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жизни. Александра Михайловна и ее «новая женщина» отказывается играть второсте-
пенную роль в обществе, она хочет быть полноценной и полноправной личностью, но 
для этого ей нужно воспитать в себе некоторые качества, ассоциируемые с характером 
мужчины. Например, научиться побеждать свои эмоции и выработать внутреннюю 
самодисциплину, требуя уважения свободы чувства для себя, новая женщина должна 
научиться «допускать эту свободу и для другого». Это находит свое проявление в ува-
жении женщины к другой женщине, к своей сопернице — «ревнивую самку» все чаще 
побеждает «женщина-человек». Характерна для новой женщины повышенная требо-
вательность к мужчине. Причем в отличие от традиционной женщины, она требует от 
мужчины не материального обеспечения, а бережного отношения к своей личности. 
Сама Коллонтай терпела крах за крахом в своей личной жизни. Странно и горько зву-
чит ее признание: «...Как далека я еще от типа настоящей новой женщины, которая  
к своим женским переживаниям относится с легкостью и даже, можно сказать, с за ви-
дной небрежностью... Я же до сих пор принадлежу к поколению женщин, выросших  
в переходный период истории. Любовь со всеми своими разочарованиями, трагедиями 
и ожиданием неземного счастья так долго играла в моей жизни большую роль. Слиш-
ком большую роль!»

Коллонтай немедленно объявили создателем возникшей в 1920-е годы пресло-
вутой «теории стакана воды», согласно которой удовлетворение потребностей пола  
в новом обществе должно быть так же легко и незначительно, как выпить стакан воды. 
Ученые до сих пор не могут подтвердить авторство Коллонтай в отношении этой «те-
ории».

Как известно, история еще никого ничему не научила, но А. Коллонтай уда-
лось гармонически совместить в себе героический труд на благо советской родины  
с традиционными обязанностями матери и жены.
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Холмщина та Підляшшя є унікальним історико-географічним регіоном, що зна-
ходиться на перехресті історичної території трьох народів: українського, польсько-
го та білоруського. Його суспільно-політичний розвиток багато в чому визначається 
складною історією, адже до сер. XIV ст. ця територія належала Галицько-Волинському 
князівству, потім до Польщі, з 1795 р. до 1918 р. були у складі Російської імперії. За ре-
зультатами Брестського договору Холмщина і Підляшшя відійшли до УНР, проте вже 

після поразки центральних держав у Першій світовій війні на цю територію прийшла 
польська влада, що було закріплено на Паризькій мирній конференції. Тому формування 
української спільноти цього регіону та її розвиток має низку специфічних особливостей.

Важливу роль відігравало й те, що сама польська держава нещодавно здо-
була незалежність після більш ніж столітнього перебування у складі 3-х імпе-
рій: Австро-Угорської, Російської та Німецької. Це зумовило ряд економічних, 
соціальних, політичних і, передусім, етнічних проблем, які необхідно було розв’язати.

Суспільно-політичний розвиток українців Холмщини та Підляшшя у міжвоєнний 
період (1918–1938 рр.) є недостатньо дослідженим. Деяких аспектів окресленої про-
блеми у своїх роботах побіжно торкались такі польські дослідники, як Г. Купріянович, 
який займався проблемами культури і церкви, Р. Торжецкі, який торкався цієї тематики 
в контексті загально українсько-польських стосунків та М. Сивіцький. З українських 
вчених йому приділили увагу В. Сергійчук, В. Борисенко, що займалися етнографіч-
ними проблемами регіону, Ю. Макар, В. Сидорчук, які зосереджують свою увагу на 
проблемах переселення та післявоєнної депортації. Однак загалом цей період здебіль-
шого розглядається, як передумова до Волинської трагедії та післявоєнної депортації.

Наукова новизна дослідження полягає у в спробі максимально об’єктивно та не-
упереджено прослідкувати основні етапи розвитку суспільно-політичних відносин 
Холмщини та Підляшшя у міжвоєнний період.

Якщо проаналізувати активність українського населення Холмщини та Підляш-
шя у перші роки ІІ Речі Посполитої, то доцільно наголосити на його високій активності 
в політичному плані, що проявилась під час парламентських виборів 1922 р. Саме тому 
кандидати від українського населення перемогли у всіх округах, де вони балотували-
ся. Такий успіх української меншини свідчить про вагому роль, яку вона відігравала 
в політичному житті окреслених територій на початку 1920-х років, що стало одним 
із факторів загострення політичної боротьби за вплив на українське населення між 
легальною УНДО та нелегальною КПЗУ. Однак це відбувалося в умовах зростаючого 
державного тиску на українське населення, який набув масового характеру після вста-
новлення режиму «санації».

Зважаючи на комплекс різних причин, за підсумками парламентських виборів 
1928 р., представництво українського населення Холмщини і Підляшшя у Сеймі та 
Сенаті суттєво зменшилось — всього 9 депутатів Сейму замість 20 депутатів Сейму і 
6 депутатів Сенату у 1922 році.

З цього часу спостерігається падіння ролі українських діячів Холмщини і Під-
ляшшя, а після виборів 1930 р. українське населення краю вже не мало своїх пред-
ставників у парламенті, що вилилося в те, що з першої половини 1930-х років ключову 
роль у суспільно-політичному житті починають відігравати підпільні ОУН та КПЗБ, 
які здобувають широку підтримку у населення.

У подальшому українці Холмщини і Підляшшя фактично були позбавлені цен-
тральною владою можливості впливати на вибори і провести своїх представників 
до парламенту. Це підтвердили результати виборів, які відбулися у вересні 1935 р.  
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і показали низьку активність населення, що стало виявом його недовіри до легальних 
політиків та органів центральної влади. Лише чверть населення взяла участь у виборах 
до Сейму і 30 % — до Сенату.

Підсумовуючи все вищесказане, можемо зазначити, що Холмщина і Підляшшя 
є історико-географічним регіоном із складною історією. Саме тому у складі 
відновленої Польської держави, із рядом проблем економічного, політичного та 
етнічного характеру, розвиток суспільно-політичних відносин українського на-
селення є складним. Був пройдений шлях від активної легальної діяльності до 
підтримки нелегальних політичних сил до протистояння централізованій владі.
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Серед проблем, які викликають науковий інтерес як у вітчизняній, так і 
у російській історіографії, безперечно, певне місце належить вивченню істо-
рії чорносотенного руху як в Російській імперії в цілому, так і в окремих регіонах.

Перш ніж зупинитися на вивченні діяльності чорносотенців, слід хоча б коротко 
торкнутися досягнень радянської, пострадянської і частково зарубіжної історіографії 
правомонархічного, чорносотенного руху, виділивши кілька історіографічних етапів.

Аналіз публікацій свідчить, що в 1920-х роках значна увага приділялась ді-
яльності правих організацій періоду Першої світової війни. Їх характерними риса-
ми були: класовий підхід, різного роду ідеологічні штампи, характерні для радян-
ської історіографії того часу (С. Любош, А. Островцов). У 1930-ті–1960-ті роки 
тема чорносотенного руху взагалі залишилася поза увагою радянської історіографії.

Другий етап вивчення чорносотенного руху відноситься до кінця 1960-х–
кінця 1980-х років. У цей час в нечисленних дисертаційних та монографічних 
дослідженнях розглядалася діяльність правих в 1900–1917 роках.

Третій і найбільш важливий період розвитку історіографії чорносотенного 
руху почався в 1990-ті роки і триває до наших часів. Серед об’єктивних рис періоду: 
ліквідація ідеологічного тиску, свобода слова, політика гласності, відкритий доступ до 
архівних фондів. Фахівцями у вивченні чорносотенного руху є представники сучасної 
російської історіографії (В. Кічеєв, В. Кожинов, С. Степанов, Ю. Петрушин).

Одним з важливих аспектів дослідження чорносотенного руху в Україні 
є регіональний аспект. Серед відомих українських дослідників слід назва-
ти і І. Омельянчука, М. Савчина, Н. Гончарову. Проте в їхніх працях майже не 
приділяється увага дослідженню чорносотенного руху на Півдні України, зокре-
ма в Катеринославській губернії. Якщо й зустрічаються деякі відомості про ці 

території, то інформація в них дуже епізодична. Не дивлячись на значний до-
робок дослідників, чорносотенний рух на Півдні України початку ХХ ст. є 
малодослідженим.

За останні менше ніж двадцять років в історіографії був здійснений своєрідний 
«прорив» в області дослідження правих організацій, у тому числі й періоду 
Першої світової війни. Зникли (хоча, нажаль, далеко і не до кінця) характерні для 
радянської історіографії ідеологічні штампи, розробляються основні напрямки і 
підходи при вивченні правих, вимальовуються шляхи подальшого дослідження 
проблеми.

Разом з тим поки що багато питань, які торкаються історії право- монархічного 
руху, залишаються за кадром монографій та інших досліджень. Багато в чому 
нез’ясованим залишається питання про чисельність та соціальний склад чорносотенців. 
Півдня України, про їхній вплив на політику царської Росії на початку ХХ століття. 
Практично всі дослідники або залишають це питання за межами своїх праць, або роз-
глядають його поверхово. Таким чином, саме ця проблема, на наш погляд, є дуже важ-
ливою, адже дозволяє виявити місце правих в політичному спектрі Росії того часу, їхнє 
справжнє політичне значення.
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У джерелознавчому плані твори кінематографу складають окрему групу 
документів та разом з іншими кінодокументами (телерепортажами, кіно-, тележур-
налами тощо) є об’єктами спеціальної історичної дисципліни кінодокументознавства. 
Питання, що стосуються даної проблематики, знаходили своє відображення у працях 
В. С. Листова, В. М. Магідова, Л. П. Маркітан та ін., але повною мірою великий потен-
ціал кіноматеріалів як історичного джерела не реалізовано, що зумовлює актуальність 
даної теми. Документальні фільми минулих епох, незважаючи на можливу присутність 
сцен постановочного характеру, містять велику кількість відомостей щодо реалій жит-
тя тогочасного суспільства. У цьому контексті картина одного з перших радянських 
режисерів-документалістів, автора концепції «кіноока», Дзиґи Вертова «Ентузіазм: 
Симфонія Донбасу» (1930 р.) виступає цінним джерелом, що ілюструє життя населен-
ня Донбасу на межі 1920–30 х рр.

Українізація як офіційний партійний курс була розпочата в УСРР  
у 1923 р. e межах політики коренізації, що мала на меті поставити своєрідність 
національних культур на службу комуністичній владі. Завдяки цьому українська мова 
стала більш поширеною в літературі, кіно, документообігу.
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