні, тобто укра'шського і російського. Окрім зростання 
кількості росіян, а також зміни співвідношення украіномовних 
і російськомовних украінців, будуть визначені основні тенденціі 
національних змін на Украші в 1970-1989 pp.

Щоб уможіивити порівняльний аналіз, всі статистичні матеріали 
розглядатимуться в тому ж порядку, як і при аналізі цих процесів у 1959- 
1970 pp. Завдяки цьому ми одержимо картину змін на протязі тривалого 
історичного періоду з 1959-по 1989 рік.

Кількість російського населения зросла в 1970-1989 pp. з 9126,3 
тис. до 11 355,6 тис., або на 2229,3 тис.; укра'шського -  з 35 283,8 до 
37 419,1, або на 2135,3 тис. осіб. Наведені цифри ще не в повній мірі 
характеризують специфіку національних стосунків в Украіні. Лише 
врахування рідноі мови, а ще більше розгляд і врахування всього 
комплексу мовно-національних проблем в розрізі окремих територій дае
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можливість зрозуміти суть демографічно-національних процесів 
в Украіні. Ці зміни в розрізі областей демонструе таблиця 61.

Як і при аналізі матеріалів 1959-1970 pp., тут застосовуеться поділ 
на чотири групи: украінців украіномовних і російськомовних, та росіян 
російсько та укріномовних. Можна припустити, що в першій і третій 
групах представлені люди з виразною національною самоідентифікаціею. 
Значною групою е украінці, які в часі перепису назвали своею рідною 
мовою російську. Якби ця група населения жила на територіі РФСР, це 
було б зрозуміло, і знайшлося б немало об’ективних причин для 
пояснения такоі ситуаци. Однак відмова від рідноі мови з боку тих, хто 
живе в Украіні, де все ж були певні у мови для розвитку рідноі мови, 
свідчить про ix національну індиферентність. Нехіування рідною мовою 
і перехід на російську не тілыш не викликало громадського осуду, але й 
сприймалось укра'шським населениям як річ сама собою зрозуміла, 
натуральна. Все це діялось без видимого примусу і при теоретичній 
рівності двох мов.

Причини такого становища були досить складними. ïx джерела е в 
історичних, економічних і навіть психологічних передумовах. Не будемо 
заглиблюватися в генезу ціеі проблематики. Для нашого аналізу важливі 
лише наслідки, які випливають з національноі статистики. Вони е досить 
однозначними. Мовна асиміляція становила перший етап втрати 
національноі самосвідомості. Цей процес був досить повільним, його 
результата проявлялися в другому, а то і в третьому поколінні. Так значні 
маси населения в містах, селах, цілих районах будучи в етнічному плані 
чисто украінськими, проживаючи на власній територп, втрачали рідну 
мову, азгодом -  і національну свідомість. Про це свідчать статастичні 
дані. Всупереч значному натуральному приросту украінського населения 
кількість украінців з украшською мовою спілкування залишилась без 
змін. Збільшення на протязі 19 років на 1,8% в демографічно молодому 
суспільстві свідчать більше про регрес ніж про стабілізацію. Натомість 
кількість т.зв. зрусифікованих украінців виросла понад 50%, що 
в абсолютних цифрах становить 1,5 млн. осіб.

Менший приріст в відсотковому відношенні мае чисто російське 
населения. Його чисельність в Украіні збільшилась приблизно на 25%. 
3 огляду на вищий демографічний потенціал приріст в абсолютних 
цифрах значно перевищив 2,0 млн. осіб.

Кількість украінського населения з украшською мовою в 1970- 
1989р.р. зменшилась в 11 областях. Великий приріст такого населения 
зафіксовано лише в м. Киеві. Це пояснюеться інтенсивним напливом 
в місто сільського населения. За цей період кількість мешканців столиці 
зросла на 1,0 млн. осіб. Аналогічно висока динаміка мала вже місце
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в п’ятдесятих-ипстдесятих роках. Однак цей значний наплив мігрантів 
з ycieï Украши до Киева не змінив істотно мовного обличчя столиці.

Приблизно такою ж була ситуація в Криму, куди також 
переселилось багато украі‘нців.

Західні області характеризуються відносно великим приростом 
украшців, які визнають рідною мовою украінську (Закарпатська, 
Львівська, Чернівецька). На цій територіі процеси русифікаци були 
сповільнені. Приріст украінського населения в основному збігався 
з сальдо натурального руху. Натомість протилежною була ситуація 
у східних областях республіки. Тут відмічалось значне зниження 
кількості украінців, які визнають украінську мову рідною.

Дуже швидко зростала кількість т. зв. зрусифікованих украшців. 
В шести областях ïx збільшилось на 80%, а ще в чотирьох -  на 60%. Це 
показуе, як прискорено відбувалась асиміляція в російському оточенні. 
Лише в одній області (Львівській) відмічено зниження такоі категорн 
людей. Дуже незначне збільшення ціеі групи населения зафіксовано 
в решті Галичини, в західній частині Волині та на Закарпатті.

Помітна певна взаемозалежність. Значний приріст зрусифікованих 
украінців пов’язувався з інтенсивною динамікою етнічних росіян. Приріст 
цього населения порівняно з украшським в абсолютних цифрах був 
меншим, але демографічний потенціал росіян був вищим. У білыиості 
аналізованих областей російське населения з рідною російською мовою 
зросло від 20% до 50%. А в зрусифікованих східних областях відзначено 
абсолютний приріст який перевищував 200,0 тис. осіб на область. 
Випадки украінізаціі росіян мали спорадичний характер і не відігравали 
жодноі ролі.

В розглянутому періоді 1970-1989р.р. відбувалися процеси, які 
мали односторонній характер. Призупинення, а в багатьох регіонах 
Украши і зменшення кількості украіномовних украінців обумовлювалося 
швидким приростом російського населения. Наявні тенденцп були 
схожими з тими, які панували в попередніх десятилітгях, але тепер темпи 
цих змін були більш потужними і стрімкішими. Результата мовно- 
національних змін зафіксовані в останньому переписі населения (Таблиця 
62).

На основі статистичноі інформаціі' з таб. 62 виготовлено карту № 
17, яка в картографічній формі дае можливість побачити пропорцп між 
основними групами населения -  украінцями і росіянами. У зв’язку 
з великими диспропорціями в різних регіонах краіни картографічна 
ілюстрація більш виразно показуе реальний стан справ.
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Таблиця 61. Зміни мовно-національноі структури в УкраУнській PCP в розрізі областей в 1970-1989 роках

Області

Приріст
кількості

населения

В тому числі

Украінці украУномовні
Украінці

російськомовні
Росіяни

російськомовні
Росіяни

украУномовні
тис. тис. % тис. % тис. % Тис. %

м. Ки'ш 940,3 649,4 79,4 157,0 65,8 159,8 43,2 3,4 -
Вінницька -211,1 -213,9 -11,0 10,9 51,9 8,5 8,6 1,2 -
Волинська 83,9 75,2 8,2 1,2 23,5 6,1 16,0 0,9 -
Дніпропетровська 526,9 101,3 4,5 175,9 71,5 232,9 34,2 5,4 -
Донецька 419,8 -228,6 -12,5 322,7 42,2 328,1 16,6 -0,9 -
Житомирська -89,0 -94,9 -7,0 17,1 67,6 19,1 20,6 1,7 -
Закарпатська 188,8 163,8 20,5 4,4 89,8 13,3 39,0 0,5 -
Запорізька 299,3 6,1 0,6 136,7 83,6 146,7 29,0 3,0 -
Ів.-Франківська 163,9 154,0 13,0 2,1 36,8 9,5 21,0 0,9 -
Кіровоградська -31,3 -79,2 -7,3 16,1 75,6 26,5 23,9 1,8 -
Киівська 100,4 22,3 1,3 17,8 104,1 54,0 50,9 2,4 -
Кримська 617,0 46,9 16,6 97,8 49,2 407,4 33,4 0,2 -
Луганська 106,4 -196,3 -16,6 171,8 52,5 131,0 11,5 -0,4 -
Львівська 298,7 334,6 15,9 -4,1 -13,2 -6,9 -3,5 2,1 -
Миколаівська 180,2 54,0 6,9 43,7 36,4 71,7 39,9 1,2 -
Одеська 235,2 -38,3 -3,5 157,0 74,1 139,0 24,3 1,8 -
Полтавська 42,5 -42,5 -2,8 21,2 89,1 53,4 45,2 2,3 -
Рівненська 116,6 102,8 10,6 3,3 55,0 7,9 18,6 1,1 -
Сумська -77,2 -100,9 -8,3 9,1 8,8 12,1 7,0 1,3 -
Тернопільська 11,3 19,4 1,7 0,0 0,0 -0,3 -1,2 0,5 -
Харківська 348,6 5,0 0,3 118,5 41,0 222,3 27,2 2,5 -
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Області

Приріст
кількості

населения

В тому числі

Украінці украіномовні
Украінці

російськомовні
Росіяни

російськомовні
Росіяни

украіномовні
тис. тис. % тис. % тис. % Тис. %

Херсонська 207,0 86,0 11,7 44,0 62,0 59,3 32,8 3,7 -

Хмельницька -93,9 -102,8 -7Д 10,6 85,5 17,3 26,5 2,4 -

Черкаська -7,6 -57,5 -4,1 14,0 91,5 32,9 39,3 1,8 -

Чернівсцька 95,9 77,7 13,6 7,2 69,9 9,1 17,4 0,6
Чернігівська -147,1 -175,6 -12,7 4,6 5,6 22,3 31,4 0,8 -

Всього 4 325,5 568,0 1,8 1 560,6 51,7 2 183,0 24,3 42,2 31,2

Джерела: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Национальный состав населения СССР.
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Таблиця 62. Мовно-національна структура Украінськоі PCP в розрізі областей в 1989 році

Області

Приріст 
кількості 

населения 
в тис.

В тому числі

Украінці украіномовні
Украінці

російськомовні
Росіяни

російськомовні
Росіяни украшомовні

тис. % тис. % тис. % тис. %
м. Кшв 2 572,2 1 467,7 57,1 395,5 15,4 529,7 20,6 6,9 0,3
Вінницька 1 920,8 1 725,8 89,8 31,9 1,7 107,1 5,6 5,4 0,3
Волинська 1 058,4 995,0 94,0 6,3 0,6 44,1 4,2 2,7 0,2
Дніпропетровська 3 869,9 2 347,4 60,6 421,8 10,9 914,6 23,6 20,9 0,5
Донецька 5311,8 1 603,3 30,1 1 087,5 20,5 2 301,2 43,3 13,1 0,2
Житомирська 1 537,6 1 263,7 82,2 42,4 2,8 111,8 7,3 9,7 0,4
Закарпатська 1 245,6 961,5 77,2 9,3 0,7 47,4 3,8 1,9 0,1
Запорізька 2 074,0 1 007,6 48,6 300,1 14,5 652,7 31,5 11,3 0,5
Ів.-Франківська 1 413,2 1 335,1 94,5 7,8 0,5 54,7 3,9 2,2 0,2
Кіровоградська 1 228,1 1 009,4 82,2 37,4 3,0 137,5 11,2 6,5 0,3
Киівська 1 934,4 1 694,2 87,5 34,9 1,8 160,0 8,3 7,9 0,3
Кримська 2 430,5 328,9 13,5 296,5 12,2 1 626,8 66,9 1,2 0,1
Луганська 2 857,0 983,0 34,4 499,0 17,5 1 269,0 44,4 9,8 0,3
Львівська 2 727,4 2 437,6 89,3 27,0 1,0 189,3 6,9 5,7 0,2
Миколаівська 1 328,3 839,5 62,2 163,8 12,3 251,2 18,9 6,6 0,3
Одеська 2 624,2 1 062,6 40,4 368,9 14,1 711,9 27,1 6,6 0,2
Полтавська 1 748,7 1 491,3 85,2 45,0 2,5 171,5 9,8 7,4 0,3
Рівненська 1 164,2 1 076,3 92,5 9,3 0,8 50,4 4,3 3,2 0,2
Сумська 1 427,5 1 107,6 77,6 112,7 7,9 184,8 12,9 5,2 0,3
Тернопільська 1 164,0 1 123,5 96,5 2,8 0,2 24,6 2,1 2,0 0,2
Харківська 3174,7 1585,2 49,9 407,6 12,8 1038,6 32,7 15,6 0,5
Херсонська 1237,0 821,8 66,4 115,0 9,3 239,8 19,4 9,7 0,8
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Області

Приріст 
кількості 

населения 
в тис.

В тому числі

Украінці украіномовні
УкраіГнці

російськомовні
Росіяни

російськомовні Росіяни украіномовні

тис. % тис. % тис. % тис. %
Хмельницька 1521,5 1351,6 88,8 23,0 1,5 82,5 5,4 5,4 0,3
Черкаська 1527,4 1352,2 88,5 29,3 1,9 116,7 7,6 5,6 0,3
Чернівецыса 940,8 647,8 68,8 17,5 1,8 61,4 6,5 1,6 0,2
Чсрнігівська 1412,8 1205,8 85,3 86,1 6,1 93,2 6,6 3,4 0,2
Всього 51452,0 32825,4 63,8 4578,4 8,9 11172,5 21,7 177,5 10,3

Джерела: Национальный состав населения СССР.
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Результата перепису підтвердили високу і постійно зростаючу 
частку російського населения і т.зв. російськомовних украшців. На 
територп Украши ці дві групи налічували в 1989р. разом 15750,9 тис. 
осіб, що становить понад 30% населения республіки. В цілому в Украіні 
і надалі переважало украшське населения, але ця перевага значно 
зменшилась, а в деяких областях почало переважати російськомовне 
населения.

Число украінців, котрі декларували украшську мову як рідну, 
становило вже менше двох третин всього населения, а в абсолютних 
числах не набрали і 33,0 млн. осіб. Порівнюючи цю кількість з числом 
корінних украінців, які мешкали на всій територіі в 1930р., бачимо яких 
великих демографічних втрат завдали Украіні русифікація і penpeciï. Тим 
більше, що украшське суспільство завжди відзначалось високим рівнем 
народжуваності і високим відсотком дітей та молоді. 3 огляду на значну 
непрпорційність у розміщенні населения в Украіні лише детальний аналіз 
в розрізі областей показуе нам дійсне співвідношення між кількістю 
украіномовного і російськомовного населения.

Окрім Кримськоі області, де украіномовне населения становить 
всього 13,5% від загальноі кількості, ще в п’яти областях украіномовні 
особи становлять менше ніж 50% від усього населения.

Міцні позицп займають украінці на Заході. В деяких 
прикордонних з Польшею областях украшське населения становить 80- 
90%. Висока частка украінців, як правило, корелюе з низьким відсотком 
росіян.

В областях правобережноі' Украши відсотковий рівень російського 
населения невисокий. Натомість в прикордонних з Росіею областях 
перевага росіян зростае. У поеднанні з повністю або частково 
русифікованими украшцями така перевага стае важливим політичним 
фактором.

Додаткову важливу інформацію про функціонування двох 
основних мов в УкраѴні дають показники про вживання мов 
представниками інших національних груп населения (Таб. 63).

Детальний аналіз всього складу населения Украши (51 425,0) 
показуе, що мову своеі національності визнае близько 45,0 млн. осіб, що 
становить 87,8%. У решти 6,0 млн. осіб національність не співпадае 
з рідною мовою, тобто вони підпали під мовну асиміляцію іншими 
народами. Слід відмітита, що 91,6% з них декларували рідною мову 
російську. Це наочно показуе перевагу російськоі* мови над іншими 
мовами. Це пояснюе постійний ріст такоі категорп людей, як 
російськомовні. Якщо до 11 172,5 тис. росіян додати 5725,8 тис. 
російськомовних неросіян, то матимемо загалом 16 898,3 тис. осіб.

215http://rcin.org.pl



Украшомовні украінці разом з украіномовними неукраінцями становлять 
33 271,0 тис. осіб, що живуть в украіномовному середовищі. Ці дві 
величини (заокруглено 17 і 33 мільйони) е визначальними в мовно- 
національній ситуаціі' республіки. На момент проголошення незалежності 
Украіни 17,0 млн. ïï мешканців назвали рідною мовою російську. Це 
значить, що для кожного третього мешканця Украіни украшська мова не 
€ рідною.

Таблиця 63. Мовна структура Украінськоі PCP в 1989 році (в тис.)

Національність Кількість
населения

Визнання рідноі мови
Мова свого 

народу
Мова не свого народу

Украшська Російська Інші
Украінці 37 419,1 32 825,4 - 4 578,4 15,3
Росіяни 11 355,6 11 172,5 177,5 - 5,6
€вре'і 486,3 34,6 10,1 440,7 0,9
Поляки 219,2 27,5 146,0 44,4 1,3
Білоруси 440,0 156,2 40,8 242,7 0,3
Молдавани 324,5 253,0 19,9 50,4 1,2
Болгари 233,8 162,8 6,3 63,7 1,2
Угорці 163,1 156,0 4,2 2,6 0,3
Греки 98,6 18,3 2,3 77,7 0,3
Румуни 134,8 84,0 13,2 4,7 32,9
Татари 86,9 42,5 1,5 42,6 0,3
Інші 490,1 269,8 24,7 177,9 17,7
Всього: 51 452,0 45 202,4 446,5 5 725,8 77,3

Джерело: op.cit.

На територи республіки крім украінців і росіян проживають
2671,3 тис. представників інших народів, т.зв. національних меншин. 
Жодна з них кількісно не перевищуе 0,5 млн. осіб, тому ïx значения не е 
великим. Традиційно трете місце займають евреі, хоч кількість ïx 
постійно зменшуеться. Іх кількісна перевага над білорусами цілком 
незначна. Знижуеться також частка поляків, які займають лише сьоме 
місце в групі національних меншин. Bei національні меншини в Украіні 
піддаються процесам русифікаціі або ж украінізаціі. Найбільш 
русифікованими е евреі* та греки. Натомість поляки більше украінізовані. 
Угорці твердо зберігають свою мову. Більш стійкі до асиміляцп румуни 
і молдавани.

Проведений аналіз підтверджуе факт значних диспропорцій 
і національну розмаітість в окремих регіонах. Без докладного розгляду 
і врахування ціеі проблеми наші висновки матимуть лише загальний 
і поверхневий характер. Тому почергово розглянемо і охарактеризуем©
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національну ситуацію окремих частин Украіни. Приклади вибрані 
спеціально щоб виясниги регіональну і локальну специфіку всіеі' територп 
республіки.

Початок такого розгляду і характеристики окремих регіонів і груп 
областей слід розпочати, на нашу думку, з аналізу мовно-національноі 
ситуаціі в столиці Укра'ши. Розташований в центральній частині Украши 
Киш завжди відігравав велику роль у суспільно-політичному житті 
Украши. В часи царизму Киів був важливим осередком російських влад. 
В радянський період через Кшв реалізовувалась політика Москви 
спрямована на уніфікацію і інтеграцію укра'шського народу в без 
національне суспільство під назвою „радянський народ”. 3 ціею метою 
планово проводились заходи, в тому числі і репресивні, під гаслом 
боротьби з украшським націоналізмом в ході яких придушувались сили, 
які прагнули перетворити Кшв на справжню столицю укра'шського 
народу. За задумом Москви, Кшв повинен був стати одним з типових 
великих радянських міст, в якому украшський народ був би знищений 
якщо не демографічно, то ідеологічно. Першим кроком до реалізацп 
такого плану стала повсякденна русифікація міста. Це відбувалося, 
з одного боку, від великого напливу росіян, а з другого -  шляхом m o b h o ï  

асиміляци автохтонного укра'шського населения. Таблиця 64 виразно 
показуе ефективність такоі' політики русифікаціі.

Украінці становили в м. Киеві 72,4% населения137. Це свідчить про 
абсолютну кількісну перевагу над росіянами, яких було в місті лише 
20,9%. Однак мовна статистика більш чітко демонструе мовне обличчя 
міста. Практично всі 529,7 тис. росіян визнали рідною російську мову. 
Якщо до цього долучити російськомовних осіб неросійського 
походження, то в підсумку матимемо 1058,0 тис., або 41,1 % всього 
населения. Прогресуюча русифікація украінців у власній столиці свідчила 
про домінування російського, a точніше російськомовного населения.

137 Аналізуючи етнічні проблеми Киева треба враховувати важливі історичні 
аспекта, які дають розуміння сучасноі' національноі ситуаціі в м. Киеві. Перший 
аспект полягае у величезній динаміці населения міста. У 1897 році тут було лише
250,0 тис. мешканців. Сьогодні -  3,0 млн. Другий аспект полягае в тому, що 
в Киеві різко змінювалась національна структура. У 1897р. украшці становили 
лише 21,1% населения міста, росіяни -  53,3%, eepeï -  13,7%, поляків було 16,8 
тисяч або 7,4%. Порівнюючи сьогоднішні дані з 1897р. констатуемо, що 
протягом століття відбувався постійний процес украшізаціі міста як 
в абсолютному значенні так і в відсотковому. Це можна розцінювати як позитив. 
Однак кількісна перевага украшців не принесла ім якісних змін і на сьогодні Киів 
е більше російськомовне аніж украіномовне місто.
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Таблиця 64. Мовно-національна структура м. Киева в 1989 році (в тис.)

Національність
Кількість
населения

Визнання рідноі мови
Мова свого 

народу
Мова не свого народу

Украінська Російська Інші
Украінці 1 863,7 1 467,7 - 395,5 0,5
Росіяни 536,7 529,7 6,9 - 0,1
евреі’ 100,6 4,7 1,2 94,6 0,1
Білоруси 25,3 7,9 1,0 16,4 0,0
Поляки 10,4 0,9 4,3 5,1 од
Інші 35,5 16,9 1,2 16,7 0,7
Всього: 2 572,2 2 027,8 14,6 5283 ..1.5
Джерело: Национальный состав населения СССР.

Досить цікавим фактом е наявність у Киеві відносно великоі 
спільноти евреів (100,6 тис.). Це свідчить про те, що Киів залишаеться 
в Центральио-Східній Свропі одним з найбільших еврейських осередків.

Перед першою світовою війною в Киеві існувала багата і добре 
зорганізована польська громада, яка твердо зберігала свою національну 
самобутність. Роки переслідувань, асиміляціі і пауперизаціі призвели до 
того, що згідно перепису 1989 р. в Киеві проживае лише 10,0 тис. поляків, 
з яких рідну мову зберегло менше одніеі* тисячі осіб.

Характеристика національноі структури м. Киева е вступом до 
загальноі' регіональноі характеристики, яку починаемо з західного 
регіону, з т.зв. „украінського П’емонту”. Тут населения зберегло свою 
украінську національну самобутність і рідну мову, що дало сильний 
поштовх для відродження украінськоі державності. В цей регіон 
включено територн, які в міжвоенний період належали до Полыці, 
Румуни, Чехословаччини, тобто області: Волинську, Івано-Франківську, 
Львівську, Тернопільську, Рівненську, Чернівецьку і Закарпатську. Саме 
для цих семи областей складено і відображено національну структуру 
в період 1970-1989р.р. (Таб. 65).

Проаналізований нами західний регіон відзначався в 1970 і в 
1989р.р. абсолютною перевагою украінського населения. Приріст 
населения приблизно в 1,0 млн. осіб не позначився на національній 
структурі. Близько 90,0% населения становлять украінці. Кількість 
російськомовних украѴнців зовсім незначна і відсотково не зростае.

Подібну ситуацію спостерігаемо і з етнічно російським 
населениям. Воно становить лише 5,1 % загальноі кількості. Можна 
ствердити, що цей регіон мае характер чисто украінській і не піддаеться 
мовній русифікаціі. Це единий регіон, де населения назагал користуеться 
украінською мовою не лише на побутовому рівні, але і в громадському
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житті. Освіта усіх рівнів мае украінський характер. Виявилось, що 
розпочате ще за часів Австро-Угорщини національне пробудження 
проявило стійкість до советізаціі і русифікаціі'. Велику роль відіграло те, 
що ці територп у міжвоенний період не належали до Украінськоі’ PCP 
і тим самим уникнули масових репресій населения, колективізаци 
і голодомору, і аж до початку Другоі світовоі війни могли культивувати 
власні, нездеформовані національні традиціі.

Таблиця 65. Зміни національноі структури в Волинській, Івано- 
Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій 

і Закарпатській областях в 1970-1989 роках

Національність
Кількість 

населения (тис.)
Зміни в період 

1959-1970
Відсоткове

співвідношення
1970 1989 в тис. % 1970 1989

Украінці 7 721,9 8 663,8 +941,9 +12,2 88,2 89,2
В т.ч. російськомовні 65,9 80,0 +14,1 +21,4 0,7 0,7
Росіяни 445,7 491,8 +46,1 +10,3 5Д 5,1
Угорці 151,9 155,7 +3,8 +2,5 1,7 1,6
Румуни 108,3 129,8 +21,5 +19,8 1,3 1,3
Свреі 82,2 30,7 -51,5 -62,6 0,9 0,3
Молдавани 78,4 84,5 +6,1 +7,8 0,9 0,9
Поляки 71,7 26,9 -44,8 -62,4 0,8 0,3
Інші 94,6 130,4 +35,8 +37,8 1,1 1,3
Всього: 8 754,7 9 713,6 +958,9 +10,9 100,0 100,0
У вага: Статистичні дані по угорцях, румунах, молдаванах, поляках і евреях е 

неповними і  заниженими від дійсних. В матеріалах перепису 1989р. не 
подаеться інформація по областях.

Джерело: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970г., Национальный состав
населения СССР.

Специфічним регіоном Украіни е Правобережжя, тобто землі на 
правому березі Дніпра. Ця територія відійшла до Pociï в кінці XVIII ст. 
Перед I світовою війною це були три губерни: Волинська, Кшвська 
і Подільська. Тут русифікація позначилась менше, що пояснюеться 
відцаленістю від російських етнічних територій. За радянськоі влади 
економіка цього регіону носила здебілыпого аграрний характер. Наплив 
росіян сюди був відносно незначним. Все це зумовило те, що цей край 
менше піддавався негативним національно-демографічним змінам. 
Сьогодні Правобережна Украіна -  це п’ять областей: Черкаська, 
Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Киівська (частина Киівськоі 
області лежить і по лівому боці Дніпра). Саме для цих областей 
і визначено національну структуру в період 1970-1989р.р. (Таб. 66).
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Таблиця 66. Зміни національноі структури в Вінницькій, Черкаській,
Житомирській, Кшвській і Хмельницькій областях в 1970-1989 роках

Національність
Кількість 

населения (тис.)
Зміни в період 

1970-1989
Відсоткове

співвідношення
1970 1989 в тис. % 1970 1989

Украінці 7 925,8 7 549,7 -376,1 -4,7 90,6 89,4
В т.ч. російськомовні 91,2 161,5 +70,3 +77,1 1,0 1,9
Росіяни 471,7 611,7 +140,0 +29,7 5,4 7,2
Поляки 162,6 114,5 -48,1 -29,6 1,9 1,4
Свреі' 117,3 54,9 -62,4 -53,2 1,3 0,7
Інші 65,5 110,9 +45,4 +69,3 0,8 1,3
Всього: 8 742,9 8 441,7 -301,2 -3,5 100 100
Увага: Статистичні дані по поляках і евреях е неповними і заниженими від 

дійсних. В матеріалах перепису 1989 року не подаеться інформація про 
поляків в Черкаській і Киівській областях, а також свреів -  у Черкаській і 
Хмельницькій областях і т .д.

Джерело: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970г., Национальный состав 
населения СССР.

Цей регіон позначаеться виразною депопуляціею населения. 
В аналізований період зменшилась кількість людей взагалі, зменшилась 
кількість украінців, а до того ж зросла кількість російськомовних 
украінців. Демографічно прогресивними були лише росіяни, частка яких 
зросла з 5,4% до 7,2%. Bei ці зміни однак не в стані були змінити 
украінський характер регіону. Близько 90% населения становили украінці. 
Незважаючи на дестабілізуючий вплив Киева, украінський елемент на 
Правобережній Украіні був настільки сильним, що зберіг свою 
самобутність і може бути основою для творения сильноі* національноі' 
ідентичності. Крім Західного регіону, це едина територія, на якій позиціі 
украінців міцні, і ïm  не особливо загрожуе денаціоналізація.

Решта територи Украіни, зокрема Чорноморське узбережжя, 
Лівобережна і особливо східні області, які межують з Росіею мають 
в етнічному плані мішаний украшо-російський характер. У мовному плані 
населения тут дуже зрусифіковане, байдуже, a нерідко і неохоче ставиться 
до ідеі відродження національноі свідомості, украінізаціі громадського 
життя, в тому числі украінізацн освіти. Територія ця досить велика, тому 
національна структура тут буде показана окремо по трьох регіонах: 
північно-східному (Донецька, Луганська, Харківська області), який 
лежить на стику украіно-російського етносу; Кримському, а також 
Одеському регіонах. В першу чергу розглянемо національну ситуацію 
в найбілыи урбанізованому і промислово розвинутому Донбасько- 
Харківському регіоні (Таб. 67).
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Таблиця 67. Зміни національноі структури в Донецькій, Луганській
і Харківській областях в 1970-1989 роках

Національність
Кількість 

населения (тис.)
Зміни в період 

1970-1989
Відсоткове

співвідношення
1970 1989 В тис. В% 1970 1989

Украінці 5 972,9 6 186,6 +213,7 +3,6 57,0 54,5
В т.ч. російськомовні 1 381,1 1 994,5 +613,4 +4М І 13,2 17,6
Росіяни 3 964,9 4 649,3 +684,4 +17,3 37,9 41,0
Білоруси 131,4 133,3 +1,9 +1,4 1,2 1,1
Свреі 129,0 77,0 -52,0 -40,3 1,2 0,7
Татари 44,8 37,8 -7,0 -15,6 0,4 0,3
Інші 225,7 259,5 +33,8 +15,0 2,3 2,4
Всього 10 468,7 11 343,5 +874,8 +8,4 100,0 100,0
У вага: Дані по греках, евреях, татарах на 1989р. дещо занижені.
Джерело: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. Национальный состав 

населения СССР.

В національному плані цей регіон дуже неоднорідний. Найбільш 
східна Луганська область мае більше російське обличчя, аніж украінське. 
Украшське населения, яке визнае рідною мовою украінську, ледве 
переважае одну третину, та й то в щоденному побуті ці украі'нці 
здебільшого корисгуються російською мовою.

Донецька область -  це шахтарський край. Тут населения 
зрусифіковане приблизно в такій же мірі, як і в Луганській. У зв’язку 
з розбудовою вугледобувноі і металургійноі промисловості сюди прибуло 
багато людей з Pociï, а також з інших областей Украши, і автохтонне 
населения стало меншістю.В аналізований період зростала кількість 
російсысих шкіл за рахунок зменшення кількості украінських. 
Навчаючись в російських школах украінські діти і молодь повсюдно 
русифікуються і вже не знають рідноі мови. Закономірно, що в таких 
умовах чергові переписи населения показали різке зменшення частки 
украінців. Реукраінізація цього регіону, якщо вона взагалі буде можлива, 
триватиме кілька десятиліть і зустріне сильний опір російського 
населения.

Дещо інакше виглядае ситуація у більш західній Харківській 
області. Це суто украінська етнічна територія, і сільське населения 
зберегло свою національну самобутність. Лише півторамільйонне 
населения Харкова виявилось дуже зрусифікованим і тягнеться більше до 
сусідньоі Pociï, ніж до Украши.

Оцінка націоналыюі ситуацп в цьому регіоні вимагае велико!* 
обережності в інтерпретаціях. 3 статистичноі точки зору украінці 
становлять більшість (1970 -  57%, 1989 -  54,5%), в абсолютних числах ïx 
кількість навіть дещо зросла. Але глибший аналіз показуе зовсім іншу
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картину. Дуже швидко зростае група російськомовних украінців. В 1989 
р. таких було практично 2 млн. осіб. Якщо додати цих. російськомовних 
до числа етнічних росіян, то співвідношення російського і украшського 
елементу різко збільшиться на користь росіян. Крім того, представники 
інших національностей (0,5 млн.) практично всі зазнали русифікаціі', а не 
украшізацп. Чергові переписи виразно показують тенденцію до 
перетворення цього регіону з украшського на російський. 3 повною 
підставою можна стверджувати, що якби політична ситуація не змінилась, 
то протягом найближчих десятиліть цей регіон став би не тільки 
російськомовним, а й по характеру російським. Проголошення 
незалежності Украши дае можливість змінити цю тенденцію. I все ж це 
буде нелегкою справою, a остаточні результати важко передбачати.

Порушені проблеми стосуються не тільки Донбасу чи 
Харківщини. Процеси русифікаци глибоко проникли на такі чисто етнічні 
украшські землі, як Запоріжжя і Дніпропетровщина. Дещо краща ситуація 
в Херсонській області.

Немае потреби розглядати ситуацію в інших областях 
Лівобережноі' Украши. Національні проблеми тут аналогічні і різниця 
залежить від рівня розвитку промисловості і урбанізаціі. Чим вищий 
ступінь урбанізаціі, тим дужче проявляеться русифікація, тим меншою 
е частка украшського населения. В типово аграрних областях, як завжди, 
переважае укра’шське населения. В той же час з огляду на складну 
специфіку народонаселения Одеськоі області ïï слід розглянути більш 
детально (Таб. 68).

На чорноморському узбережжі, як і на лівобережній Украіні, 
зростала частка російського і російськомовного населения. Найбільш 
динамічно зростала кількість російськомовних украінців, які швидко 
асимілювались в російському оточенні. I хоч украшське населения ще 
становило білыиість, але воно постійно здавало c b o ï  позици і не було 
в стані зупинити процеси русифікаціі. Це яскраво видно на результатах 
кожного чергового перепису населения.

Перепис 1989 р. показав в області значне зменшення еврейського 
населения. Цей процес ми спостерігаемо у всіх овлстях, але там він не 
такий інтенсивний, як в Одесі. Це е наслідком постійноі* еміграціі евреів 
до Ізраілю, Західноі Свропи і Америки. Сьогодні частка евреів у населенні 
області € дуже скромною -  0,7%. В сільских районах, зокрема в західній 
частині області проживають компактними групами молдавани, болгари, 
гагаузи. 3 огляду на велику політичну вагу Криму аналогічно як це було 
і для інших регіонів, розглянемо національну ситуацію і демографічні 
зміни в цій області (Таб. 69). В сільських районах, зокрема в західній 
частині області проживають компактними групами молдавани, болгари 
і гагаузи.
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Таблиця 68. Зміни національноі структуры в Одеській області
в 1970-1989 роках

Національність
Кількість 

населения (в тис.)
Зміни за період 

1970-1989
Відсоткова

частка
1970 1989 в тис. в % 1970 1989

Украінці 1 313,8 1 432,7 +118,9 +9,0 55,0 54,6
В т.ч. російськомовні 211,9 368,9 +157,0 +74,1 8,9 14,1
Росіяни 578,2 719,0 +140,8 +24,3 24,2 27,4
Болгари 166,5 165,8 -0,7 -0,4 7,0 6,4
Молдавани 136,0 144,5 +8,5 +6,2 5,7 5,5
€вреі 117,2 69,1 -48,1 -41,0 4,9 2,6
Г агаузи 24,4 27,4 +3,0 +12,3 1,0 1,0
Білоруси 15,8 21,3 +5,5 +34,8 0,7 0,8
Інші 37,1 44,4 +7,3 +19,7 1,5 1,7
Всього 2 389,0 2 624,2 +235,2 +9,8 100,0 100,0
Джерело: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970г.; Национальный состав

населения СССР.

Таблиця 69. Зміни національноі структуры Кримськоі області 
в 1970-1989 роках

Національність
Кількість 

населения (в тис.)
Зміни за період 

1970-1989
Відсоткова

частка
1970 1989 В тис. В% 1970 1989

Росіяни 1 220,5 1 629,5 +409,0 +33,5 67,3 67,1
Украінці 480,7 625,9 +145,2 +30,2 26,5 25,7
В т.ч. російськомовні 198,7 296,5 +97,8 +49,2 11,0 12,2
Білоруси 39,7 50,1 +10,4 +26,2 2,2 2,1
GBpeï 25,6 17,7 -7,9 -30,8 1,4 0,7
Татари 6,5 10,8 +4,3 +66,1 0,3 0,4
Інші національності 40,5 96,4 +56,4 +139,2 2,3 4,0
Всього 1 813,5 2 430,9 +617,4 +34,0 100,0 100,0
Джерело: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970г.; Национальный состав

населения СССР.

Проблема приналежності Криму породжуе багато спірних питань 
між Украіною і Росіею. Росія бере під сумнів правову основу передачі 
Криму із складу РосійськоТ Федераціі’ Украіні. Украінська сторона 
наполягае на дотриманні status quo. Крім того, підкреслюе географічний 
фактор і стверджуе, що цей аспект е основним у приеднанні Криму до 
Украіни.
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Росіяни, беручи під сумнів правові основи передачі Криму 
Украіні, наголошують також на історичному і національному аспекті. 
Слід відмітити, що аналіз демографічно-національноі' статистики виразно 
вказуе на російський характер Кримсьокого півострова. Російський етнос 
переважав тут перед I світовою війною, у міжвоенний період, a після 
виселення татар в 1944 році російське населения стало абсолютною 
білыиістю. Національний склад населения Криму € стабільним. 
Незважаючи на стабільний наплив украінців з близькоі Украіни, етнічне 
обличчя Криму не змінюеться. Росіяни і далі становлять 2/3 населения, 
украінці -  близько 25% (в тому числі половина з них російськомовні). 
3 цього видно, що в національному плані, а тим більше в мовному, Крим 
ж переважно російським. Сучасна національна структура, з урахуванням 
тенденцп розвитку русифікаціі свідчать, що украінізація населения Криму 
е цілком нереальною. Незалежно від державh o ï приналежності (чи 
в складі Украши, чи в Pociï, чи як незалежна держава) Крим етнічно буде 
російським, a украінці тут становитимуть меншість.

На початку вісімдесятих років розпочався ініціативний pyx за 
повернення виселених кримських татар на свою батьківщину. Однак цей 
процес відбувався мляво, і в 1989 році в Криму було заледве кількадесят 
тисяч татар. Це пояснюеться складністю вирішення соціальних проблем.

Повернення корінних мешканців додому ускладнюеться тим, що 
ïx домівки давно зайняті переселениями з Pociï і пршзд татар на місця 
колишнього проживания викликае багато конфліктних ситуацій. Точно 
визначити кількість татар у Криму важко. Перепис показав наявність 10,8 
тис. татар. Однак це не кримські татари, a казанські, які там живуть. 
Окремо слід врахувати 38,4 тис. кримських татар, котрі повернулись 
з заслання. Офіційні дані показують нам всього 49,2 тис. татар. Однак ïx 
кількість швидко зростае (1970-6,5 тис. 1979-15,1). Неофіційні дані 
вказують на значно вищі цифри. Радянська влада вже після перепису 
в грудні 1989р. дапа згоду на повернення в Крим протягом найближчих 10 
років приблизно 500,0 тисяч татар. Згідно не цілком уточненоі інформаци 
в 1990 році повернулось 85,0 тисяч татар, а в наступному -  ще 80,0 тисяч. 
Це населения переживае великі труднощі, не мае постійного місця 
проживания, не мае житла, місцева влада, як правило переелідуе ïx 
і намагаеться вижити зі cbocï териггоріь Багато конфліктів у татар 
з місцевими жителями. Татари в таких умовах не мають можливості для 
працевлашту вання.

Статистичний аналіз, проведений статично і динамічно, показуе 
надзвичайно складний національний уклад в Украіні. Різниця в різних 
кінцях держави настільки значна, що можна навіть сказати, що кожний 
окремий регіон мае свою власну національно-мовну специфіку.
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Наводячи різні приклади, ми намагались показати рівень різниці 
і диспропорцій як в цілому по краіні так і по окремих регіонах. Ці 
відмінності мають терипоріальну специфіку яка пояснюеться історичними 
процесами, які відбувалися на цих землях. Не вдаючись в подробиці, 
можна вказати на окремі територіі, де у населения витворились глибокі 
світоглядні і психологічні особливості, які ïx суттево відрізняють від 
інших груп населения. Ці особливості були настільки значними, що навіть 
знайшли свое відображення у мовно-національній статистиці.

Неодноразово вказувалось на вагомість Західного регіону, який 
межуе з Польщею. Тут помітна сильна демографічна динаміка, 
a найважливіше те, що населения мае високий рівень національноі' 
ідентичності, зберегло і культивуе свою рідну мову.

Другим специфічним регіоном е Правобережна Украіна (між 
Дніпром і Збручем). Цей край демографічно менш динамічний. Про це 
свідчать постійний регрес у кількості населения. Тут збереглася 
національна однорідність, а близьке сусідство з Західною Украіною 
е прикладом боротьби за національні права. Русифікація тут мае 
поверхневий характер, переважно у містах.

Цілком іншу картину спостерігаемо по лівому березі Дніпра. 
Ситуація тут неоднорідна, в певних місцях мае перехідний характер. Чим 
далі просуваемось на схід тим більше позначаеться русифікація 
населения, а ставлення до осіб що відмовилися від своеі ідентичності, все 
більш байдуже.

На світогляді і самосвідомості населения вагомо позначаеться 
спосіб господарювання. Так сільське населения зберегло украінські 
народні традиціі, a міське, в більшості російськомовне, переймае звичаі 
иайближчих російських міст. Майбутне цього краю важко передбачити. 
Тут можуть виникнути процеси поляризацп і поділу населения на дві 
окремі специфічні групи, а може статися і так, що утвориться якась 
однорідна маса, властива саме для ціеі місцевості, що живе на межі двох 
культур, мов і національностей.

Менш заплутаною, але все ж складною е ситуація на півдні 
Украши. Тут можна передбачити, що за винятком Криму і в якійсь мірі 
Одеси, ця територія почне украшізуватись. Утвердження украінськоі 
національноУ держави стане на цих землях імпульсом до національного 
відродження та еволюціиного повороту до украінських історичних 
традицій.

3 наведеного можна зробити висновок, що новоутвореній
украінській державі необхідно буде вирішити складні мовно-національні
проблеми. Внаслідок відсутності суверенності на всій територіі Украши
мільйони украшців втратили рідну мову. Одним з найважливіших
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атрибутів держави е спільна мова для всього суспільства. Ïï збереження , 
як важливого елементу культури е першочерговим обов’язком кожноі 
демократично! влади. Украіна ніколи не мала на це ні умов, ні 
можливостей. Повернення украінській мові ÏÏ прав, утвердження ïï в 
суспільному сприйняггі, що мае відбутися при відсутності дискримінаціі 
інших мов, буде нелегкою справою.

У спадок від царськоі, a потім більшовицькоі' імпери, Украіна 
одержала кільканадцяти мільйонну російську меншість, яка в ряді 
регіонів становить більшість мешканців. Ситуація ця загрожуе багатьма 
політичними ускладненнями. Метою нашого аналізу було показати, що ці 
проблеми можуть дати про себе знати в певних регіонах. Емпіричні 
дослідження в масштабі цілоі краіни дають висновки поверхневі, 
a нерідко і сумнівні. Лише дослідження і аналіз в розрізі областей, а ще 
краще районів, дають матеріал, який робить можливим тонну 
інтерпретацію складно? і диференційованоі мовно-національноі ситуаци 
на місцях.

Аналізуючи розміщення украшців в Украіні, не можна цілком 
поминути украінське населения, яке проживае поза межами своеі 
республіки. Проведений нами аналіз обмежений виключно територіею 
сучасноі украінськоі держави. Для загальноі інформаціі' необхідно 
наголосити, що поза межами республіки на територн колишнього СРСР 
перебувало у 1989р. 6767,0 тис. украшців, у тому числі:

Pociï - 4 362,9
Казахстані - 896,2
Молдові - 600,4
Білорусіі' - 291,0
Узбекистані - 153,2
Киргизп - 108,0
Латвіі - 92,1
Грузи - 52,4
Естоніі - 48,3
Литві - 44,8
Таджикистані - 41,4
Туркменістані - 35,6
Азербайджані - 32,4
Вірменіі* - 8,3

Украінське населения, яке мешкае поза межами c b o c ï республіки, 
швидко піддавалось процесам m o b h o ï  асиміляціі, здебільше російськоі', 
азгодом і денаціоналізаціі138. Незважаючи на постійний приплив

138 У відповідності з прийнятим 28 листопада 1989 року Законом про мови, 
навчання дітей в Украіні повинно бути організоване на рідній мові
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украінців до інших республік, особливо до Pociï i Казахстану, зумовлене 
виселенням т.зв. куркулів і депортаціями (тридцяти роки), евакуаціею 
в роки II світовоі війни, освоениям і розвитком промисловості в Сибіру 
і Казахстані (п’ятидесяті-шестидесяті роки) кількість украінців на цих 
просторих територіях не тільки не збільшилася, a навіть зменшилась:

1926 рік -  7 976,0 тисяч осіб
1989 рік -  6 767,0 тисяч осіб.

Все це населения, яке жило на величезній територіі' від 
Балтійського моря до Тихого океану, належало до групи 
російськомовних. В Pociï такі украінці протягом одного-двох поколінь 
втрачали свое національне самоусвідомлення. Те ж саме відбувалось і в 
інших республіках, хіба що там украшці впливапи як русифікатори 
і місцеве населения здебілыного дивилось на них як на росіян. 
Просторове розміщення украшців у східній діаспорі показуе нам виданий 
у 1992 році атлас „Украінці-східна діаспора-атлас”. На численних 
картограмах тут показуеться розміщення украінськоі* громади на територіі* 
колишнього СРСР в 1897-1989 роках139.

Після розпаду СРСР і утворення на його руінах суверенних 
держав, сутгево змінюеться ситуація украінців, котрі мешкають поза 
межами своеі держави. Перед багатьма з них постае проблема визначення 
державноі приналежності і пристосування до нових політичних умов 
житгя. Можливість міжнаціональних конфліктів може привести в pyx 
міграційні процеси. Може з’явитись тенденція репатріаціі до cbocï 
суверенноі батьківщини. Щодо украінців, то навряд чи такий рух набере 
значних розмірів. Абсолютна більшість украінців в Pociï (64,5%) і в 
російськомовній частині Казахстану (13,2%) не відрізняються від свого 
оточення мовою чи культурою. Взаемна міграція між населениям Pociï 
і Украіни мало правдоподібна. I все ж складності міжнаціонапьних 
проблем будуть у найближчі десятиріччя позначатись на історіі 
незалежноі украшськоі держави.

Дана робота не мала на меті давати інформацію та інтерпретацію 
релігійних проблем, якщо вони не були засобом ідентифікацп якогось 
етносу. Однак вважаемо за необхідне відмітити, що бурхливі останні 
політичні поди не тільки розбудили національну свідомість, а й привели 
до ренесансу релігійних почуттів серед населения Украіни. Bei релігійні

пропорційно до кількості населения. Виходячи з цього, в столиці Украіни м. 
Киеві на украѴнській мові повинно навчатися 72% дітей. Практично ж на 308 
шкіл м. Киева украінських е лише 48 і 113 шкіл змішаних, російсько- 
украінських. На украінській мові в Киеві вчиться лише 25,4% учнів.

139 Джерело: Национальный состав населения СССР., ст. 101-106.
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громади, які раніше переслідувались у більшій чи меншій мірі, 
активізувались і розпочали посилену душпастирську роботу.

Як показуе дослідник A. Глебович, станом на 1 січня 1991р. 
(зрозуміло, що ці дані дещо застаріли), в Украіні було зареестровано
10 002 парафіі* і релігійних громад, а ще 813 діяли без реестраци.

Найбільшою релігійною громадою е украінська православна 
церква, яка нараховуе 4830 парафій140. Ця церква 27 листопада 1990р. 
відокремилась від Російськоі Православноі Церкви і стала незалежною.

Динамічно розвиваеться Украшська Автокефальна Церква -  944 
парафіѴ. У першому півріччі своеі легальноі' діяльності ця церква 
перебрала від Украінськоі’ православноі церкви (Московського 
патріархату) 600 церковних приміщень. Вірними цих обох церков 
е переважно украшці і росіяни, причому автокефальну церкву активно 
підтримують патріотичні украінські сили.

Відроджена Греко-Католицька Церква (Візантійсько-украінський 
обряд) нараховувала на 1 січня 1991 року 1942 парафіі*. Майже всі вони 
перебувають на територіі' Східноі' Галичини. Ця Церква повернула собі 
білыиість церковних приміщень, які після 1946 року були передані 
Украінській Православній Церкві. Вірними Греко-Католицькоі’ Церкви 
е майже виключно украінці.

Римо-Католицький Церква в Украіні завжди був традиційно 
польською Церквою. Після II світовоі війни переважна більшість вірних 
і духовенства залишила c b o ï  родинні місця і репатріювалось до Польщі. 
3 400 парафій тільки у Львівськоі Архидіецезіі залишилось тільки 20. 
Зараз релігійне життя поступово відроджуеться. На початку 1991р. 
в Украші діяло 309 католицьких парафій. Серед вірних і надалі 
переважають поляки, але е також украінці, угорці, німці.

Свангельсько-Реформаторська Церква, яка нараховуе 90 парафій, 
елише в Закарпатській області і охоплюе угорське населения. Інші 
Свангельські Церкви не мають історичних традицій. В Украіні ïx 
називають сектами. Зараз вони борються за зміцнення c b o ïx  позицій 
й організаційних структур. Діють вони переважно серед украшського 
населения, яке до останнього часу до релігійних справ ставилось 
амбівалентно.

Віруючі евреі мали у своему розпорядженні 23 синагоги 
переважно у великих містах Укра'ши. Bei інші релігійні громади 
е кількісно незначними і не відіграють помітноі ролі у житті украшського 
суспільства.

140 A. Hlebowicz, Geografia wyznaniowa i konflikty między konfesyjne na Ukrainie. 
A. D. 1991, ст. 140-149.
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Сьогоднішня ситуація польськоі меншини в Украіні не е 
грунтовно досліджена141. На цю тему мало написано, a відомості, які 
тепер надходять е розрізнені і фрагментарні. Сдиним джерелом 
достовірноі інформаціі* е дані перепису, які подані в таблиці 70 за раніше 
прийнятою методикою (по областях).

В матеріалах перепису 1970р. показано кількість поляків 
у кільканадцяти областях, а в матеріалах перепису 1989р. -  тільки в п’яти 
областях. Це пов’язано із значним скороченням ïx кількості. Тенденція до 
зменшення простежуеться дуже виразно: 1970р. -  295,1 тис.; 1979 -  258,0 
тис.; 1989 -  219,0 тис. поляків. Знания рідноі* мови теж стае рідкістю (за 
винятком Львівськоі області). Вже багато десятиліть польська мова як 
мова щоденного спілкування не була основою для національного зв’язку 
між поляками в Украіні. Таку консолідуючу роль відігравав польський 
костел, де панувала польська мова. В Царській Pociï були ліквідовані 
польські громадські організаціі і установи, a пізніше за часів СРСР, 
становище не змінилось і лише Римо-Католицький Церква давала 
полякам можливість національно ідентифікуватись. Парафіяни 
виступають за польську мову в костелі навіть якщо вони не в повній мірі 
розуміють цю мову. В основі цього факту лежить не тільки релігійний 
ритуал, але й глибше почутгя національне почуття зв’язку з польською 
культурою. Ця форма зв’язку з польською культурою в широкому 
розумінні цього понятгя е единою площиною, де люди можуть проявите 
свою національну ідентичність. На думку римо-католицьких священників, 
навіть припускаючи, що католицизм не можна брата як показник 
національцості, все ж треба відзначити, що абсолютна білыність 
католиків не тільки відчувае себе пов’язаною з польською культурою, але 
й вважае себе поляками142.

Дані всіх післявоенних переписів показують, що кількість поляків 
в Украіні постійно зменшуеться. Регрес охопив всі області. Наприклад, 
в Житомирській області кількість поляків у 1970-1989р.р. знизилась з 90,7 
тисячі до 69,4 тисячі, у Хмельницькій області -  з 52,6 до 36,7 тис., а у 
Львівській -  з 41,5 до 26,9 тис. осіб. Причини цього ми вже розглядали 
вище.

141 Найкращим знанием ціеі проблематики в Полыці е римо-католицький 
священник Роман Дзвонковський з Люблінського католицького університету. 
В його дослідницькій роботі е багато цікавих матеріалів про поляків в Украіні 
(Stan badań nad historią Kościoła i życiem religijnym katolików obrządku 
łacińskiego w ZSRR 1917-1990.).

142 R. Dzwonkowski. Język a świadomość narodowa Polaków na Ukrainie, ст. 212- 
213.
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Таблиця 70. Розміщення польського населения в Украінській PCP
в 1989 році (в тис.)

Області Кількість
населения

Визнають рідною мовою
Польську

мову
Чужу мову

украшську російську іншу
Житомирська 69,4 1,1 62,4 5,8 0,1
Хмельницька 36,7 3,9 30,0 2,7 0,1
Львівська 26,9 12,8 12,1 1,9 0,1
м. Киів 10,4 0,9 4,3 5,1 од
Вінницька 8,4 0,6 6,6 1,2 0,0
Інші області 67,4 8,2 30,6 27,7 0,9
Всього 219,2 27,5 146,0 44,4 13
Джерело: Национальный состав населения СССР.

Постае питания, чи новітні політичні зрушення після 1989р. 
можуть активізувати національні почутгя зрусифікованих, а також 
украінізованих поляків, а також осіб польського походження. Польські 
громадські діячі стверджують, що кількість поляків в Украіні утричі 
білыиа ніж подають офіційні джерела. Кількість католиків і осіб римо- 
католицького обряду, за іхніми словами сягае одного мільйона. I хоч 
католицизм не визначае національності, але в діючих 300 костелах поляки 
становлять абсолютну більшість. До 1989р. поляки в Украі'ні не мали 
можливості об’еднуватись в громадські організаци. Першою спробою 
формалізувати діяльність здійснено в Киеві, де було створене Польське 
культурно-освітне товариство. Згодом такі ж організаціі були створені 
у Львові, на Волині, Поділлі, Буковині.

Визначною подіею в житті польськоі' громади був Перший 
загальний Конгрес поляків Украіни. Цей Конгрес виробив Статут Спілки 
поляків Украіни і розпочав діяльність спрямовану на захист інтересів 
польськоі меншини. Зокрема було поставлено питания про повернення 
відібраних у минулому римо-католицьких храмів. Складною проблемою 
е недостатня кількість римо-католицьких священників. Сдиним виходом
з ситуаціі е направления духовних осіб Польщі. Але тут е формальні 
труднощі. Лишаеться сподіватись, що з подалыиим покращанням 
польсько-украінських міждержавних стосунків ця проблема буде 
вирішена позитивно. Ще одна проблема -  освіта польських дітей. В 20-х 
роках на Правобережній Украіні функціонувало близько 400 польських 
шкіл. Bei вони пізніше були ліквідовані. Організувати мережу польських 
шкіл буде дуже нелегко і буде дорого коштувати.

Розпад Радянського Союзу розбудив свідомість усіх гноблених 
народів. Це торкаеться не лише украінців, але й тих національних
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меншостей, які найбілыие піддавалися утискам і дискримінацп. До них 
належать поляки, у яких відібрано найбілыиу святиню, що пов’язують ïx з 
польською традиціею і культурою -  римо-католицькі костели. 
Відновлення свободи віросповідання, а також особистоі' свободи і прав 
людини, дасть можливість багатьом частково денаціоналізованим 
полякам повернутись до основ своеі національноі духовності і культури. 
Це е натуральний процес і цілком зрозумілий для украінців, які впродовж 
своеі довгоі і нелегкоі історіі зазнали так багато насильства 
і переслідувань.
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Післямова

Історія Украши в XX ст. була, надзвичайно драматична. На и 
територіі* точились війни і революціУ. Постійні зміни кордонів викликали 
великі міграціі і депортаціі'. Нечуваний в Свропі від середньовіччя 
голодомор забрав життя багатьох мільйонів людей. Bei ці поди можна 
було прослідкувати через призму демографічно-національних процесів.

Немае иеобхідиості зиову розглядати результата демографічного 
чи національного аналізу. Кожний окремий розділ був закінчений 
відповідиими висновками і супроводжувався численними статистичними 
і картограф ічними ілюстраціями. Можна лише ствердити, що на 
украінській землі відбулись великі демографічні зміни. Свідченням цього 
е як зріст (1900 -  29,0 млн.; 1914 -  37,0 млн.; 1923 -  35,0 млн.; 1930 -  
40,0.; 1947 -  35,0 млн.; 1959 -  42,0 млн.; 1989 -  51,0 млн.), так і періодичні 
зменшення кількості населения. Важливішими були однак зміни 
в демографічних структурах, зокрема національних.

Національна структура сучасноі Украши дуже відрізняеться від 
тіеі', яка була перед Другою світовою війною. Західну Украшу залишило 
близько 2 млн. поляків. Польсько-украінський державний кордон став 
одночасно і етнічним кордоном між обома народами. Це відкривае великі 
перспективи для встановлення міждержавних польсько-украшсысих 
стосунків, не обтяжених проблематикою національних меншостей.

Інша національна група, яка споконвіків жила по обидві сторони 
кордону -  евреі, була нещадно знищена німецькими окупантами.

Украіною прокотилася хвиля великих депортацій. I одночасно 
тривали сильні міграційні процеси. Протягом усього XX ст. на украшські 
землі інтенсивно напливало російське населения. Це відбувалося 
одночасно з активними процесами русифікаци. Все це докорінно змінило 
національне обличчя Украши. Варто лише згадати: останній перепис 
населения показав, що для 17,0 млн. мешканців Украши російська мова 
е рідною. Мільйони корінних украінців стали користуватась російською 
мовою не лише на роботі, але й вдома. Над украінським народом нависла 
серйозна загроза m o b h o ï  і культурноі' асиміляціі.

Причини такого становища були складними, але з усіею 
очевидністю можна ствердити, що основною з них була відсутність 
суверенноі держави. Відбувалися поді'і, де украшський народ не був 
господарем свое!' долі і не мав права голосу, бо ж Украша була лише 
частиною величезноі' імперіі, яка розкинулась від Балтійського моря до 
Тихого океану. До I світовоі війни царська влада, яка володіла білыиістю

233http://rcin.org.pl



територи Украіни, взагалі заперечувала факт існування окремого 
украшського народу, украінськоі мови і культури.

В той же час на територи Східноі Галичини домінувало польське 
населения як в економічному плані, так і в політичному та культурному. 
Після Першоі світовоі' війни на короткий час виникла Украшська Народна 
Республіка, але вона впала. Сучасна територія Украіни близько двадцяти 
років належала СРСР, Полыці, Румуни, Чехословаччині. Більшість 
територи Украіни під владою більшовиків зазнала в тридцяті роки 
трагедіі голокосту. II світова війна принесла подалыиі наступні жертви 
і втрати. I в повоенне півстолітгя над об’еднаними вже украінськими 
землями правили кремлівські можновладці через cboïx локальних 
„украінських” губернаторів.

На час здобуття незалежності Украіна мала неефективну, 
напівзруйновану економіку і жахливий екологічний стан. Украінське 
суспільство після багатолітньоі советизаци і русифікаціі стало на 
роздоріжжі, роздерте нерозв’язними труднощами і проблемами 
в будівництві своеі" суверенноі’ держави. I все ж у единому пориві до 
утвердження самостійності держави воно виявилося напрочуд свідомим у 
досягненні cboïx принципових цілей. Досить було одного-двох років 
сприятливоі політичноѴ кон’юнктури, іцоб розбудити народну свідомість. 
Незадовго перед цим Б. Скарадзінський, цитуючи ксьондза 
В. Буковинського, написав:

“Сучасний украінський народ не е однорідним, як, наприклад, 
литовський народ. Він розрізнений і поділений на частини. Це різниці 
особливі, не такі, які е у інших народів. Складаеться враження, що 
украінський народ ще тільки народжуеться у важких пологах. Найбільша 
різниця між трупами населения, це „радянські” украінці з „Великоі 
Украіни” і західяки, галичани з ЗахідноУ Украіни. В свою чергу 
„радянські” украшці діляться на свідомих і т. зв. „хохлів”, малоросів. 
Хохли -  це теж украінці, але в значній мірі денаціоналізовані. Вони добре 
володіють украінською мовою, російську мову немилосердно калічать, 
але не хочуть називати себе украінцями, воліють, щоб ïx називали 
„хохлами”. I таких мільйони.

Цього немае серед „західняків”. Межа цього поділу проходить 
в основному по східному кордону Польщі перед ïi першим поділом. Це не 
означае, що на Сході немае свідомих украшців, але вони розчиняються 
у загальній масі „хохпів”. Майбутне народу залежить від того, хто 
в ньому переважить. Чи украінізація отих хохлів, чи хохлізація 
украінців”143.

143 К. Podlaski, В. Skaradziński, Litwini, Białorusini,Ukraińcy -  nasi wrogowie czy 
bracia?, ст. 50-51.
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Історія останніх років дала в певній мірі відповідь на це 
питания144. Порив до незалежності в Західній Украіні струснув увесь 
украшський народ і нідштовхнув його до дій. Одностайна воля народу до 
незалежності, яку він висловив на референдум^ і повна підтримка 
незалежницьких сил показала, що украшський народ не тільки в західних 
областях, а й у Центральній та Східній Украіні рішуче виступае за 
незалежну, демократичну Украшу145.

Це не означае, що старі протиріччя були подолані. I надалі позиція 
украінців у східній та центральній частині Украіни е більш 
декларативною, і саме украшізація е більше справою державною ніж 
громадською. Слід врахувати, що референдум відбувався в момент 
найвищого піднесення політичноі’ активності, коли більшість населения, 
в тому числі і російськомовні украінці та росіяни, були переконані, що 
в багатій Украіні і'м житиметься краще, а у випадку прилучення до Pociï 
ïm  знову загрожувати голод і нестатки. Такі настроі і погляди були 
повсюдними і обумовлювали результата референдуму. Дуже швидко 
дійсність показала, що такі погляди були помилковими. Дефіцит власних 
енергоноспв (нафти та газу) катастрофічно підірвав у 1992-1993р.р. 
економіку Украши. Запроваджена нова державна валюта швидко 
девальвувалася. Життевий рівень населения різко упав і став нижчим ніж

144 Всупереч несприятливим внутрішнім умовам, в Украші постійно зростала 
політична активкість. Спочатку вона охопила інтелектуальні кола. Фактично 
це почалося з утворення Гельсінськоі' групи. Виникнення груп, які розгорнули 
боротьбу за дотримання Гельсінських угод, зламали бар’ери страху перед 
репресіями, і все більше молоді ставало під прапор боротьби за людські права 
і свободи. Ця відверта боротьба розгорталась мирними методами. Все це 
стало основою програми Народного Руху Украіни за перебудову. Учасники 
„Руху” розгорнули боротьбу за незалежність і суверенітет Украіни. Утворення 
„Руху” стало вихідним пунктом для утворення інших опозиційних 
організацій, таких, як „Меморіал”, який пропагував новий погляд на історію 
і боровся за те, щоб визнати права всіх жертв сталінізму. Одночасно виникло 
Товариство украінськоі мови ім. Т. Г. Шевченка під гаслом відродження 
трагеди виникло екологічне Товариство „Зелений світ”. Bei ці організаціі' були 
основою „Руху”. Наступним етапом на шляху до незалежності було створення 
політичних партій і спілок Украіни. Bei ці подіі мали місце в 1989-1992 pp. не 
мали впливу не гіерепис 1989 р., який е основним матеріалом для зробленого 
нами аналізу.

145 В референдумі взяло участь 84,4% осіб, які мали право голосу. 3 них 90,3% 
висловились за незалежність Украіни. В західних областях 95% 
проголосувало за незалежність. В східних областях також абсолютна 
білыпість учасників референдуму висловилась на користь незалежності 
(наприклад, Донецька і Луганська області -  83,9%. Лише в Криму цей 
показник був дещо нижчим і становив 54,2%. Підсумки голосування 
показали, що навіть велика кількість росіян стала на бік державноі 
незалежності Украши.
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y Pociï. Окрім об’ективних причин тут відіграла свою роль 
і цілеспрямована політика Pociï, яка з політичних міркувань була 
зацікавлена в занепаді украінськоі економіки У крайни. Настроі 
зрусифікованоі' частини украінського суспільства почали швидко 
змінюватись, виникло розчарування у доцільності суверенности 
і державності Украіни. В Донбасі е багато старих нерентабельних шахт. 
В разі реструктуризаціі вугільноі промисловості і закриття 
нерентабельних шахт і деяких заводів ситуація в Донбасі може значно 
погіршитись. З’явиться масове безробіття, це болісно відіб’еться на 
російськомовних містах Східноі Украіни. Думка про приеднання до Pociï 
може стати дуже привабливою, бо це гарантуватиме збереження 
військово-промислового комплексу і важкоі промисловості. Тому 
збереження політичного спокою в Донбасі виключае загрозу 
територіальній цілісності Украіни, нівелюс дезінтеграційні процеси.

Перед Украінською державою стоять складні економічні завдання, 
які можуть істотно івплинути на національну ситуацію. I все ж е і виразні 
передумови для побудови міцного фундаменту hoboï загальнонародноі 
держави.

Складною проблемою, яка вимагае свого розв’язання, буде 
налагодження стосунків з російським населениям. На територи держави 
проживае 11,5 млн. корінних росіян. В окремих місцях вони 
сконцентровані у переважаючій більшості, і це може впливати 
дестабілізуюче, враховуючи те, що певна частина цього населения 
ставиться до новоутвореноі держави нелояльно. Не виключена 
можливість появи відцентрових тенденцій і зіткнення ïx з протилежною 
тенденціею украінців, які прагнуть утвердити украінську державність і ïï 
територіальну цілісність. Росіяни з ïx високою національною свідомістю 
неприхильно ставляться до новоутвореноі' украінськоі* держави і можуть 
перешкоджати в цьому, а також гальмувати в Украіні мовні і культурні 
процеси. Наслідки цього були б важкими для Bcieï Ценрально-Східноі 
Свропи. Таким вибухово-небезпечними територіями е Крим і Донбас.

Про реальність цього свідчать поди останнього часу. Ці поди 
систематизував і проаналізував Юзеф Дарський. Він підкреслюе, що певні 
політичні кола в Pociï визнають Украіну лише в межах nepuioï половини 
XVII ст., ще коли вона входила до складу Польщі, всю іншу територію, 
завойовану Росіею і заселену украшцями, а також москвофільське 
Закарпаття вважае російською землею. Це е ніщо інше, як традиційно 
імперська політика Pociï, яку проводив ще Тимчасовий уряд стосовно 
Центральноі Ради, коли затверджував 17 серпня 1917р. автономію 
Украши.

Олександр Солженіцин пропонуе провести референдум про 
територіальну приналежність того чи іншого до Pociï або Украіни окремо
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по областях. Про необхідність зміни державного украіно-російського 
кордону висловлюеться багато російських політиків.

Одночасно в Украіні підіймають голову сепаратисти, які маскують 
цим свое прагнення приеднатись до Pociï. Так в Луганську створено Рух 
демократичного Донбасу, який домагаеться створення автономноі' 
Донецько-Криворізькоі республіки (Донецька, Луганська, 
Дніпропетровська області) з ïï наступним приеднанням до Pociï.

На півдні сепаратисти збирають підписи про проведения 
референдуму про перехід Одеськоі, Миколаівськоі' і Херсонськоі областей 
до СНД.

В Одесі створено Демократичний Союз Новоросіі і Бессарабіі. 
Піднімаються питания про утворення на територіі колишньоі, так званоі' 
HoBopociï, Запоріжжя і Донеччини (Одеса, Миколаів, Херсон, Крим, 
Кіровоград, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ) hoboï 
Російськоі республіки. Ще інший проект пропонуе проголосите 
„незалежну зону” в складі Одеськоі області і Надцністрянськоі' 
республіки. I за всім цим проглядаеться намір відірвати Кримський 
півострів від Украши і прилучите його до Pociï.

Bei ці акціі* ревізіоністів породжені національними проблемами. 
Регіони з великою кількістю російського населения, де украінці 
індиферентно ставляться до питания суверенності власноі держави, 
е об’ектом пропагандистськоі* роботе. Ди такого типу е дуже 
небезпечними. Вони посилюють національний антагонізм, який в кожну 
мить може перерости з національного протистояння в міжнаціональну 
боротьбу146.

Для майбутнього Украіни складною проблемою буде також 
врегулювання міжконфесійних протиріч, зокрема протиріч між 
Украінською Православною Церквою і Автокефальною Православною 
Церквою, а також між ними обома і Греко-Католицькою Церквою. 
Атмосфера віротерпимості і згоди може стабілізуюче впливати на 
суспільне життя. Якщо ж міжконфесійне напруження зростатиме, 
розгортатиметься боротьба за домінуюче становище окремих Церков 
у певних регіонах, то це буде ще одним поштовхом до дестабілізацп 
суспільного життя. Тут можна відзначити лише один позитивний момент, 
що міжконфесійні протиріччя в дуже незначній мірі накладаються на 
потенційні міжнаціональні протиріччя.

Протягом століть Украіна і Польща перебувають у безпосередній 
близькості одна з одною. Це зумовило взаемопроникнення культурних 
і цивілізаційних впливів. Маемо значну спільну культурну спадщину.

146 J. Darski, Ukraina. Historia i Współczesność. Konflikty narodowościowe, ct.75-79.
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В ім’я процвітання і прогресу обох народів сьогодні стоіть завдання 
культивувати і розвивати спільні культурні та історичні традиціі*. Велику 
користь можуть принести наукові дослідження польсько-украшських 
стосунків. Ці дослідження повинні бути спрямовані на поглиблення 
взаеморозуміння, на вивчення історичних проблем і тісно пов’язаних 
зними національно-географічних питань. Головним завданням істориків, 
географів, демографів обох держав е об’ективна переоцінка дотеперішніх 
поглядів і вартостей. Погляд з перспективи польськоі може бути цінним 
для украінських дослідників, і в той же час оцінки украінців можуть бути 
корисними для польськоі сторони. Це не означае, що всі думки поляків 
і украінців повинні співпадати. Це було б нереально та й недоцільно. 
Цілком зрозумілим е різний підхід до явищ і різна інтерпретація. Однак 
розгляд і оцінка цих питань повинна відбуватись без прив’язки до 
заздалегідь усталеноі думки, з повагою і толерантністю до національноі 
гідності, культурних і релігійних цінностей іншоі сторони. Зараз, коли 
настала можливість плідноі співпраці між Полыцею і Украшою, треба 
відкинути застарілі упередження і дивитись вперед заради майбутнього 
наших народів. Саме цьому і будуть служити наукові дослідження, 
спрямовані на краще усвідомлення спільноі історіі краін Центрально- 
Східноі* Свропи.
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