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Протягни руку допомоги 

У благодійності беруть 
участь усі кому не байдужа доля 
інших, серед них виявились і 
учні Технічного ліцею. 

Ми вирішили провести 
благодійний ярмарок для  
постраждалого воїна  АТО 
Гамарника Володимира, що 
отримав поранення в ногу, 
виконуючи бойові дії під 
Іловайськом.  

Володимиру 34 роки – 
доблесний воїн, гарний сім’янин 
(батько двох дітей), люблячий 
чоловік, який віддав усього себе 
на захист своєї родини, держави, 
що знаходиться під дулом 
ворога. За результатами 
обстеження лікарі призначили 
операцію, яку оптимально можна 
зробити у Литві.  

Благодійний ярмарок був 
проведений 25 листопада на 3-му 
поверсі будівлі Технічного 
Ліцею. Участь брали учні 5–11 
класів, наймолодшим 
допомагали батьки.  
Найактивнішим учителем 
виявилася Іщенко Ірина 
Миколаївна – учитель географії, 
яка зазивала до покупки гостей 
та учнів до активної купівлі. 

Найбільше підготувався 5-А 
клас, який мав найрізноманітніші 
смаколики: льодяники, 
запіканки, печиво, маффіни, 
млинці.  Одним словом – УСЕ 
ВДАЛОСЯ! 

Зібрані учнями гроші є 
невеликою часткою того, що ми 
можемо зробити для відважного 
чоловіка, що не заховався за 
жінкою і власними дітьми, а 
мужньо вступив у ряди 
захисників нашої країни.  

 
Михайло Пецеля 

Миксим Колєв 
 
 

Новини  ліцею 
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В ітраж — орнаменталь-
на або сюжетна деко-
ративна композиція зі 

скла та інших матеріалів, що 
пропускають світло. Скло яке  
оздоблювали називали вітражем. 
Вітражі вставляли для того, щоб 
ранкове сонце не заважало спати. 
розмірів так і появився вітраж. 
Цей вид мистецтва був знайден-
ним ще в Єгипті. 

Особливе місце у створенні 
вітражів доби готики посіла 
Франція, країна, де готична архі-
тектура фактично народилася і 
яку сусідні країни вважали зраз-
ковою. Вікна готичного собору 
Нотр-Дам-де-Пари вже були 12 
метрів заввишки, але вже у   
ХІV  ст. всі вітражі були знище-
ними. 

Вітражами прикрашали не 
тільки собори, а й невеликі кап-

лиці в замках вельмож та короля. 
Найбільш уславлена — Сен-
Шапель у Парижі, побудована у 
1243-1248 рр. Каплиця має висо-
кі підмурки, тоді як верхня час-
тина — справжній архітектурний 
ліхтарик, стіни якого цілком за-
повнені вітражами. 

Один із центрів європейського 
вітражного мистецтва — Фланд-
рія. Вітражі з Фландрії не такі 
віртуозні, як твори майстрів 
Франції ХІІ ст. Майстри виготов-
ляли вітражі, маючи в репертуарі 
лише два кольори — чорний та 
жовтий. Третім кольором мимо-
волі був прозорий, тобто нічим 
не пофарбоване скло, що збіль-
шувало освітлення напівтемних 
тодішніх інтер'єрів. Бідну кольо-
рову гаму визнавали і самі майс-
три. Тому майстерно доповнюва-
ли зображення мальованими де-
талями одягу, прикрас, капелю-
хів та обличь або подробиць гер-
бів. Навіть ці вітражі, що не вра-
жали багатобарвністю, дорого 
коштували і були однією зі ста-
тей національного експорту. 
Особливо поціновували флама-
ндські вітражі у Британії, де до 
ХХІ ст. збережені їх старовинні 
зразки як в історичних провін-
ційних церквах, так і в приват-
них зібраннях.  

Вітражі не зникають в добу 
відродження. Але поступаються 
місцем (через значні витрати та 
велику трудомісткість) скульпту-
рі та рельєфам, живопису мону-
ментальному та станковій карти-
ні. Сам вітраж мимоволі набли-
жають до станкової картини, що 
не позначилося добре на характе-

рних особливостях галузі. До 
створення вітражів залучаються 
видатні художники, що викону-
ють як станкові картини, так і 
картони для вітражів, але галузь 
потроху занепадає. Картони для 
вітражів створювали Паоло 
Учелло — для собору Санта Ма-
рія дель Фйоре, Флоренція Аль-
брехт Дюрер — для церкви      
Св. Зебальда, Нюрнберг Арчім-
больдо — для собору в Мілан. 
Даніель Ліндтмейер, що працю-
вав у кантоні Цюрих, Швейцарія. 

 
Микола Пастушок 

Вітражі іконостасів ХІХ-ХХ ст.  

Витраж "Серафим"  

     Вітражі як декоративна композиція 
Культура 
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А нтикваріат — це 
старовинна річ, 
як правило виго-

товлена умілим майстром. У ко-
жній країні визначення терміну 
«антикваріат» може відрізняєть-
ся. Аби річ вважалася антиквар-
ною, їй має бути певна кількість 
років. Наприклад: у Сполучених 
штатах вона має бути виготовле-
на до  1830 року, в Канаді до 
1847 року. Світовий ринок анти-
кваріату є специфічним, бо він 
має справу одного направлення 
речей: кількість стародавнього 
мистецтва залишається незмін-
ною, навіть якщо попит на них 
зростає. При цьому ціни регулю-
ються не тільки попитом, а й мо-
дою, і не в останню чергу – осо-
бистими пристрастями колекціо-
нерів. У зв’язку з цим даний ри-
нок по праву називають елітар-
ним.  

Взагалі антикварні речі є 
носіями історії того чи іншого 
народу. Відмітна особливість 
стародавньої картини — завжди 

передає індивідуальність свого 
автора. Кожен раз, дивлячись на 
таку картину, ви ніби потрапляє-
те в дні давно минулої епохи з 
усією силою своєї уяви. За деякі 
полотна справжні колекціонери 
готові викласти великі суми, осо-
бливо якщо це робота не тільки 
змушує серце тріпотіти, але й 
належить пензлю відомого худо-
жника. Саме в цьому і полягає 
принадність антикварних кар-
тин: вони не просто старі, вони 

по-своєму великі. Найбільш ві-
домими антикварними полотна-
ми є роботи епохи відродження, 
що належать пензлю великих 
Мікеланджело, Рубенса, Леонар-
до та інших. Картини написані у 
минулих століттях — музейні 
експонати або частина приватної 
колекції дуже багатих людей, 
наприклад картина  «Народ–
ження Венери». Ця картина бу-
ла написана великим флорентій-
ським художником Сандро Бот-
тічеллі в 1485-1487 роках. 
«Нічна варта» є однією з найві-
доміших картин голландського 
художника Рембрандта ван Рей-
на, завершена в 1642 році, на пі-
ку Золотого Століття.  

 

Максим Колєв 

«Народження Венери». Сандро Боттічеллі 1485-1487 рік. 

   

« Нічна варта » 1642 рік автор Рембрандта ван Рейн  

Культура 

З віками та роками 
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Культура 

Щ е з давніх давен у 
людей є потяг до 
малювання на сті-
нах. Так як і ми це 

робили наші пращури.  

Графіті — явище надзвичайно 
давнє, графіті зустрічаються ар-
хеологами в багатьох культурах 
різних епох та континентів.  

Стіни античних міст, що збе-
реглися були вкриті написами. 
Зображували на них  все що їм 
хотілося.   Різьбили малюнки на 
тему політики, любові й свої іме-
на. Судячи з написів, які знай-
денні на стінах міста, графіті час-
то відігравали роль дошки оголо-
шень. Сотні графіті XI-XIII ст. 
знайдено у Софійських соборах 
Києва й Новгорода, а також в 
інших храмах. Графіті на церков-
них стінах мають переважно ре-
лігійний зміст: прохання відпус-
тити гріхи, молитви, або про 
смерть когось важливого для це-
ркви. Деякі графіті мають велике 
історичне значення. Наприклад, 
одне з них повідомляє про дату 
та місце смерті  Ярослава Муд-
рого. 

Скільки людей стільки і ду-

мок. На сьогоднішній день важко 
уявити мегаполіс без такого жан-
ру мистецтва, як графіті. Є бага-
то різних думок щодо цього сти-
лю малювання. Хтось вважає, що 
це варварське відношення до 
споруд, а у когось є думка, що це 
найліпший спосіб виразити свої 
почуття. У сучасній  Україні гра-
фіті використовують для вислов-
лення своїх почуттів до Вітчиз-
ни. Прикладом цього є чергове 
патріотичне графіті яке з’явилося 
на вулиці Небесної сотні у Жито-
мирі 18 червня 2014 року.  У пі-
дземному переході у центрі Ялти 
в окупованій Автономній Респу-
бліці Крим з’явилося проукраїн-
ське графіті. 

Мабуть кожен хоча б раз у 
житті бачив дивні і незрозумілі 
малюнки на стінах будинків, у 
ліфтах, на вагонах. Але в дійсно-
сті графіті прийнято вважати 
складними написами. Є два типи 
людей, які займаються графіті. 
Серед них бомбери, які хочуть 
залишити якомога більше своїх 
слідів і райтери, які розробляють 
свій унікальний стиль у спеціаль-
них студіях. Парламенти бага-
тьох країн сприймають таке став-

лення до державного майна, як 
акт вандалізму. Наприклад у 
Нью-Йорку є спеціальний під-
розділ поліції який затримує ву-
личних художників. В даний час 
є безліч стилів графіті такі, як: 
FX, Bubble, Wild і Throw Up. Але 
найпоширенішим є теги — це 
зображення букв імені художни-
ка. Часто це не просто  ініціали, а 
ціле слово.  Іноді можна зустріти 
зображення тварин, людей,  пре-
дметів або абстрактних компози-
цій. Зараз приєднатися до цієї 
культури може кожен. Головне 
треба мати не тільки балончик з 
фарбою, а й бажання. Звичайно 
це є красиво,  але не завжди за-
конно.  

 

Михайло Пецеля 

Патріотичне графіті м. Житомир 

Проукраїнське графіті м. Ялта 

Малюнки на стінах 
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Понад 20 країн визнали го-
лод в Україні 1932-33 рр. гено-
цидом української нації. Однак 
це питання досі викликає запе-
клі дискусії серед істориків та 
політиків. 

Геноцид 

Г еноцид - це діяння, 
умисно вчинене з 
метою повного або 
часткового знищен-

ня будь-якої національної, етніч-
ної, расової чи релігійної групи 
шляхом позбавлення життя чле-
нів такої групи чи заподіяння їм 
тяжких тілесних ушкоджень, 
створення для групи життєвих 
умов, розрахованих на повне чи 
часткове її фізичне знищення, 
скорочення дітонародження чи 
запобігання йому в такій групі 
або шляхом насильницької пере-
дачі дітей з однієї групи в іншу. 

2006 року Верховна Рада офі-
ційно визнала Голодомор 1932-
33 років геноцидом українського 
народу. За законом, публічне за-
перечення Голодомору вважаєть-
ся протиправним, але покарання 
за такі дії не уточнюється. 

Однак серед істориків та полі-
тиків немає єдиної думки щодо 
того, чи можна вважати Голодо-
мор геноцидом у юридичному 
значенні цього слова, закріплено-
му в Конвенції ООН про запобі-
гання злочину геноциду і пока-
рання за нього. 

У резолюції Європарламенту 
від 2008 року Голодомор названо 
"жахливим злочином проти наро-
ду України та людяності". Доку-
мент також містить посилання на 
Конвенцію ООН про геноцид. 

Причини голодомору 
В історії бурхливого XX-го 

століття Голодомор 1932-33 ро-
ків в Україні посідає особливе 
місце. 

Перший масовий голод, що 
розпочався відразу ж після закін-

чення громадянської війни та 
придушення української револю-
ції, охопив значну частину Укра-
їни: Запорізьку, Донецьку, Кате-
ринославську, Миколаївську, 
Одеську губернії. Причини його 
частково мали об'єктивний хара-
ктер - посуха 1921 року, економі-
чні наслідки першої світової та 

громадянської воєн. Але найго-
ловнішими чинниками стали: 
крах сільськогосподарської прак-
тики тодішнього режиму, скоро-
чення посівних площ у колишніх 
хлібородних районах внаслідок 
політики воєнного комунізму, 
директивні методи компартійно-
го керівництва, яке розподіляло 
наявні продресурси на користь 
промислових центрів, передусім 
тих, що знаходилися поза межа-
ми України.  

Голод 1932-33 років охопив ті 
ж самі регіони України, але цьо-
го разу  його спричинили, насам-
перед, політичні чинники. Голо-
домор 1932-1933 рр. був не випа-
дковим явищем природного чи 
соціального походження, а нас-
лідком цілеспрямовано застосо-
ваного тоталітарною владою те-
рору голодом, тобто геноцидом. 

Масове фізичне винищення 
українських хліборобів штучним 
голодом було свідомим терорис-
тичним актом сталінської полі-

тичної системи проти мирних 
людей, проти українців як нації і, 
зокрема, проти селян як класу. 
Внаслідок чого зник не тільки 
численний прошарок заможних і 
незалежних від держави селян-
підприємців, але й цілі покоління 
землеробського населення. Було 
підірвано соціальні основи нації, 

її традиції, духовну культуру та 
самобутність. Головною метою 
організації штучного голоду був 
підрив соціальної бази опору ук-
раїнців проти комуністичної вла-
ди та забезпечення тотального 
контролю з боку держави за всі-
ма верствами населення. 

Голодомор 1932-33 років – це 
свідомо заподіяна акція. Як свід-
чать документальні джерела, хліб 
в Україні був, але хліб з України 
забрали. 

У документах Політбюро ЦК 
КП(б)У збереглося свідчення про 
те, як восени 1932 року організо-
вувалися з України так звані 
„зелені ешелони” для забезпечен-
ня промислових центрів Росії 
продуктами харчування до жовт-
невих свят. З України вивозили 
вже не тільки посівний матеріал, 
але й, навіть, квашені огірки, ка-
пусту та помідори, напевно зали-
шаючи людей приреченими на 
голодну смерть. 

За розпорядженнями уряду, 

Україна і світ 

Геноцид українського народу 
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заборонялась будь-яка торгівля в 
сільській місцевості, призупиня-
лося продовольче постачання сіл, 
переслідувалося та каралося на 
10 років ув'язнення і роз-
стріл   будь-яке використання 
хліба для оплати праці в районах, 
що не виконали хлібозаготівель-
них планів, запроваджувалася 
система натуральних штрафів, 
товарних репресій. Питома вага 
українського зерна в загальносо-
юзному обсязі хлібозаготівель 
сягала більше третини, а по окре-
мих регіонах перевищувала пла-
нові завдання для Північного Ка-
вказу, Центрально-Чорноземного 
регіону, Казахстану та Московсь-
кої області разом узятих. 

Наслідки Голодомору  
Коли дослідники говорять про 

Голодомор 1932-33 рр., мається 
на увазі період з квітня 1932 по 
листопад 1933 рр. Саме за ці 17 
місяців, тобто, приблизно за 500 
днів, в Україні загинули мільйо-
ни людей. Пік голодомору 
прийшовся на весну 1933 року. В 
Україні тоді від голоду вмирало 
17 людей щохвилини, 1000 - що-
години, майже 25 тисяч - що-
дня... 

Найбільш постраждали від 
голоду колишні Харківська і Ки-
ївська області (теперішні Полтав-

ська, Сумська, Харківська, Чер-
каська, Київська, Житомирська). 
На них припадає 52,8% загиблих. 
Смертність населення тут пере-
вищувала середній рівень у 8-9 і 
більше разів. 

У Вінницькій, Одеській, Дніп-
ропетровській рівень смертності 
був вищій у 5-6 разів. У Донбасі - 
у 3-4 рази. Фактично, голод охо-
пив весь Центр, Південь, Північ 
та Схід сучасної України. В та-
ких же масштабах голод спосте-
рігався у тих районах Кубані, 
Північного Кавказу та Поволжя, 
де жили українці. 

Критерієм масштабності тра-
гедії є, очевидно, не лише цифри, 
а й здатність кожної людини 
сприймати чуже горе, як своє. 
Всеосяжність цієї національної 
катастрофи можна збагнути ли-
ше глибиною внутрішнього пот-
рясіння кожного, хто вважає себе 
цивілізованою людиною. 

Найбільш досконала статисти-
ка не спроможна передати глиби-
ни та масштабності соціально-
економічних, політичних та мо-
рально-психологічних наслідків 
голодомору, жахливого свавілля 
владних структур і масових випа-
дків ганебного для людини яви-
ща - канібалізму. Голодне лихо-
ліття, яке охопило адміністратив-

ні райони з населення понад 40 
млн. осіб і тривало майже два 
роки, явище не стихійне, а ціл-
ком рукотворне. 

Глибокий слід, залишений 
Голодомором 1932 — 1933 рр. в 
історії України, накладається на 
слід від інших трагедій, що випа-
ли на долю українського народу 
у ХХ столітті. Громадянська вій-
на і голод 1921-23 років, репресії 
1937-1938 років, війна 1941- 45 
рр., німецька окупація і Голо-
кост, голод 1946-1947 рр... Однак 
якщо потрібно і взагалі можливо 
зважити наслідки багаторазових 
потрясінь, гуманітарні наслідки 
Голодомору не зрівняються ні з 
чим. 

За антиукраїнською спрямова-
ністю та масштабністю застосу-
вання, голод 1932-33 рр. виявив-
ся найжахливішою зброєю масо-
вого знищення та соціального 
поневолення селянства, якою 
скористався тоталітарний режим 
в Україні. 

 
Підготувала  

Ірина Шепель 
 
Джерела: 
http://www.bbc.com 
http://canada.mfa.gov.ua 
http://kodeksy.com.ua 
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П одії 1917-1920 рр. 
— стали для Ук-
раїни часом вели-
ких випробувань, 

важливих суспільно-політичних 
подій. Незважаючи на складні 
катаклізми, українська культура 
продовжувала плідно розвивати-
ся. Розвиток української культу-
ри ХХ століття можна характери-
зувати як період її національно-
державного відродження, започа-
ткований демократичними пере-
воротами 1917 року, українською 
революцією. Зміни, які відбулись 
за цей період дали могутній по-
штовх для розвитку заборон, що 
тяжіли над Україною впродовж 
багатьох століть. Уперше за довгі 
роки українська культура отри-
мала державну підтримку. 

В Україні почалась швидка 
розбудова мережі культурно-
освітніх закладів. Створилися 
палаци культури, народні універ-
ситети, селянські будинки, клу-
би, хати-читальні. До кінця 1920 
року в Україні діяло близько 15 
тис. культурно-освітніх установ 
різного типу. Серед них було 
1300 клубів, 500 хат-читалень, 
близько 4000 «просвіт». В усіх 
великих містах функціонували 
палаци культури. Почали встано-
влювати велику кількість пам'ят-
ників Т. Г. Шевченку. Перший 
пам'ятник Кобзареві, робота ску-
льптора І. Ковалерідзе було вста-
новлено 1919 р. у Ромнах. Разом 
з тим знищувалися пам'ятники 
царям.  

Переважна більшість населен-
ня України була неписемною. 

Починаючи з весни 1920 р. в Ук-
раїні розгорнулась компанія з 
організації шкіл та гуртків, яких 
було відкрито до 7 тис. вечірніх 
шкіл та гуртків. У них три-
чотири рази на тиждень навчало-
ся до 200 тис. чоловік. Крім того, 
до 50 тис. чоловік було охоплено 
індивідуальним навчанням. Шкі-
льні заклади різних типів, у тому 
числі приватні гімназії та ліцеї, 
перетворювалися на стандартизо-
вані державні установи з семирі-
чним навчанням. Після закінчен-
ня школи другого ступеню діти 
могли продовжити навчання у 
професійно-технічних школах і 
технікумах. 

Наприкінці 1920 р. в Україні 
діяло близько 22 тис. шкіл, де 
навчалося 2250 млн. учнів. Май-
же в половині шкіл навчання вже 
відбулося українською мовою. 
Для порівняння слід вказати, що 
в 1914/15 навчальному році існу-
вало 19,6 тис. загально-освітніх 
шкіл і серед них не було жодної 
української. 

Розвиток науки 
зосередився в Ук-
раїнській академії 
наук, яку було 
засновано 24 лис-

топада 1918 року, і яка мала три 
відділи: історико-філологічний, 
фізико-математичний та соціаль-
но-економічний. Першим прези-
дентом академії став 55-річний 
В. І. Вернацький. Перед академі-
єю ставились наступні цілі: наці-
ональне відродження України, 
піднесення її науки й культури; 
розвиток економіки та продукти-
вних сил; забезпечення українсь-
кому народові гідного місця в 
культурному та науковому житті 
всього людства. 

Разом з тим культурний про-
цес уперше глибоко увійшов в 
народну товщу. Нестримний по-
тяг мільйонів людей до найкра-
щих зразків загальнолюдської 
культури був однією з відмінних 
рис тогочасного життя. Державна 
підтримка митців та вчених і без-
посереднє управління держави 
грандіозними кампаніями зумо-
вили швидкий розвиток культури 
навіть у несприятливих умовах 
воєнного часу.   

Марина Заливанська 

Україна і світ 

Розвиток України  
у період 20-х років ХХ століття 

Хата-читальня 20-х 
років ХХ століття 
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1917-1920рр. мають дуже ве-
лике історичне значення в історії 
державного відродження Украї-
ни. Після тривалого періоду ру-
сифікації, національного та соці-
ального гноблення уперше в XX 
ст. український народ створив 
свою незалежну державу і, кілька 
років підтримуючи її існування, 
продемонстрував своє тверде 
прагнення до самостійного роз-
витку.  

Початок державного відро-
дження України  

16 (3) березня в клубі 
“Родина” Товариства українсь-
ких поступовців (ТУП) зібралося 
понад 100 представників київсь-
ких українських організацій, де й 
виникла ідея ство-
рення Української Центральної 
Ради (УЦР).  

Однак спосіб організації, за-
вдання та гасла викликали кіль-
ка-денну дискусію, яка заверши-
лася узгодженням рішення про 
створення УЦР як представниць-
кого органу різних українсь-ких 
організацій на загальній платфо-
рмі домагання автономії Украї-
ни. Вибори керівного ядра орга-
нізації, президії та керів-ни-ків 9 
комісій відбулися 20 (7) бе-
резня.  

Важливою подією в першій 
фазі революційних подій на Ук-
раїні було скликання Українсь-
кою Центральною Радою Всеук-
раїнського Національного Кон-
гресу, що відбувся у Києві 17-21 
квітня 1917 року за участю 900 
делегатів від політичних, культу-
рних і професійних організацій 
усієї України. Головним питан-
нями, навколо якого точилися 
вичерпні дебати, було питання 
автономії України: «тільки націо-

нально-територіальна автономія 
України у змозі забезпечити пот-
реби українського народу і всіх 
інших народів, що живуть на ук-
раїнській землі». Конгрес перео-
брав Центральну Раду у складі 
150 членів та затвердив М. Гру-
шевського на посаді президента. 
Після Конгресу було обрано ви-
конавчий орган – Комітет, який 
згодом названо Малою Радою. 

22 березня 1917 року Центра-
льна Рада видала свою першу 
відозву до українського народу, в 
якій наголосила про необхідність 
побудови нового життя, розвитку 
національної свідомості. Відозва 
закликала українців домагатися 
всіх прав, які їм природно нале-
жать, роблячи особливий наголос 
на заведенні української мови по 
всіх школах – від нищих до ви-
щих, по судах і установах. 

Україна в боротьбі за збере-
ження державної незалежності  

Навесні 1918 року Україна 
стала ареною найбільш хаотич-
них і складних подій. Реальність 
поновлення більшовицької екс-
пансії, нездатність Центральної 
Ради опанувати ситуацію, нарос-
таюча загроза перетворення Ук-
раїни на німецьке генерал-
губернаторство, а насправді в 

колонію, підштовхнули до консо-
лідації та активізації несоціаліс-
тичних сил, лідером яких став 
почесний отаман Вільного козац-
тва генерал Павло Скоропадсь-
кий. 

29 квітня 1918 року Централь-
на Рада ухвалила Конституцію 
УНР, а Всеукраїнський хлібороб-
ський з’їзд проголосив П. Скоро-
падського гетьманом України. 
Внаслідок майже безкровного 
державного перевороту Центра-
льна Рада була розпущена і в ук-
раїнських землях виникло нове 
державне утворення – гетьманат 
«Українська держава». 

Очоливши гетьманат, П. Ско-
ропадський зосередив у своїх 
руках усю повноту влади. Він 
призначав отамана Ради мініст-
рів, мав право затверджувати і 
розпускати уряд, контролював 
зовнішньополітичну діяльність 
держави. У «Грамоті до всього 
українського народу» гетьман 
обіцяв «забезпечити населенню 
спокій, закон і можливість твор-
чої праці». 

За доби гетьманату історики 
констатують факт певного еконо-
мічного піднесення України. У 
цей час було налагоджено грошо-
вий обіг, вдосконалено грошову 

Україна і світ 

Відродження державності 
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систему, створено державний 
бюджет, відкрито кілька україн-
ських банків, відроджено проми-
слові підприємства. Відновлено 
залізничний рух, реорганізовано і 
зміцнено державний флот. Вели-
ким досягненням уряду було у 
галузі культури та освіти. Ство-
рено понад 150 українських гім-
назій, випущено кілька мільйонів 
примірників україномовних під-
ручників, відкрито два держав-
них університети, засновано на-
ціональний архів та бібліотеку в 
понад 1 млн. томів. Вершиною 
освітньої діяльності уряду стало 
створення 24 листопада 1918 ро-
ку Української Академії Наук. 

Незважаючи на помітні пози-
тивні зрушення в суспільному 
житті, П. Скоропадському не 
вдалося надовго втримати владу. 
Труднощі насамперед полягали 
утому, що на Україні, крім внут-
рішньої опозиції, існували дві 
влади: українська і німецька. Ні-
мецькі війська, хоч були запро-
шені Центральною Радою і вва-
жалися союзними, поводились як 
господарі країни. Вони втручали-
ся у внутрішню і зовнішню полі-
тику України, а головнокоманду-

ючий фельдмаршал Герман Айх-
горн і його шеф штабу мали ве-
личезну фактичну владу. На вну-
трішньому відтінку політика ге-
тьмана і його співробітників, зде-
більшого росіян, викликала опо-
зицію більшості українських по-
літичних партій і загалу україн-
ського суспільства. 

18 грудня 1918 року Директо-
рія УНР урочисто вступила до 
Києва. Момент захоплення влади 
був кульмінацією її успіху. Саме 
тоді чітко виявилися сильні сто-
рони Директорії, оскільки вона, 
хоч і на короткий період, стала 
виразником інтересів більшості 
населення. Її виступ досяг успіху 
тільки тому, що спирався на під-
несення народної активності, на 
масовий рух проти політики ге-
тьманату та окупаційного режи-
му. Саме ці обставини дали змо-
гу Директорії зібрати чисельну 
армію і протягом кількох тижнів 
взяти під контроль майже всю 
територію України. 

Однак становище нової влади 
було дуже тяжке, Директорії не 
вдалося надовго втримати владу. 
Всередині уряду не було єдності, 
не було спільної лінії в політиці. 

Єдине, що на перших кроках об’-
єднувало, була боротьба проти 
Гетьмана та його уряду. Елемент 
дезорганізації вносило й особис-
те протистояння лідерів, відсут-
ність єдності щодо першочерго-
вих завдань та політичної орієн-
тації. Більшість яких стояла за 
«радянську платформу», за союз 
з більшовиками проти Антанти. 
Друга частина була за спільну 
дію уряду з Антантою проти бі-
льшовиків. 

У ході збройного протистоян-
ня дедалі очевиднішою ставала 
ще одна слабка сторона Директо-
рії – погано підготовлена та орга-
нізована армія. Під час гетьмана-
ту Директорія мала 100-тисячну 
армію, а перед здачею Києва мо-
гла розраховувати на 21 тис. бій-
ців. Створена за короткий час із 
різних за досвідом та політичною 
орієнтацією сил, ця армія не мог-
ла бути ні міцною, ні боєздат-
ною. 5 лютого 1919 року війська 
УНР залишають Київ, а навесні 
цього року радянська влада була 
встановлена на всій території 
України, крім Надзбруччя і захід-
них областей. 

Гостра політична боротьба, 
змагання за незалежність Украї-
ни в 1917-1921 рр., за її держав-
ність піднесли національну сві-
домість українського народу, 
який зробив вагомий внесок не 
лише в історію України, а й в 
історію Європи, світову історію. 
На міжнародній політичній арені 
було поставлене "українське пи-
тання" і продемонстровані перші 
кроки його вирішення. 

 
Дар'я Григорчук 

Україна і світ 
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