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Зацікавленість зарубіжних дослідників Великобританії та США до бойових дій на 

Східному фронті під час радянсько-німецької війни виникла ще у 1960-х рр. ХХ століття. Це 

було, насамперед, пов’язано з інтересом до аналізу військового та мобілізаційного потенціалу 

Радянського Союзу, його економічних показників, які яскраво проявилися в обороні і наступі 

Червоної Армії в боях з німецькими військами, особливо під Ленінградом, Києвом, Москвою та 

Сталінградом. І першим таким дослідженням стала книга американського журналіста, Гаррісона 

Солсбері «900 днів», яка вийшла друком у 1969 р. [2, 4]. Публіциста зацікавило блокада на тлі 

закінчення десталінізації, опали М. Хрущова і публікації згодом його мемуарних спогадів, які 

викривали радянську зовнішню політику та внутрішнє керівництво країною, зокрема під час 

війни 1941-45 рр. На думку Солсбері, місто, де проживало понад 3, 5 млн мешканців станом на 

осінь 1941 р., опинилося в блокаді німецьких та союзних фінських військ, незважаючи на те, що 

Сталіну були добре відомі наміри Гітлера відносно столиці більшовицької революції, але 

підготовки для оборони зроблено не було, і хоч, німецько-фінських союзників зупинили на 

півночі та півдні міста, воно було приречене на вимирання. Катастрофічна відсутність харчів, 

медикаментів, зброї, інших необхідних ресурсів, як вважав Солсбері, також була на совісті 

фінських союзників нацистів, які хоча не вели активних наступальних дій на північних околицях 

Ленінграду, але сприяли перекриттю важливої стратегічної магістралі – «Дорозі життя». 

Американський військовий історик, значний фахівець з історії Червоної Армії, Девід 

Гланц, детально розглянув в книзі «Блокада Ленінграду. 1941-1944» на основі архівних джерел 

боротьбу німецько-фінляндських військ проти радянської армії на протязі трьох кровопролитних 

років. Військовий аналітик відмічав, що хоча в період з 25 червня по 10 липня 1941 р. фіни вели 

обмежені військові операції, «сама загроза їх нападу послаблювала сили Ленінградського 

фронту на інших ділянках оборони. …Наступ фінів заставив його [командувача фронту М. М. 

Попова. – прим. авт.] перекинути 265-стрілецьку дивізію – резерв 48-ї армії – і 291-ту стрілецьку 

дивізію Червоногвардейського укріпрайону на допомогу 23-ї армії, щоб допомогти фінам 

просунутися далі»  [1, с. 35] Остаточно блокада була знята в червні – липні 1944 р., саме завдяки 

наступу військ Карельського фронту проти фінських військ на території, яку вони окупували 

влітку 1941 р. 
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Англійський військовий історик К. Ейлсбі, колега Гланца по збройним операціям на 

Східному фронті, розглянув у своїй праці «План «Барбаросса». Вторгнення фашистських військ 

на територію СРСР» наступ на Ленінград влітку 1941 р., як один з основних напрямів Східної 

кампанії нацистського вермахту у війні проти Радянського Союзу. У главі «Реванш фінів» 

показав участь фінляндських військ у літній кампанії вермахту (радянсько-фінляндська війна 

1941-44 рр.) [3, с. 120-131]. Ейлсбі вважає, що фіни, незважаючи на зусилля німців, розчарували 

військове та політичне керівництво нацистської Німеччини, не виправдавши покладених на них 

сподівань німців: стратегія Маннергейма була побудована таким чином, щоб відновити статус-

кво напередодні «Зимової війни» 1939-40 рр. на Карельському перешийку, але аж ніяк не надати 

активної допомоги німецько-нацистським військам, які несли важкі втрати, намагаючись 

оволодіти Ленінградом на початку восени 1941 р. Як пише К. Ейлсбі, «рішення Маннергейма, 

неодмінно політичне, відображало відсутність інтересу фінів до Ленінграду» [3, с. 127-128]. 

Провал німецького наступу і спроб оволодіти містом на початку вересня 1941 р. Ейлсбі пояснює 

це тим, що фіни проявляли дуже в’ялу і м’яку, якщо так можна висловитися, позицію. Без 

німецьких резервів їх війська, які показали себе добре під час «Зимової війни» в обороні, в 

наступі зазнавали відвертої невдачі. Крім переможні боїв влітку 1941 р. на Карельському 

перешийку на мурманському та архангельському напрямках восени – взимку 1941 р. фіни були 

контратаковані і відкинуті частинами Червоної Армії та Північного флоті, не досягнувши 

важливих стратегічних планів наступу, які на них покладалися. Втім, як пише дослідник, 

«…Фінляндія де-факто була вільна у виборі свого власного курсу у війні. І вона ясно показала, 

що не зацікавлена в штурмі Ленінграду чи участі в його блокаді чи бомбардуванні» [3, с. 131]. З 

цим звичайно можна не погодитися, але занадто пасивна поведінка фінських військ не могла не 

викликати у Ейлсбі думок подібного характеру. 
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Друга половина ХІХ ст. характеризується новими явищами в розвитку освіти 

підросійської наддніпрянської України. Після скасування кріпацтва та інших буржуазних 

реформ 1860 - 70-х років Міністерством народної освіти Росії впроваджується шкільна реформа. 


