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Тема 1. Центральна Європа як історичний регіон: довкілля і 

людська діяльність 
 

• Центральна Європа (Священна Римська імперія германської нації) 

• “Серединна Європа” (“Mitteleuropa”) 

• Східна Європа 

• Центральна Європа 

• Центрально-Східна Європа (у вузькому розумінні) 

• Центрально-Східна Європа (у широкому розумінні) 

 

Центральна Європа (Священна Римська імперія германської нації) 

 

Центральна Європа (Священна 

Римська імперія германської 

нації – Австрія, країни 

Бенілюксу, Німеччина, 

нинішня Чеська Республіка 

(Чехія, Моравія, колишня 

“австрійська” Сілезія), 

Швейцарія, а іноді також 

західні терени Польщі 

(Помор’я і Сілезія) і Північній 

Схід Франції) – (962–1806 рр.) 
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“Серединна Європа” (“Mitteleuropa”) 

“Серединна Європа” (“Mitteleuropa”) – мала простягатися від берегів Атлантики до 

Росії, зберегти колоніальні володіння від Гренландії до Індонезії, а також у 

Центральній Африці і на островах Тихого океану та грати роль п’ятої великої 

держави (поряд з Великою Британією і Росією в Європі, зі США та Японією або 

Китаєм в Азії) – (1914–1918 рр.) 
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Східна Європа 

Східна Європа –  Польща, Німецька Демократична Республіка, Чехословаччина, 

Угорщина, Румунія, Югославія, Болгарія, Албанія (1945–1989 рр.) 
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Центральна Європа 

Центральна Європа – Німеччина, Швейцарія, Словенія, Польща, Угорщина, Чехія і 

Словаччина 

 

 
 

 

Центрально-Східна Європа (у вузькому розумінні) 

Центрально-Східна Європа (у вузькому розумінні) – Польща, Угорщина, Чехія і 

Словаччина 
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Центрально-Східна Європа (у широкому розумінні) 

Центрально-Східна Європа (у широкому розумінні) – Естонія, Латвія, Литва, 

Білорусь, Україна, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, 

Болгарія, Сербія, Чорногорія, Словенія, Хорватія, Македонія, Боснія і Герцеговина, 

Албанія, Греція, Туреччина 
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Тема 2. Аграрна революція, індустріалізація і покращення умов 

життя в 19 ст. 
 

• дискусія про приріст населення 

• аграрна революція і індустріалізація 

• умови життя і демографічні зміни в Європі 

 

Дискусія про приріст населення 

 

Бенджамін Франклін Оноре Габріель Рікеті, граф де Мірабо 
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Томас Роберт Мальтус 
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Аграрна революція і індустріалізація 

 

 
Чеські землі 

 

 
Північна залізниця імператора Фердінанда 
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Умови життя і демографічні зміни в Європі 

 

 
відсоток позашлюбних дітей (міста Фрідек і Містек) 

смертність в містах Фрідек і Містек 
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Низька 
дитяча 

смертність 

Довгі 
міжродові 
інтервали 

Низька 
здатність до 
відтворення 
потомства 

Східна Фрісландія 

 

Висока 
дитяча 

смертність 

Короткі 
міжродові 
інтервали 

Висока 
здатність до 
відтворення 
потомства 

Баварія 
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Тема 3. Внутрішні і зовнішні міграції в індустріальній 

Австрійській Сілезії (1869–1913) 

 

• динаміка населення в Австрійській Сілезії 

• імміграція до Австрійської Сілезії 

• міграційні потоки між Сілезією і Галичиною 

 

Динаміка населення в Австрійській Сілезії 

 

 
Сілезія на карті Австро-Угорщини 
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• динаміка народонаселення в Австрійській Сілезії 

 
 

• народжуваність в Австрійській Сілезії (1896–1900) 
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Імміграція до Австрійської Сілезії 

• походження імігрантів 

 

 
імміграція в 1869 р. 

 
імміграція в 1900 р. 
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• розселення іммігрантів в Австрійській Сілезії 

 
географія розселення іммігрантів у 1869 р. (%) 

 

Міграційні потоки між Сілезією і Галичиною 

 
чисельність імміграції з Галичини у 1869 р. і 1880 р. 
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вихідці із Сілезії у Львові (1890 р.) 

 
еміграція зі Львова до Сілезії та північно-східної Моравії (1890 р.) 
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Тема 4. Внутрішні і зовнішні міграції в Австрійській Галичині 
 

• населення Галичини у 1857–1910 рр. 

• вікова структура населення Галичини у 1869–1910 рр. 

• населення Галичини щодо мови та віросповідання у 1857–1910 рр. 

• натуральний рух населення Галичини у 1817–1910 рр. 

• загальний міграційний баланс населення Галичини у 1881–1910 рр. 

 

Населення Галичини у 1857–1910 рр. 

 
Населення  

Загал. Захід. 
Галич
ина 

Схід. 
Галич
ина 

Загал. Захід. 
Галич
ина 

Схід. 
Галич
ина 

Загал. Захід.
Галич
ина 

Схід. 
Галич
ина 

 
Роки 

  1857 = 100 
в тисячах на 1 кв. км. динаміка зростання 

          
4597 1585 3013 58,6   100 100 100 1857 

          
5445 1968 3450 69,4 87 62 118 124 115 1869 

          
5959 2114 3845 75,9 91 69 130 133 128 1880 

          
6608 2300 4308 84,2 99 78 144 145 143 1890 

          
7316 2502 4912 93,2 108 87 159 158 160 1900 

          
8026 2690 5336 102,2 116 96 175 170 177 1910 

 

 
Джерело: Zamorski K. Ludność Galicji w latach 1857-1910 // Informator statystyczny do 

dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Kraków, 1989, s. 45-63. 
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Вікова структура населення Галичини у 1869–1910 рр. 

 

На 100 осіб було у віку 
 

Роки 
 до 9 10–19 до 19 20–39 40–59 60 і більше 

       
1869 28,3 19,5 47,8 31,1 17,5 3,6 

       
1880 26,9 21,5 48,4 29,2 17,8 4,6 

       
1890 26,8 21,0 47,8 29,6 17,6 5,0 

       
1900 27,5 21,2 48,7 29,7 16,7 5,9 

       
1910 30,5 21,5 52,0 25,8 16,8 5,4 

 
Джерело: Zamorski K. Ludność Galicji w latach 1857–1910 // Informator statystyczny 

do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Kraków, 1989, s. 114–145; Zamorski K. 

Transformacja demograliczna w Galicji na tle przemian ludnościowych innych obszarów 

Europy Srodkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Kraków, 1991, s. 58. 

 

Населення Галичини щодо мови та віросповідання у 1857–1910 рр. 
Громадяни 

стосовно мови 
Населення 

стосовно віросповідання 
 Пол.-мовні 
 

Пол. 
мова 

Укр. 
мова 

Нім. 
мова 

Римо-
католики

Греко-
католики

 
Іудеї 

 
Інші 

євреї у % 
до загалу 

євр. 
населення 

 
Роки 

у % загальної кількості населення 

         
1857 - - - 44,7 44,8 9,7 0,7 - 

         
1869 - - - 46,1 42,5 10,6 0,8 - 

         
1880 51,5 43,9 5,5 45,6 42,2 11,6 0,6 60,4 

         
1890 53,3 43,2 3,5 45,4 42,3 11,6 0,7 74,6 

         
1900 54,8 42,3 2,9 45,8 42,5 11,1 0,6 76,5 

         
1910 58,6 40,3 1,1 46,5 42,1 10,9 0,5 92,5 
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Джерело: Romer E., Weinfeld I. Rocznik Polski. Tablice statystyczne. Kraków, 1917. s. 

l8; Zamorski K. Ludność Galicji w latach 1857–1910 // Informator statystyczny do 

dziejów spoleczno-gospodarczych Galicji. Kraków, 1989, s. 71, 92 

 

Натуральний рух населення Галичини у 1817–1910 рр. 

Народжуваність Смертність Натуральний приріст  
Роки На 1000 мешканців (середній з років) 

    

1817/20 42,5 27,0 15,5 
1821/30 41,4 29,0 12,4 
1831/40 44,3 37,3 

7,0 
1841/50 41,9 40,6 

1,3 
    

35,0 70,2 -35,2 1847/48 

    
41,2 37,9 3,3 1851/60 

    
36,0 52,3 -16,3 1853/55 

    

1861/70 45,2 33,8 11,4 
1871/80 43,9 36,4 7,5 
1881/90 44,1 32,8 

11,3 
1891/900 44,1 29,6 

14,5 
1901/10 41,4 25,9 

15,5   
 

Джерело: Wojtun B. Zmiany rodności i umieralności ludności Polski centralnej XIX i 

XX w. // Przeszłość Demograficzna Polski, t. 14, 1984, s. 147–151; Zamorski K. 

Ludność Galicji w latach 1857–1910 // Informator statystyczny do dziejów spoleczno-

gospodarczych Galicji. Kraków, 1989, s. 159–160. 
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Загальний міграційний баланс населення Галичини у 1881–1910 рр. 
 

 
Загалом в тис. 

 
Загалом у % 

 
 

 
Галичина 

 
 

Загалом 
населення 

 
 

Приросту 
населення 

 
 
 

Роки 
 
      
 Загалом Західна Східна 
 

Загалом      
–857 –468 –388 10,7 41,5  

      
1881–1890 –55 –74 +20 0,8 8,5 

      
1891–1900 –305 –169 –136 4,2 43,1 

      
1901–1910 –497 –224 –272 6,2 70,0 

 
Джерело: Zamorski K. Ludność Galicji w latach 1857–1910, s. 180-183 // Informator 

statystyczny do dziejów społeczno gospodarczych Galicji. Kraków, 1989, s. 159–160i; 

Zamorski K. Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych 

innych obszarów Europy srodkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Kraków, 

1991, s. 139; Geschichte und Ergebnisse der zentralen amtlichen Statistik in Osterreich 

1829–1979. Tabellenanhang, Wien 1979, s. 14, 19. 

 

Від’ємний міграційний баланс мали також Моравія і Чехія: для усього 30-ліття 

(1880–1910) він становив 707 тис. осіб, що складало 42,5% натурального приросту 

населення. Інакшою була перевага еміграції над імміграцією: у першому 

десятиліттю вона становила 60,3 % приросту населення; у другому – 30,9 %, а у 

третьому – 41,8 %. У австрійській частині (Ціслейтанії) Австро-Угорської монархії 

(без Галичини, Чехії і Моравії) еміграційне сальдо було постійно додатнім і 

становило 10,6 % загального приросту населення цього регіону у 1880–1910 рр.  
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Тема 5. Демографічні втрати унаслідок Першої світової війни та 

змін кордонів 
 

• демографічні втрати унаслідок Першої світової війни 

• демографічні втрати народів колишньої Російської імперії (1918–1921 рр.) 

• громадянська війна на території колишньої Російської імперії 

• прямі втрати періоду громадянської війни в колишній Російській імперії 

• демографічні втрати України (1914–1921 рр.) 

• єврейські погроми 1918–1920 рр. 

• польсько-більшовицька війна 1920 р. 

• Угорська радянська республіка 

• військові втрати у ході збройних конфліктів 1918–1921 рр. 

 

Демографічні втрати унаслідок Першої світової війни 

 

Країна Військові 

втрати 

Втрати цивільного Разом 

населення 

(включаючи надмірну 

смертність) 

Румунія 418 тисяч 330 тисяч 748 тисяч 

Польща 270 тисяч 370 тисяч 640 тисяч 

Україна 470 тисяч від 150 тисяч 620–690 тисяч 

до 220 тисяч 

Угорщина 340 тисяч 45 тисяч 385 тисяч 

Чехословаччина 110 тисяч від 30 тисяч 140–155 тисяч 

до 45 тисяч 

Австрія 

(в кордонах 1919 р.) 

120 тисяч від 25 тисяч 145–150 тисяч 

до 30 тисяч 

Болгарія 58 тисяч 29 тисяч 87 тисяч 
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Демографічні втрати народів колишньої Російської імперії (1918–1921 рр.) 

Розрахунки демографічних втрат, викликаних військовими конфліктами 

1918–1921 рр. на території колишньої Російської імперії, велися у наступний 

спосіб. Ймовірну чисельність населення Російської імперії (без Фінляндії) перед 

Лютневою революцією 1917 р. демографи оцінювали в 176,3 млн осіб. На 

територіях, котрі відійшли від Росії після падіння царизму (польські етнічні землі, 

Західна Білорусь, Західна Волинь, Віленська область, держави Балтії, Бессарабія та 

район Карсу, що відійшов до Туреччини), на початку 1917 р. мешкало 25 (29 з 

Фінляндією) млн осіб. Зокрема, до Фінляндії відійшло 3,2 млн населення, Польщі – 

16,7 млн, Литви – 2,5 млн, Латвії – 2,5 млн, Естонії – 1 млн, Румунії – 2,6 млн, 

Туреччини – 0,5 млн. 

Протягом завершального етапу війни (лютий 1917 р. – листопад 1918 р.) 

померло ще близько 0,5 млн осіб. Наступний перепис на цих територіях був 

проведений 1926 р. До часу його проведення природній приріс населення, який 

оцінюють в період 1917–1925 рр. в 3,33%, мав скласти близько 5 млн осіб. 

Потрібно врахувати й те, що під час війни емігрувало близько 2 млн із 

європейської частини колишньої Російської імперії та ще до 0,5 млн із азійської та 

Кавказу. Враховуючи усі ці чинники, населення СРСР в 1926 р. мало б скласти 

близько 152,65 млн осіб. Утім, перепис показав іншу цифру – 146,9 млн осіб. Таким 

чином, отримана різниця в 5,75 млн осіб може складати приблизну величину 

людських втрат від війни, хвороб і голоду в 1917–1921  рр.

 

Громадянська війна на території колишньої Російської імперії 

Наукове дослідження демографічних втрат, котрих зазнали народи 

колишньої Російської імперії унаслідок громадянської війни та інших конфліктів 

того ж періоду, почалося в СРСР лише у 1980-х рр. До того більшовицькі та ліві 

історики з країн Заходу твердили, що жертвами громадянської війни стали близько 

5 млн осіб. Так, А. Зайцев в роботі „Динаміка населення СРСР на 1952 рік” оцінив 

масштаб безповотних втрат унаслідок бойових дій періоду 1918–1921 рр. в 1,5 млн 

осіб. Число жертв епідемій учений визначив в 3 млн осіб. У середині 1980-х рр. 

радянські історики скоригували цифру до 6 млн жертв. О. Геллер і О. Некрич, у 
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виданій 1986 р. книзі „Утопія при владі” визначили кількість жертв між 1918–

1920 рр. в 10 млн 180 тисяч осіб. Спільні жертви репресій на голоду в 1921–

1922 рр. на їх думку склали ще 5 млн 53 тисячі осіб. 

Головними фахівцями, котрі у 1980-х рр. почали досліджувати демографічні 

втрати 1917–1921 рр., були Борис Урланіс, Юрій Поляков та Віктор Данилов. 

Ю. Поляков уважав, що прямі втрати унаслідок громадянської війни склали бл. 12 

млн осіб, інші – до 15 млн безповоротніх жертв. Переважна більшість жертв війни 

– цивільні люди, що вмерли від хворіб (особливо масштабних епідемій тифу, що 

забрали до 2 млн осіб, а також грипу іспанки (1918–1919 рр.), від котрого померло 

принаймні 400 тисяч людей та холери (1920–1921 рр.)) чи голоду, або були убиті 

під час червоного і білого терорів, або унаслідок дій напівкримінальних сил (чи, як 

називають це соціологи, – унаслідок молекулярних конфліктів, що не були 

пов’язані з військово-політичними цілями протиборчих сторін). 

Враховуючи ненароджених, громадянська війна обішлася народам 

колишньої Російської імперії у додаткових 20–30 млн осіб. 

 

Прямі втрати періоду громадянської війни в колишній Російській імперії 

Суто військові жертви війни складають менше мільйона осіб. Бойові втрати 

Червоної армії (включно із іншими військовими силами, що воювали на її боці) 

різними дослідниками оцінюються від 663 до 702 тисяч осіб. Некомуністичні 

збройні сили втратили у війні від 127 до 229 тисяч бійців. Ці цифри не включають 

антикомуністичних селян-повстанців. 

 

Демографічні втрати України (1914–1921 рр.) 

У 1923 р. в Україні було проведено статистичне обстеження сільського 

населення, під час котрого визначено приблизне співвідношення безповоротніх 

втрат (убитих і зниклих без вісти) у ході бойових дій часів Першої світової та 

періоду 1918–1921 рр. („громадянської війни” у тогочасній термінології). 

Обстеження шляхом опитування відбувалося на території 8 губерній (там, де 

велися активні бойові дії, або таких практично не було) у вибраних сільських 

населених пунктах.  
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Результатом цих досліджень стала поіменна фіксація інформації про 3508 

осіб, котрі загинули, померли або зникли без вісти в роки Першої світової війни і 

2022 особи, що втратили життя або безслідно зникли у 1918–1921 рр. На основі цих 

даних було складено пропорцію, котру екстраполювали на загальне число 

мешканців України в межах кордонів 1921 р., а також число мешканців 

європейських губерній колишньої Російської імперії. Враховуючи більший 

відсоток міських мешканців у збройних формуваннях періоду 1918–1921 рр. у 

порівнянні із відсотком містян, що служили у Російській імператорській армії 

1914–1917 рр., співвідношення втрат для усієї європейської частини колишньої 

Російської імперії мало б складати 1,67 : 1, себто, приймаючи число бойових втрат 

світової війни за 2 млн осіб, у 1918–1921 рр. бойові втрати мали б скласти 

приблизно 1 млн 150 тисяч убитих і зниклих без вісти.  

 

Єврейські погроми 1918–1920 рр. 

Протягом 1918–1920 рр. в країнах Центрально-Східної Європи відбулася 

низка єврейських погромів. Головна частина цих погромів мала місце в Україні та 

Білорусі. Також багато погромів у 1918–1919 рр. відбулося в Польщі, а 1919–

1920 рр. – в Угорщині. Причиною погромів стало поширене в перші роки після 

більшовицького перевороту в Росії переконання про стійкий та недвозначний 

зв’язок між єврейством та комуністичними рухами. 

Єврейські погроми у 1919–1921 р. в Україні вчиняли підрозділи армії УНР, 

білогвардійців, Червоної армії, Війська Польського, повстанчі загони. Перші 

єврейські погроми вчинили радянські підрозділи відступаючи навесні 1918 р. із 

України під тиском австро-німецьких сил (Глухів, Новгород-Сіверський). 

Найбільші погроми, відповідальність за котрі несе армія УНР, сталися в 

Проскурові, Фастові, Єлисаветграді, Радомишлі, Черкасах, Тульчині, Умані, 

Фельштині та ін. Найвідомішими погромами білогвардійців стали: Фастівський 

(вересень 1919 р.) та Київський (жовтень 1919 р.). Наймасштабнішими погромами, 

вчиненими Червоною армією, стали погроми у Росаві (лютий 1919 р.), Умані 

(травень 1919 р.), Любарі (травень 1920 р.). Найбільші погроми учинені поляками 

трапилися на території Білорусі: у Борисові та Бобруйському повіті. Також у 
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Білорусі єврейські погроми учиняли формування С. Булак-Балаховича, в Мозирі, 

Турові, Петракові, Копоткевичах, Ковчицях, Городятичах. 

 

Польсько-більшовицька війна 1920 р. 

Загальні втрати Червоної армії у війні 1919–1920 р. проти Польщі сучасний 

російський дослідник Борис Соколов обчислює на 232 тисячі бійців, серед яких 

приблизно 62 тисячі убитими, з яких від 48 до 51 тисячі загинуло в 1920 р. Втрати 

польських сил у ході польсько-більшовицької війни 1919–1920 рр. підраховані 

набагато точніше й складають 251,3 тисячі, з яких на 1920 р. припадає 201,6 тисячі 

осіб. Серед польських втрат 47 055 складають убиті та померлі від ран чи хвороб.  

У ході війни поляки полонили 146 тисяч червоноармійців (за радянськими 

даними) та 110 тисяч від лютого 1919 р. до жовтня 1920 р. (згідно з даними 

польської сторони). Радянська сторона твердила, що в польських таборах 

військовополонених померло принаймні 60 тисяч російських полонених. Цифра є 

оціночною, визначеною на основі різниці між кількістю полонених і числом тих, 

які після укладення Ризького мирного договору повернулися додому (до 21 

листопада 1921 р. з Польщі до Росії повернулося 75 699 військовополонених, а 922 

висловили бажання залишитися). Крім цього до Росії повернулося 40 986 

інтернованих у Східній Пруссії.  

Радянська сторона стверджує, що взяла у полон близько 60 тисяч поляків 

(включно з „цивільними полоненими”, заручниками та інтернованими особами). 

Після завершення війни у Польщу повернулося лише 27 598 військовополонених, а 

близько 2 тисяч залишилося в РСФСР. Користуючись російським способам 

підрахунку жертв отримуємо „брак” близько 30 тисяч польських полонених, які 

швидше за все померли у полоні.  

 

Угорська радянська республіка 

Подібно, як і російські більшовики, угорський уряд Бели Куна удався до 

червоного терору, щоправда, на відміну від уряду в Москві, на надто афішував свої 

злочини. Зазвичай історики називають цифру 590 жертв цього терору (дані комісії 

Альберта Варі, яка працювала на початку 1920-х рр.), але ця цифра стосується 
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тільки тих, кому виніс вироки смерті революційний трибунал, переважно учасників 

заколоту народних соціал-демократів, що стався 24 червня 1919 р. Ця цифра не 

враховує більшість селян, страчених комуністами, а також тих, хто помер від 

розладу здоров’я, спричиненого тортурами. Загальна кількість жертв комуністів 

складає бл. 5 тисяч осіб. 

Після усунення від влади комуністів, новий угорський уряд за вироками 

суду стратив 74 особи, причетні до злочинів в період існування Угорської 

радянської республіки. Частина злочинців загинула унаслідок самосудів. Значна 

частина розправ над комуністами стала наслідком діяльності загонів самооборони, 

котрі у сільській місцевості створювали на власну руку заможні землевласники. 

Подекуди такі загони вчиняли показові покарання цілих сіл, мешканці котрих 

брали участь у грабунках маєтків місцевих землевласників чи аристократії. Саме 

такі акти відплати сприяли згодом формуванню міфу про беззаконність „білого 

терору”. Згодом, прибічники Бели Куна твердили, що унаслідок репресій проти 

комуністів та їх симпатиків в Угорщині загинуло 5 тисяч осіб і ще 70 тисяч було 

ув’язнено.  

 

Військові втрати у ході збройних конфліктів 1918–1921 рр. 

Конфлікт Втрати Втрати 

Українсько-польська війна 1918–

1919 рр. 

ЗУНР – Польща – 

2–3 тисячі убитих 1,6–2,5 убитих 

Польсько-німецький конфлікт в 

Силезії 1919–1921 рр. 

Польща –  Німецьке населення – 

бл. 2 тисяч убитих бл. 600 убитих 

Чесько-румунська інтервенція  

в Угорщині 1919 р. 

Чехословаччина і Угорщина і  

Румунія – Словаччина – 

864 убитих 450 убитих 

Польсько-чеський конфлікт 1919–

1920 рр. 

Польща – Чехословаччина – 

92 убитих  43 убитих 

Польсько-литовський конфлікт 

1919–1920 рр. 

Польща – Литва – 

бл. 50 убитих бл. 100 убитих 
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Тема 6. Радянський „Великий терор” і Голодомор 
 

• „Великий терор” 

• „національні операції” НКВС 

• Голодомор 1932–1933 рр. 

 

„Великий терор” 

“Великим терором” називають період інтенсивних політичних репресій в 

СРСР, що припав на 1936–1938 рр. Опозиційно налаштованих до комуністичного 

режиму осіб у цей час фізично знищували, або ізолювали в системі тюрем та 

концентраційних таборів (рос. абревіатура – ГУЛАГ). “Великий терор” був не 

першою хвилею масових репресій в СРСР, попередні кампанії масових репресій 

(наприклад, проти селян під час колективізації) спричинили не меншу кількість 

жертв. Однак, зважаючи на те, що значну частину переслідуваних у 1936–1938 рр. 

складали колишні високопоставлені державні та партійні чиновники, саме ці події 

викликали великий медійний інтерес у країнах Заходу, що в кінцевому підсумку 

перетворило репресії згаданого часу на символ сталінської диктатури. Першим 

термін “Великий терор” почав вживати британський історик Роберт Конквест. 

У роки “Великого терору” було заарештовано понад 1 548 366 осіб, серед 

яких засуджено 1 344 923 особи (85,4% затриманих), у тому числі 681 692 особи до 

розстрілу (50,7% засуджених). У період “Великого терору” інтенсивність розстрілів 

сягнула 1200–1300 страт щоденно в середньому по країні. 

 Враховуючи в’язнів, котрі загинули під час відбування покарання в 

концтаборах, загальна кількість жертв “Великого терору” повинна перевищувати 

мільйон осіб 

 

„Національні операції” НКВС 

Наприкінці 1930-х рр. у СРСР відбулося кільканадцять “національних операцій” 

НКВС, що були скеровані проти визначених національних груп всередині країни. 

Насамперед мішенями цих операцій стали: поляки, німці, румуни, латиші, литовці, 

естонці, фіни, греки, болгари, китайці та ін. Згідно із даними сучасного польського 
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дослідника Здіслава Вінніцького, протягом 1937–1938 рр. тільки за національною 

ознакою в СРСР були розстріляні 681 692 особи, а від жовтня 1936 р. до листопада 

1938 р. за цим же принципом арештовано 1 565 041 особу. Сучасні російські 

історики твердять, що за національною ознакою у 1937–1938 рр. було страчено  

вдвічі менше – 247 157 осіб. 

Найбільші жертви серед національних громад СРСР спричинила “Польська 

операція”, у ході котрої більшовики розстріляли 111 091 особу.  

 Під час “Польської операції” НКВС 1937–1938 рр. поляків було убито у 

понад п’ять разів більше, аніж навесні 1940 р. в Катині, Старобільську, Осташкові  

та інших місцях масових страт полонених польських офіцерів, й щонайменше у 

чотири рази більше, ніж їх загинуло від рук українців на Волині 1943 р. 

 

Репресовані за національною ознакою у 1937–1938 рр. 

Репресовані за національною 

ознакою 

Кількість Кількість розстріляних 

арештованих 

Поляки 139 835 111 091 

Німці 55 005 41 898 

Латиші  21 300 16 575 

Греки  12 557 10 545 

Фіни 11 066 9 078 

Естонці 9 735 7998 

Румуни 8292  5439 

Перси 13 297 2 046 

Афганці  1 557 366 
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Голодомор 1932–1933 рр. 

• Голодомор 1932–1933 рр. в Україні: причини 

Питома вага хліба, що вилучався радянською державою в українських селян 

в рамках хлібозаготівель протягом 1930–1932 рр., неухильно збільшувалася: 1930 – 

34 %, 1931 – 39,2 %, 1932 – 54,6 % від валового збору основних зернових культур у 

країні. Україна, в порівнянні з іншими зерновими регіонами СРСР, здавала державі 

непропорційно багато хліба. Це призвело до зменшення норм споживання хліба 

українцям нижче граничної “голодної межі”. 

 Держава продовжувала відбирати хліб в українців й тоді, коли вже почався 

справжінй голод. У 1933 р. план експорту хліба із України був виконаний на 97%, 

притому, що в першому, другому та третьому кварталах виконання планів 

становило, відповідно, 102,5%, 145% і 131%. У звіті Одеської контори 

“Експортхліба” зазначалося, що “недовиконання [планів на 1933 р.] на 3% 

пояснюється значним недовиконанням планів у листопаді та грудні 1933 р.”. 

“Будь-який голод, навіть під впливом природної стихії є в кінцевому 

підсумку справою людських рук. Адже ефективно діюча адміністрація ніколи не 

допустить, щоб населення вмирало наглою смертю” (Станіслав Кульчицький).  

 

• початок голоду в Україні 

Через перманентну кампанію хлібозаготівель, котрі в українському селі 

тривали два роки, у першій половині  1932 р. в окремих місцевостях України серед 

селян почалося голодування, а подекуди й справжній голод. Заборона на 

перевезення та продаж хліба не дозволила покращити ситуацію з харчуванням на 

селі за рахунок тих районів, де було зібрано кращий урожай, зокрема – за рахунок 

Криму, який на той час адміністративно входив до складу РСФСР. У окремих 

регіонах України в селян відібрали до 80% зібраного хліба.  

 Виконання завищених планів хлібозаготівель позбавило багатьох селян 

запасів продовольчого і фуражного зерна, тому харчуватися людям довелося 

усілякими сурогатами, а часто й падлиною. Голод в багатьох районах України у 

квітні–травні 1932 р. спричинив збільшення кількості захворювань та зростання 

смертності. Особливо швидкими темпами голод почав поширюватися у середині 
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травня 1932 р. У переважній більшості випадків люди вмирали від викликаних 

голодуванням загострення хронічних хвороб, а також, через отруєння сурогатною 

їжею, котрою намагалися тамувати голод.  

 Потрібно підкреслити, що на цьому етапі голод в українську селі став 

незапланованим наслідком більшовицької політики хлібозаготівель. Вище 

керівництво СРСР ставило перед собою мету зібрати якомога більше хліба, 

традиційно не цікавлячись реальною ситуацією на селі та не дбаючи про можливі 

наслідки своєї політики. 

 

• перетворення голоду в Голодомор 

Вище керівництво більшовицького режиму вирішило використати голод, 

який почався в українському селі у травні 1932 р., для реалізації власних планів. 

Восени 1932 – навесні 1933 рр. комуністичні чільники не тільки не надали 

допомоги голодуючим, але й здійснили низку кроків, які мали на меті штучно 

посилити голод в Україні. Існують вагомі підстави твердити, що протягом 

листопада – грудня 1932 р. голод в Україні набрав нових рис, які відрізняли його 

від голоду, котрий у той самий час мав місце в кількох інших регіонах СРСР. 

 Свідченням намірів радянського керівництва щодо знищення людей 

голодом, є низка заяв вищих керівників СРСР, з яких можна зробити висновок про 

те, що вони не тільки знали про голод та спричинену ним смертність, але й 

навмисно використовували терор голодом для боротьби із українськими селянами 

та “українським сепаратизмом”. 

 Головними рішеннями більшицького режиму, котрі перетворили голод на 

Голодомор стали: Постанова ЦК КП(б)У “Про заходи із посилення 

хлібозаготівель” від 18 листопада 1932 р. та Постанова РНК УСРР і ЦК КП(б)У 

“Про занесення на чорну дошку сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі” від 6 

грудня 1932 р.  

 

• інструменти „терору голодом” 

Постанова ЦВК і РНК СРСР “Про охорону майна державних підприємств, 

колгоспів, кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності” від 7 
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серпня 1932 р. Цей законодавчий акт різко посилював відповідальність за 

“розкрадання соціалістичної власності” (крадіжка “соціалістичної власності” 

каралася розстрілом, а за пом’якшуючих обставин – десятилітнім ув’язненням). 

Зважаючи на специфіку застосування в Україні, ця постанова отримала назву 

“закону про п’ять колосків”. У Росії її народною назвою стала – “указ сім–вісім”, 

що вказує на відсутність народної конотації, котра б пов’язувала її застосування із 

сільським господарством (“колосками”).  

Постанова ЦК КП(б)У “Про заходи із посилення хлібозаготівель” від 18  

листопада 1932 р. Цей документ санкціонував застосування “натуральних 

штрафів”, котрі на практиці вилилися у конфіскації в голодуючих будь-яких 

продуктів харчування. 

 Постанова РНК УСРР і ЦК КП(б)У “Про занесення на чорну дошку сіл, які 

злісно саботують хлібозаготівлі” від 6 грудня 1932 р. Цією постановою щодо 

колгоспів, занесених на “чорну дошку”, приписувалося вживати такі заходи: а) 

негайно припинити цілковитий довіз краму в кооперативну та державну торгівлю. 

Припинення торгівлі провести у спосіб цілковитого вивозу з відповідних крамниць 

усього наявного краму; б) цілковито заборонити колгоспну торгівлю й для 

колгоспників, і для односібників; в) принити всяке кредитування та дотерміново 

стягнути раніше видані кредити і інші фінансові зобов’язання цих колгоспів, 

колгоспників та одноосібників”. 

 

• демографічні наслідки Голодомору 

Кількість українців у СРСР за даними перепису 1926 р. становила 

31 194 976 осіб, згідно із даними перепису 1937р. в СРСР залишилося лише 

26 421 212 осіб, що декларували українське походження. Таким чином чисельність 

українського народу в СРСР скоротилася на 15,3 %. 

 За аналогічний період (1926–1937 рр.) чисельність інших восьми 

найбільших народів СРСР зросла в середньому на 20%: росіяни – на 20,7 %, 

азербайджанці – на 25,1 %, татари – на 25,2 %, вірмени – на 25,5 % та ін.  

 Так само помітно зменшилася між 1926 і 1937 рр. й чисельність населення 

України – із 28 925 978 до 28 387 609 осіб, себто на 538 369 осіб, або 1,9 %. 
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 За той самий період населення майже всіх інших національних республік 

СРСР (крім Казахстану) продемонструвало суттєве зростання:  Туркменської РСР – 

на 18,8 %, Грузинської РСР – на 27,3 %, Узбецької РСР – на 28,8 %, 

Азербайджанської РСР – на 32,8 %, Таджицької РСР – на 34,6%, Киргизької  РСР – 

на 37,2 %, Вірменської РСР – на 38,6% та ін.  

 Згідно із мінімальними оцінками, жертвами Голодомору 1932–1933 рр. 

стали принаймні 3,5 млн українців. Максимальне число прямих демографічних 

втрат України коливається у межах 6,4–7,4 млн осіб. 
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Тема 7. Обмеження народжуваності і завершення демографічного 

перевороту в міжвоєнній Чехословаччині 

 

• демографічний переворот 

• динаміка народонаселення в Чехословаччині 

• демографічні процеси в Сілезії 

 

Демографічний переворот 

 

 
стадії демографічного перевороту 

 
приріст населення в країнах світу 
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динаміка народжуваності в світі за регіонами 

 

Динаміка народонаселення в Чехословаччині 

 

 
чисельність населення в Чеських землях (тис. чол.) 
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народжуваність і смертність в Чеських землях 

 

 
репродуктивність населення в Чехії (1920–1945) 
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кількість одружень в тис. (1900–2000) 

 

 
народжуваність, смертність і природній приріст під час Другої світової війни 
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порівняльний рівень смертності серед чехів і словаків у міжвоєнний період 

 

Демографічні процеси в Сілезії 
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природній приріст населення 

 

 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1881-
1885

1886-
1890

1891-
1895

1896-
1900

1901-
1905

1906-
1910

1911-
1913

pe
r m

il

Fryštát
Opava
Bruntál
town of Opava
town of Bílsko
town of Frýdek

рівень дитячої (0–4 роки) смертності в залежності від народжуваності 

 

 42 



Narození na Moravě a ve Slezsku podle měsíců v letech 1914-1918
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Тема 8. Втрати населення у роки Другої світової війни 
 

• втрати населення 

• репресії у СРСР під час війни 

• депортації народів СРСР у роки війни 

• репресії більшовиків та нацистів проти польської інтелігенції 

• національні конфлікти в Центрально-Східній Європі в роки війни 

• жертви авіанальотів військової авіації західних союзників 

• злочини, вчинені Червоною армією супроти німецького населення 

 

Втрати населення 

 

Країна 

Безповортні військові 

втрати (враховуючи 

померлих у полоні) 

Втрати цивільного  

населення (включаючи Разом 

євреїв) 

Німеччина 4,456 млн від 1,170 млн  від 5,316 млн 

до 2,284 млн до 6,9 млн 

Україна 1,65 млн 5,2 млн 6,85 млн 

Польща 147 тисяч від 5,62 млн  від 5,73 млн 

до 5,82 млн  до 6,28 млн 

Білорусь 620 тисяч 1,67 млн 2,29 млн 

Югославія від 300 тисяч 

до 446 тисяч 

від 581 тисячі від 881 тисячі 

до 1,4 млн до 1,7 млн  

Румунія 381 тисяча 340 тисяч 721 тисяча 

Угорщина 147 тисяч 264 тисячі 411 тисяч 

Австрія  261 тисяча 58,7 тисячі 384,7 тисячі 

Литва 25 тисяч 345 тисяч 370 тисяч 

Чехословаччина 35 тисяч 320 тисяч 355 тисяч 

Латвія 30 тисяч 230 тисяч 260 тисяч 

Естонія 34 тисячі 49 тисяч 83 тисячі 
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Репресії у СРСР під час війни 

Упродовж 1941–1945 рр. військові трибунали в СРСР винесли 2 530 683 

вироки (у тому числі: 471 988 за “контрреволюційні злочини”, 792 192 за військові 

злочини, 1 266 503 за кримінальні злочини). Серед засуджених було 994 300 солдат 

і офіцерів Червоної армії (376 300 судили за дезертирство). У 422 700 випадках 

виконання вироку відкладено на повоєнний час. 436 600 засуджено до позбавлення 

волі й 135 тисяч на кару смерті. Серед понад 1,5 млн цивільних осіб, засуджених 

військовими трибуналами, на кару смерті засудили 82 тисячі осіб.  

 Крім військових трибуналів діяли також й спеціальні комісії НКВС, які 

виносили вироки в пришвидшеному порядку. Ці комісії за час війни засудили на 

кару смерті 10 101 особу й понад 150 тисяч на ув’язнення в таборах.  

 За роки Другої світової війни в СРСР були розстріляні понад 15 дивізій 

власних військ, або приблизно стільки ж, скільки загалом втратили убитими 

американці за час боїв 1943–1945 рр. на Європейському театрі військових дій. 

 

Депортації народів СРСР у роки війни 

Загалом у роки Другої світової війни радянський режим здійснив депортації 

представників 61 народу. Сім народів (німці, карачаєвці, чеченці, інгуші, балкарці, 

калмики, кримські татари) були депортовані повністю. Примусового переселення 

ці народи зазнали за етнічною ознакою, без уваги на особисту вину окремих 

представників цих народів. 

 Через складні умови життя на нових місцях проживання, серед 

депортованих суттєво зростала смертність та скорочувалася народжуваність. 

Найбільших демографічних втрат зазнали карачаєвці, серед яких в перші роки 

депортації померло понад 48% усіх виселених. Згідно із радянськими офіційними 

даними, тільки до осені 1948 р. померли майже 20% осіб депортованих із Криму. 

Порівняно нижчою була смертність серед калмиків (14,7%), а також чеченців та 

інгушів (12%), однак й у випадку цих народів рівень смертності на поселенні в 

кілька разів перевищував звичайний показник попереднього часу.  
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Репресії більшовиків та нацистів проти польської інтелігенції 

Навесні 1940 р. німці та більшовики майже одночасно провели 

екстермінаційні акції, скеровані проти польської інтелігенції.  

5 березня 1940 р. Політбюро ЦК ВКП(б) прийняло рішення знищити 

польських офіцерів, які восени 1939 р. потрапили у радянський полон. Розстріли 

відбулися у квітні 1940 р., загалом було знищено 21 857 осіб. Велика частина 

розстріляних не була кадровими офіцерами, а була мобілізована після початку 

війни. Для країни, у котрій в 1938 р. тільки 1,2% осіб мали вищу освіту, це був 

відчутний удар. 

 Водночас, протягом травня–червня 1940 р. нацисти здійснили таємну 

операцію знищення польської інтелігенції під кодовою назвою “АБ” (нім. AB, 

Ausserordentliche Befriedungsaktion – “Надзвичайна акція умиротворення”) 

Операція була проведена підрозділами СС на території Генеральної губернії. Під 

час цієї акції фізично знищено близько 3,5 тисячі представників польської 

інтелігенції та студентської молоді, а також близько 3 тисяч кримінальних 

злочинців, або осіб, визнаних такими. Серед убитих у той час були політики (М. 

Ратай, М. Нєдзялковський), відомі спортсмени (Я. Кусоцінський), учені, державні 

чиновники, військові, духовні особи та ін.  

 

Національні конфлікти в Центрально-Східній Європі в роки війни 

Найбільшим етнічним конфліктом періоду Другої світової війни в 

Центрально-Східній Європі було українсько-польське протистояння, витоки 

котрого сягали міжвоєнної політики Польської держави в Галичині та на Волині, а 

також діяльності українського радикального незалежницького руху. Цей конфлікт 

не завершився із закінченням Другої світової війни, а тривав до 1947 р., коли нова 

комуністична влада Польщі, застосувавши технологію “етнічних чищень” 

(операція “Вісла”), зуміла зрештою подолати опір Української повстанської армії. 

 Український партизанський рух також вдавався до тактики “етнічних 

чищень” щодо поляків, зокрема в 1943–1944 рр. на Волині та в Галичині.  

 На позначення подій 1943 р. на Волині чимало поляків послідовно 

уживають визначень “волинська різанина”, “екстермінація”, “геноцид”. Польський 
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професор міжнародного права Ришард Шавловський, котрий є одним із головних 

прихильників “геноцидної інтерпретації” волинських подій, запропонував 

запровадити нову спеціальну назву genocidium atrox (латин. “геноцид жахливий”), 

котрий мав би окремо позначати випадок масової екстермінації поляків на Волині 

(учений наполягає на тому, що геноцид, котрий буцімто вчинили українці супроти 

поляків, розташований на шкалі випадків світової жорстокості вище від Голокосту, 

котрий організували німецькі нацисти).  

 

Баланс втрат українсько-польського конфлікту часів Другої світової війни 

 

Згідно із 

польськими 

підрахунками 

Убито  

на Волині 

Убито  

в Галичині

Убито  

на Підляшші 

та 

Лемківщині 

Убито   

на Поліссі Разом 

Поляки 50–60 

тисяч 

20–70 

тисяч 

20 тисяч 10–20 100–130 

тисяч тисяч 

Українці 2 тисячі 2–3 тисячі 5–6 тисяч 1–2 тисячі 10–12 тисяч 

 

 

Згідно із 

українськими 

підрахунками  

Убито  

на Волині 

Убито  

в Галичині 

Убито  

на Підляшші 

та 

Лемківщині 

Убито   

на Поліссі Разом 

Поляки 24–30 тисяч 5–12 тисяч 2 тисячі 1–2 тисячі 32–46 тисяч 

Українці 4–6 тисяч 6–10 тисяч 10–11 тисяч 1–2 тисячі 21–24 тисяч 

 

Жертви авіанальотів військової авіації західних союзників 

Згідно із німецькими даними, які в повоєнний час зібрало Федеральне 

управління статистики у Вісбадені, загалом за час війни від союзницьких 
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авіаударів загинули 593 тисячі осіб німецького цивільного населення. Серед вбитих 

близько 20% складали діти й 22% – чоловіки похилого віку.  

Британські та 

американські історики 

твердять, що кількість жертв 

була дещо меншою й 

заявляють про 350 тисяч 

вбитих і 850 тисяч поранених і 

калік. Однак, навіть за такими 

підрахунками, в Німеччині 

кількість жертв бомбардувань 

серед цивільного населення 

виявилася у 10 разів вища, аніж 

у Великій Британії. 

У повоєнний час було 

підраховано, що тільки 30,5% 

бомб західні союзники скинули 

на німецькі військові об’єкти, 

зате аж 55,8% всіх бомб впало 

на звичайну міську забудову та 

цивільну людність. 

 

Злочини, вчинені Червоною армією супроти німецького населення 

 

У серпні 1949 р. в Західній Німеччині почали збирати свідчення про 

злочини, свідками або й жертвами яких ставали уцілілі. Робота тривала чотири 

роки, матеріали були видані у 11-томовому збірнику „Документи вигнання німців”. 

На основі цих свідчень німецька сторона прийшла до висновку, що з місць 

постійного проживання було вигнано 12 млн німців, серед яких близько 2 млн усе 

ще уважалися „такими, що зникли без вісти”. Методом демографічного балансу 

проведено розрахунки, які показали, що на „східних територіях”, котрі після війни 
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перейшли до СРСР, Польщі та Чехословаччини, загинуло 2 млн 484 тисячі осіб, не 

враховуючи чоловіків, які загинули на фронті. Обчислення втрат не було точним, 

німецькі дослідники використали дані перепису 1948 р.  

Служба розшуку ФРН у 1964 р. опублікувала звіт, згідно із котрим на 

територіях, з яких відбулося масове вигнання німців (Східна Пруссія, Померанія, 

Сілезія, Судети), загинуло 473 тисячі осіб. Щоправда, служба не включила в свій 

звіт тих, хто зник без вісти, а також жертв авіанальотів західних союзників на 

Дрезден та інші міста на сході колишнього Третього Райху. Так само ця цифра не 

включала німців, що загинули під час вигнання німецького населення з Югославії, 

Угорщини та Румунії.  
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Тема 9. Нацистський геноцид євреїв і циган 
 

• Голокост 

• геноцид циган 

 

Голокост 

• початок переслідування євреїв 

0,76%На початок 1930-х рр. євреї становили  загального населення 

Німеччини. Станом на 1933 р. єврейська громада в Німеччині налічувала близько 

503 тисяч осіб. Значна частина цієї громади була асимільована із німцями, 

провадила світський спосіб життя, або належала до християнських церков, 

користувалася в побуті німецькою мовою. 

 У своїй політичній практиці антиєврейською риторикою користувалися 

одразу кілька німецьких праворадикальних партій. Найбільш послідовною та 

радикальною у проведенні політики антисемітизму була, очолювана Адольфом 

Гітлером, Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, прихильники котрої 

не приховували свого наміру “позбутися” євреїв із Німеччини. Щоправда, тривалий 

час головним методом усунення євреїв із Німеччини нацисти уважали 

примушування їх до еміграції. Загалом, за час від приходу нацистів до влади (30 

січня 1933 р.) до завершення масової еміграції (1 жовтня 1941 р.) із Німеччини та 

приєднаних до неї територій (Австрії та Судет) виїхало 537 тисяч євреїв. На 

території Німеччини та колишньої Австрії залишилися 176,5 тисячі євреїв. Ще 

близько 420 тисяч євреїв мешкало на тих польських територіях, які після німецько-

польської війни 1939 р. були включені безпосередньо до Третього райху. 

 

• генеза „остаточного вирішення” єврейського питання 

Після початку Другої світової війни вище керівництво Третього райху 

вирішило вдатися до “територіального вирішення єврейської проблеми”, яке мало 

полягати у примусовій депортації усіх євреїв за межі країни. У цей самий час на 

окупованих територіях Польщі створено спеціальні гетто, у яких під примусом 

зібрану всю місцеву єврейську людність. Жити поза межами гетто євреям 

 50 



заборонено. Гетто стали паліативним варіантом “територіального вирішення”, 

оскільки концентрація євреїв на обмежених територіях, “звільняла” від них інші 

терени. 

 Улітку 1941 р. із початком німецько-радянської війни ставлення нацистів до 

“єврейського питання” виразно радикалізувалося. Єврейських мешканців СРСР 

А. Гітлер уважав опорою правлячого там комуністичного режиму. Зважаючи на це, 

ще перед початком війни проти СРСР нацисти створили спеціальні формування 

(айнзатцгрупи), які мали займатися на окупованих територіях фізичним знищенням 

активістів більшовицького режиму та потенційно небезпечних осіб, що могли 

очолити антинімецькі виступи. Хоча службовці айнзатцгруп не отримали вказівки 

винищувати всіх євреїв на окупованих територіях Радянського Союзу, вже улітку–

восени 1941 р. в багатьох місцях відбулися розправи не тільки над колишніми 

чиновниками радянського режиму єврейського походження, але й над загалом 

мирного єврейського населення, включно із жінками та дітьми.  

 

• Голокост у країнах Європи 

Політика Третього райху щодо 

західноєвропейського єврейства та 

євреїв Східної Європи була 

кардинально відмінною. Щодо 

німецьких та західноєвропейських 

євреїв нацисти провадили 

дискримінаційну політику, однак до 

прямого насильства вдавалися 

порівняно рідко. На завершальному 

етапі війни значну їх частину виселили 

до Польщі, де пізніше знищили. До 

польських концтаборів депортували 

також частину єврейського населення 

Греції, а також майже всіх євреїв зі 

Словаччини, Хорватії та Угорщини. 
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Ставлення нацистського режиму до польських та радянських євреїв було набагато 

гіршим. Їх масове винищення почалося вже улітку 1941 р. й завершилося навесні 

1943 р. 

Демографічні втрати єврейського народу в Другій світовій війні 

Автор підрахунків Рік Число жертв 

Англо-американський комітет до справ 

європейських євреї та Палестини 

1945 р. 5,721 млн осіб 

Якуб Лещинський  1951 р. 5,957 млн осіб  

Ґеральд Рейтлінґер 1953 р. від 4,194 млн до 

4,581 млн осіб  

Джеральд Флемінґ 1956 р. 4,975 млн осіб  

Рауль Гільберґ  1961 р. 5,1 млн осіб 

Якуб Робінсон 1974 р. 5,820 млн осіб  

Люсі Давидович  1986 р. 5,933 млн осіб 

Ізраель Ґуттман   

та Роберт Розетт  

1990 р. від 5,596 млн до 

5,860 млн осіб  

Вольфґанґ Бенц 1999 р.  6,222 млн осіб 

Центральна база даних імен жертв Шоа 

Національного меморіалу  

Катастрофи та Героїзму “Яд-Вашем” 

станом  бл. 4,5 млн осіб 

на 2017 р. (включаючи тих, 

хто вижив) 

 

Геноцид циган 

Нацистський режим Німеччини від середини 1930-х рр. вдавався до 

систематичних переслідувань та обмеження прав циганів. Їх ув’язнювали у 

концтаборах, а починаючи від вересня 1939 р. примусово виселяти за межі 

Третього Рейху, переважно до гетто та концтаборів на території окупованої 

Польщі. Початково нацисти планували добитися “природнього” скорочення та 

ліквідації циганського народу, шляхом обмеження народжуваності. З цією метоюу 

у концтаборах  циган примусово стерилізували.  
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 Улітку 1941 р. нацисти почали фізичне винищення циганів на окупованих 

територіях СРСР, а згодом й в окупованій Польщі. За прикладом нацистів до 

переслідувань циганів почали вдаватися й уряди окремих союзників Німеччини, 

насамперед Румунії та Хорватії. На вимогу нацистів цигани були вислані до 

німецьких концтаборів із Угорщини та Протекторату Богемії та Моравії. 

 15 листопада 1943 р. міністерство східних територій Третього Рейху видало 

наказ, який остаточно прирівняв циган до євреїв. Однак, ставлення нацистів до 

циганів черговий раз змінилося на завершальному етапі війни. Зважаючи на 

значний брак людських ресурсів, у 1944 р. циганів, які ще вціліли в концтаборах, 

мобілізовано на військові підприємства, а почасти й до вермахту, де їх 

використовували на фронті.  

 

Переслідування та винищення циган у Європі (1939–1945 рр.) 
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Депортація румунських циган в Україну (1941–1942 рр.) 

 
 

• демографічні втрати циган 

Перші підрахунки числа циганських втрат унаслідок геноциду 1941–

1945 рр. здійснили на початку 1970-х рр. британські дослідники Дональд Кенрік та 

Ґреттан Пакстон. Згідно із їх дослідженнями, жертвами нацистів стали 219,7 тисяч 

осіб циганського походження. 

 На початку 1980-х рр. результати своїх досліджень, що частково 

ґрунтувалися на аналізі документів Третього Райху, опублікував німецький історик 

Ридіґер Фоссен. Згідно із його підрахунками, безповоротні демографічні втрати 

циганського етносу унаслідок нацистського геноциду у період 1939–1945 рр. 

склали 275 тисяч осіб. Відомий дослідник Голокосту зі США Мартін Ґілберт у 

1985 р. назвав цифру 250 тисяч жертв нацистів серед циган. Американський 

дослідник із Гавайського університету Рудольф Руммель на початку 1990-х рр. 

налічив 258 тисяч жертв геноциду циган. 
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 Таким чином, ймовірні демографічні втрати циганського народу в країнах 

Центрально-Східної Європи у роки Другої світової війни налічують від 200 до 275 

тисяч безповоротних жертв. 
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Тема 10. Депортації населення за етнічною ознакою як характерна 

риса політики комуністичних режимів 
 

• перші примусові переселення за етнічною ознакою в СРСР 

• депортація німецького населення із Польщі 

• депортація німців із Чехословаччини 

• депортація німців із Югославії 

 

Перші примусові переселення за етнічною ознакою в СРСР 

• примусові виселення у другій половині 1930-х – 1940 р. 

Початок масовим примусовим переселенням людей за національною 

ознакою або ж цілих народів в СРСР було покладено в 1934 р. Готуючись до війни 

із Польщею, Центральний комітет Комуністичної партії (більшовиків) України 

(КП(б)У) 20 грудня 1934 р. прийняв постанову “Про переселення із прикордонних 

районів німецького та польського населення”. У січні 1935 р. із прикордонних із 

Польщею областей України до Сибіру було виселено 9 470 родин, загальною 

кількістю близько 40 тисяч осіб. Повторна депортація поляків та німців із України 

відбулася 1936 р. На підставі виданої 28 квітня 1936 р. постанови Ради народних 

комісарів (РНК) СРСР №776-120сс із прикордонних областей України до 

Казахської РСР депортовано ще 23 519 (згідно з іншими даними – 36 045) осіб.  

 Масштабні кампанії з виселення радянська влада провела упродовж 1940–

1941 рр. в Західній Україні, Західній Білорусі та країнах Балтії. Серед вивезених із 

Західної України та Західної Білорусі 322 тисяч осіб переважаючу більшість 

становили поляки. З анексованих улітку 1940 р. Литви, Латвії та Естонії до початку 

німецько-радянської війни більшовики устигли депортувати понад 178 тисяч осіб. 

 Переселення відбувалися зі застосуванням примусу та надмірної сили. Через 

складні умови життя на нових місцях проживання, серед депортованих суттєво 

зростала смертність та скорочувалася народжуваність.  
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• депортації народів СРСР у 1941–1944 рр. 

Масового характеру депортації за етнічною ознакою набрали в СРСР в роки 

німецько-радянської війни 1941–1945 рр. Загалом у роки Другої світової війни 

радянський режим здійснив депортації представників 61 народу. Сім народів 

(німці, карачаєвці, чеченці, інгуші, балкарці, калмики, кримські татари) були 

депортовані повністю.  

 Народ Рік депортації Загалом депортовано Відсоток втрат 

німці 1941–1944 рр. 1,21 млн невідомо 

карачаєвці 1943 р. 78 827  48%  

калмики 1943 р. 93 139  14,7% (протягом 

перших двох років)

чеченці 1944 р. 387 229  12–15% (за 

підсумком дев’яти 

років) 

інгуші 1944 р. 91 250 12–15% (за 

підсумком дев’яти 

років) 

балкарці 1944 р. 37 103  невідомо 

кримські татари 1944 р. 191 044  46,2% 

 

Депортація німецького населення із Польщі 

• примусове переселення німців із новоприєднаних територій Польщі 

(червень липень 1945 р. 

Плануючи полонізацію новоприєднаних територій ЦК Польської робітничої 

партії 16 травня 1945 р. прийняв принципове рішення про виселення із Польщі 

всьго німецького населення. У практичній площині реалізація рішення почалася 

після того, як 10 червня 1945 р. головнокомандувач Війська Польського видав 

наказ № 0236, яким приписувалося заборонити повернення цивільного німецького 

населення на території східніше рік Одер та Ниса Лужицька, а водночас розпочати 

виселення тих німців, які ще там мешкали. Виселення проводили 5-а, 7-а, 8-а, 10-а, 
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11-а, 12-а та 13-а дивізії піхоти зі складу 2-ї армії Війська Польського. Насамперед 

виселення почалося в прикордонних повітах Щецінського, Вроцлавського, 

Познанаського та Ольштинського воєводств. Першими виселеними німцями стали 

мешканці Губіна, звідки їх вигнали 20 червня 1945 р. Згодом акції поширилися на 

внутрішні повіти Західного Помор’я та Нижньої Сілезії. Переселення почалося в 

останній декаді червня 1945 р. й  тривало до середини липня того ж року.  

 Проводилося воно у дуже брутальний спосіб. Згідно із офіційними 

зведеннями виселено 1 млн німців, однак, зважаючи на погану організацію акції, а 

також плутанину у документах, реальна кількість виселених, на думку польського 

дослідника Ґжеґожа Грицюка, не перевищувала 400 тисяч осіб. Депортації червня – 

липня 1945 р. отримали назву “дикого вигнання”. 

 

• табори праці для німців у Польщі 

Для німецького населення, що ще залишалося на території Польщі, було 

створено майже 700 таборів інтернування (у кількох випадках польська влада 

використала інфраструктуру колишніх нацистських концтаборів). Найбільше таких 

таборів – 86, було у Верхній Сілезії, де більшість із них існувала при промислових 

підприємствах, постачаючи безплатну робочу силу. У таборах панувала 

антисанітарія, людей погано годували та примушували важко працювати. У 

багатьох випадках польська охорона таборів знущалася над ув’язненими, 

траплялися випадки вбивств в’язнів. 

 Найбільшими польськими таборами, призначеними для німців, на території 

Польщі були Ламсдорф (польськ. Ламбіновіце) біля Ниси, Потуліце (біля 

Бромберга), Явожно, Штадт Гротткау, Кальтвассер, Лангенау, Гроново (біля 

Лісси), Сікаве (біля Лодзі). Крім німців, у деяких із таборів, наприклад у Явожно, 

також сиділи й запідозрені в націоналістичних настроях українці. 

 На території Польщі в’язнями таборів праці стали 200–250 тисяч німців. 

Серед них померли принаймні 15 тисяч осіб. Існують й інші оцінки. Наприклад 

британський історик Норман Дейвіс уважає,  що серед ув’язнених німців померло 

не менше ніж 60–80 тисяч осіб. Точно встановити кількість жертв важко, через те, 
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що в багатьох випадках польська адміністрація таборів взагалі не вела обліку, або 

його фальшувала. 

 

• остаточна депортація німецького населення із Польщі (1946–1949 рр.) 

Для завершення організованого виселення німецького населення польський 

уряд підписав спеціальні угоди із Великобританією (14 лютого 1946 р. ) та СРСР (5 

травня 1946 р.), у яких відповідно британська та радянські окупаційні адміністрації 

погоджувалися прийняти депортованих німців у контрольованих ними зонах 

окупації Німеччини. Насамперед почалося виселення німців із Західного Помор’я 

(Західної Померанії), Нижньої Сілезії та Ґданська. Їх переселяли в контрольовану 

британцями північну частину Німеччини. Перші групи переселенців поляки 

вислали 19 лютого 1946 р. із Нижньої Сілезії. До кінця липня 1946 р. британська 

окупаційна зона прийняла майже мільйон німців із Польщі (у т. ч. бл. 700 тисяч із 

Нижньої Сілезії).  

Від липня 1946 р. німців почали переселяти із Польщі й у радянську 

окупаційну зону Німеччини. До кінця року туди переселено 450 тисяч осіб. У січні 

1947 р. кампанію переселення тимчасово зупинено через надто холодну зиму. 

Загалом протягом 1946 р. із Польщі виселено бл. 1,5 млн німців, частина із яких 

виїхала власними силами.  

У квітні 1947 р. кампанію переселення відновлено, до кінця року із Польщі 

виїхали ще 590 тисяч осіб. Остання частина німецького населення (бл. 80 тисяч 

осіб) залишила Польщу в 1948–1949 рр. На польських землях залишилося лише бл. 

300 тисяч німців, частина із яких визнала себе поляками. 

 

Депортація німців із Чехословаччини 

• примусове переселення німців із Чехословаччини (травень – липень 1945 р.) 

У кінці травня 1945 р. чехи почали виганяти з місць свого проживання 

німецьке населення Судетів. Першими 30 травня було вигнано бл. 20 тисяч 

німецьких мешканців м. Брно. У ході пішого маршу до австрійського кордону 

депортованих грабували та в багатьох випадках не годували. Серед депортованих із 

Брно почалася епідемія паратифу, зважаючи на що колону зупинили на 
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австрійському кордоні, розмістивши в таборі Порліц. Упродовж трьох тижнів 

перебування в таборі через відсутність належного медичного догляду померли 

сотні цивільних німецьких жителів. У багатьох інших містах, де не вдавалося 

одразу вигнати німецьке населення за кордон, для німців створювали табори 

інтернованих, де вони чекали на остаточну депортацію.  

 Загалом упродовж травня–липня 1945 р. чехи вигнали бл. 800 тисяч німців. 

Депортованим не дозволяли забирати свого майна, в багатьох випадках їх 

додатково грабували дорогою до кордону. У червні 1945 р. чеський уряд прийняв 

рішення націоналізувати сільськогосподарський інвентар, який належав німецьким 

жителям, й передати його чеському та словацькому населенню.  

 Примусове переселення німців із території Чехословаччини упродовж 

травня – липня 1945 р. було класичною “дикою акцією” – ініційованою та 

проведеною урядом кампанією, котра була замаскована під “народну ініціативу”. 

 

• завершення депортації німців із Чехословаччини (1945 – 1949 рр.) 

Рішення про виселення німців із Чехії було санкціоноване Потсдамською 

мирною конференцією. У ході роботи конференції в судетському місті Ауссіг 

стався інцидент, який послужив приводом до пришвидшення остаточного 

виселення німців із Чехії. 31 липня 1945 р. у передмісті Ауссіга Шьонбрізені стався 

вибух на військовому складі. Чеська сторона оголосила, що вибух був результатом 

саботажу зі сторони членів німецької підпільної організації “Вервольф”. У місті 

почалися напади на місцевих німців, унаслідок чого загинуло сотні осіб. За 

свідченнями Наукової комісії Федерального уряду ФРН, котра в повоєнний час 

вела розслідування перебігу справи, “точної кількості жертв встановити не вдалося. 

Дані коливаються в межах від 1000 до 2700 осіб”. 

 Скориставшись інцидентом в м. Ауссіг чеський уряд заявив, що ставлення 

місцевого чеського населення до німців настільки погане, що єдиним способом 

уберегти їх від самосудів є депортація. До кінця 1946 р. із Чехії було примусово 

виселено майже 3 млн німців. Призначених до виселення людей зганяли в колони 

та пішим маршем під охороною гнали до австрійського або німецького кордонів. 

Багато німців, не бажаючи залишати рідні землі, вчиняли самогубство. 
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Переслідувань та виселення також зазнали німці, які мешкали в Словаччині. 

Остаточно виселення німців із Чехії завершено в 1949 р. 

 

Депортація німців із Югославії 

Восени 1944 р., після відступу із Югославії німецьких військ, почалися 

напади на цивільне німецьке населення, які чинили югославські партизани. Для 

частини німецького населення, що залишилося на території Югославії, у 1945 р. 

було створено табори інтернування. Із понад 500 тисяч етнічних німців, що 

мешкали в Югославії, у цих таборах опинилося 167 тисяч осіб.  

 Інтернованих німців використовували на важких роботах, погано годували 

та позбавляли медичної опіки. Зважаючи на це смертність серед інтернованих 

німців складала майже 29%. Частину німецьких дітей із таборів інтернованих 

передали в дитячі будинки, а потім у слов’янські родини, де їх виховували в такий 

спосіб, аби вони забули про своє німецьке походження. Близько 30 тисяч німців із 

Югославії було вислано на примусові роботи до СРСР, звідки їх відпустили лише в 

середині 1950-х рр.  

 Табори інтернування для німців офіційно було ліквідовано в 1948 р. 

Поступова депортація німців із Югославії тривала до початку 1950-х рр.  

 Згідно із даними, зібраними спеціальною Науковою комісією Федерального 

уряду ФРН, на території Югославії у 1945–1950 рр. було вбито, доведено до смерті, 

або померло від голоду та хвороб 64 664 особи німецького походження. 
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Тема 11. Покоління Гусака: демографічний ріст в повоєнній Чехо-

Словаччині 
 

• демографічна ситуація 

• державна політика в сфері народжуваності 

• міграційна політика 

 

Демографічна ситуація 
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Державна політика в сфері народжуваності 
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привітання маленьких громадян 
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радість у сім’ї 

 
репродуктивність і вимушені аборти в Чехії в 1950–2005 рр. (кількість дітей і 

вимушених абортів на 1 жунку у віковій групі 15–49 років) 
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Міграційна політика 

 

 
міграційний баланс і внутрішня міграція в Чехії (1960–2015) 
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